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 Szanowny Znalazco, 

ten kalendarz jest dla mnie bardzo ważny.  

Bardzo proszę, skontaktuj się ze mną.  

Dziękuję.



Od redakcji

To już jedenasta edycja Kalendarza z lasu. Zaczyna-
my nową dziesiątkę! Ale starym zwyczajem nadal 
będziemy się skupiać na tematach ważnych i aktu-
alnych, ciekawych i mało znanych. Dlatego w tym 
roku proponujemy ssaki leśne. Są i ciekawe, i wbrew 
pozorom, nie do końca poznane, a na pewno są waż-
nym elementem ekosystemu leśnego. Cechuje je 
bardzo duża rozmaitość. Różnią się praktycznie we 
wszystkim, prócz tego, że są ssakami. Mogą być 
bardzo duże, jak np. żubry, jelenie czy niedźwiedzie, 
ale też i bardzo małe – jak ryjówka malutka, która 
jest najmniejszym ssakiem występującym w Polsce. 
Odżywiają się pokarmem roślinnym, m.in. jelenio-
wate, ale są też wśród nich gatunki drapieżne jak 
choćby wilk, czy wszystkożerne, jak np. dzik. Mogą 
też być padlinożercami – z konieczności lub z wybo-
ru. Różnią się stylem życia i technikami przetrwania. 
Żyją w stadach lub pojedynczo, są monogamistami 
lub poligamistami, ich potomstwo może długo po-
trzebować opieki rodzicielskiej lub bardzo szybko 
wchodzi w dorosłość. Niektóre z nich mogą zapa-
dać w sen zimowy. Zdecydowana większość leśnych 
ssaków żyje w środowisku lądowym, ale są i takie, 
które opanowały środowisko wodne – np. bobry, 
a nawet przestworza – nietoperze. Jedno jest pew-
ne: ssaki są bezwzględnie potrzebne, bo las jest 
całością, a wszystkie żyjące w nim organizmy są 

od siebie zależne i tak samo ważne. Pomimo tego 
tryb życia niektórych z nich, jak choćby przez lata 
tępionych wilków, wciąż budzi kontrowersje wśród 
ludzi. Nowym wyzwaniem dla środowiska okazali 
się przybysze z innych kontynentów, którzy szybko 
opanowują nisze ekologiczne rodzimych gatunków, 
stając się dla nich zagrożeniem. Warto też wspo-
mnieć o sukcesach – niektóre gatunki ssaków leś-
nych, pomimo ich tragicznej wręcz sytuacji, zostały 
ocalone lub są na dobrej drodze do tego, aby tak 
się stało. W tych działaniach kluczową rolę odegrali 
i ciągle odgrywają leśnicy.

Więcej informacji na temat leśnych ssaków, i nie 
tylko, możecie znaleźć na stronie Lasów Państwo-
wych www.lasy.gov.pl. Są tam podcasty, filmy oraz 
publikacje, zapraszamy do zapoznania się z nimi. Aby 
to ułatwić, w kalendarzu zamieściliśmy kody QR 
do tych materiałów, które są związane z tegoroczną 
tematyką, lub chcemy je przy tej okazji szczególnie 
polecić.

I jeszcze jedno. Odwiedzając las – do czego zachę-
camy – pamiętajcie o leśnym savoir-vivrze. I o tym, 
żeby zachować bezpieczeństwo w przypadku spo-
tkania z leś nymi zwierzętami. Co to oznacza? Zaj-
rzyjcie na początek i koniec kalendarza.
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wrzesieńWielkie gody
Gody to starania samców 
o względy samicy. Większość 
dużych i średnich ssaków 
leśnych oddaje się im przez 
kilka tygodni. U mniejszych 
zwierząt, do których w polskich 
lasach należy liczny rząd 
gryzoni, gody, z przerwami, 
trwają kilka miesięcy. Jednak 
najbardziej znane i widowiskowe 
są gody jeleni. Rykowisko osiąga 
apogeum na przełomie września 
i października, a ryczące byki 
słychać wówczas w wielu 
rejonach kraju.



wrzesień
Podczas godów zwierzęta leśne wyda-
ją charakterystyczne odgłosy, których 
najczęściej nie można usłyszeć w innych 
porach roku. We wrześniu najbardziej 
spektakularne są oczywiście głośne 
koncerty jeleni. Ich więksi kuzyni – ło-
sie – mniej donośnie postękują. Podczas 
misteriów godowych, które niekoniecznie 
odbywają się na jesieni, zwierzęta mogą 
zachowywać się w bardzo różny sposób. 
Lisy aktywnie nawołują się jękliwym po-
szczekiwaniem, wilki wyją, zaś niektóre ga-
tunki nietoperzy (borowce i karliki) wydają 
serie charakterystycznych zgrzytliwych, 
słyszalnych dla człowieka dźwięków. Gło-
sy mają odstraszać konkurentów i zwabić 
samice.

Oprócz wydawania dźwięków ssaki mają też 
inne ciekawe zachowania godowe. Wspomniane już 
borowce i karliki zajmują w tym czasie specjalne 

 Jedna, dwie, a może więcej? 

U jelenia, podobnie jak u spokrewnionego z nim 

daniela, samce zabiegają o względy wielu samic. 

Podobnie jest u żubrów. Natomiast kozioł i byk 

łosia zdobywają najczęściej jedną wybrankę. 

Samiec wiąże się zazwyczaj z jedną partnerką 

także w przypadku bobrów i wielu leśnych 

zwierząt, m.in. z rodziny łasicowatych (łasic, 

gronostajów, tchórzy, kun, wydr, borsuków), 

kotowatych (żbików, rysi) czy psowatych 

(jenotów, lisów, wilków).

 Flemen 

Samce żubra, łosia i jelenia, próbując wyczuć 

samicę w rui, przyjmują specyficzną pozę. Unoszą 

wysoko głowę, wywijają górną wargę i odsłaniają 

uzębienie, wciągając przy tym w nozdrza 

powietrze. Zatrzymują je i przez chwilę zastygają 

w tej pozycji, starając się odnaleźć woń. Zjawisko 

to jest określane mianem flemenu.
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kryjówki, w których odbywają się „schadzki” z sa-
micami. Sarny uprawiają tzw. gonkę, w czasie któ-
rej samce gonią za samicami, zataczając niewielkie 

koła. Daniele kopią dołki rujowe, do których 
oddają mocz, a później tarzają się w nich, by 
wzmocnić swój zapach. Jeśli chcesz dowie-
dzieć się więcej, posłuchaj podcastu o ry-
kowisku i  innych misteriach godowych – 
Ryczą, bekają, buczą.

Bez zachęty ani rusz
W polskich lasach żyją również zwierzęta, 
które przystępują do godów nieregular-
nie. Należą do nich pilchy, czyli koszatki 
oraz popielice i orzesznice. Bez zachęty 
nie myślą o amorach. Na przykład dla 
popielic jest nią obfitość pokarmu. Stąd 

ich potomstwo przychodzi na świat przy intensyw-
nym owocowaniu buka lub dębu.



Czas na amory
Wrzesień jest miesiącem, w którym odbywają się intensywne i najbardziej 
spektakularne gody w polskich lasach. Wtedy trwa oznajmiana głośnym rykiem 
byków ruja jeleni, często rozpoczynająca się już w sierpniu. W tym samym czasie 
krowy żubra są adorowane przez byki, wydające dyskretne pomruki, nazywane 
chruczeniem. Na przełomie września i października w rolę amantów wcielają się 
byki daniela i łosia. Wrześniowe szaleństwo nie udziela się sarnom, ponieważ gody 
odbyły w lecie.

Tak naprawdę miłosne poczynania ssaków można 
zaobserwować o każdej porze roku. Niektóre gatun-
ki, zwłaszcza drobne gryzonie, są zdolne do wyda-
nia kilku miotów w ciągu roku, więc ich gody trwają 
(z przerwami) kilka miesięcy.

Na przełom zimy i wiosny przypada początek 
okresu rozrodczego wielu drobnych ssaków, szcze-
gólnie gryzoni i ssaków owadożernych. Między in-
nymi myszarki leśne, norniki zwyczajne, bure i pół-
nocne, wiewiórki, a także najmniejsze ssaki polskich 
lasów – ryjówki malutkie i  aksamitne – szukają 
partnerów. U kretów ruja kończy się wraz z nasta-
niem lata, u ryjówek trwa do końca września, zaś 
u myszarek i norników jeszcze dłużej – do końca 
października. W rozkwicie wiosny do pierwszych 
w roku godów przystępują rzęsorki i zębiełki.

Bliżej lata
W okresie kwitnienia dębów i buków swe gody od-
bywają popielice, koszatki i orzesznice. Im bliżej 
lata, tym częściej można spotkać godujące ssaki 
łasicowate. Pierwsze zaczynają łasice, czasami już 
w lutym, później gronostaje i tchórze.

W pełni lata rozpoczyna się ruja u borsuków, wydr 
i kun. Lato i początek jesieni to czas, kiedy do rozro-
du przystępują nietoperze. Dobiega on końca wraz 
z ostatnimi ciepłymi dniami.

Jesienne wzdychanie
Od listopada miłosny zawrót głowy opanowuje 
muflony i dziki. U tych ostatnich huczka przeciąga 
się nawet na styczeń. Bywają też sytuacje, że dziki 
rozmnażają się cały rok.

Zaloty w mroźne dni
W styczniu gody rozpoczynają bobry. Od końca tego 
miesiąca aż przez cały luty trwa cieczka u wilków 
i  lisów. W tym czasie także zające przystępują do 
parkotów. Często przeciągają się one aż do marca, 
kiedy to miłosne podchody zaczynają leśne koty – 
żbiki i rysie.

 Miłość w rozmiarze XXL 

W maju na godową arenę wkraczają wielkie 

niedźwiedzie, u których samica może ulec 

względom nawet kilku samców.
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gody courtship
ruja rut, heat

ryk roar
miot litter, offspring
rozród reproduction

byk bull, stag
krowa cow

pomruk rumble
cieczka oestrus

względy attention
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Wyścig zbrojeń
W okresie godów samce ssaków na różne sposoby starają się przypodobać 
samicom. Jednym z najmocniejszych dowodów, świadczącym o wartości osobnika 
jest widoczna na pierwszy rzut oka dobra kondycja. Można powiedzieć, że ogólna 
prezencja jest pierwszym poziomem oceny przez przyszłą partnerkę. Co jednak, 
gdy ma ona wielu dobrze wyglądających adoratorów? Wówczas musi dojść 
do potyczek rywali. A w walce przydatny jest pewny oręż.

 Z gołą głową 

Co roku w okresie jesienno-zimowym jeleniowate 

zrzucają poroże, ale do lata na głowach samców 

pojawia się nowe. Inaczej jest u żubrów, muflonów 

czy kozic, których rogi rosną przez całe życie. Jeśli 

dojdzie do ich uszkodzenia, nigdy już nie odrosną. 

Zabraknie i urody, i oręża do walki.

 Ozdoby z kniei 
Stare poroża jeleniowatych, tzw. zrzuty, wiosną są gratką dla zbieraczy poroża. Nic nie powinno się zmarnować, ponieważ punkty skupu chętnie przyjmują takie znaleziska. W rękach artystów poroża stają się elementami galanterii, fantastycznych ozdób czy oryginalnych mebli.

Więcej na ten temat w podcaście  Patrz pod nogi, a znajdziesz skarb.

Wieńce, parostki, łopaty, kły i pazury
Poroże noszą jelenie, sarny, daniele i łosie. 
U różnych gatunków przybiera ono różne 
kształty. Parostki saren są dość krótkie 
i mają trzy ostro zakończone groty. Po-
roże jeleni jest o wiele bardziej okazałe. 
Składa się ono z dwóch tyk, z których każ-
da może mieć kilka, a nawet kilkanaście 
odnóg, dlatego mówi się, że byki jeleni 
noszą wieniec. Z kolei u łosia i daniela 
najczęściej występują spłaszczone for-
my, przypominające łopatę.

U drapieżników, oprócz dobrej kon-
dycji i sprawności, do walki o względy 
samic przydatne stają się kły i pazury. Z kolei samce 
dzików zbroją się nie tylko w długie zakrzywione kły, 
lecz także nakładają czasem prawdziwy pancerz. 
Zaczynają od ulubionych błotnych kąpieli 
w babrzysku. Dobrze oblepione resztka-
mi ziemi i roślin, ruszają, żeby ocierać się 
o uszkodzone, pełne żywicy pnie sosen 
i świerków. W ten sposób ich ciała zostają 
pokryte skorupą, która skutecznie chroni 
przed ciosami przeciwnika.
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kondycja condition
poroże antlers

parostki antlers
kły tusks

pazury claws
pancerz armour

cios blow
przeciwnik opponent

walka fight
zrzuty sheds
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Taka walka może trwać kilka sekund albo kilka go-
dzin. Czasami do zwarć rywali dochodzi wielokrot-
nie. Starcia na ogół kończą się bezkrwawo, choć 
zdarza się, że jedno ze zwierząt odnosi poważne 
rany, a nawet ginie.

Obiecująca perspektywa
Drapieżniki rzadziej toczą walki o względy samic, ale 
za to krwawe. Szczególnie zdeterminowane są wilki. 
Ich pojedynek nie jest wyłącznie bitwą o dostęp do 
samicy, lecz również o dominację w stadzie i prawo 
do rozmnażania się nawet przez kilka kolejnych lat.

Zapasy i boks
Bobry walczą o samicę, przepychając się przedni-
mi łapami, jak zapaśnicy. Za to zające się boksują, 

walcząc o partnerkę podczas parkotów. 
Jednak gdy użyją zębów, słabszy osobnik 
może odnieść poważne rany.

Bez śniadania, obiadu i kolacji
W okresie godów samce jelenia, łosia i daniela 
całkowicie oddają się zalotom. Byki łosia i jele-
nia tracą wówczas do 15% masy ciała, a daniela 
nawet do 20%.

Walki o samice
W staraniach o względy samic rywale najczęściej są świadomi swoich 
możliwości i słabszy samiec ustępuje pola bez walki. Godni siebie 
przeciwnicy stają do pojedynku. Zwycięzca dopnie swego i będzie miał 
potomstwo, o ile nie spełni się powiedzenie 
„Gdzie dwóch się bije, tam 
trzeci korzysta”.  Huczka na ostro 

Oręż potężnego odyńca jest groźną bronią. 

Cios zadany szablami (potężnymi kłami 

wyrastającymi w żuchwie) może złagodzić tylko 

pancerz utworzony z błota, żywicy i grudek ziemi 

na szczecinie (sierści) przeciwnika.

Niekiedy w czasie zażartych walk toczo-
nych przez sprawniejszych lub roślejszych 
rywali, młode lub słabe samce celowo po-
zostają w pewnym oddaleniu. Bez afiszo-
wania swojej obecności czekają na okazję 
pokrycia samicy, a gdy ta okazja się nadarzy, 
skrzętnie ją wykorzystują i znikają.

Gdy pokaz siły nie wystarczy
U jeleniowatych i żubrów walkę poprzedza pokaz 
siły. Jeśli łamanie młodych drzewek, gałęzi, wyda-
wanie groźnych dźwięków czy równoległy marsz 
dwóch samców, który jest próbą wytrzymałości 
psychicznej, nie odstraszą przeciwnika, następuje 
atak. Zwierzęta ścierają się porożami (jeleniowate) 
lub rogami (żubry), starając się przepchnąć rywala. 
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Na śmierć i życie
Walki o samice mają najczęściej charakter „krótkich spięć”, po których słabszy 
osobnik ucieka. Zdarza się jednak, że do boju stają godni siebie rywale i żaden 
nie ma ochoty ustąpić. Starcia stają się wówczas zażarte, a ich finał może być 
tragiczny.

Tragiczny koniec amorów
Najczęściej poważnych, a nawet śmiertelnych ran 
doznają zwierzęta walczące przy użyciu poroży lub 
rogów. Przy niefortunnym ustawieniu jednego z ry-
wali może dojść do „zrogowania” albo zadania bo-
lesnego ciosu, który powoduje obrażenia wewnętrz-
ne. Takie sytuacje zdarzają się u żubrów, u których 
potężne uderzenie rogami w bok przeciwnika może 
spowodować połamanie żeber i uszkodzenie narzą-
dów wewnętrznych.

Bywa, że walczące samce jeleniowatych splątują 
się trwale porożami, i nie mogąc się rozdzielić, giną 
z głodu i wycieńczenia. 

Samce jeleni w okresie rykowiska właściwie nic 
nie jedzą, dlatego pod koniec okresu godów często 
padają ofiarą wilków, które wykorzystują ich osła-
bienie i „miłosne otumanienie”.

Łagodny jak… drapieżnik
Drapieżniki rzadziej prowadzą walki o samice. Bywa, 
że w grupie wilków pojawia się nowy osobnik, który 
próbuje przejąć dominującą rolę. Nie są to częste 
przypadki, ale gdy do nich dochodzi musi on stawić 
czoła nie tylko jednemu rywalowi, ale również innym 
członkom stada. U drapieżców żyjących samotnie, 
terytorium samca zwykle nakłada się na terytoria 
kilku samic. Tak bywa np. u rysi. Obszar, po którym 
poruszają się zwierzęta jest olbrzymi, dlatego do 
spotkań między rywalami dochodzi bardzo rzadko.
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Czekając na potomstwo
Okres rozwoju młodych w łonie matki jest bardzo różny. U wielkich żubrów trwa 
on dziewięć miesięcy, u łosi czy niedźwiedzi – miesiąc krócej, zaś u malutkich 
gryzoni czy ryjówek zaledwie około 21 dni. Lisica czeka na potomstwo około 
50 dni, a wilczyca 65 dni. Podobnie jak u wilków, a czasem nieco dłużej, nawet 
do 74 dni, trwa rozwój w łonie matki kociąt rysia. Małe bobry przychodzą na świat 
po 3,5 miesiąca ciąży, zaś muflony po około 5 miesiącach od zapłodnienia.

U małych gryzoni samice potrafią rodzić kilka razy 
w roku. Za to u większych zwierząt udział w godach, 
zapłodnienie i ciąża mogą wystąpić raz na kilka lat. 
Wiele zależy od panujących w środowisku warunków 
pokarmowych. Jeśli pokarmu jest pod dostatkiem, 
samice rodzą częściej, gdy go brakuje, mogą w ogóle 
nie wchodzić w ruję, czekając na lepsze czasy.

Ciąża przedłużona
U niektórych polskich gatunków leśnych ssaków 
występuje ciąża przedłużona. Obserwuje się ją 
m.in. u sarny lub ssaków łasicowatych, u których 
do zapłodnienia dochodzi latem, a potomstwo ro-
dzi się dopiero wiosną kolejnego roku. Zjawisko to 
polega na zahamowaniu rozwoju zarodków po około 
dwóch tygodniach od zapłodnienia. Ma to związek 
z nadchodzącą jesienią i zimą, kiedy będzie trudniej 

o pokarm, a jednocześnie łatwiej można paść ofiarą 
drapieżników. Rozwój zarodków rusza wraz z po-
prawą warunków, choć czasem może to nastąpić 
dopiero po ośmiu miesiącach (np. u gronostaja).

Byle do wiosny
Ciekawy sposób na przeczekanie niekorzystnych 
warunków do rozwoju młodych znalazły nietoperze. 
Gody odbywają latem i jesienią. Wtedy następuje też 
zbliżenie samca z samicą, jednak w tym czasie nie 
dochodzi do zapłodnienia. Nasienie jest przechowy-
wane w drogach rodnych samic aż do wiosny. Do-
piero wówczas następuje zapłodnienie i rozpoczyna 
się ciąża, która w zależności od gatunku nietoperza 
trwa od 45 do 75 dni. Na świat przychodzi zazwyczaj 
jedno młode. Matka karmi je tak długo, aż młode 
osiągnie rozmiary dorosłego osobnika.
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październikBez wody ani rusz
Polska jest krajem o dużym 
deficycie wody. Dlatego 
bardzo ważne jest zachowanie 
naturalnych cieków wodnych, 
mokradeł, jezior czy stawów. 
Dzięki nim w lasach istnieją 
idealne warunki do życia wielu 
gatunków ssaków. Dobrym 
przykładem są wydry czy 
rzęsorki, ale bez rozległych 
terenów bagiennych nie 
mielibyśmy w Polsce również 
łosi. Tam, gdzie jest dużo wody, 
chętnie bytują też tchórze 
i jenoty.



październik
Dla dobra wszystkich – ludzi, roślin i zwie-
rząt – magazynowanie wody w lesie stało 
się priorytetem. W realizacji tego zadania 
bardzo pomocne ludziom są bobry. Kilka-
dziesiąt lat temu były rzadkością w polskich 
lasach, obecnie licznie występują w całej 
Polsce. Tamy i stawy bobrowe przyczyniają się do 
retencjonowania wody, a także jej oczyszczania. Są 
siedliskiem wielu rzadkich gatunków roślin i zwie-
rząt, ale i dla tych najpospolitszych stanowią cenny 
element środowiska.

Suto i bezpiecznie
Woda i wilgoć w lesie dają gwarancję rozwoju bujnej 
roślinności. Dla dużych roślinożerców ma to klu-
czowe znaczenie, gdyż dostępność pokarmu bez 
ograniczeń zapewnia przeżycie nawet licznych grup. 
Pokarmem niektórych drapieżników, np. jenota, wy-
dry czy norki, są m.in. płazy, a te, jak wiadomo, nie 
przetrwają bez wody. Ponadto wśród wysokich ro-
ślin łatwiej ukryć nieporadne młode w pierwszym 
okresie ich życia. Jednym słowem, tak jak w filmie 

 Mokro, mrocznie,  

 to bezpiecznie 

Podmokłe i bagienne lasy przez wiele zwierząt 

są traktowane jak ostoje, w których mogą skryć 

się za dnia przez wścibskim okiem człowieka 

lub groźnymi drapieżnikami. Zresztą te ostatnie 

też często uznają takie tereny za miejsce 

bezpiecznego schronienia.

 Niestrudzeni pionierzy 

Gdzieniegdzie obecność licznych rodzin bobrzych 

staje się problemem dla środowiska i ludzi. 

Dlatego zwierzęta są odławiane i przesiedlane 

w inne, bezpieczne rejony. Znów będą budować 

żeremia i spiętrzać rzeki, aby nowe miejsce było 

idealne do życia.

Na mokradłach życie kwitnie z serii Ocalony Świat, 
do którego obejrzenia zachęcamy.

Druga strona medalu
Woda bywa niebezpieczna dla ssaków. Dlaczego? 
W pobliżu wodopojów dochodzi do częstych spo-
tkań zwierząt. Tu zwierzęta mogą kontaktować się 
z pobratymcami – co jest dla nich korzystne, ale 
zdarza się, że przy tej okazji zarażają siebie nawza-
jem chorobami. Groźnymi pasożytami mogą się 
zarazić również od bezkręgowców (m.in. ślimaków, 
komarów, muchówek). Stopniowe obniżanie się 
poziomu wód gruntowych, wysychanie niedużych 
lokalnych zbiorników czy cieków skutkuje trud-
nościami w znalezieniu wody do picia i w związku 
z tym koniecznością skupiania się na małym ob-
szarze w  pobliżu niewyschniętych wodopojów. 

Oprócz ryzyka zarażenia się pasożytami 
wzrasta ryzyko drapieżnictwa, bowiem 
w  tej sytuacji i  w  takim miejscu łatwiej 
jest zwrócić na siebie uwagę drapieżników.

O
B

E
J R Z Y J

F I L M  „ O C A L O
N

Y
 Ś

W
IA

T
”



Inżynier bóbr
Nie ma wśród leśnych ssaków większego 
budowniczego niż bóbr. Ten największy gryzoń 
Europy, kształtując swoje otoczenie, reguluje poziom 
wód w okolicy. Robi to, by poprawić warunki własnego 
bytowania, ale zazwyczaj jego praca przynosi korzyści 
również wielu innym gatunkom.

Ścinanie drzew, czasem całkiem pokaźnych, ma 
ułatwić bobrom dostęp do gałęzi i cieńszych ko-
narów. To z nich, a nie z pni, bobry budują tamy 
i żeremia, uszczelniając je błotem. Tamy służą do 
spiętrzania wody, a powstające w ten sposób sta-
wy umożliwiają przetrwanie bobrzej rodzinie przez 
wiele lat na jednym stanowisku. Gdy w otoczeniu 
stawu bobrowego zaczyna brakować pożywienia, 
zwierzęta kopią kanały, którymi docierają w głąb 
lądu do oddalonych żerowisk. Zarówno tamy, jak 
i kanały mogą mieć długość kilkudziesięciu, a cza-
sem nawet kilkuset metrów. Tamy nie zawsze są 
wykonane z gałęzi. Bywa, że bobry lepią je głównie 
z błota, które wydobywają z dna stawu lub uzyskują 
z właśnie kopanych kanałów.

Dom rodzinny
Bobry to towarzyskie zwierzęta żyjące w grupach 
rodzinnych. Bytują w żeremiach lub norach. Wyjścia 
jednych i drugich zawsze znajdują się pod wodą. 
Za to komora, w której przebywają rodziny, jest 
umieszczona ponad poziomem wody. W sklepieniu 
bobrzej siedziby są niewielkie otwory wentylacyjne, 
przez które następuje wymiana powietrza. Rodzina 
bobrów buduje na swoim terytorium najczęściej kilka 
żeremi lub nor. W głównej budowli przychodzą na 
świat młode, zaś pozostałe służą jako tymczasowe 
ukrycia.

Podwodna spiżarnia
Każdej jesieni na dnie stawu bobry przygotowują 
magazyny złożone z cienkich gałązek, które będą 
ich pokarmem zimą. Gdy taflę stawu skuje lód, co 
jakiś czas zwierzęta będą wypływać z żeremia lub 
nory po zatopione zapasy i wracać z nimi do kry-
jówki. Chcesz wiedzieć więcej? Posłuchaj podcastu 
Łukasz o bobrach.
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Zabawna wydra
Wśród drapieżników gatunkiem najsilniej związanym ze środowiskiem wodnym 
jest wydra. W wodzie poluje, w jej pobliżu ma swoje miejsca wypoczynku 
i wychowywania młodych. Wejścia do nor, które kopie w brzegach, zazwyczaj 
umieszcza pod wodą. Spędza w wodzie cały rok, nawet zimą użytkuje niektóre 
miejsca tak intensywnie, że nie dopuszcza do ich zamarznięcia.

Jej prawie metrowej długości ciało ma wydłużony, 
opływowy kształt. Palce ma spięte błoną pławną, 
a długi ogon służy jej jako super napęd podczas pod-
wodnych pogoni za ofiarą. Potrafi bardzo szybko pły-
wać. Zarówno pod wodą, jak i na lądzie jest bardzo 
sprawnym i zwrotnym drapieżnikiem.

Ryby przede wszystkim
Wydra odżywia się głównie rybami. Wiosną, gdy 
w sąsiedztwie wody gromadzą się płazy, na krót-
ki czas one stają się dominującym pożywieniem. 
Czasami o tej porze roku wybiera się też na ucztę 
w podmokłe lasy, gdzie jest pod dostatkiem żab od-
bywających tam gody. Poza tym wydra zjada większe 
owady wodne, żyjące pod wodą larwy ważek, raki, 
a nawet ptaki. Rzadko w jej menu trafiają się drobne 
ssaki i jaszczurki.

Wydrze figle
Wydra uwielbia zabawę. Gonitwy, skoki do wody 
i z niej wyskakiwanie, tarmoszenie i przewracanie 
się, a także ześlizgiwanie się z wysokich brzegów 
wprost w nurt rzeki – to jej ulubiona rozrywka. Nie-
kiedy na wyższych brzegach, w pobliżu nor, spotyka 
się wydrze zjeżdżalnie. Są tak często użytkowane, 
że ich zjazd tworzy wyraźną rynnę i jest wyślizgany 
do gołej ziemi.

O każdej porze roku
U wydr odkryto ciekawe zjawisko, polegające na cią-
głej gotowości samic do rozrodu. I choć najczęściej 
młode wyderki rodzą się wiosną, to porody możliwe 
są praktycznie przez cały rok. Co ważne, zjawisko 
to w ogóle nie zależy od dostępności pokarmu, co 
odróżnia ją od większości ssaków.
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Jadowite rzęsorki
Rzęsorki to nieduże ssaki owadożerne z rodziny ryjówkowatych. 
Wśród krajowych ssaków wyróżniają się nietypowymi cechami. 
Są żarłoczne, zjadają więcej niż same ważą. Podstawą ich pokarmu 
są larwy owadów, kijanki, małe  
rybki, ślimaki a nawet niedużych 
rozmiarów płazy.

 Rzęsorek rzeczek 

Rzęsorek rzeczek jest największym 

przedstawicielem rodziny ryjówkowatych w Polsce 

i jedynym gatunkiem z tej rodziny, który poluje 

pod wodą. To niespełna dziesięciocentymetrowe 

zwierzątko ma mocno wydłużony pyszczek, 

zakończony wieloma niezwykle czułymi na 

dotyk wąsami, bardzo pomocnymi w sprawnym 

polowaniu.

 Ryjówka malutka 
Najbardziej znanym przedstawicielem ryjówkowatych jest ryjówka malutka, będąca najmniejszym ssakiem w Polsce. Słynie ona ze swej żarłoczności – żeby przetrwać zimę musi każdego dnia upolować i zjeść ofiary o masie dwukrotnie przekraczającej masę jej ciała.

Posiadają też wyjątkowy oręż – w ich śli-
nie występują substancje obecne w jadzie 
węży. Podczas ataku rzęsorki dotkliwie ra-
nią ofiarę drobniutkimi, ostrymi zębami, 
otwierając jadowi drogę do wnętrza orga-
nizmu. Wywołuje on paraliż u ofiary, co 
zapewnia maleńkim wojownikom sukces 
w walce nawet z większymi od siebie.

Super pływacy
Rzęsorki są znakomitymi pływakami. Żyją nad wo-
dami i najczęściej polują pod wodą. Można je spo-
tkać zarówno nad rzekami, stojącymi wodami, jak 
i w zalanych wodą olsach. W pływaniu pomagają im 
owłosione stopy, a także sztywne włosy tworzące 
na ogonie coś w rodzaju okrętowego kilu. Do tego 
mają gęste futerko, które zabezpiecza je przed utra-
tą ciepła, co w zimnych porach roku ma kluczowe 
znaczenie dla przetrwania zwierząt. W poszukiwaniu 
ofiar potrafią pływać na całkiem spore odległości, 
myszkując przy tym w mule i przydennej roślinności.

Sposób na zimę
Rzęsorki, tak jak ryjówki, posiadają niezmiernie cie-
kawe przystosowanie do przetrwania zimy – zdol-
ność zmniejszania rozmiarów czaszki i niektórych 
organów ciała. Chodzi o to, żeby w trudnym okresie 
spadło zapotrzebowanie na energię. Zjawisko to na-
zywane jest efektem Dehnela. Jest to cenna umiejęt-
ność, zwłaszcza u zwierząt owadożernych, ponieważ 
zdobycie pokarmu w chłodnych porach roku jest 
zdecydowanie trudniejsze niż wiosną czy latem.



18

20
Międzynarodowy 
Dzień Krajobrazu

22

24

19

21
Światowy Dzień 
Godności

23

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

cecha trait
nietypowy atypical

żarłoczny voracious
jadowity venomous

paraliż paralysis
pływak swimmer
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Wodopoje i kąpieliska
Woda jest podstawą życia ssaków przez cały rok. Może 
być przez nie pobierana w różnej postaci – zimą w postaci 
śniegu, a w okresie wegetacyjnym jako część składowa 
spożywanych roślin. Jednak najchętniej zwierzęta 
poszukują miejsc, gdzie po prostu mogą napić się wody.

Czasem wystarcza im kałuża, a czasem po-
trzebne są wodopoje. Te ostatnie najczęściej 
znajdują się w dolinach śródleśnych rzek, 
przy brzegach strumieni, jezior i stawów 
bobrowych, a także na mokradłach. Woda 
zgromadzona w olsach (lasach okresowo 
zalewanych wodą) lub na torfowiskach 
wysokich, zazwyczaj jest bardzo kwaśna 
i niezbyt smaczna. Zwierzęta korzystają 
z niej, jeśli nie mają dostępu do lepszego 
wodopoju.

Klasycznie, na mokro
Wiele gatunków ssaków, szczególnie du-
żych, jako kąpieliska wykorzystuje śród-
leśne zbiorniki wodne, niewielkie bajor-

ka, a nawet błotniste kałuże. Pozbywają się 
w ten sposób natrętnych pasożytów. W upalne dni 
po prostu się w nich chłodzą. Czasem w nich żerują, 
wydobywając wodną roślinność.

Oryginalnie, na sucho
Nie wszystkie kąpieliska leś nych zwierząt to zbiorni-
ki z wodą. Czasem wręcz przeciwnie. Żubry, rzadziej 
jelenie, lubią kąpać się także w piasku. W swoich 
ostojach mają specjalne piaszczyste dołki, w których 
zażywają piaskowych kąpieli. Być może przesypują-
cy się między włosami piasek skuteczniej niż woda 
wydobywa pasożyty z ich sierści.
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 Z myślą o przyrodzie 

W ostatnich dziesięcioleciach leśnicy odtworzyli 

wiele wysychających zbiorników wodnych oraz 

stworzyli nowe, nieduże śródleśne zbiorniki 

retencyjne. Stały się one ważnymi miejscami  

na mapie wędrówek leś nych zwierząt.

Pobierz bezpłatną aplikację na telefon 

Adaptacja do zmian klimatu AR. Dzięki niej 

możesz zobaczyć, jak wyglądają prace związane 

z przywracaniem wody na tereny dawniej 

zajmowane przez mokradła, które są realizowane 

przez Lasy Państwowe.
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wodopój waterhole
mokradło marsh
napić się to drink

torfowisko peat
zbiornik retencyjny retention tank

błoto mud
kąpiel piaskowa sand bath

pasożyty parasites
pozbyć się to get rid of

chłodzić się to cool
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listopadNa ratunek ssakom
Rozwój cywilizacji, a szczególnie 
boom przemysłowy, do którego 
doszło w XIX i na początku 
XX wieku, doprowadziły do 
bardzo szybkiej dewastacji 
przyrody w wielu zakątkach 
Europy. Również w Polsce, 
w wyniku wycinania lasów oraz 
bezrefleksyjnej eksploatacji 
zasobów przyrodniczych 
nastąpiło zniszczenie wielu 
cennych obiektów oraz  
gatunków fauny i flory.



listopad
Racjonalizacja gospodarowania lasami nastąpiła 
dopiero po odzyskaniu przez Polskę niepodległości 
i utworzeniu Lasów Państwowych. Mimo że przed 
II wojną światową gospodarowały one zaledwie trze-
cią częścią zasobów drzewnych (reszta znajdowała 
się w rękach prywatnych), już wówczas rozpoczął 
się proces odbudowy bioróżnorodności w lasach 
i zwiększania powierzchni leśnej naszego kraju. Są 
to priorytety obowiązujące w Lasach Państwowych 
do dnia dzisiejszego.

Nierówna walka o przetrwanie
Przełom XIX i XX wieku był niezwykle trudny dla 
leśnych zwierząt. Brak wiedzy przyrodniczej, bieda 
i olbrzymie kłusownictwo, a także polityka zabor-
ców i okupantów sprawiły, że wiele z nich ledwo 
przetrwało w naturalnym środowisku. Na mniejsze 
zwierzęta nie zwracano wówczas uwagi, zaś duże 
trzebiono bezlitośnie. W ten sposób doprowadzono 
do zagłady żubrów, tarpanów, łosi, bobrów, a o mały 
włos również dużych drapieżników, takich jak wilki, 
rysie czy niedźwiedzie. Nawet powszechne dzisiaj 
jelenie w tamtym czasie były rzadkością.

Ruch ochrony przyrody
Wraz z odzyskaniem przez Polskę niepodległo-
ści, w kraju zaczął się rozwijać ruch ochrony 
przyrody, w którym ważną rolę odgrywali 
leśnicy. Często byli oni terenowymi kore-
spondentami, przewodnikami badaczy, 
a także bezpośrednimi opiekunami stano-
wisk rzadkich okazów i cennych obiektów 
przyrodniczych. Wraz z powstaniem Insty-
tutu Badawczego Lasów Państwowych (dzisiaj 

Instytut Badawczy Leśnictwa) leśni naukowcy stanęli 
na czele akcji przywracania wielu gatunków zwierząt, 
w tym żubra, łosia, niedźwiedzia czy bobra.

Ochrona zapisana w prawie
Obecnie leśnicy oraz Lasy Państwowe zaangażowani 
są w dziesiątki programów restytucji oraz ochro-
ny cennych gatunków zwierząt, roślin i ich siedlisk. 
W  lasach, w  miejscach występowania rzadkich 
gatunków zwierząt, tworzone są specjalne strefy 
ochronne. Prowadzi się też monitoring wielu ga-
tunków oraz finansuje badania pomagające je chro-
nić. Do najbardziej spektakularnych akcji ratowania 
gatunków, w których z powodzeniem wzięli udział 
polscy leśnicy, należy restytucja żubra, odtwarzanie 
koników typu tarpan, a także łosi i bobrów.



Żubr – symbol 
ochrony przyrody
Uratowanie żubra od zagłady bezsprzecznie jest 
największym sukcesem ochrony gatunkowej zwierząt 
w Polsce i Europie. Ważną rolę w tych działaniach 
odegrały Lasy Państwowe.

Gdy w Puszczy Białowieskiej kłusownicy zabijali 
ostatnie nizinne żubry, Polska dopiero odzyskiwała 
niepodległość, a Lasy Państwowe jeszcze nie istniały 
jako firma o krajowym zasięgu. Stopniowo następo-
wała stabilizacja, odbudowa kraju, a w 1924 r. po-
wstało przedsiębiorstwo Polskie Lasy Państwowe. 
Od początku gospodarczy model polskiego leśnic-
twa eksponował różnorodne funkcje lasów, w tym 
ochronę przyrody.

Restytucja żubrów
W 1929 r. rozpoczęto restytucję żubrów. Pierwsze 
osobniki przywiezione z ogrodów zoologicznych tra-
fiły do zagrody wybudowanej na terenie Nadleśnic-
twa Zwierzyniec w Puszczy Białowieskiej.

Administracyjnie za akcję ratowania żubra odpo-
wiadała Dyrekcja Lasów Państwowych w Białowieży, 
a bezpośredni nadzór nad przebiegiem tego zadania 
sprawował nadleśniczy Nadleśnictwa Rezerwat (ów-
czesna nazwa Białowieskiego Parku Narodowego) 
oraz łowczy Puszczy Białowieskiej. Później nadzór 
merytoryczny nad ratowaniem gatunku przejął In-
stytut Badawczy Lasów Państwowych. Z powodze-
niem prowadził on restytucję do wybuchu II wojny 
światowej, a nawet przez kilka lat po niej, aż do czasu 
przejęcia zagród przez Białowieski Park Narodowy.

Znów na wolności
Pierwsze żubry z  białowieskiej 
hodowli wypuszczono na wolność 
w  1952 r., oczywiście na terenie 
Puszczy Białowieskiej. W ten spo-
sób zapoczątkowano drugi etap 
ratowania gatunku, czyli tworzenie 
stad wolnościowych. Na terenie na-
szego kraju powstało ich jeszcze kil-
ka i praktycznie w każdym przypadku, 

główny ciężar prac ponosili pracownicy Lasów Pań-
stwowych.

Gdzie spotkasz żubra?
Dzisiaj na świecie żyje ponad 8,5 tys. żubrów, z czego 
czwarta część na terenie naszego kraju. Opieką nad 
większością polskich żubrów zajmują się leśnicy, 
współpracując z naukowcami, lekarzami weterynarii 
oraz organizacjami pozarządowymi i urzędami pań-
stwowymi. Dzięki temu Król Puszczy żyje dzisiaj nie 
tylko w Puszczy Białowieskiej, ale i w Augustowskiej, 
Boreckiej, Knyszyńskiej, Rominickiej, w Lasach Pil-
skich, Lasach Janowskich i w Bieszczadach. Poza tym 
na terenie Lasów Państwowych istnieje wiele zagród 
hodowlanych i pokazowych z tymi zwierzętami.

Równie ciekawe, co historia ratowania żubrów, są 
ich zachowanie, tryb życia, a także przyszłość jako 
gatunku. Posłuchaj podcastu, w którym Wojciech 
Sobociński, autor tegorocznego Kalendarza, odpo-
wiada na wiele pytań z tym związanych, m.in. Czy 
żubry ziewają?
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Koniki polskie –  
następcy tarpanów
Bezpowrotne wyginięcie tarpanów nastąpiło w XIX wieku, a ostatnie wolne 
zwierzęta tej rasy żyły ponoć na Ukrainie. Na ziemiach polskich przetrwały one na 
wolności w rejonie Puszczy Białowieskiej niemal do końca XVIII wieku.

 Na Roztoczu i na Mazurach 

Współcześnie koniki polskie żyją w wielu rejonach 

Polski. Najbardziej znane miejsca, gdzie ich stada 

żyją na wolności, to okolice Popielna oraz tereny 

Roztoczańskiego Parku Narodowego.

Ostatnie osobniki zostały odłowione i przewiezione 
do roztoczańskiego zwierzyńca hrabiego Zamojskie-
go w okolice Biłgoraja. Na początku XIX wieku konie 
zostały rozdane okolicznym chłopom. Z czasem tar-
pany spod Biłgoraja były krzyżowane z końmi gospo-
darzy i w ten sposób stworzono nową rasę.

Leśne rumaki
Tarpany były zwierzętami stadnymi, żyjącymi w ta-
bunach liczących po kilkanaście osobników, którym 
przewodziły dominujące ogiery. Ponoć były płochli-
we. Preferowały krajobraz otwarty i półotwarty, 
w którym dominowały luźne lasy. Z wyglądu były 
to nieduże konie, mające do 140 cm w kłębie i „my-
szate” umaszczenie – ich maść była niejednolita. Na 
grzbiecie miały charakterystyczne ciemne pasmo 
krótkich włosów, ciągnące się od krótkiej ciemnej 
grzywy aż po równie ciemny i krótki ogon. Ich uszy 
również były krótkie, a oczy niewielkie.

Koniki polskie
W 1936 r. profesor Tadeusz Vetullani 
rozpoczął akcję odtwarzania tarpana. 
Zaczął od skupu koni w okolicach Za-
mościa, które wyglądem były najbardziej 
zbliżone do opisów tarpana. Zwierzęta 
trafiały do zamkniętego rezerwatu leśnego 
w Puszczy Białowieskiej, w którym opie-
kowali się nimi leśnicy. Nadano im nazwę 

konik polski. W czasie wojny hodowlę zniszczono, 
a pod koniec okupacji Niemcy wywieźli większość 
koników i tylko część z nich udało się odzyskać po 
wojnie. Te ponownie trafiły do Białowieży, a w 1953 r. 
przeniesiono je do Popielna na Mazurach i od tego 
czasu pod okiem naukowców z Polskiej Akademii 
Nauk kontynuuje się ich hodowlę.

Strażnicy łąk
Dzięki temu, że zachowały swe pierwotne cechy, do 
których należą niewielkie wymagania pokarmowe 
oraz duża wytrzymałość na niekorzystne warunki at-
mosferyczne, są chętnie trzymane w wielu prywat-
nych hodowlach. Są też wykorzystywane w ochronie 
przyrody jako zwierzęta powstrzymujące sukcesję 
roślin drzewiastych na otwarte tereny łąkowe.
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wyginąć to become extinct
zniszczyć to destroy

krzyżować to cross-breed
odłowić to catch

rasa breed
odtworzyć to restore

wytrzymałość endurance
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Uratowane!
Łoś – król bagien
Przed II wojną światową łosie na ziemiach polskich 
były wielką rzadkością. Właściwie we współczesnych 
granicach naszego kraju praktycznie nie występowa-
ły. Ale już wówczas podejmowano działania w celu 
ratowania tego gatunku w specjalnych rezerwatach 
tworzonych na Kresach i Białostocczyźnie. W Pusz-
czy Białowieskiej założono zagrodę do hodowli łosi, 
a opiekę nad nią powierzono Dyrekcji Lasów Pań-
stwowych w Białowieży.

Po wojnie i związanej z nią zmianie granic okazało 
się, że na terenach Polski pojedyncze łosie prze-
trwały wyłącznie w leśnych i bagiennych rejonach 
koło Rajgrodu. To stamtąd, a także od osobników 
przywiezionych z terenów Białorusi, rozpoczęło się 
przywracanie gatunku. Dzisiaj niemal w każdym 
nadleśnictwie centralnej i wschodniej Polski, a tak-
że w wielu jednostkach w zachodniej części kraju 
występują łosie.

Dowiedz się o nich więcej, oglądając film z cyklu 
Oblicza lasów – 10 faktów o łosiach.

Bóbr – mistrz od wody
Jeszcze przed II wojną światową leśnicy włączyli się 
w akcję ratowania bobrów. Na terenie Nadleśnictwa 
Bucharzewo (dzisiaj Nadleśnictwo Sieraków) utwo-
rzono hodowlę bobrów sprowadzonych z Norwegii 
i Kanady. Opiekowali się nią gajowi i strażnicy za-
trudnieni w nadleśnictwie. Po wojnie sytuacja 
tego gatunku była równie zła, co przed wojną. 
Nie istniała już hodowla w Bucharzewie, za-
mknięta tuż przed działaniami wojennymi, 
ale nadzieję dawała rozwijająca się suwalska 
populacja bobrów. Była wystarczająco liczna, 
aby móc przesiedlać część zwierząt w różne 

zakątki kraju. Rodziny bobrów, trafiające na nowe 
tereny leśnych mokradeł czy nad rzeki, szybko przy-
stosowały się do nowego środowiska. Okazały się 
też sprawnymi zdobywcami, dzięki czemu obecnie 
zasiedlają już cały kraj, z pogórzami i niższymi par-
tiami gór włącznie.

Ryś – leśny kot
Ten największy europejski dziki kot przetrwał nie-
licznie w lasach wschodniej i południowej części 
Polski. Szacuje się, że żyje ich tu zaledwie dwieście 
osobników. Od kilku lat Lasy Państwowe uczestniczą 
w akcji przywracania tego gatunku na Mazurach 
i Pomorzu. Początkowo podejmowane na niewielką 
skalę działania nie przynosiły wymiernych efektów. 
Obecnie jednak coraz częściej słyszy się o rysiach 
zaobserwowanych w pomorskich lasach. Może uda 
się ocalić również ten gatunek?

O
B

E
J R

Z

Y J  F I L M

1 0  F A K T Ó W

 O
  Ł

O
S

I
A

C
H



15
Światowy Dzień 
Ubogich

17

19

21
Dzień Życzliwości

16
Międzynarodowy 
Dzień Tolerancji

18

20
Międzynarodowy 
Dzień Praw Dziecka

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

rzadkość rarity
przesiedlać to resettle
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Pomóc każdy może
W programach ochrony czy restytucji gatunku często jednym z zadań jest 
poszukiwanie zagrożonych wyginięciem ssaków w ich naturalnym środowisku 
i przewiezienie ich do specjalnie przygotowanego miejsca bytowania 
monitorowanego przez człowieka. Bywa, że hodowla w kontrolowanych 
warunkach trwa wiele lat, zanim ratowany gatunek powróci do natury.

 Dom na miarę 

Największym problemem z zasiedlaniem przez 

pilchy i nietoperze nowych terenów jest brak 

odpowiednich ukryć.

Czy „szary” człowiek może we własnym zakresie 
w jakikolwiek sposób pomóc rzadkim ssakom? Tak, 
trzeba jednak robić to zgodnie z zaleceniami spe-
cjalistów. Warto skorzystać z coraz liczniejszych 
poradników i przewodników dotyczących ochrony 
zwierząt. Jeżeli działania miałyby dotyczyć nie na-
szego ogrodu, lecz lasu czy parku, powinno się na-
wiązać bezpośredni kontakt z gospodarzem terenu, 
np. z nadleśnictwem, i skonsultować swój plan.

Budki dla pilchów i nietoperzy
Dla przykładu, najprostszą i bardzo skuteczną meto-
dą pomocy pilchom i nietoperzom jest wywieszanie 
budek. Wzory odpowiednich skrzynek można zna-
leźć w Internecie.

Wieszając ukrycia dla pilchów i nietope-
rzy warto pamiętać o  kilku zasadach. 
Koszatki i  popielice, które najczęściej 
korzystają z budek dla pilchów, są zwie-
rzętami związanymi z lasami liściastymi 
i mieszanymi, w których zachowała się 
dobrze wykształcona warstwa krzewów. 
Właśnie w takich rejonach należy wieszać 
przeznaczone dla nich ukrycia.

Z kolei nietoperze żyjące w  lasach potrzebują 
w sąsiedztwie swoich schronień wolnych przestrze-
ni, nad którymi mogłyby polować. Bardzo często 
miejscami takimi są śródleśne drogi, przecinki, 
zbiorniki wodne lub cieki. Właśnie w ich okolicy naj-
lepiej instalować budki dla nietoperzy. Drogi te nie 
powinny być ruchliwe, a sposób powieszenia skrzy-
nek powinien gwarantować nietoperzom możliwość 
dolotu do nich. Zatem nie mogą one wisieć w gę-
stwinie. Nietoperze są zwierzętami ciepłolubnymi, 
dlatego przeznaczone dla nich ukrycia powinno się 
wieszać od południowej strony drzew lub budynków, 
na wysokości 4–5 m.
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grudzieńPrzetrwać zimę
Do niedawna w Polsce 
obserwowaliśmy bardzo wyraźne 
następstwo pór roku. Wiosnę, 
lato, jesień i zimę łatwo było 
wydzielić i opisać. Zgodnie z ich 
rytmem funkcjonowała też 
przyroda. Jednak postępujące 
w ostatnich dwudziestu latach 
zmiany klimatyczne poważnie 
zachwiały cyklicznością pór roku. 
Coraz trudniej zauważyć różnicę 
między wiosną a latem czy 
jesienią a zimą. Do tego naturalny 
cykl zmian w przyrodzie zakłóca 
pogłębiająca się susza.



grudzień
Do niedawna zima była istotnym czynnikiem kształ-
tującym obraz polskich lasów. Mrozy i opady śnie-
gu wpływały na rozmieszczenie gatunków drzew, 
a wraz z nimi wielu gatunków zwierząt. Obserwowa-
ne obecnie łagodne zimy przyczyniają się do coraz 
częstszego występowania drzew liściastych w re-
jonach, w których dotychczas z trudem walczyły 
o przetrwanie. Natomiast rosnące średnie tempera-
tury w miesiącach jesiennych i zimowych, pogarszają 
warunki życia drzew iglastych, jak sosna czy świerk.

W ślad za drzewem
Rozmieszczenie gatunków drzew ma znaczący 
wpływ na wybór miejsc bytowania przez ssaki. 
Owoce i nasiona stanowią podstawę pokarmu wie-
lu z nich, a od urodzaju bukwi, żołędzi lub szyszek 
świerkowych zależy pomyślność wielu gryzoni oraz 
dużych zwierząt roślinożernych. Wszyscy zapewne 
wiemy, jakimi smakoszami orzeszków bukowych czy 
dębowych żołędzi są dziki i jelenie. Dla nich dostatek 
dużych nasion oznacza pewne przetrwanie zimy, 
tym bardziej że zmiany klimatu prowadzą do coraz 
częstszych obfitych owocowań tych drzew.

Chłodno to głodno
Śnieg i mróz są ważnymi czynnikami limitującymi 
dostęp do pokarmu. W mroźne zimy gruba pokry-
wa śnieżna, a także zmrożona jej górna warstwa 
oraz powierzchnia ziemi, przeszkadzają zwierzętom 
w poszukiwaniu i zdobywaniu pokarmu. Do tego 
warstwa białego puchu utrudnia przemieszczanie 
się – nawet dużym gatunkom, przez co silnie wpły-
wa na ich kondycję. Właśnie pod koniec zimy, ze 
względu na znaczne osłabienie brakiem pokarmu 
i koniecznością przedzierania się przez śnieg, pada 
najwięcej zwierząt. Między innymi z tych względów, 
do niedawna zima wpływała na naturalną śmiertel-
ność zwierząt. Dzisiaj ten wpływ jest mocno ograni-
czony, dlatego obserwujemy wyraźny wzrost liczeb-
ności wielu gatunków, np. jelenia, sarny czy dzika.

Zachęcamy do obejrzenia programu z cyklu Oblicza 
lasów – Co jedzą i jak radzą sobie zwierzęta zimą 
w lesie?
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Zimowe zapasy
Jednym ze sposobów przetrwania zimy jest zabezpieczenie na trudne czasy 
większej ilości pokarmu. Mistrzami w tworzeniu magazynów są gryzonie. 
Wiele gatunków kopiących nory i podziemne chodniki, przygotowuje w nich 
specjalne komory, zwane spiżarniami. Składują tam pokarm, zbierany 
przede wszystkim w okresie jesiennym.

 Nic się nie zmarnuje 

Czasami zapasy są tak duże, że gryzonie ich 

nie wykorzystają: nie dadzą rady zjeść lub zginą 

wcześniej w szponach albo zębach drapieżnika. 

Wówczas, jeśli magazyn był usytuowany płytko 

pod ziemią, zamienia się w naturalną szkółkę 

młodych drzewek.

Dziuple i kopczyki
Inaczej postępuje wiewiórka, zapewniając 
sobie dostatek na zimę. Pokarm gromadzi 
w dziuplach, zagrzebuje w ściółce lub zie-
mi, najczęściej pod drzewami. Wiewiórcze 
rarytasy, m.in. nasiona drzew iglastych, żo-
łędzie, orzeszki buka czy orzechy laskowe, 
są wydobywane ze spiżarni najczęściej w zi-
mowe słoneczne dni. Wtedy rude gryzonie 
chętniej wychodzą ze swoich nadrzewnych gniazd. 
Czasami zapominalskie wiewiórki nie odnajdują za-
kopanych zapasów. Tak powstają podziemne banki 
nasion.

Podwodne tratwy
Budowniczymi bardzo oryginalnych magazynów są 
bobry. Nauczyły się gromadzić pokarm pod wodą. 
W pobliżu żeremia lub nory, wbijają w ziemię ścinane 
jesienią cienkie gałązki. Między nimi przeplatają 
kolejne i w ten sposób powstają podwodne 
tratwy pełne świeżego pokarmu. Posiada-
jąc takie spiżarnie, bobry nie muszą zimą 
wychodzić na ląd. Nurkują jedynie ze swoich 
schronień do magazynów, zabierają z nich 
kolejne gałązki i transportują z powrotem 
do suchej komory, gdzie je zjadają.

Krecia stołówka
Umiejętność magazynowania pokarmu opanowały 
również niektóre gatunki ssaków owadożernych. 
Dobrym tego przykładem jest kret, który nie ma-
gazynuje owadów, lecz dżdżownice. Jesienią przy-
gotowuje sobie spiżarnię, w której składuje kilka-
dziesiąt, a czasem nawet ponad setkę pierścienic. 
Dzięki temu może przetrwać zimę bez wychodzenia 
spod ziemi.
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Zimowy sen
By przetrwać zimę, część ssaków wykształciła specjalną umiejętność polegającą 
na zapadaniu w długi sen, w czasie którego ograniczane są funkcje organizmu. 
Pozwala to na zmniejszenie zapotrzebowania energetycznego, co sprowadza się 
do ograniczenia konieczności jedzenia i przemieszczania się w poszukiwaniu 
pokarmu. Wielu gatunkom udaje się przeczekać w odrętwieniu najtrudniejszą 
porę roku. Zimowy sen ma różne postacie.

Hibernacja
Jest to umiejętność wyłączenia termo-
regulacji, w wyniku czego temperatura 
ciała obniża się do poziomu, w którym 
znacząco spadają wszelkie funkcje ży-
ciowe i metabolizm (zwykle ok. +5°C, ale 
np. u popielic zaledwie +0,7 °C). Serce hi-
bernujących zwierząt bije wówczas zale-
dwie kilka razy na minutę, znacząco spada 
zużycie tlenu i aktywność mózgu. Tak zimę 
spędzają nietoperze i ssaki z rodziny pil-
chowatych.

Letarg
Nietoperze nie są w lesie jedynymi ssakami, które 
posiadły zdolność zapadania w sen zimowy. Mają ją 
również niedźwiedzie, borsuki, jenoty czy jeże. Choć 
u tych gatunków mówi się nie tyle o hibernacji, co 
o zimowym letargu. Ich sen nie jest tak głęboki, jak 
w przypadku nietoperzy. Termoregulacja organizmu 
pozostaje procesem aktywnym, a tempo metaboli-
zmu nie obniża się tak bardzo jak u nietoperzy.

Zanim zapadną w sen
Hibernacja czy letarg muszą być poprzedzone so-
lidnym przygotowaniem organizmu do długotrwa-
łego głodu. Zwierzęta robią to poprzez intensywne 
żerowanie w okresie poprzedzającym zapadnięcie 
w zimowy sen i wytwarzanie grubej tkanki tłuszczo-
wej (tzw. tkanki brunatnej). To magazyn niezbędnej 
energii. W tym okresie u mniejszych ssaków masa 
ciała, w stosunku do letniej, może zwiększyć się 
dwukrotnie.

 Torpor 

Określenie – hibernacja – odnosi się do długich, 

nawet 7-miesięcznych okresów zimowego 

odrętwienia zwierząt. Jednak wiele z nich  

potrafi ograniczać swoje funkcje życiowe  

na krótki czas – kilku, kilkunastu dni. Ta skrócona 

forma hibernacji nosi nazwę torpor i może być 

wykorzystywana nie tylko zimą.
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Urozmaicone menu
W okresie wegetacyjnym, gdy różne gatunki roślin są łatwo dostępne, 
większość naszych dużych ssaków roślinożernych ma urozmaicone menu. 
Jelenie, sarny, łosie czy żubry sięgają nawet po kilkaset gatunków. Co jednak 
jeść, gdy nadchodzi jesień i praktycznie wszystkie nadziemne części roślin 
zielnych więdną, zamierają i w końcu gniją?

Roślinożercy, a także wszystkożercy, do których na-
leży dzik, ratują się na różne sposoby. Wiele zwierząt 
poszukuje podziemnych części roślin. Kłącza, bul-
wy i cebule – ze względu na swój przetrwalnikowy 
charakter – są dość bogatymi w związki odżywcze 
częściami roślin. Aby się do nich dostać, zwierzęta 
ryją (dziki) lub kopią racicami ziemię (jeleniowate). 
Jednak gdy mróz zetnie jej wierzchnią warstwę, 
dobranie się do poziemnych smakołyków staje się 
bardzo trudne lub wręcz niemożliwe.

Poszukiwane kalorie
Zima to czas, którego wiele zwierząt nie daje rady 
przetrwać. Stąd dużo łatwiejszy dostęp do tusz 
padłych osobników. Dziki korzystają z  sytuacji 

i zamieniają się w padlinożerców. Zjadają wszyst-
ko, co napotkają, nawet jeśli będzie to członek ich 
rodziny. Może nas to dziwić, ale podobne zachowa-
nie wykazuje wiele drobnych gryzoni (np. myszarki 
leśne) oraz zwierząt owadożernych (np. ryjówki). 
Każdy sposób jest usprawiedliwiony, ponieważ wal-
czą o przeżycie.

Zimowe smaki
Inaczej zachowują się typowi roślinożercy. Sarny, 
jelenie, daniele, łosie czy żubry bardzo często prze-
chodzą na tzw. żer pędowy. Zjadają wówczas koń-
cówki młodych drzewek, a także gałęzie złamanych 
lub ściętych drzew. Gdy zimowy brak pokarmu daje 
się zwierzętom poważnie we znaki, ratując się przed 

głodem ogryzają korę młodych drzew. 
Szczególnie chętnie spałują, bo tak 
określa się to zjawisko, drzewa liś-
ciaste. Jeśli ich brakuje, zadowalają 
się również korą świerków.
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Paśniki i lizawki
Od XIX wieku w Europie powszechnie praktykowanym 
sposobem zimowej pomocy dzikim zwierzętom jest 
dokarmianie. Tworzono specjalne ostoje, w których budowano 
paśniki i magazyny paszy, a zwierzęta znajdowały tam spokój 
i dostatek jadła. W polskich lasach dokarmianie też ma 
kilkusetletnią tradycję, a pierwszym gatunkiem, który 
wspierano w ten sposób, był żubr.

Zadaniem służb królewskich, zajmujących się żubra-
mi w Puszczy Białowieskiej, było m.in. koszenie, 
suszenie i składowanie w stogach i brogach siana 
na czas zimy. Dzisiaj dokarmianiem zajmują się 
najczęściej koła łowieckie i nadleśnictwa oraz parki 
narodowe.

Zamiast oziminy
Wykładanie siana, buraków cukrowych, ziemniaków, 
specjalnych kiszonek, a czasem ziarna zbóż, jabłek 
czy marchwi ma nie tylko ułatwić ssakom przetrwa-
nie zimy, lecz także ograniczyć szkody wyrządzane 
przez nie w lasach i na polach. Pozostawanie zwierząt 
w ostojach, w których są dokarmiane, sprawia, że 
rzadziej wychodzą one na oziminy lub uprawy leśne.

Kora też smakuje
Od dawna obserwowano zainteresowanie dużych 
roślinożerców rejonami, w  których zimą wycina 
się drzewa. W gospodarce leśnej wykorzystuje się 
przede wszystkim pnie, natomiast konary i cieńsze 
gałęzie coraz rzadziej znajdują zastosowanie. To one 
przyciągają na zręby sarny, jelenie i łosie. Wiedząc 
o tym, leśnicy celowo ścinają osiki (nie tylko na zrę-
bach) i pozostawiają je do dyspozycji zwierząt. W ten 
sposób dostarczają pokarm zwierzynie oraz ograni-
czają szkody wyrządzane przez jeleniowate i żubry 
w uprawach leśnych.

Więcej na ten temat w podcaście Czy dokarmianie 
zwierzyny ma sens?
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Zimowe kryjówki i kamuflaż
Dla zwierząt, które zapadają w sen zimowy lub hibernację, koniecznym 
warunkiem przetrwania tego trudnego okresu jest znalezienie odpowiednich 
kryjówek. Nawet duże zwierzęta, gdyby zasypiały „na widoku”, 
byłyby łatwym łupem drapieżników.

 W zimowym gnieździe 

Niektóre ssaki przesypiające zimę przygotowują 

sobie zimowe gniazda. Postępują tak na przykład 

jeże. Budują je na ziemi, z dużej ilości suchych 

liści, które gromadzą wśród gęstych krzewów  

lub między korzeniami drzew.

Pod ziemią, wykrotem, w jaskini
Borsuki kryją się w  norach, w  których 
uprzednio przygotowują wygodne legowi-
ska. Budują je z mchów, suchych liści drzew 
i traw. Podobnie postępują niedźwiedzie, 
ale w gawrze nie tylko spędzą zimę, lecz 
także urodzą młode. Zatem muszą być to 
miejsca szczególnie bezpieczne, najlepiej położne 
w niedostępnych częściach lasów, wśród skał lub 
wykrotów. Gdy przysypie je śnieg, stają się całkowi-
cie niewidoczne. Maleńkie popielice też schodzą na 
zimę pod ziemię. Wykopują swoje ukrycia pod drze-
wami, w sąsiedztwie dużych kamieni lub skał. Czę-
sto komory te znajdują się na głębokości 20–30 cm 
pod ziemią, ale zdarza się, że są nawet 70 cm pod 
powierzchnią gruntu.

Chłodno, ale bezwietrznie
Zarówno w przypadku popielic, jak i nietoperzy bar-
dzo istotną sprawą jest stopień izolacji zimowego 
ukrycia od wpływów zewnętrznych. W kryjówkach, 
w których zimują te ssaki, temperatura musi być 
obniżona, ale stabilna, więc wymagają one dobrej 
izolacji. Gdyby wdarł się tam mróz, zwierzęta mogły-
by nie przeżyć. Dlatego popielice zasypują wejścia 
i korytarze swoich zimowych schronień, nietoperze 
zaś wybierają jaskinie, sztolnie lub bunkry o grubych 
ścianach.

Kamuflaż kolorem
Istnieją gatunki, które nie zasypiają na zimę, lecz 
i tak starają się być w tym czasie mniej widoczne. 
W tym celu zmieniają kolor sierści na biały, aby 
łatwiej zlać się z ośnieżonym otoczeniem. Takie 
zdolności posiadają zające bielaki, gronostaje oraz 
niektóre łasice. Jednak coraz częstszy brak śnie-
gu zimą staje się dla nich poważnym kłopotem. Na 
ciemnym, bezśnieżnym tle lasu ich białe futerka 
świecą jak neony. W tej sytuacji ryzyko stania się 
ofiarą wygłodniałego drapieżnika istotnie wzrasta.
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styczeńPotrzebne 
drapieżniki
Od czasów kiedy lasy stały się 
dominującą formacją roślinną 
w naszej strefie klimatycznej, 
a trwa to już kilka tysięcy lat, 
drapieżnictwo jest podstawowym 
czynnikiem kształtującym 
relacje ilościowe i przestrzenne 
wśród zwierząt. Z jednej 
strony drapieżniki wpływają 
na liczebność swoich ofiar, 
z drugiej – potencjalne ofiary 
kształtują liczbę i rozmieszczenie 
drapieżników w przestrzeni.



styczeń
O wzajemnych relacjach obu grup często się mówi, 
że są one w stanie dynamicznej równowagi. Nie 
oznacza to wcale, że liczba drapieżników jest nie-
zmienna, podobnie jak liczebność ich ofiar. Nie 
świadczy również o tym, że drapieżniki są w stanie 
całkowicie wyeliminować swoje ofiary ze środowiska 
lub na tyle skutecznie ograniczyć ich liczebność, żeby 
nie rozmnożyły się nadmiernie.

Poza tym relacje między drapieżnikami i ofiarami 
nie są jedynymi interakcjami, które decydują o li-
czebnościach tych zwierząt. Istotny wpływ mają też 
zasoby pokarmowe, zmiany klimatyczne, choroby 
i pasożyty, a nade wszystko działania człowieka.

Groźny konkurent
W ciągu kilku ostatnich wieków największy wpływ na 
obecność i funkcjonowanie drapieżników w środo-
wisku naturalnym wywarł człowiek. Bardzo często 
drapieżniki, zwłaszcza duże ich gatunki, jak niedź-
wiedź, wilk czy ryś, były traktowane przez ludzi 
jako konkurencja, a czasem również jako zagro-
żenie. Stąd przez długi czas relacje między ludźmi 
a dużymi drapieżnymi ssakami były bardzo napięte. 
Kładziono duży nacisk na eliminację tych zwierząt 
ze środowiska.

Drapieżnik jest potrzebny
Nasz stosunek do drapieżników się zmienia. Jest 
to efektem coraz większej wiedzy na  temat ich roli 
w ekosystemie, i co za tym idzie, konieczności ich 
zachowania. Okazuje się, że zwierzęta drapieżne 
są fascynujące, mają niezwykle ciekawe zwyczaje 
i zachowania. Do tego – gdy człowiek im pozwoli – 
populacje drapieżników potrafią znaleźć w jego są-
siedztwie swoją niszę, rozwijać się i rozprzestrzeniać 
na nowe tereny, ułatwiając przy tym przywracanie 
dawnych zależności w środowisku naturalnym.

Małe, ale z pazurem
Drapieżne ssaki to nie tylko potężne niedźwiedzie 
czy wilki, lecz także średniej wielkości lisy, rysie, 
żbiki, jenoty, borsuki, wydry, coraz częściej obser-
wowane szakale i szopy lub jeszcze mniejsze kuny, 
tchórze, wizony (norki amerykańskie), oraz całkiem 
małe gronostaje czy łasice. Ich zróżnicowanie jest 
olbrzymie. Niestety, niektóre są gatunkami inwazyj-
nymi, o czym szerzej piszemy w lipcu.

Wilk, ryś i niedźwiedź to największe drapieżniki ży-
jące w Polsce. Jak można im pomóc? Obejrzyj film 
Dzikość w sercu z serii Ocalony świat.
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Kto na kogo poluje?
Wiele drapieżników to gatunki oportunistyczne, co oznacza, że nie są 
wyspecjalizowane w polowaniu na jeden rodzaj ofiary. Co więcej, wcale  
nie jest tak, że drapieżniki jedzą wyłącznie mięso. Niektóre spośród naszych 
krajowych drapieżnych ssaków uzupełniają menu roślinami, zwłaszcza ich 
owocami. Tak robią zarówno niedźwiedzie i wilki, jak i mniejsze lisy, jenoty, 
borsuki czy kuny.

 Praktyczne z natury 

Większość gatunków drapieżnych ssaków 

ma swoje ulubione ofiary, które gwarantują 

im najbardziej wartościowe pożywienie.

Najczęstszymi ofiarami wilków są jelenie. Ryś poluje 
głównie na sarny i zające, choć zdarza się, że zapo-
luje na młodego jelenia lub niedużego dzika. W jego 
odchodach znajdowane były również szczątki wielu 
gryzoni i ptaków. Na dwie ostatnie z wymienionych 
grup najczęściej zasadza się żbik.

Lisy i jenoty
Lisy wykazują bardzo dużą plastyczność względem 
dostępnego pokarmu. Bardzo często polują na gry-
zonie, zające i króliki, wiosną zaś chętnie plądrują 
ptasie gniazda, a i dorosłe ptaki nie uchodzą ich uwa-
dze. Równie chętnie żywią się owocami, rybami, 
żabami, ślimakami, owadami oraz padliną. Bardzo 
podobne upodobania pokarmowe mają jenoty, choć 
u nich bardziej powszechne jest padlinożerstwo.

Łasicowate
Zwierzęta łasicowate mają bardzo zróżnicowane 
upodobania pokarmowe. Borsuki uwielbiają dżdżow-
nice, ale nie gardzą również płazami czy gryzoniami. 
Tymi ostatnimi najchętniej żywią się gronostaje i ła-
sice. Rozmiary i budowa ciała umożliwiają im aktyw-
ne polowanie na gryzonie w ich norach, choć grono-
staje częściej wykopują swoje ofiary. Kuny również 
są łowcami gryzoni, ale wiosną uganiają się też za 
ptakami. Wizony amerykańskie (norki amerykańskie) 
oraz tchórze gustują w płazach, uzupełniają też swój 
jadłospis ptakami oraz gryzoniami. Również wydry 
lubią zajadać się płazami, choć przez znaczną część 
roku ich dominującym pokarmem są ryby.
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Sukces łowcy
Bardzo często można usłyszeć, że drapieżniki są 
selekcjonerami i na swoje ofiary wybierają zwykle 
zwierzęta osłabione lub wręcz chore. To po części 
prawda. Trudno oczekiwać od drapieżników 
wyrafinowanej selekcji, skoro celem jest zdobycie 
pokarmu. Liczy się tylko sukces łowcy.

Skuteczność polowań jest bardzo różna. Mniejsze 
drapieżniki, szczególnie w latach obfitego wystę-
powania gryzoni, nie mają większych problemów 
z upolowaniem zdobyczy. W przypadku większych 
drapieżców tylko jedno na kilka, a czasem nawet 
na kilkanaście polowań przynosi pozytywny skutek. 
Rysie, wilki czy lisy, aby nie głodować, muszą się 
nieźle natrudzić. Nic dziwnego, że zimą, gdy polo-
wanie może być dodatkowo utrudnione przez mróz 
i śnieg, wśród drapieżników wzrasta zainteresowa-
nie padliną.

Rysie
Badania potwierdziły, że rysie, polujące głównie 
na sarny, nie dokonywały żadnej selekcji ani pod 
względem płci, ani wieku zwierząt. Kondycja ofiar 
też zwykle była podobna. Za to w przypadku jeleni, 
rysie wybierały na ofiary osobniki wyraźnie mniejsze 
i w gorszej kondycji, najczęściej samice lub młode.
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Wilki
Wilki polują przede wszystkim na samice i cielęta 
jeleni. Zwykle unikają polowania na byki. Jedynie pod 
koniec rykowiska i tuż po nim, gdy samce jeleni są 
wycieńczone po okresie godów, dość często padają 
ofiarą tych drapieżników. O selekcji można też mó-
wić pod koniec mroźnych zim, kiedy wilki zabijają 
głównie osobniki w słabej kondycji.

Więcej na temat tych ciekawych zwierząt dowiesz 
się, oglądając program Czy wilki wyją do księżyca?

Lisy
Wiosną lisy zjadają dużo młodych zajęcy. Są one 
łatwą, a przy okazji na tyle dużą ofiarą, aby dość 
szybko zaspokoić głód. Dużo bardziej trzeba się 
natrudzić, polując na norniki – łapiąc uciekające 
w gęstej roślinności lub wykopując je z podziemnych 
gniazd. Dlatego te drobne ofiary dominują dopiero 
w letnim i jesiennym menu lisów, a więc w okresie, 
kiedy norników jest najwięcej i kiedy liczebnie prze-
ważają nad innymi rodzajami ofiar.
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Między drapieżnikami
Większość drapieżników ma swoje ulubione „potrawy”. Najczęściej w ich 
pokarmie dominują 1–3 gatunki – drapieżcy nie szukają urozmaicenia. Zestaw 
łowionych gatunków zwierząt rozszerza się dopiero wówczas, gdy zaczyna 
brakować tych „ulubionych” ofiar. Dla drapieżników jest to zabezpieczeniem przed 
głodem, zaś dla ofiar szansą na oddech i ponowne odbudowanie liczebności.

 Nie ma żartów 

Wilki nie lubią podkradania, więc spotkawszy przy 

swojej ofierze jakiegoś rabusia, rozprawiają się 

z nim brutalnie, często pozbawiając go życia.

Przy różnych okazjach można usłyszeć lub 
przeczytać, że drapieżniki lubią podbie-
rać sobie upolowane ofiary, a czasem o nie 
konkurują. Nie do końca jest prawdziwa 
ta informacja. Sytuacje, w których wataha 
wilków próbuje odebrać innemu drapież-
nikowi upolowanego jelenia lub przegania 
rysia od upolowanej sarny, są możliwe, lecz 
należą do niezwykle rzadkich i najczęściej 
przypadkowych.

Tę strategię, zwłaszcza zimą, stosują mniejsze 
drapieżniki, które podkradają resztki ofiar upolowa-
nych przez niedźwiedzie, wilki lub rysie. Dla lisów, 
jenotów czy kun przepuszczenie okazji pożywienia 
się padliną może zakończyć się głodem, osłabieniem, 
a nawet śmiercią.

Konkurują rzadko
Dostępność pożywienia dla małych i  średnich 
drapieżników jest w naszych lasach bardzo duża. 

Niemniej jednak większość drapieżnych ssaków ma 
swoje preferencje i raczej dość rzadko pokrywają 
się one z wyborami innych gatunków z tej grupy. 
Podobnie jest w przypadku pokarmu zastępczego, 
zdobywanego w czasie niedoboru podstawowych 
ofiar. Tu również, zwłaszcza wiosną i latem, wybór 
ofiar jest bardzo duży. Dopiero jesienią, po rozpoczę-
ciu sezonowych migracji przez ptaki i ograniczeniu 
w naszych lasach tej puli ofiar (o tej porze roku nie 
ma też jaj ani pisk ląt), nisze pokarmowe niektórych 
drapieżników zazębiają się nieco mocniej.
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Gdy drapieżnik nie ma co jeść
Istnieje wiele mechanizmów reakcji drapieżników na brak pożywienia. 
Najprostszym, i chyba najczęściej obserwowanym, jest zmiana rodzaju ofiary. 
Powodem braku podstawowych gatunków ofiar wcale nie musi być – i najczęściej 
nie jest – wyeksploatowanie ich populacji przez drapieżniki. Liczebność ofiar też 
jest zależna od wielu różnych czynników.

 Im mniej, tym lepiej 

Drapieżniki potrafią regulować swoją liczebność 

w trudnych czasach, np. przez ograniczenie 

rozrodu. Oczywiście bywa i tak, że właśnie głód 

trzebi populację, a śmiertelność jest najwyższa 

wśród najmłodszych osobników.

O  nagłym załamaniu liczebności ofiar, 
dużo częściej niż drapieżnictwo, decydu-
je brak pokarmu, wynikający na przykład 
z bardzo wysokiego zagęszczenia ofiar na 
danym terenie i związanej z tym silnej kon-
kurencji o pożywienie. Ale możliwe są i inne 
scenariusze, choćby ostre zimy, które mogą 
odciąć roślinożercom dostęp do pokarmu 
i zdziesiątkować ich populacje. Podobnie 
choroby mogą spowodować gwałtowny spadek li-
czebności wielu gatunków. W ostatnim czasie mieli-
śmy do czynienia z takim zjawiskiem we wschodniej 
Polsce, gdzie ASF (afrykański pomór świń) dosłownie 
zdziesiątkował populację dzików, a na niektórych 
terenach zredukował ją praktycznie do zera.

Coś w zastępstwie
Oczywiście najprostszą reakcją drapieżników na 
niedostatek pożywienia jest poszukiwanie pokar-
mu zastępczego. Preferencje co do gatunków, na 
które poluje drapieżnik, okresowo mogą się zmie-
niać. Lokalnie może dochodzić również do konfliktów 
na linii drapieżniki – człowiek, a najlepszym tego 

przykładem są polowania wilków na zwierzęta ho-
dowlane. Może się tak zdarzyć, jeśli w pobliskich 
lasach nie ma jeleni.

W drogę
Inną reakcją ssaków na brak pożywienia jest podjęcie 
migracji w poszukiwaniu terenów zapewniających 
lepszą bazę pokarmową. Wędrówki takie mogą mieć 
charakter lokalny – wtedy odbywają się na małe 
odległości, ale znane są również przemarsze wil-
czych watah na odległość dziesiątek kilometrów. 
Bywa, że w nowym miejscu drapieżniki przebywają 
tylko okresowo, by powrócić do swego pierwotnego 
terytorium, gdy poprawi się w nim dostępność ofiar.
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lutyTropy i ślady
Leśnicy często mawiają, że las 
jest otwartą księgą, z której 
można wiele wyczytać. Bardzo 
pomocne w tym czytaniu są tropy 
i ślady. Tropienie jest przydatne 
przy zbieraniu informacji do 
naukowych badań ssaków, 
a także przy inwentaryzacjach 
zwierząt leśnych. Wyruszając na 
leśną wędrówkę w poszukiwaniu 
tropów i śladów zwierząt, 
warto zaopatrzyć się w dobry 
przewodnik książkowy 
lub odpowiednią aplikację 
telefoniczną.



Najlepszym czasem na tropienie ssaków jest zima, 
zwłaszcza gdy jest pod dostatkiem śniegu lub po-
wstałego po roztopach błota. Ale tropić można 
przez cały rok. Wiele gatunków zwierząt ma swoje 
przesmyki, na których pozostawia wyraźne tropy 
i  ślady. Najczęściej łączą one miejsca żerowania 
z miejscami odpoczynku lub z norami.

Wiosna, lato i jesień to pory roku, w których tro-
pienie zwierząt jest trudniejsze. Odkrycie pozosta-
łości po przemieszczających się ssakach z jednej 
strony utrudnia brak śniegu czy błota, z drugiej – 
wysoka roślinność. Wtedy warto poszukać w lesie 
miejsc bardziej zacienionych, gdzie runo jest mniej 
bujne, albo udać się nad wodę, gdzie w mule lub bło-
cie na pewno uda się odkryć ślady bytności zwierząt.

Zanim wybierzesz się do lasu obejrzyj program 
Jakie tropy widać w lesie?

To, co widać gołym okiem
Do najczęściej spotykanych śladów zaliczamy od-
chody oraz ślady żerowania, np. pozostałości ofiar 
drapieżników, ślady zgryzania pędów, ogryzania 
kory drzew, szyszek, owoców i nasion. Należą do 

 Tropy i ślady 

Tropy to odciski łap pozostawione na piasku, 

trawie, w błocie lub na śniegu.

Ślady to, wszystkie inne niż tropy, oznaki  

obecności zwierząt w lesie.

nich również pnie drzew pozbawione kory na skutek 
zdrapania jej pazurami, np. przez niedźwiedzie lub 
rysie, albo ocierania się zwierząt o pnie. Łatwo też 
dostrzec włosy pozostawiane przez ssaki na wy-
krotach, pniach czy krzewach. Nie da się przeoczyć 
zwierzęcych budowli, takich jak tamy i  żeremia 
bobrowe, wilcze, lisie i borsucze nory, gniazda wie-
wiórek. Trudniej odkryć ukrycia drobnych gryzoni.

Ślady zapachowe
Niektóre gatunki zwierząt pozostawiają w lesie wy-
raźne ślady zapachowe. Wytrawni tropiciele przy 
pomocy nosa potrafią rozpoznać miejsca, w których 
przebywały lisy, wilki, niedźwiedzie, dziki, jelenie, 
łosie czy żubry. Jednak ze względu na swą ulotność 
są to dla człowieka najmniej trwałe ślady.
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Gdzie szukać 
tropów i śladów?
Sztuka tropienia zwierząt nie jest łatwa. Owszem, 
ssaki leśne pozostawiają wiele oznak swojej obecności, 
ale dla niewprawnego oka wcale nie muszą być one 
proste do odnalezienia.

 Niezbędnik tropiciela 

Do nauki tropienia mogą być przydatne 

przewodniki książkowe, linijka, która umożliwi 

zmierzenie szerokości i długości tropu lub 

odchodów, oraz dłuższa miarka (choćby 

centymetr krawiecki) do pomiaru rozstawu 

między tropami. Warto mieć również aparat 

fotograficzny. Zdjęcia mogą być nie tylko 

pamiątką, lecz mogą także posłużyć do 

rozpoznania tropu, gdy trzeba będzie szukać 

porady u bardziej doświadczonych tropicieli. 

Przy fotografowaniu warto obok tropu położyć 

jakiś przedmiot, który posłuży jako skala 

(np. linijkę, klucze, telefon).

Doskonałymi miejscami do tropienia 
są leśne drogi, szczególnie te trochę 
zapomniane, po których rzadziej jeżdżą 
pojazdy, a zatem trwałość pozostawio-
nych na nich tropów jest większa.

Odciski na śniegu i w błocie
Bardzo pomocne w tropieniu są śnieg 
i błoto. Biały zimowy puch ma to do sie-
bie, że szybko zaciera ślady i tropy, ale 
już kilka godzin później (i co najmniej kil-
ka godzin po zakończeniu opadów) znów 
pojawi się na nim coś nowego i właśnie 
wtedy najlepiej wybrać się na tropienia. 
Tak postępują leśnicy i myśliwi w czasie 
corocznego liczenia zwierząt lub w trakcie 
codziennych obserwacji.

Nad brzegami wód i na leśnych drogach
W błocie czy w przybrzeżnym mule odbicia stóp 
leśnych ssaków są równie dobrze widoczne, co na 
śniegu. I nie trzeba się martwić, że nad wodą zoba-
czymy tylko tropy zwierząt z nią związanych. Brzegi 
rzek, jezior i mokradeł są przecież miejscami, do któ-
rych ściągają zwierzęta spragnione picia, a czasem 
kąpieli. Dlatego można tam spotkać ślady obecności 
wielu, a może nawet większości leśnych ssaków.

Doskonałym miejscem tropień, szczególnie wil-
ków, są drogi. Drapieżniki uwielbiają nimi chadzać 
i pozostawiać na nich wiele świadectw bytności.
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Chód jak dowód w sprawie
Podczas tropienia zwierząt bardzo pomocna jest znajomość 
sposobu chodzenia ssaków. Rozstaw tropów, ich układ, 
a także sposób, w jaki porusza się całe stado, 
mogą pomóc w określeniu, z jakim 
gatunkiem mamy do czynienia.

 Charakterystyczne tropy 

Niektóre drapieżniki, np. wilki i lisy, stawiają 

wszystkie łapy niemal w jednej linii. Ich tropy 

wyglądają wówczas jakby były nanizane na 

sznurek. Ten sposób chodzenia nazywa się 

sznurowaniem.

Ciężkie zwierzęta, jak łoś czy żubr, wędru-
jąc po piaszczystym lub podmokłym tere-
nie rozstawiają racice bardzo szeroko, by 
zmniejszyć nacisk na podłoże i jak najmniej 
się w podłożu zapadać. Wówczas ich tropy 
wydają się nienaturalnie szerokie.

U biegnących zwierząt rozstaw tropów 
zawsze będzie większy niż w spokojnym chodzie. 
Ale uwaga – podczas biegu tropy zazwyczaj są bar-
dziej wyraźne, lecz częściej mogą mieć nietypowy 
kształt. Warto więc zwracać uwagę na wszystkie 
cechy tropu.

Jak chadzają stada
Zwierzęta żyjące w stadach chadzają zwykle tymi 
samymi ścieżkami. Dlatego trasa przejścia dzików, 
jeleni czy żubrów wygląda jak wydeptana autostrada. 
Większość tropów jest zadeptywana przez kolejne 
osobniki. Inaczej jest u wilków, które wędrując czę-
sto stawiają łapy w tropy osobnika poprzedzającego. 
Dlatego niejednokrotnie trudno zorientować się, ile 
wilków przeszło danym szlakiem.

Stawianie łap
Dla tropiciela bardzo ważna jest także wiedza o spo-
sobie stawiania łap przez zwierzęta. Na przykład 
poruszający się skokami zając stawia tylne koń-
czyny przed przednimi, a że trop kończyny tylnej 
jest znacznie większy niż przedniej, otrzymujemy 
łatwy do zinterpretowania obraz. Z kolei u wiewiórki, 
choć też tropy tylnych kończyn są większe niż przed-
nich, są stawiane tradycyjnie. Poza tym są wyraź-
nie mniejsze niż zajęcze i bardzo często urywają się 
w sąsiedztwie drzew. Pojedynczy trop wilka czasem 
trudno odróżnić od tropu dużego psa, ale trzeba 
pamiętać, że wilki niemal zawsze wędrują po linii 
prostej, psy natomiast często zmieniają kierunek 
i tempo marszu.
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Nie tylko pieczątki z łap
Tropicielowi zwierzęcych śladów są potrzebne nie tylko zmysł detektywistyczny 
i dobry wzrok, lecz także znajomość codziennych zwyczajów mieszkańców lasu. 
Czasami nie sam wygląd śladu, a miejsce, gdzie go pozostawiono, 
szybko naprowadzi na właściwy trop.

 Pozamiatane ogonem 

Na piaszczystych brzegach rzek bobry 

pozostawiają charakterystyczny falisty ślad 

ogona. Jest on bardzo szeroki, w przeciwieństwie 

do wąskiego śladu ogona wydry, który też można 

zobaczyć w podobnym środowisku.

Ścięte drzewa, tamy
Ścięte drzewa i  pozostałe po nich za-
ostrzone jak kredki pieńki, to najbardziej 
rozpoznawalne znaki pozostawione przez 
bobry. Te największe europejskie gryzonie 
są także budowniczymi tam czy wysokich 
na 2–3 m żeremi. Kopią głębokie nory, które 
najczęściej można zobaczyć dopiero wów-
czas, gdy się zapadną. Podobnie zresztą jak, spo-
ro od nich mniejsze, nory obcych dla naszej fauny 
piżmaków. Z kolei w rejonach, w których występują 
wilki, na drogach spotyka się często ślady drapania.

Nory, kopce i kopczyki
Borsuki kopią nie pojedyncze nory, ale całe systemy 
nor, do których prowadzi kilka lub nawet kilkanaście 
wejść, tzw. okien. Nory lisie mają już mniej takich 
okien – najczęściej jedno lub dwa. Podobnie nory 
wilcze. Kopce z ziemi wznoszą krety. Za to bobry 
i piżmaki budują nieduże kopczyki z materiału roś-
linnego i błota, zawsze na twardym podłożu (np. na 
pniu zwalonego drzewa). Chatki, bo tak są nazywane 
te budowle piżmaków, mają wejście pod powierzch-
nią wody. Piżmaki budują też z materiału roślinne-
go tzw. platformy pokarmowe, które od wiosny do 
jesieni są miejscem żerowania i odpoczynku. Na-
tomiast w sąsiedztwie kąpielisk można napotkać 
drzewa obsmarowane w dolnych partiach błotem. 
To niechybny znak obecności dzików.

Na odchodne
Szczególnym rodzajem śladów zostawianych przez 
wszystkie ssaki są odchody. Niektóre, jak żubrze 
placki latem czy odchody wilcze pełne sierści i frag-
mentów kości, nie pozostawiają wątpliwości do kogo 
należą. Inne już trudniej przypisać właściwemu ga-
tunkowi. Bobki zajęcy, saren, jeleni i łosi różnią się 
między sobą przede wszystkim wielkością i kształ-
tem. Z kolei borsuki i  jenoty najczęściej pozosta-
wiają odchody w tzw. latrynach, a lisy i kuny lubią 
załatwić się na wyniesionych ponad ziemię pieńkach 
i kłodach. W odchodach tych gatunków widoczne są 
również pozostałości owoców, m.in. pestek. Z kolei 
w odchodach wydry, widywanych najczęściej w po-
bliżu wody, łatwo można dostrzec rybie łuski. Spe-
cyficzne, łatwe do rozpoznania jest guano pozosta-
wiane przez kolonie nietoperzy. Charakterystyczne 
są też bardzo drobne odchody małych gryzoni, choć 
w lesie trudno je znaleźć.
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Żerowiska zwierząt
Ssaki pozostawiają wiele oznak obecności w miejscach żerowania. 
Bezbłędnie można rozpoznać buchtowiska dzików. Mimo że ściółkę przekopują 
też jelenie, to na ich żerowisku nigdy nie spotkamy śladów pyska wciskanego 
w ziemię. Dziki pod tym względem nie mają sobie równych.

 Taakie doły 

Bywa że doły powstałe po ryciu dzików na 

śródleśnych łąkach mają pół metra głębokości.Na polanie, w lesie i na jego skraju
Ogryziona kora drzew, poucinane na róż-
nych wysokościach pędy drzew czy wręcz 
połamane drzewka wskazują na żerowa-
nie dużych ssaków roślinożernych. Resztki 
ogryzionych szyszek lub łupiny orzechów lasko-
wych to typowe pozostałości po uczcie gryzoni, 
przede wszystkim wiewiórek. Charakterystycznie 
zgryzione łupiny orzechów pozostawiają też myszar-
ki leśne. Liczne płytkie dołki wykopane w żyznych 
fragmentach lasów świadczą o obecności borsuka, 
niestrudzonego poszukiwacza dżdżownic. Żerowisko 
dzików, czyli buchtowisko, to wywrócona „do góry 
nogami” ściółka i ziemia, czasem na olbrzymiej prze-
strzeni. Znacznie mniejszą powierzchnię zajmują 
żerowiska jeleni, które też potrafią odgarniać ściół-
kę i rozkopywać ziemię w poszukiwaniu kłączy lub 
nasion. Robią to jednak punktowo, używając racic.

W pobliżu wody
Kupki drobnych patyczków, poogryzanych z kory 
i składowanych na wydeptanych brzegach wód to 
niechybny ślad po posiłku bobra. Resztki żab, ryb 
i pootwierane skorupy małży na brzegu śródleśnej 
rzeki demaskują żerowisko wydry.

W mateczniku
Najbardziej charakterystyczne są jednak ślady że-
rowania dużych drapieżników. Ich ofiarami padają 
jelenie, dziki czy sarny, a krwawe szczątki są najlep-
szym dowodem niedawnej obecności wilków. Rysie, 
które polują głównie na sarny, resztki po posiłku 
najczęściej przysypują ściółką, chcąc zatrzymać 
je na później i uchronić przed lisami czy jenotami. 
Sporadycznie wciągają upolowaną sarnę na drzewo.
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marzecNa dnie lasu
W lesie na pierwszy rzut oka 
dominują drzewa. W ich cieniu, 
w koronach, na pniach, na 
powierzchni ściółki, czy w strefie 
korzeni żyją tysiące innych 
gatunków fauny i flory.  
Na każdym z tych poziomów 
swych przedstawicieli mają 
również ssaki. Zdecydowana 
większość drobnych leśnych 
ssaków związana jest z dolnymi 
partiami lasu – ze ściółką 
i wierzchnią warstwą gleby.



marzec
To właśnie na dnie lasu toczy się bujne życie drob-
nych ssaków. Są wśród nich liczne gatunki gryzoni, 
ssaków owadożernych (ryjówkokształtnych), a także 
drapieżników, niekiedy z wąską specjalizacją po-
karmową i środowiskową. Zasiedlają próchniejące 
pniaki po ściętych drzewach, murszejące pnie pozo-
stawione do naturalnego rozkładu, podnóża drzew 
stojących, nory u podstawy korzeni, sterty gałęzi 
i kępy gęstych krzewów.

Odwieczny wyścig
Wiele spośród małych naziemnych ssaków żyje 
w norach. W lesie pod ściółką lub w samej ściółce 
wydrążone są kilometry, a może nawet setki kilome-
trów wąziutkich korytarzy i chodników. Każdego dnia 
przemierzają je setki drobnych nóżek. Jedne biegną 
w poszukiwaniu nadających się do zjedzenia nasion, 
kłączy czy korzonków, inne szukają owadów, pają-
ków, dżdżownic lub ślimaków, a jeszcze inne chcą 
dopaść mysz, nornika czy ryjówkę. Niektóre uciekają. 
Na dnie lasu trwa nieustanny wyścig o przetrwanie.

Polowanie na przekąskę
Świat ukryty pod ziemią czy leśną ściółką mocno 
intryguje większe ssaki, które często próbują do-
brać się do gniazd drobnych zwierząt roślinożer-
nych lub owadożernych. Lisy, borsuki i gronostaje 
węszą i myszkują, kopiąc co chwilę dołki z nadzieją 
na wygrzebanie gniazda gryzoni. Poszukują ich także 
dziki, zapamiętale buchtując ściółkę. Przekopują ją 
tak dokładnie, że po skończonym żerowaniu pozo-
stawiają w lesie istne pobojowisko. Nawet wilkom 
zdarza się zapolować na mysz albo nornicę lub wy-
kopać jej gniazdo.

Nic dziwnego, że niektóre gatunki ssaków, by 
osiągnąć w tym zamieszaniu względny spokój, mu-
siały wykształcić nietypowe przystosowania. Jeże, 
na przykład, zmieniły swe włosy w kolący oręż, zaś 
krety zeszły głęboko pod ziemię i rzadko wychylają 
spod niej nosy.



Małe, żarłoczne, niesmaczne
Ssaki owadożerne, do których zalicza się jeże, krety, zębiełki, rzęsorki 
i malutkie ryjówki, występują w lasach niezbyt licznie. W naszej strefie 
klimatycznej stanowią one zaledwie osiem procent pokarmu drapieżników. 
Dzieje się tak co najmniej z dwóch powodów: są mniej liczną grupą 
w porównaniu z gryzoniami i prowadzą bardziej skryty tryb życia.

 Naj, naj, naj 

Najpospolitszą spośród ryjówek żyjących 

w polskich lasach jest ryjówka aksamitna, 

najmniejszą – ryjówka malutka, zaś największą 

(i jadowitą!) – rzęsorek rzeczek.

W polskich lasach żyje kilka gatunków ry-
jówek. Wszystkie są niezwykle żarłoczne. 
Żerują zarówno w dzień, jak i w nocy, bo 
w  ciągu doby muszą zjeść co najmniej 
tyle, ile same ważą, a zimą nawet jeszcze 
więcej. Żywią się głównie owadami, pają-
kami i ślimakami. Jeśli na ich terytorium, 
którego nie opuszczają przez całe, trwające 
góra 1,5 roku życie, pojawi się jakieś martwe 
zwierzę, nie pogardzą również padliną.

Małe stają się jeszcze mniejsze
Ryjówki żyją głównie w ściółce i w podziemnych 
korytarzach, w  których bez wytchnienia polują. 
Dla utrzymania kondycji i odpowiedniej tempera-
tury ciała, w toku ewolucji wykształciły zdolność 
zmniejszania na zimę rozmiarów swego ciała. Kości 
zmniejszają objętość, a mózg staje się lżejszy nawet 
o 30 procent. Kurczą się też organy wewnętrzne. 
Dzięki temu zimą ryjówki jedzą mniej. Wiosną ssaki 
te zasadniczo odzyskują swą wielkość, ale ich czasz-
ka nie osiąga pierwotnych rozmiarów. Te różnice – 
dla ryjówek niezwykle istotne – są z naszej perspek-
tywy bardzo małe, niewidoczne gołym okiem.

Nie do zjedzenia
W czasie wędrówek po lesie można znaleźć martwe 
ryjówki. Dlaczego są martwe i nienaruszone? O ile 
w pobliżu są tropy kuny lub lisa, tajemnica jest od-
kryta. Drapieżniki te w czasie polowania korzystają 
głównie ze słuchu i atakują nie zawsze rozpoznane 
ofiary. Kiedy w pysku znajdzie się ryjówka, wypluwa-
ją ją i porzucają. Dzieje się tak za sprawą gruczołów 
umieszczonych na bokach zwierzęcia, produkują-
cych nieatrakcyjnie pachnącą wydzielinę, która czyni 
je niezjadliwymi dla ssaków.
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Mysie lata
Gryzonie mają ogromny wpływ na przeżycie małych i średnich drapieżników: 
od łasicy do lisa. To właśnie gryzonie – ponieważ są zwierzętami osiadłymi – 
stanowią główny pokarm większości drapieżnych ssaków. Ptaki, które ze względu 
na rozmiary ciała mogłyby zastępować gryzonie w jadłospisie mięsożerców, są 
mniej przewidywalne jako ofiary i nierówno dostępne w ciągu roku. Wiosną 
są liczne, a wraz z nastaniem pory migracji większość z nich znika z lasu 
przynajmniej na pół roku.

 Drapieżniki nie dają rady 

Drapieżcy, zarówno drapieżne ssaki, jak 

i ptaki, redukują nawet 80 procent gryzoni 

przychodzących w danym roku na świat.  

W latach mysich znacznie mniej.

Gryzonie mają to do siebie, że ich liczebność podlega 
wyraźnym fluktuacjom. W latach urodzaju nasion 
drzew, zwłaszcza gatunków liściastych wydających 
duże i ciężkie nasiona (dębów, grabów, lip), zaczy-
nają rozmnażać się już zimą i potrafią mieć więcej 
miotów niż normalnie. Normalnie, czyli dwa–trzy 
mioty w ciągu roku. Natomiast w tzw. mysich latach 
liczba miotów może wzrosnąć do ośmiu–dziesięciu. 
W dogodnych warunkach gryzonie urodzone zimą 
i wczesną wiosną mogą przystąpić do rozrodu w tym 
samym roku. Przeżywalność jest wtedy większa, bo 
w lesie nie brakuje pożywienia. Do czasu…

Co na to drapieżniki?
Drapieżniki mają zapewniony pokarm, więc mogą 
mieć liczniejsze potomstwo. Ciekawe, że nie wszyst-
kie w tym samym momencie reagują na dostatek 
gryzoni. U łasic zwiększony sukces rozrodczy, a co za 
tym idzie wzrost ich zagęszczenia, następuje w roku 
obfitości gryzoni. U kun leśnych liczebność wzrasta 
dopiero w kolejnym roku, gdy gryzoni zaczyna już 
ubywać.

Nie nadążają
Badania prowadzone w Puszczy Białowieskiej po-
kazały, że w latach o wysokim zagęszczeniu gryzoni 

w lesie, drapieżniki redukują tylko niewielki 
procent ich populacji. Drapieżne ssaki roz-
mnażają się tylko raz w roku (łasice czasem 
dwa razy w roku), więc nie mogą gwałtow-
nie zwiększyć liczebności swojego gatunku. 
W tzw. latach mysich liczebność gryzoni 
może być zredukowana tylko przez ogra-
niczenie im dostępu do pokarmu.
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Łowcy leśnej drobnicy
Życie gryzoni w europejskich lasach wcale nie jest łatwe. Najpoważniejszym 
problemem są okresowe braki pokarmu, odczuwalne przede wszystkim zimą. 
Drugim – wcale nie mniejszym – są liczne drapieżniki. Wiele z nich 
to wybitni specjaliści w polowaniach na leśną drobnicę.

 Smakosze 

Kiedyś prawie udomowione gronostaje polowały 

na gryzonie w gospodarstwach. Dzisiaj aż 

80 procent pożywienia gronostajów stanowią 

dziko żyjące norniki.

Łasicowate
W polskich lasach mamy ich aż osiem 
gatunków. Chyba najłatwiej rozpozna-
walne są borsuki, wydry oraz kuny – leś-
na i domowa (domowa zapuszcza się też 
do lasów). Te cztery gatunki są największe 
spośród łasicowatych i najłatwiej je spo-
tkać. Do tej samej rodziny należą też wizon 
amerykański (norka amerykańska), tchórz, 
gronostaj i łasica. Dwa ostatnie gatunki to 
prawdziwi pogromcy gryzoni.

Specjaliści od norników
Gronostaje, które łatwo poznać po czarnym koniusz-
ku ogona, wyspecjalizowały się w zabijaniu norni-
ków. Poszukują ich w pobliżu powalonych i stojących 
drzew. Jeśli napotkają na otwór wejściowy do norki, 
natychmiast go rozkopują, starając się dopaść gry-
zonia. Te zwinne i nieduże drapieżniki o wyraźnie 
wydłużonym ciele, nie lubią gonić za ofiarą. Wolą 
zapolować z zasiadki lub ją wykopać.

Amatorki nornic i myszarek
Łasice są jeszcze większymi amatorami gryzoni, 
które nawet w latach „chudych” stanowią blisko 
90 procent ich pokarmu. W latach obfitości potra-
fią żywić się tylko nornicami rudymi i myszarkami 
leśnymi, a w podmokłych siedliskach nornikami 
północnymi. Łasice – jako najmniejsze z rodziny 
łasicowatych w Polsce – potrafią wchodzić do kory-
tarzy i nor gryzoni i tam dopadać swe ofiary. Często 
są nimi młode gryzonie w gniazdach. Przyroda nie 
zna litości, a wszechobecny głód wymusza takie 
postępowanie.
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Królowie podziemi
Krety prawie całe życie spędzają pod ziemią, dlatego nie zdajemy sobie sprawy 
z faktycznej ich liczebności. Oczywiście suche lasy, gdzie jest stosunkowo mało 
bezkręgowców, krety zasiedlają niechętnie. Za to w lasach żyznych z dostatkiem 
dżdżownic, szczególnie w lasach grądowych, kopce kretów spotyka się bardzo 
często. Kopce są zakończeniem korytarzy prowadzących 
na powierzchnię ziemi.

 Ciemne, ciasne,  

 w sam raz dla kreta 

Podziemne królestwo kreta składa się z sieci 

korytarzy, które mogą mieć nawet 200 m 

długości. U rekordzistów osiągały nawet kilometr!

W komorze lęgowej znajduje się uwite z mchów 

i traw gniazdo, w którym przychodzą na świat 

nagie kreciątka, zwykle w miocie rodzi się  

do 7 młodych.

Krety to ssaki doskonale przystoso-
wane do kopania podziemnych kory-
tarzy. Ich pazury są bardzo silne, dłonie 
spłaszczone jak łopaty, a uszy cofnięte 
na koniec głowy, by nie przeszkadzały 
przy przeciskaniu się w  korytarzach. 
Również walcowaty kształt ciała i bar-
dzo krótkie gęste futro ułatwiają życie 
w podziemnych labiryntach.

Nie widzą, ale czują
Od długotrwałego przebywania w  pod-
ziemnych ciemnościach wzrok kretów 
uległ osłabieniu, a silnie zredukowane oczy 
prawdopodobnie nie są w ogóle wrażliwe 
na światło. Za to krety mają doskonały węch. Licz-
ne, bardzo wrażliwe na drgania włoski czuciowe są 
umieszczone na końcu nosa i na ogonie. Dzięki nim 
zwierzęta odbierają drgania i mogą się łatwo zorien-
tować, że w korytarzach poruszają się bezkręgowce, 
czyli że zbliża się oczekiwany posiłek.

Zima pod ziemią
Krety nie zapadają w sen zimowy, tylko spędzają 
tę porę roku w korytarzach wykopanych znacznie 
poniżej poziomu zamarzania gruntu. Korytarze zi-
mowe kopane są zwykle na głębokości większej niż 
pół metra. Krety przygotowują również spiżarnie, 
w których składują sparaliżowane dżdżownice. Kopią 
też specjalne korytarze o chropowatych ścianach, 
w których liczne zagłębienia stanowią pułapki dla 
przechodzących tamtędy bezkręgowców.



21
Pierwszy Dzień Wiosny, 
Międzynarodowy Dzień 
Lasów, Międzynarodowy 
Dzień Szczęścia

23

25

27

22
Światowy 
Dzień Wody

24

26

pod ziemią underground
kopiec mound

specjalizacja specialisation
przystosowany adapted

węch sense of smell
włoski czuciowe sensory hairs

sparaliżowany paralysed
sieć korytarzy network of corridors

komora lęgowa brood chamber
gniazdo nest

  PONIEDZIAŁEK   WTOREK

  ŚRODA   CZWARTEK

  PIĄTEK

  NIEDZIELA

  SOBOTA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

III



Kolczasty łowca
Jeże żyją nie tylko w lasach, lecz także w zaroślach, na łąkach i w ogrodach. 
W południowo-zachodniej i zachodniej Polsce można spotkać dwa 
gatunki jeży – zachodniego i wschodniego. Ten drugi, 
o jasnym brzuchu, występuje na terenie 
całego kraju.

 Ogrodowy tuptuś 

Jeż ma około ośmiu tysięcy kolców na swoim 

ciele. Żyje do 6 lat. Jest samotnikiem 

i doskonałym wędrowcem. Każdej nocy 

może przejść około dwóch kilometrów 

w poszukiwaniu pokarmu. Coraz częściej 

spotykany jest w ogrodach.

Kolce są charakterystyczną cechą jeży. Są 
to zmodyfikowane włosy, puste w środku, 
zaostrzone na końcu i podpięte do specjal-
nego układu mięśniowego, pozwalającego 
zwierzęciu na zwinięcie się w kulkę i na-
stroszenie kolców. Okrywa ta występuje 
już u malutkich jeżyków, choć początkowo 
kolce są dość miękkie. Dwutygodniowe je-
żyki już mogą używać kolców do obrony.

Odporne na jad
Jeże są drapieżnikami odżywiającymi się głównie 
bezkręgowcami. Zjadają też płazy, w tym ropuchy, 
których jad im nie szkodzi. Do swojej diety włączyły 
lęgi małych ptaków, a czasem porywają się nawet na 
węże. Jest to możliwe ponieważ jeże charakteryzują 

się wysoką odpornością na jad, zaś okrywa z kolców 
zabezpiecza przed ukąszeniami broniącego się węża. 
Rzadko zjadają padlinę. Nie są wyłącznie mięsożer-
cami, zjadają też owoce i grzyby, których nie noszą 
na plecach.

Te, co mruczą i warczą
Jeże wydają z siebie dość głośne dźwięki. Potrafią 
fukać, mruczeć, syczeć, a nawet warczeć. Głosy te 
często słyszane są w czasie godów, gdy samiec wie-
lokrotnie obchodzi adorowaną samicę, czekając aż 
ta opuści kolce i pozwoli na zbliżenie.
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kwiecieńEkolodzy z natury
Ssaki wywierają olbrzymi 
wpływ na środowisko. Wynika 
to między innymi z rozmiarów 
ich ciała. Duże zwierzęta 
roślinożerne w ciągu całego 
roku zjadają zarówno rośliny 
zielne, jak i drzewa i krzewy. 
Poza sezonem wegetacyjnym 
żerują głównie na nasionach, 
pędach lub podziemnych 
częściach roślin. W ten sposób 
wpływają na rozprzestrzenianie 
się wielu gatunków roślin, 
często ograniczając zarastanie 
otwartych przestrzeni.



kwiecień
Wzajemne relacje ssaków i roślin nie ograniczają 
się jedynie do destrukcyjnej roli zwierząt. Istnieje 
wiele przykładów na to, że ssaki biorą udział w roz-
siewaniu nasion roślin, czasem przenosząc je na 
bardzo duże odległości. Niektóre gatunki (np. dzik) 
aktywnie, choć nieświadomie współpracują z naturą 
lub człowiekiem w odpowiednim przystosowaniu 
gleby do rozwoju młodych roślin. Czynią to również 
mniejsze ssaki, zwłaszcza gryzonie i owadożerne 
(z tej drugiej grupy – głównie krety). Dzięki zdolności 
kopania nor i korytarzy przyczyniają się do napo-
wietrzania gleby, co poprawia warunki życia wielu 
organizmom i przyspiesza rozkład martwej materii. 
Inne wpływają na stosunki wodne. Mistrzami w tej 
dziedzinie są bobry, które potrafią przekształcić śro-
dowisko do tego stopnia, że wzrost różnorodności 
gatunkowej na ich terenie staje się widoczny gołym 
okiem.

Przyrodnicza układanka
Ssaki roślinożerne wpływają na rośliny, ograniczając 
ich wzrost (kiedy je zjadają) lub przyczyniając się 
do ich rozprzestrzeniania się (kiedy np. przenoszą 
nasiona, przygotowują glebę pod rośliny). Ssaki 
owadożerne redukują liczebność głównie bezkrę-
gowców.

Obie te grupy są bardziej lub mniej chętnie zjada-
ne przez drapieżniki, stając się ogniwem w łańcuchu 
pokarmowym. Presja ssaków drapieżnych (w tym 
owadożernych) może mieć wpływ na liczebność lub 
możliwość migracji innych grup zwierząt, rzadko się 
jednak zdarza, by drapieżnictwo prowadziło do cał-
kowitego wyginięcia populacji ofiar. Biocenotyczna 
rola zwierząt nie ogranicza się tylko do bycia ogni-
wem w łańcuchu pokarmowym. Umiejętność kopa-
nia nor i budowania systemów podziemnych kory-
tarzy, wpisana w naturę niektórych ssaków, sprzyja 
innym zwierzętom, choćby bezkręgowcom, płazom 
i gadom. Ssaki są ważnym ogniwem w biocenozie 
nawet po śmierci, gdyż stają się cennym pokarmem, 
poszukiwanym przez wiele innych grup organizmów, 
nie tylko zwierząt kręgowych.

Uwaga! Choroba
Ssaki, podobnie jak inne organizmy, są środowiskiem 
życia wielu pasożytów, mogą też stać się źródłem 
chorób groźnych również dla zwierząt gospodar-
skich i ludzi. Wścieklizna, bąblowica czy głośny od 
kilku lat afrykański pomór świń (ASF) to tylko naj-
bardziej znane z nich. Przypuszcza się również, że 
gryzonie są ważnym rezerwuarem roznoszonej przez 
kleszcze boreliozy.

 Niczym japońskie bonsai 

Na terenach znajdujących się pod silną presją 

dużych roślinożerców drzewa w wieku 30 czy 

nawet 50 lat mają zaledwie metr wysokości.



Rola dziczych buchtowisk
Dziki są zwierzętami niezwykłymi pod wieloma względami. Są bardzo 
inteligentne, silne, wytrzymałe i wszystkożerne. Niezwykły jest także 
sposób zdobywania przez nie pokarmu. Szeroki i wydłużony 
nos połączony ze szczęką jest przystosowany  
do rycia w ziemi.

 Dla każdego coś innego 

Większość mchów i roślin naczyniowych, 

wyrastających na buchtowiskach, zajmuje 

stanowiska wyższe, na wyniesieniach. 

Za to w zagłębieniach wyrastają głównie 

różne gatunki turzyc.

Buchtowiska, czyli miejsca żerowania 
dzików, mogą mieć różną wielkość. Tam, 
gdzie żerowała wataha, buchtowiska by-
wają olbrzymie i obejmują setki metrów 
kwadratowych. Nawet jeśli nam się wy-
daje, że dziki przeorały dużą powierzchnię, 
to dla lasu jest to zaburzenie o lokalnym 
wymiarze. Mimo to może mieć ono bardzo 
duże znaczenie dla trwania lasu oraz różnych jego 
komponentów. Przewrócona ściółka, wykopane ry-
jami dołki i powstałe po odwróceniu darni malutkie 
pagórki, są mikrosiedliskami niezwykle ważnymi dla 
rozwoju grzybów, mszaków i roślin naczyniowych. 
Mogą mieć także znaczenie dla wielu bezkręgowców 
i kręgowców.

Las odnawia się naturalnie
Dla trwania lasu najkorzystniejsze jest to, że właśnie 
na buchtowiskach najchętniej wyrasta młody las. 
Dotyczy to zarówno siewek, czyli tegorocznych drze-
wek wykiełkowanych z nasion, jak i drzewek star-
szych. Badania potwierdzają, że na buchtowiskach 
położonych w tym samym lesie może rosnąć nawet 
piętnaście razy więcej młodych drzew niż poza nimi. 
Oznacza to, że buchtowisko – jako naturalny sposób 
modyfikacji środowiska leśnego – sprzyja natural-
nemu odnawianiu się drzewostanów.
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Ssaki – siewcy lasów
U podstaw egzystencji wszystkich ssaków leżą ich relacje 
z roślinami. Nawet jeśli któryś gatunek ssaka nie odżywia 
się roślinami, a wyłącznie zwierzętami, to przecież 
roślinami odżywiają się jego ofiary.

 Zapominalska 

Wszystkim znany ssak uprawiający synzoochorię 

to wiewiórka. Chcąc przeżyć zimę, jesienią 

pracowicie magazynuje orzechy laskowe. 

Do części z tych kryjówek już nigdy nie trafi. 

Wiosną w nowym miejscu ma szansę 

wyrosnąć leszczyna.

Zoochoria
Przykładem złożonego związku ssaków 
z  roślinnością lasu jest zoochoria, czy-
li rozprzestrzenianie nasion roślin przez 
zwierzęta. Zoochoria może mieć charak-
ter czynny (kiedy zwierzęta biorą czynny 
udział w przenoszeniu nasion, gromadząc 
je np. w spiżarniach) lub bierny (kiedy przy-
padkowo, w sposób niecelowy przyczyniają się do 
rozprzestrzeniania się nasion, np. potrącając owo-
costan ogonem).

Epichoria (epizoochoria)
Owoce lub owocostany mogą przyczepiać się do 
sierści zwierząt i wraz z nimi pokonywać spore odle-
głości. Po jakimś czasie ich zdolność utrzymania się 
we włosach zwierzęcia zanika, więc same spadną, 
lub zwierzę je wytrzepie, wydrapie albo wygryzie 
i pozostaną w przypadkowym miejscu.

Endochoria (endozoochoria)
Innym sposobem przenoszenia nasion jest ich zjada-
nie przez ssaki, najczęściej wraz z owocami, i wyda-
lenie poza ustrój zwierzęcia z kałem. Miękkie części 

owoców (np. malin) zostają strawione, zaś znaj-
dujące się w  nich pestki (nasiona) często prze-
chodzą przez cały układ pokarmowy ssaka zanim 
będą choćby częściowo strawione. Wydalone na 
zewnątrz wraz z odchodami zwierzęcia, są gotowe 
do skiełkowania.

Synzoochoria
Nasiona roślin, zwłaszcza drzew i krzewów (np. żo-
łędzie, orzechy), są magazynowane przez ssaki na 
trudny okres zimowy. Przodują w tym gryzonie. 
Magazyny mogą znajdować się w dziuplach, roz-
padlinach drzew, pod leżącymi drzewami, a także 
pod ziemią. Ta ostatnia forma jest dla roślin naj-
korzystniejsza, ponieważ zakopane nasiona mają 
największą szansę, by wykiełkować.
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W rytmie natury
W naturze rzadko się zdarza, żeby zwierzęta dożywały późnej starości. 
Większość z nich ginie w dzieciństwie lub w wieku młodzieńczym, 
gdy rozpoczyna samodzielne życie.

 Nadarzy się okazja,  

 zapolują 

W grupie padlinożerców są też gatunki ssaków, 

które polują, jak nadarzy się ku temu okazja. 

Oznacza to, że jednocześnie są gatunkami 

oportunistycznymi. Wyróżniają się niskim 

stopniem specjalizacji pokarmowej i z łatwością 

dostosowują się do nowych warunków 

środowiska.

Potencjalna długość życia ssaków jest 
indywidualną cechą gatunku. Generalnie 
można założyć, że im większe zwierzę, 
tym żyje dłużej, choć od tej zasady moż-
na znaleźć wiele odstępstw. Przykładem 
mogą być nietoperze. Są podobnej wielko-
ści co małe gryzonie, za to żyją kilka, a na-
wet kilkanaście razy dłużej. Drobne gryzo-
nie rzadko przeżywają więcej niż półtora 
roku, zaś najdłużej żyjące nietoperze (nocki) 
mogą osiągać wiek przekraczający 35 lat.

Z wyboru…
Gdy zwierzę pada ze starości, wycieńczenia, od ran 
odniesionych w walce lub chorób, jego truchło staje 
się pokarmem wielu zwierząt. Padlinę dostarczają 
również duże drapieżniki. Po wilczych, rysich czy 
niedźwiedzich ucztach często pozostają niedojedzo-
ne fragmenty zwierzęcych tusz, przy których bardzo 
szybko pojawiają się wygłodniali amatorzy resztek.

… lub konieczności
Wiele ssaków, które na co dzień nie odżywiają się 
padliną, w sytuacji braku pokarmu, np. zimą, nawet 
przez moment nie zastanawia się, czy skorzystać 
z takiego źródła białka. I wcale nie są to tylko zwie-
rzęta mięsożerne. Sięgają po nią na przykład dziki, 
niektóre gryzonie, a także wiele małych ptaków, jak 
choćby dzięcioły czy sikorki.
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(Nie)korzystna więź
Większość dzikich ssaków już w pierwszych tygodniach życia staje się domem 
innych zwierząt. Organizmy ssaków – zwłaszcza dużych, ale nie tylko – są 
zasiedlane przez pasożyty. Między włosami pojawiają się pchły, kleszcze 
i strzyżaki. I choć zwierzęta próbują się ich pozbyć, drapiąc się, ocierając lub 
kąpiąc, to jednak zadanie jest niełatwe. Ale różne gatunki zwierząt  
może połączyć nie tylko taka więź…

 Pustostany 

Opuszczone żeremia chętnie zasiedlają wizony 

amerykańskie lub wydry. Borsucze nory stają się 

domem jenotów, czasem lisów. Nowi lokatorzy 

mają odwagę wprowadzić się nawet wtedy, gdy 

w norze jeszcze mieszka pierwszy właściciel. 

Bardzo ciekawy przypadek wykopania nory 

w norze odkryli badacze popielic na Roztoczu. 

Otóż zaradna popielica weszła do nory borsuczej 

i w ścianie jednego z korytarzy wykopała swoją 

norkę, w której spędziła zimę.

Do wnętrza organizmu pasożyty dostają 
się najczęściej wraz z pokarmem. Innym 
sposobem wnikania ich w głąb organi-
zmu żywiciela są ukąszenia much, kucz-
manów i komarów. W trakcie wkłuwa-
nia się owada w skórę ssaka, następuje 
wstrzyknięcie pasożyta mikroskopijnych 
rozmiarów. Następnie pasożyt ten prze-
mieszcza się dalej – by dotrzeć do oka, 
mózgu, przewodu pokarmowego lub mię-
śni żywiciela, tam rosnąć i się rozmnażać. 
O tym, jak licznie organizmy ssaków bywają 
zasiedlone przez pasożyty, można się prze-
konać, badając zawartość ich odchodów.

Cenne dla innych
Odchody ssaków są istotne z punktu widzenia or-
ganizmów koprofilnych (odchodolubnych). Dla wielu 
gatunków chrząszczy są ważne w procesie rozwoju 
potomstwa, zaś liczne grzyby zasiedlają je jako sub-
strat bogaty w związki organiczne. Pasożyty, żyją-
ce we wnętrzu organizmów zwierzęcych, składają 
w nich jaja, te wydalane są na zewnątrz z odchodami 
ssaka i tą drogą rozprzestrzeniają się w środowisku.
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majNowe pokolenie
Większość średnich i dużych 
ssaków rozmnaża się tylko 
w określonej porze roku. 
Narodziny młodych przypadają 
zwykle na koniec zimy i wiosnę. 
Jest to przystosowanie do 
warunków pokarmowych 
panujących w przyrodzie. 
Młode przychodzą na świat 
w momencie, gdy samice zdołają 
choć trochę poprawić kondycję 
po zimie.



Coraz częściej – także wśród ssaków – można zaob-
serwować zmiany w porządku narodzin ustalonym 
przez naturę. Jedną z przyczyn jest duża dostępność 
pokarmu, który pozwala zwierzętom utrzymać kon-
dycję na podobnym poziomie przez cały rok. Oczy-
wiście dzieje się tak przede wszystkim wtedy, gdy 
zwierzęta są intensywnie dokarmiane (np. w hodow-
lach zamkniętych), ale w naturalnym środowisku 
też można znaleźć odpowiednie przykłady. Wśród 
leśnych ssaków są to wszystkożerne dziki. Brak 
ostrych zim ograniczających dostęp do pokarmu 
i zmniejszających mobilność zwierząt, a także rosną-
ca liczba upraw kukurydzy, będącej wartościowym 
pokarmem dla dzików, sprawiły, że zwierzęta te roz-
mnażają się praktycznie przez cały rok.

Celowe opóźnienie
Niektóre gatunki ssaków – większość gatunków 
drobnych gryzoni – natura na stałe obdarzyła zdol-
nością przystępowania do rozrodu kilka razy w roku, 
czasem również zimą. O rozrodzie zimowym i o li-
czebności miotów decyduje pokarm. Jeśli jest 
go pod dostatkiem, myszarki, norniki i nor-
nice mogą rozmnażać się również zimą, pod 
śniegiem. Jeśli opad nasion jesienią nie był 
obfity i zimą brakuje pokarmu, to gryzonie 

 Gdy matka śpi 

U niedźwiedzi potomstwo przychodzi na świat 

zimą, gdy matka znajduje się jeszcze w gawrze. 

Młode niedźwiadki początkowo odżywiają się 

wyłącznie mlekiem, więc nie muszą wychodzić 

z kryjówki aż do przedwiośnia.

przystępują do rozrodu dopiero wiosną, kiedy do-
stępne są nowe źródła pożywienia.

Czas narodzin
Majowa obfitość młodych zwierząt, w tym dużych 
roślinożerców, gryzoni czy ptaków, jest sygnałem 
dla drapieżników, że to najlepszy okres w roku pod 
względem dostępności pokarmu. Idealny do wykar-
mienia potomstwa. Dlatego kuny, lisy, wilki, a także 
inne ssaki drapieżne rodzą młode właśnie wtedy, 
kiedy na świat przychodzi potomstwo ich ofiar.

Wydaje ci się, że spotkane w lesie młode zostały 
opuszczone przez rodziców i należy im pomóc? Za-
nim coś zrobisz, posłuchaj podcastu Porozmawiaj-
my o życiu i śmierci.
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Jedno lub kilka
W pewnym uproszczeniu można powiedzieć, że ssaki o większych rozmiarach 
ciała rodzą rzadziej i mają mniej liczne potomstwo niż drobne ssaki leśne. 
Jeśli porównamy żubra z nornicą rudą, to właśnie tak jest. Żubrzyce rodzą 
po jednym młodym, najczęściej raz na 2–3 lata, a nornice do ośmiu młodych 
nawet cztery razy w roku.

 Wstrzemięźliwe popielice 

Ciekawym gatunkiem gryzonia jest popielica, 

która w przeciwieństwie do swoich krewniaków, 

czasem uzależnia rozród od dostępności 

pożywienia. Jeśli dęby lub buki nie owocują,  

lub nasion jest bardzo mało, popielice mogą  

nie przystępować do rozrodu. Stąd ich potomstwo 

może pojawić się raz na dwa, a nawet trzy lata.

Jeśli do porównania wybierzemy dwa od-
mienne gatunki zbliżone wielkością ciała, 
np. sarnę lub daniela i nieco roślejszego 
wilka, okaże się, że sarna i daniel rodzą 
najczęściej jedno młode, choć na świat 
przychodzą też bliźnięta, a wilki mogą mieć 
w miocie aż dziesięć szczeniąt, jednak zwy-
kle rodzi się 5–6 młodych. I jedne, i drugie 
mogą przystępować do rozrodu każdego 
roku.

Kolonie i stada
Ssaki terytorialne mają liczniejsze potomstwo niż 
te, które żyją w stadach lub w koloniach. Tak jest 
m.in. u drapieżników zamieszkujących polskie lasy. 
W jednym miocie rodzi się zwykle od czterech do 
kilkunastu młodych, np. u wizona amerykańskiego 
do 17 osobników. U niedźwiedzi i rysi samice rodzą 
dwa lub trzy młode, choć to ssaki terytorialne.

Największy z polskich gryzoni – bóbr – ma za-
zwyczaj dwa młode w miocie, a niewielki nornik 
zwyczajny może ich mieć nawet kilkanaście.

Jeleniowate, które w większości żyją w stadach, 
rodzą głównie pojedyncze młode. Podobnie żyjące 
w koloniach nietoperze mają najczęściej jednego 
potomka, choć u jednych i drugich zdarzają się po-
dwójne narodziny.
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Przede wszystkim 
bezpieczeństwo
Zapewnienie bezpieczeństwa potomstwu jest jednym z priorytetów 
rodziców lub samotnie wychowującej je matki. Różne gatunki 
mają różne strategie opieki nad młodymi.

 Pod czujnym okiem matki 

Wszystkie jeleniowate i żubry rodzą potomstwo 

wprost na ziemię, po czym zjadają łożysko, aby 

zatrzeć ślady narodzin. Pozostawiają malucha 

wśród traw, rzadziej wśród gęstych krzewów. 

Matka cały czas przebywa w pobliżu.

Pod osłoną nocy
Jeleniowate mają zwyczaj pozostawiania 
młodych w pierwszych dniach życia bez 
opieki. Matki pojawiają się raz dziennie, 
najczęściej pod osłoną nocy, żeby nakar-
mić młode. Jest to strategia ochrony po-
tomka przed atakiem drapieżnika w okre-
sie, gdy nie jest on dość silny, by podjąć 
ucieczkę. Dopiero po pewnym czasie cielak, 
koźlak lub łoszak ruszają za matką i towa-
rzyszą jej długi czas. Podobnie zachowują się zające 
i żubry, choć u tych ostatnich już po upływie doby 
maluch dziarsko rusza za matką.

W gromadzie
Inną strategię przyjęły nietoperze. Ciężarne samice 
gromadzą się po kilka, a nawet kilkadziesiąt w tzw. 
koloniach rozrodczych, gdzie łatwiej jest utrzymać 
odpowiednią temperaturę, konieczną do rozwoju 
młodych. Po urodzeniu wspólnie dbają o bezpieczeń-
stwo potomstwa. U leśnych gatunków nietoperzy 
kolonie takie powstają w dziuplach i pęknięciach 

drzew, czasem za odstającą od pnia korą, a także 
w budowlach zlokalizowanych w lesie lub jego bli-
skim sąsiedztwie.

W małej grupie
Ciekawe zwyczaje związane z miejscami wycho-
wywania młodych mają popielice. Te mniejsze od 
wiewiórek zwierzęta korzystają z dziupli, najczęściej 
w żywych drzewach, albo ze specjalnie skonstru-
owanych dla nich skrzynek lub leśnych jaskiń i roz-
padlin skalnych, zasiedlając je wspólnie z innymi 
samicami.
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W norach i gawrach
Nory wykopane w ziemi są dużo bezpieczniejszymi kryjówkami niż legowiska  
na ziemi. Najczęściej są użytkowane przez ssaki, których potomstwo  
przychodzi na świat nagie i ślepe i stosunkowo długo wymaga troskliwej  
opieki matki lub obojga rodziców.

 Roślinne materace 

Gryzonie wyściełają komory lęgowe suchymi 

roślinami, podobną wyściółkę robią borsuki, 

natomiast młode liski i wilki wychowywane są 

wprost na gołej ziemi.

Nory
Nory nie mogą być kopane w przypad-
kowych miejscach. Zwykle ulokowane są 
w miejscu wyniesionym, gdzie nie dotrze 
woda, i w dość zwięzłej glebie, by grunt 
się nie osuwał i by nie doszło do zasypania 
nory. Wyjątkiem są nory bobrów kopane 
w wysokich brzegach rzek i zbiorników wod-
nych, a także nory drobnych gryzoni, żyjących na 
torfowiskach, podmokłych łąkach lub w zalewowych 
dolinach rzek.

Większość ssaków ma na swoim terytorium przy-
najmniej kilka nor. U borsuków i lisów istnieje nora 
główna, w której rodzą się młode i do której prowa-
dzi kilka lub kilkanaście wejść. Poza nią zwierzęta 
mają jeszcze dodatkowe nory, służące jako okresowe 
kryjówki. W norach lisich i wilczych najczęściej są 
tylko jedno lub dwa wejścia.

Norki
Norki małych gryzoni mają stosunkowo długie 
korytarze i kilka komór, z których część stanowi 

spiżarnie, inne są komorami gniazdowymi. Podobnie 
wyglądają krecie nory, w których długość korytarzy 
może przekraczać 200 metrów. Wnętrze komory 
lęgowej zawsze jest wyścielone suchymi roślinami.

Gawry
Szczególnym rodzajem ukrycia są gawry niedź-
wiedzi. Znajdują się one w rozpadlinach skalnych, 
w pękniętych pniach wielkich jodeł, a czasem w plą-
taninie powalonych drzew. Wśród powalonych drzew 
czy pod wykrotami swoje legowiska przygotowują 
też dziki i rysie. Czasami, gdy wykopanie nory jest 
niemożliwe, robią tak również wilki.
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Samodzielne? Nie zawsze
Ssaki, które wkrótce po urodzeniu są zdolne podążać za matką, tak jak to 
jest u kopytnych  (jeleniowatych, żubrów, dzików, koni), rodzą się w pełni 
ukształtowane. Potomstwo wielu innych ssaków przychodzi na świat 
niedołężne i ślepe, wymagające opieki  
matki bądź obojga rodziców.

 Życie biorą za rogi 

Żubry najdłużej cieszą się dzieciństwem. 

W stadach z matkami młode przebywają nawet 

do czwartego roku życia. Czasami zaledwie roczne 

żubry stają się samodzielne i przenoszą się do 

innego stada, ale nadal nie są w pełni rozwinięte. 

Młode żubrzyce osiągają zdolność rozmnażania 

w 3. roku życia, zaś samce jeszcze później.

Zdolne ruszyć z kopyta
Młode ssaków kopytnych mają chroniące 
je przed zimnem i upałami futro, otwarte 
oczy i wystarczy im kilkadziesiąt minut 
od porodu, aby stanęły na nogach. Kilka 
godzin później mogłyby ruszyć za matką. 
Mleko jest jedynym ich pokarmem przez 
dwa–trzy tygodnie, później w menu malu-
chów pojawia się pokarm roślinny. Niemniej 
jednak ssanie mleka jeszcze przez kilka miesięcy jest 
dla nich koniecznością, a u żubrów trwa to nawet do 
półtora roku.

Różni we wszystkim
U części gryzoni oseski przez pierwsze dni są ślepe 
i pozbawione sierści, u innych – jak bóbr – mają 
otwarte oczy i są okryte miękkim futrem. Nornice, 
norniki i myszarki są ślepe przez blisko dwa tygo-
dnie, a mlekiem matki żywią się jeszcze kilka dni 
po otwarciu oczu. Później zmieniają pokarm na 
roślinny i po trzech tygodniach życia opusz-
czają rodzinne gniazdo. Po kilku kolejnych ty-
godniach uzyskują dojrzałość płciową i same 
są gotowe do rozrodu. Inaczej jest z bobrami, 
które pozostają w grupie rodzinnej do drugiego 
roku życia.

Po pierwszych urodzinach
Potomstwo drapieżników dużych i małych 
po narodzinach najczęściej jest niesamo-
dzielne. Szczenięta lisów, wilków czy je-
notów rodzą się zupełnie ślepe i głuche. 
Wyłącznie mlekiem żywią się przez kilka 

pierwszych tygodni, po czym rodzice stopniowo 
wprowadzają inne rodzaje pokarmu. Młode lisy 
opuszczają matkę przed ukończeniem pierwszego 
roku życia, choć nadal mogą przebywać na tery-
torium rodziców. W przypadku wilków wędrówkę 
w  poszukiwaniu nowych terytoriów i  partnerów 
rozpoczynają zwierzęta roczne lub dwuletnie. Rysie 
potrzebują ponad rok, żeby rozpocząć samodzielne 
życie.



23

25

27
Dzień Wydry

29

24

26
Dzień Matki

28

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

niedołężny infirm
ślepy blind

głuchy deaf
opieka care

stanąć na nogach syand on one’s feet
ssać to suck

gniazdo rodzinne family nest
samodzielny independent

dzieciństwo childhood
zdolność ability

  PONIEDZIAŁEK   WTOREK

  ŚRODA   CZWARTEK

  PIĄTEK

  NIEDZIELA

  SOBOTA

V



czerwiecRodzina czy stado?
Urodzenie i wychowanie 
potomstwa jest najważniejszym 
celem życia ssaków. W ten 
sposób jest utrzymywana 
ciągłość gatunku i ciągłość 
występujących w nim linii 
genetycznych. Starania 
o przetrwanie to stały  
imperatyw napędzający ewolucję. 
Poszczególne osobniki, gatunki 
czy populacje wciąż napotykają 
na nowe przeszkody. Albo sobie 
z nimi poradzą i będą trwały  
dalej, albo wyginą.



czerwiec
Życie w  grupach ma swoje zalety, ale 
i wady. Podstawową zaletą jest to, że za-
pewnia ono wyższy komfort zwierzęciu 
niż egzystencja w pojedynkę, bo w stadzie 
zwykle część osobników czuwa nad bez-
pieczeństwem innych. Po drugie, w grupie rozprasza 
się ryzyko, więc jeśli już dojdzie do ataku drapieżni-
ka, to jego pierwotny wybór ofiary może okazać się 
błędny, a polowanie nieskuteczne. Dotkliwą wadą 
życia w stadzie jest konkurencja, np. o pozycję w hie-
rarchii lub dostęp do pokarmu, które wymagają cią-
głej gotowości do podejmowania wyzwań.

Łatwiej w stadzie
Zwierzęta, w tym ssaki, wykształciły różne syste-
my kojarzenia się w pary i opieki nad potomstwem. 
Najczęściej wpływają one na wiele aspektów życia, 
bo od tego czy samica podczas wychowywania mło-
dych może liczyć na wsparcie samca, czy nie, może 
zależeć sukces rozmnażania. W sytuacji, w której 
samce nie uczestniczą w opiece nad potomstwem, 
koniecznością może stać się poszukiwanie wsparcia 
u innych osobników tego samego gatunku. W ten 
sposób tworzą się stada.

 Ciekawy przypadek 

Ciekawym przypadkiem jest lis. Niby tworzy on 

pary, lecz nie wiadomo jak trwałe. Niejednokrotnie 

widuje się kilka samców podążających za samicą 

w okresie cieczki. Wskazuje to na poligamiczną 

naturę tych zwierząt. Możliwe zatem, że jedna 

lisica rodzi potomstwo kilku samców, ale w opiece 

nad nim pomaga jej tylko jeden partner.

Poligamiści
Większość ssaków zamieszkujących nasze lasy to 
poligamiści. Nie tworzą stałych związków, lecz ko-
jarzą się z różnymi parterami. Zdarza się, że samica 
w ciągu roku może mieć jednego partnera, ale może 
mieć ich wielu. Podobnie samce mogą kojarzyć się 
w ciągu roku z wieloma samicami. U poligamistów 
samce najczęściej w ogóle nie pomagają w opiece 
nad potomstwem lub robią to w sposób ograniczony.

Monogamiści
Odwrotnością poligamii jest monogamia, czyli życie 
dwóch partnerów w stałym związku aż do śmierci 
jednego z nich. W przyrodzie jest to bardzo rzadko 
spotykany system kojarzenia zwierząt. Szacuje się, 
że na świecie wybiera go zaledwie 3–5 proc. ssaków. 
W Polsce najlepszym przykładem gatunku monoga-
micznego jest wilk.
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Rodzinne życie drapieżników
Wilki są jedynymi drapieżnikami w Polsce, które żyją w grupach rodzinnych 
skupiających nawet kilkanaście osobników. Wilczej watasze zawsze 
przewodzi rozmnażająca się para. Zdarza się, że do czasu pojawienia się 
potomstwa tylko ona stanowi wilczą grupę.

 Rodzina „dwa plus sześć” 

W Polsce liczebność wilczych watah najczęściej 

nie przekracza 8–9 osobników, choć zdarzają się 

również grupy liczące kilkanaście zwierząt.
Co roku wataha się rozbudowuje. Para ro-
dzicielska i jej potomstwo z poprzedniego 
roku przyjmują do swego grona kolejne 
młode. Bywa że do grupy dołączają również 
niespokrewnione wilki, choć zjawisko to jest 
na razie bardzo słabo zbadane.

Rodzice są najważniejsi
W  stadzie wilków panują iście rodzinne relacje. 
Wadera zwykle rodzi młode w norze i nie opuszcza 
ich przez kilka tygodni. Dokarmia ją ojciec rodziny, 
któremu w polowaniach pomagają inni członkowie 
stada. Wraz z  upływem czasu wilczyca zaczyna 
zostawiać na pewien czas potomstwo pod opieką 
innych wilków, najczęściej starszego rodzeństwa 
urodzonego w poprzednim roku. Badania wykazały, 
że większość dwuletnich wilków opuszcza swoich 
rodziców i  wyrusza na poszukiwanie partnerów 
i nowych terytoriów. W watahach następuje ciągła 
wymiana osobników, jedynie para rodzicielska po-
zostaje ta sama.

Wykluczeni
Zdarza się, że na peryferiach rodzinnej grupy wilków 
żyją osobniki z różnych powodów nieakceptowane 
przez większość członków stada. Unikają one kon-
taktów z dominującymi wilkami, choć potrafią korzy-
stać np. z ofiar upolowanych przez rodzinę, tyle że 
przy resztkach pojawiają się dopiero po zakończeniu 
uczty przez pozostałe wilki. Socjalne powiązania 
i zależności panujące w wilczych grupach rodzinnych 
wciąż budzą duże zainteresowanie badaczy. Okazuje 
się bowiem, że dotychczasowa wiedza na ten temat 
była niepełna, a czasami nawet nieprawdziwa.
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Samotność z wyboru
Niektóre gatunki ssaków można uznać za szczególne samotniki. 
Chodzą własnymi drogami, rzadko opuszczają swoje terytorium, 
a jeśli to robią, starają się nie wkraczać na teren sąsiadów. 
Unikają wszystkich, nawet samicy czy samca tego samego 
gatunku, oczywiście poza okresem 
godowym.

 Ja tu mieszkam 

Niedźwiedzie brunatne, chcąc zaznaczyć swoje 

terytorium, zdrapują korę z drzew, tarzają się 

w swoim moczu i ocierają o nagie drzewa. Rysie 

znakują swój teren odchodami pozostawianymi 

w widocznych miejscach.

Rysie
Najlepszym przykładem samotności z wy-
boru są rysie. Koty te zajmują bardzo duże 
terytoria, które tylko w niewielkiej części 
pokrywają się z  terytoriami sąsiadów. 
Właściwie uwaga ta dotyczy stosunków 
sąsiedzkich istniejących między samicami, 
ponieważ terytoria samców zwykle obej-
mują swym zasięgiem tereny kilku samic. 
Mimo to do spotkań między nimi dochodzi głównie 
w okresie godów. Zdarza się, choć to rzadkość, że 
samica i samiec pożywiają się tą samą ofiarą.

Całkowicie samotny tryb życia rysice wiodą po za-
płodnieniu. Na widok samca reagują wręcz agresją. 
Jeszcze niechętniej spotkają się ze swoimi sąsiad-
kami, zwłaszcza samice prowadzące młode krótko 
po ich urodzeniu.

Niedźwiedzie brunatne
Samotność preferują również niedźwiedzie. Ich are-
ały są jeszcze większe niż terytoria rysi, więc praw-
dopodobieństwo spotkania sąsiada jest mniejsze. 
Zabiegają o swoje towarzystwo głównie w okresie 
godów. Po zapłodnieniu samice stronią od wszyst-
kich, a gdy w końcu zimy urodzą w gawrze młode, 
przez kolejne dwa lata zajmują się ich wychowaniem. 
Gdy niedźwiadki opuszczą już matkę, ta, wiedziona 
instynktem, przestaje unikać towarzystwa samców. 
Kolejny raz jest szansa na przedłużenie gatunku.
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Kto z kim?
Część ssaków żyje w grupach, które tworzą osobniki tej samej płci 
albo matki z potomstwem. Takie zwyczaje panują przede wszystkim 
wśród dużych roślinożerców.

Samce jeleniowatych, żubrów, a także dzików naj-
częściej widuje się żyjące samotnie lub w niewielkich 
grupach kawalerskich. Samice tych gatunków wraz 
z młodymi skupiają się w grupach liczących kilka lub 
kilkanaście zwierząt, które niekoniecznie są ze sobą 
spokrewnione. Przewodzą im doświadczone samice, 
a członkiniami stad mogą być zarówno ich córki ze 
swoimi młodymi, jak i zupełnie obce samice. Bywa 
że przebywające w ich towarzystwie młode samce 
przewyższają rozmiarami swoje matki i na pierwszy 
rzut oka może nam się wydawać, że w obserwo-
wanym stadzie obecni są dorośli przedstawiciele 
obu płci. Takie sytuacje spotykamy m.in. u żubrów 
i jest to mylne wrażenie, ponieważ dojrzałe samce 
dołączają do takich grup jedynie w okresie godów. 
W przypadku innych gatunków stadnych, młode 

samce najczęściej odłączają się od matek, zanim 
wyraźnie przewyższą je rozmiarami ciała.

Im większe stado, tym większe szanse
Wielkości stad są bardzo różne i różne są tego przy-
czyny. Motywacją do tworzenia dużych grup może 
być np. zima. Razem łatwiej przetrwać mrozy i głód. 
Dzieje się tak również w sytuacji, gdy na tym samym 
terenie co jeleniowate bądź żubry, utrzymują się 
liczne, a więc i częściej polujące drapieżniki. Ko-
rzyścią płynącą z życia w stadzie jest m.in. to, że 
wielu osobnikom łatwiej jest wypatrzeć lub wyczuć 
zbliżające się niebezpieczeństwo. Poza tym, gdy doj-
dzie do ataku drapieżników, prawdopodobieństwo 
schwytania pojedynczego osobnika maleje wraz ze 
wzrostem liczebności stada.
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Wyrodni tatusiowie
U zwierząt kopytnych to samice zajmują się wychowaniem młodych. 
Samce po odbytych godach, w które wkładają bardzo dużo energii, 
przestają interesować się i samicami, 
i przyszłym potomstwem.

 Wybieg kłusowników 

Przed laty wśród wiejskiej ludności panowało 

przekonanie, że w okresie rozrodczym, gdy 

odyńce poszukują kontaktów z samicami, potrafią 

zabijać potomstwo innych samców, trzymające 

się w pobliżu matek. Opowieść ta była jedynie 

wybiegiem kłusowników. Jeśli przyłapano ich na 

gorącym uczynku, tłumaczyli, że właśnie znaleźli 

młodego żubra czy jelenia, zabitego przez byka 

adorującego samice.

Pierwsze tygodnie po zakończeniu godów 
samce poświęcają na intensywne żero-
wanie. Widać to zwłaszcza u jeleni, które 
w okresie rykowiska praktycznie przestają 
pobierać pokarm. A że okresy godowe na-
szych krajowych jeleniowatych i żubrów 
przypadają głównie na koniec lata i jesień, 
to po ich zakończeniu pozostaje niewiele 
czasu, by odbudować kondycję przed nad-
chodzącą zimą.

Spotkania bez znaczenia
Później samce również nie wykazują większego za-
interesowania kontaktami z samicami, a tym bar-
dziej z młodymi. Owszem, bywa że spotykają się na 
wspólnych żerowiskach, jednak są to przypadkowe 
sytuacje, z których kompletnie nic nie wynika. Sami-
ce w wychowaniu młodych zdane są same na siebie. 

Być może właśnie dlatego żyją w grupach, w których 
łatwiej zachować bezpieczeństwo.

Bykom jeleni, łosi, żubrów czy samcom dzików 
również zdarza się żyć w grupach jednopłciowych. 
W grupach skupiają się głównie młode samce. Star-
sze osobniki wolą wieść samotne życie.
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Kolonie nietoperzy
Nietoperze są wyjątkowymi ssakami. Oczywiście 
najbardziej charakterystyczną cechą odróżniającą je 
od innych zwierząt ssących jest fakt, że dzięki 
przekształceniu przednich kończyn w skrzydła (palce spięte 
błoną), posiadły one zdolność lotu. Ale niezwykle ciekawe są również 
ich zachowania związane z rozmnażaniem i wychowaniem młodych.

 Kawalerski ruch 

Samce, które nie biorą udziału w wychowaniu 

młodych, tworzą nieduże kawalerskie kolonie. 

Najczęściej są to twory nietrwałe, pozostające 

w ciągłym ruchu, do których jedne samce 

dołączają, inne zaś je opuszczają.

Zgrupowania wiosenne
Pomimo godowego zbliżenia, do którego dochodzi 
u tych ssaków późnym latem lub jesienią, zapłodnie-
nie następuje dopiero wczesną wiosną. I to właśnie 
wtedy samice gromadzą się w bezpiecznych kry-
jówkach, by wspólnie przeżyć okres ciąży, porodu 
i wychowania młodych. Najczęściej kolonie takie 
liczą od kilku do kilkunastu samic, jednak zdarzają 
się również dużo większe, skupiające ponad tysiąc 

osobników. Bardzo często ciężarne samice powra-
cają do tych miejsc, w których same przyszły na 
świat.

Zgrupowania zimowe
Jednak najbardziej spektakularnymi koloniami nie-
toperzy są ich zgrupowania zimowe. Mogą liczyć 
nawet kilka tysięcy osobników, choć w naszym kraju 
zwykle są mniejsze. Dawniej jako miejsca zimowania 

wykorzystywane były jaskinie, obecnie 
większość znanych zimowisk zloka-
lizowana jest w obiektach wybudo-
wanych przez człowieka. Dawne 
bunkry, schrony i piwnice fortów 
okazały się miejscami przyjaznymi 
i spełniającymi potrzeby tych zwie-

rząt. Chodzi przede wszystkim o to, 
aby zimowa kryjówka zapewniała 
stałą, stosunkowo niską temperaturę 

i wilgotność.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej o tych wy-
jątkowych ssakach, obejrzyj film z cyklu 

Ocalony świat – Głową w dół.

O
B

E
J R Z Y J

F I L M  „ O C A L O
N

Y
 Ś

W
IA

T
”



27

29

01
Międzynarodowy 
Dzień Psa

03

28

30

02

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

wyjątkowy exceptional
przekształcić to convert

zgrupowanie grouping, assembly
miejsce zimowania wintering place

potrzeba need
spełniać to satisfy
dołączyć to rejoin

przyjazny friendly
nietrwały transient

ruch movement

  PONIEDZIAŁEK   WTOREK

  ŚRODA   CZWARTEK

  PIĄTEK

  NIEDZIELA

  SOBOTA

VI



lipiecPrzybysze
Dzika przyroda funkcjonuje 
jak wielki organizm. Każdy jej 
element ma znaczenie i rolę 
do odegrania. Bywa że 
w sprawnie działającym 
ekosystemie pojawiają się 
przybysze nie wiadomo 
skąd. Czasami jest to wynik 
naturalnych procesów, 
czasami znaczący udział 
w rozprzestrzenianiu gatunków 
ma człowiek.



lipiec Poszerzanie areałów występowania ssaków może 
mieć różne podłoże. Niekiedy gatunek zaczyna eks-
pansję na nowe tereny, dlatego że przestają funkcjo-
nować naturalne procesy kontrolujące jego liczeb-
ność. Przykładem jest eksterminacja drapieżników, 
prowadząca do wzrostu liczebności i rozprzestrze-
niania się ich ofiar. Podobnie obserwowane obec-
nie zmiany klimatyczne, w niektórych przypadkach 
ograniczają występowanie gatunków, a w innych 
sprawiają, że staje się możliwe zdobywanie nowych 
terenów przez gatunki ekspansywne.

Posłuchaj podcastu Uwaga, obcy!

Nowi są silniejsi
Naturalne poszerzanie zasięgów jest dzisiaj zjawi-
skiem rzadszym niż sztuczne przesiedlenia. Nieste-
ty, wielokrotne przenoszenie gatunków w nowe re-
jony, przyczynia się do rozpoczęcia przez nie inwazji 
i zainicjowania poważnych zmian w tym środowisku. 
Często stają się groźnymi konkurentami pokarmo-
wymi dla rodzimych gatunków, przynoszą nieznane 
choroby lub są na tyle skutecznymi drapieżnikami, 
że dziesiątkują miejscowe populacje, prowadząc do 

 Niebezpieczne bizony 

Hodowane w Polsce bizony są potencjalnym 

zagrożeniem dla żubrów, uratowanych od zagłady 

wielkim wysiłkiem wielu pokoleń.

ich wyginięcia. Współcześnie uważa się, że zatrzy-
manie rozprzestrzeniania niektórych gatunków jest 
jednym z najważniejszych zadań ochrony przyrody.

Problem zamiast korzyści
W XIX wieku i na początku wieku XX sądzono, że 
przesiedlanie gatunków na nowe tereny może przy-
nieść korzyści. Czasami chodziło o to, by przybysz 
ograniczał jakiś gatunek już występujący lokalnie, 
innym razem o poszerzanie puli gatunków, które 
można pozyskiwać, czerpiąc z nich korzyści w po-
staci mięsa, skór, poroży itp. Powodem było również 
tzw. dolewanie nowej krwi, jak to wówczas określa-
no. Taki plan wzbogacania puli genowej przyniósł 
jednak problemy zamiast korzyści. Na przykład w la-
tach 30. XX wieku Polonia amerykańska podarowała 
Polsce kilka bizonów, sądząc, że będą stanowić cen-
ny element w procesie restytucji żubra. A przecież 

żubr i bizon to odrębne gatunki. Do tej pory 
polscy naukowcy i przyrodnicy starają się 
o zakazanie hodowli bizonów w Polsce.
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Wizon i piżmak
Wizona amerykańskiego (norkę amerykańską) i piżmaka amerykańskiego 
przywieziono do Europy z Ameryki Północnej. Oba gatunki 
związane są z brzegami wód stojących 
oraz ciekami, wzdłuż których 
migrują, zdobywając nowe 
tereny.

 Obcy i ekspansywni 

Piżmaki i wizony amerykańskie trafiły do Polski 

w pierwszej połowie XX wieku. Piżmaki zostały 

uwolnione z fermy hodowlanej pod czeską 

Pragą, zaś wizony z ferm w Wielkiej Brytanii, 

Skandynawii i Związku Radzieckim. Nie wiadomo 

czy do środowiska wypuszczono je celowo, 

czy przez przypadek.

Piżmak
Piżmaki to spore gryzonie o masie około 
1–1,5 kg, które zasiedlały Polskę od połu-
dnia. Ich pożywieniem są rośliny. Jeszcze 
kilkadziesiąt lat temu występowały niemal 
w całym kraju. Jednak wraz ze wzrostem li-
czebności wizona amerykańskiego zaczęto 
obserwować spadek liczebności nadwod-
nych gryzoni. Okazało się, że wizon jest bardzo 
skutecznym tępicielem piżmaków. W niektórych 
rejonach, np. na Mazurach, piżmak w ogóle prze-
stał występować.

Wizon amerykański
Wizony są podobnej wielkości co piżmaki. Kolonizo-
wały nasz kraj głównie od północy. Są skutecznymi 
drapieżcami. Polują na płazy, ptaki, ryby, a także 
na gryzonie, powodując poważne straty w rodzimej 
faunie.

Wizon amerykański jest bardzo agresywny wo-
bec konkurentów, również wobec swej kuzynki – 
norki europejskiej – gatunku rodzimego w Polsce 
i w Europie. Norka europejska wyginęła w naszym 
kraju mniej więcej w okresie pojawienia się u nas jej 
amerykańskiego krewniaka, kiedy wizon amerykań-
ski był jeszcze mało liczny. Niektóre źródła podają, 
że stało się to wcześniej, więc na terenie Polski te 
dwa gatunki nie mogły się spotkać. We Francji, na 
Białorusi, w Rosji, obserwuje się gwałtowne wypie-
ranie gatunku właściwego Europie przez przybysza 
z Ameryki. Mimo prób zatrzymania tego procesu, 
trwa on nadal.
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Jenot azjatycki i szop pracz
Jenoty pochodzą ze wschodniej Azji, szopy zaś z Ameryki Północnej. Obydwa 
gatunki preferują tereny wilgotne, przede wszystkim lasy sąsiadujące z wodami. 
Ich pojawienie się w środowisku było celowym działaniem człowieka. Kilka tysięcy 
jenotów przesiedlono do europejskiej części Związku Radzieckiego, natomiast 
szopy wprowadzili do natury Niemcy i Czesi.

 Groźne, ale sympatyczne 

Długie ogony i zdolność do wspinania się po 

drzewach zjednały szopom sympatię ludzi. 

Równie sympatyczny z wyglądu wydaje się jenot, 

ale przez swoją wszędobylskość stracił w naszych 

oczach. Uważa się go za jedno z najbardziej 

ekspansywnych zwierząt naszych czasów.

Czarne „maski” uformowane z ciemnej 
sierści na pyskach jenota i szopa nadają 
im charakterystyczny wygląd. Obydwa 
gatunki są drapieżnikami, ale przynależą 
do innych rodzin. Mimo że chętnie żywią 
się bezkręgowcami, to jednak ich obec-
ność w środowisku powoduje spore straty 
również wśród innych zwierząt. Szczególnie 
chętnie plądrują lęgi ptaków.

Nosiciele groźnych chorób
Zarówno jenot, jak i szop, podobnie zresztą jak inne 
gatunki, roznoszą choroby wśród dzikich zwierząt, 
w tym wściekliznę. Wraz z kałem wydalają też różne 
inwazyjne formy pasożytów. Jenoty, które często ko-
rzystają z lisich lub borsuczych nor, przyczyniają się 

do przenoszenia groźnego pasożyta skóry, jakim jest 
świerzbowiec. Może on zakażać również zwierzęta 
domowe, głównie psy i koty. Zarażają się nim także 
wilki, które tępią jenoty podjadające ich ofiary. Ten 
krótki kontakt wystarczy, by świerzbowiec dostał 
się do wilczej skóry.
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Daniel, muflon, jeleń sika
Zwierzyńce były oznaką bogactwa i wysokiej pozycji społecznej. Zakładano 
je od dalekiej Rosji aż po Anglię. Sprowadzano tam łatwe w utrzymaniu 
i atrakcyjne wizualnie zwierzęta z różnych stron świata. W ten sposób 
dotarły do naszego kraju, pochodzące z południa Europy muflony 
oraz azjatyckie daniele i jelenie sika.

 Introdukcja 

Introdukcja to świadome wprowadzenie  

do środowiska naturalnego nowych organizmów 

z odrębnych geograficznie regionów, najczęściej 

w celu wzbogacenia biocenozy.

W Polsce introdukcję danieli, muflonów 
i  jeleni sika na szerszą skalę rozpoczęto 
po odzyskaniu niepodległości. W przypad-
ku danieli trwa ona do dnia dzisiejszego. 
Można je spotkać w wielu rejonach kra-
ju. Muflony żyją w okolicach Wałbrzycha, 
natomiast jelenie sika pod Elblągiem. Ich 
obecność negatywnie oceniają biolodzy, po-
nieważ gatunki te stanowią poważną konkurencję 
pokarmową dla łosi, jeleni i saren.

Hybrydy międzygatunkowe
Wraz z jeleniem sika w polskich lasach pojawiło się 
jeszcze jedno zagrożenie. Otóż, krzyżuje się on z na-
szymi rodzimymi jeleniami, a powstawanie hybryd 
międzygatunkowych nie jest korzystne. Postuluje 
się, by całkowicie pozbyć się jeleni sika z naszych 
lasów.

Kłopotliwe pasożyty
Przybysze mogą być źródłem chorób i pasożytów 
obcych naszej faunie. Przykładem jest pasożyt krwi 
Aswortius sidemi, który został przeniesiony z jeleni 
sika na rodzime gatunki, w tym na żubra. W Puszczy 
Białowieskiej w ciągu kilku lat rozprzestrzenił się on 
na wszystkie żubry. Co ciekawe, w Białowieży jeleni 
sika nie ma i nigdy nie było, a więc pasożyt musiał 
przenieść się z innych gatunków zwierząt.
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Szakal złocisty
O szakalu mówi się, że to lis na długich nogach. Rzeczywiście ze względu 
na wygląd i biologię można usytuować go gdzieś pomiędzy lisem a wilkiem. 
Jego pojawienie się w Polsce ma związek ze zmianą klimatu oraz ochroną tego 
gatunku w wielu krajach południowo-wschodniej Europy.

 Zgodne stadło 

Para szakali złocistych łączy się na całe życie, 

a po urodzeniu potomstwa wspólnie je 

wychowuje. W kolejnych latach część młodych 

opuszcza rodziców, a część pozostaje z nimi, 

tworząc wielopokoleniową grupę rodzinną. 

Obecnie już potwierdzono rozmnażanie się 

tego drapieżnika na terenie Polski.

Poszerzanie zasięgu przez szakale jest 
zjawiskiem naturalnym. Łagodniejsze 
zimy w środkowej Europie i wysoka li-
czebność gatunku na Węgrzech, w Buł-
garii i Rumunii zainicjowały ich wędrówkę. 
Szakale ruszyły na podbój Ukrainy, Biało-
rusi, Polski, a nawet Litwy, Łotwy i Estonii.

Okazało się, że idąc do Polski z południa, 
natrafiły na trudne do pokonania Karpaty. 
Ominęły je, wędrując przez Słowację, Cze-
chy i Niemcy, więc ostatecznie dotarły do 
nas od zachodu. Pierwsze stwierdzenie tego ga-
tunku w naszym kraju pochodzi spod Szczecina. 
Ale w krótkim czasie zaobserwowano je także we 
wschodniej Polsce, co sugeruje, że weszły również 
ze wschodu.

Ni to lis, ni wilk
Szakal złocisty zjada gryzonie i  inne drobne zwie-
rzęta, w czym przypomina lisa, ale nie jest tak rudy 
jak on. Umaszczenie ma podobne raczej do wilka, 
jednak jego sylwetka jest drobniejsza niż wilcza. 
Głowa i pysk upodabniają go do lisa.
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sierpieńWędrówki dalekie 
i bliskie
Nasze krajowe ssaki nie 
odbywają takich spektakularnych 
wędrówek, jakie znamy 
np. z filmów o Afryce. Można 
powiedzieć, że rodzime ssaki 
uprawiają mikrowędrówki 
w porównaniu z rozmachem, 
jaki można obserwować na 
kontynencie afrykańskim. 
Wędrówki ssaków związane 
są z poszukiwaniem pokarmu, 
miejsc rozrodu, zimowania, 
a nawet miejsc zimowego 
dokarmiania.



sierpień
Najpowszechniejsze są wędrówki codzienne: 
z miejsc odpoczynku do miejsc żerowania. Odbywają 
je wszystkie ssaki. Niektóre gatunki drapieżników 
wędrują też w celu znakowania terytoriów. Przo-
dują w tym wilki, które dbają o wyraźnie wytyczone 
granice swoich terenów, zwłaszcza w okresie po-
przedzającym gody.

Sezonowe
Ssaki odbywają również wędrówki sezonowe. Na 
przykład łosie spędzają wiosnę i lato w podmokłych 
lasach lub na terenach bagiennych poprzeplatanych 
łąkami. Natomiast jesienią wędrują w rejony suche, 
tam gdzie dominuje sosna, będąca ich głównym 
pożywieniem w zimie. Oprócz wspomnianych łosi, 
najbardziej spektakularne marsze związane z se-
zonowymi zmianami zachodzącymi w przyrodzie 
odbywają żubry. W Bieszczadach, wraz z nastaniem 
chłodów i śniegu, stada żubrów schodzą z wyżej 
położonych partii gór w doliny. Tam będzie im łatwiej 
przetrwać zimę.

 Powrót na swoje 

Bardzo ważnym efektem wędrówek ssaków 

jest powrót na tereny, z których kiedyś zostały 

wyparte lub wytępione. Tak postępują np. wilki, 

które nieprzerwanie od kilku lat powracają  

na obszar zachodniej Polski.

 Zdobywanie nowego 
Podczas wędrówek ssaki stają się zdobywcami. Są nimi m.in. niedźwiedzie sporadycznie widywane w puszczach Augustowskiej i Białowieskiej. Docierają tu z lasów centralnej Białorusi.

W ślad za instynktem
Część zwierząt odbywa wyczerpujące, wielokilome-
trowe wędrówki w poszukiwaniu partnera podczas 
okresu godowego. Tu znowu rekordzistami są wilki, 
choć i żubrom zdarzają się wędrówki liczące setki 
kilometrów.

Pokusy i zagrożenia
W czasie wędrówek ssaki napotykają wiele pokus 
i niebezpieczeństw. W większości przypadków wy-
nikają one z działalności człowieka. Pola uprawne 
i przydomowe ogrody dla wielu gatunków roślino-
żernych, w tym żubra, stanowią pokusę zdobycia 
łatwego i smacznego pokarmu. Bywa że wędrujące 
drapieżniki też wykorzystują możliwość posilenia 
się zwierzętami gospodarskimi. Znane są przypad-
ki lisów i rysi polujących na kury w przydomowych 
ogródkach, czy też wilków zakradających się na 
pastwiska.

Niebezpieczne dla ssaków są przede wszystkim 
drogi i linie kolejowe, które wpływają na zwiększenie 
śmiertelności wędrujących zwierząt. Czasem stają 
się dla nich barierą nie do pokonania.



Wędrówki roślinożerców
Wiele ssaków, zwłaszcza dużych roślinożerców, nie tworzy trwałych par czy 
rodzin. Dorosłe samce tych gatunków żyją najczęściej samotnie lub w małych 
grupach. Natomiast samice z młodymi tworzą różnej wielkość ugrupowania, 
które zimą mogą liczyć nawet 60–70 osobników.

 Impuls 

Imperatyw poszukiwania samicy spada na samca 

nagle. Raczej nie obserwuje się stopniowego 

narastania niepokoju poprzedzającego wędrówkę. 

Któregoś dnia samiec po prostu wyrusza ze swej 

dotychczasowej ostoi i maszeruje najkrótszą 

drogą tam, gdzie przebywają samice. Powrót 

bywa już mniej spieszny.

Zwierzęta obu płci, żyjące przez część 
roku w pewnej izolacji, zmieniają swoje 
zwyczaje na czas godów. Jeśli w ciągu 
roku dochodziło między nimi do spora-
dycznych spotykań na żerowiskach, to 
znalezienie samicy nie będzie dla samca 
wielkim wyzwaniem. Gdy zaś przez więk-
szą część roku samce przebywały w od-
ległych rejonach, będą musiały przebyć 
długą drogę, żeby odnaleźć samice. Tak 
bywa u żubrów, a czasem również jeleni, które po-
konują nawet kilkanaście kilometrów, by znaleźć 
odpowiednią partnerkę lub partnerki do rozrodu.

Elektroniczny szpieg
O tym, że zwierzęta podejmują wędrówki, wiemy 
dzięki obrożom z nadajnikami, które w ustalonych 
odstępach czasu, np. co godzinę, wysyłają sygnały. 
Te poprzez sieć telefonii komórkowych lub sateli-
tę trafiają do komputerów badaczy. Odnotowane 
punkty wyznaczają trasę wędrówki ssaka. Obroże 
takie mogą nadawać sygnały przez wiele lat, co 
pozwala na długotrwałe śledzenie zwierząt bez ich 
niepokojenia.
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Wędrówki drapieżników
Wędrówki dużych drapieżników bywają długie i spektakularne. Znane 
są przypadki, gdy wilki w poszukiwaniu partnera i nowego terytorium 
pokonały kilkaset, a nawet kilka tysięcy kilometrów. Rysie i niedźwiedzie 
najczęściej wędrują na mniejsze odległości, ale i u tych gatunków zdarzają się 
kilkusetkilometrowe wycieczki. Dzięki temu w ostatnim czasie drapieżniki 
odzyskują tereny, z których zostały wyparte dziesiątki, a nawet setki lat temu.

 Własny kawałek podłogi 

Drapieżniki są zwierzętami terytorialnymi, 

co oznacza, że młode zwierzę musi opuścić 

terytorium rodzica i znaleźć własne miejsce 

do życia. Podczas godów poszukuje i partnerki, 

i nowego terytorium.

Wśród drapieżników wędrówki podej-
mują obydwie płcie, choć wygląda na to, 
że samce są bardziej zdeterminowane 
i potrafią wędrować na większe odległo-
ści. Miarą sukcesu takich pochodów jest 
znalezienie partnera i przedłużenie gatun-
ku. W innym przypadku wędrówkę można 
uznać za bezowocną, ale i takie sytuacje 
były obserwowane.

Na własną łapę
Wędrówki w poszukiwaniu partnera podejmowane 
przez młode i mało doświadczone osobniki, które 
muszą stawić czoło wielu nowym sytuacjom, bywają 
bardzo niebezpieczne. Na ich drodze do samodziel-
ności najgroźniejszymi przeszkodami wydają się ru-
chliwe drogi oraz terytoria innych drapieżników tego 

samego gatunku. Próby przekraczania dróg niejed-
nokrotnie kończą się potrąceniem i śmiercią, szcze-
gólnie u wilków i rysi. Groźne jest też zapuszczanie 
się na teren zajęty przez obcą wilczą watahę, doro-
słego rysia lub niedźwiedzia. W najlepszym przy-
padku młody osobnik będzie zmuszony do sprinter-
skiej ucieczki, gorzej, gdy spotkanie z prawowitym 

właścicielem terenu skończy się 
poturbowaniem młokosa.
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odzyskać to regain
wyprzeć to displace, to oust
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niebezpieczny dangerous
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zmusić to force
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Na żerowiska i do ostoi
Większość dużych ssaków ma swoje ulubione miejsca żerowania i odpoczynku. 
Rzadko są to stałe rejony, dlatego każdego dnia można obserwować marsze z ostoi 
na żerowiska i z powrotem. U drobnych ssaków jest zresztą podobnie, tylko skala 
tego zjawiska nie robi na nas – ludziach – wielkiego wrażenia. Kilkadziesiąt czy 
kilkaset metrów przemierzanych przez myszarkę leśną to drobiazg w stosunku 
do kilkudziesięciu kilometrów, pokonywanych w ciągu doby przez wilki.

 Stępem, kłusem i galopem 

Wilki to rekordziści wśród zwierzęcych 

wędrowców w polskich lasach. W ciągu doby 

pokonują średnio ponad 25 km, ale potrafią 

w czasie jednej nocy przebyć 40, a nawet 60 km! 

Poruszają się stępem, kłusem i galopem.

Rytm jest ważny
Najbardziej regularne w swoich dobowych rytmach 
są duże zwierzęta roślinożerne. Jelenie, łosie i żubry 
mają ulubione ostoje, do których wracają nad ra-
nem po obfitym nocnym posiłku. Ciekawe jest to, 
że żerowiska jeleni i żubrów dość często znajdują 
się w sąsiedztwie ludzkich siedzib – na łąkach lub 
polach. Zwierzęta odchodzą z nich wraz z nastaniem 
dnia i wędrują do zacisznych leśnych mateczników. 

Nowe zwyczaje
Codzienne wędrówki na żerowiska i z powrotem są 
czaso- i energochłonne. Dlatego niektóre zwierzęta 
podejmują próby pozostawania w miejscach żerowa-
nia lub poszukiwania w ich sąsiedztwie niewielkich 
ostoi. Na przykład część saren praktycznie prze-
stała wracać z żerowisk do lasu, a dla zwiększenia 
bezpieczeństwa na otwartej przestrzeni zaczęły się 
zbijać w rudle. W ten sposób wykształcił się ekotyp 
sarny polnej.
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stały constant
marsz march
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Wędrówki nietoperzy
Nietoperze są chyba jedną z najbardziej tajemniczych grup ssaków 
zamieszkujących lasy. Badacze starają się poznać ich zwyczaje związane 
z przemieszczaniem się, ale nie jest to wcale proste. Nawet zakładanie 
mikroskopijnych nadajników, informujących o miejscu pobytu nietoperza, 
nie dostarcza satysfakcjonującej wiedzy na temat ich wędrówek.

 Długodystansowcy 

Borowiec wielki był spotykany zarówno w Indiach, 

Mozambiku, jak i na wyspach północnego 

Atlantyku. Wszystko wskazuje na to, że zapędzał 

się tam w czasie sezonowych migracji z obawy 

przed zimnem.

Bywa że nietoperze wyfruwają latem ze 
swojej kryjówki i powracają do niej dopie-
ro po kilku czy kilkunastu dniach, a cza-
sem wcale nie wracają. Nie wiadomo, jak 
daleko w tym czasie wędrują, i jakie okolice 
odwiedzają. Dzieje się tak z dwóch powo-
dów. Po pierwsze – niewielkie nietoperze 
mogą mieć tylko małe nadajniki, a więc 
i ograniczoną odległość, na jaką jest prze-
syłany sygnał. Po drugie – osobniki z na-
dajnikami potrafią błyskawicznie opuścić obszar, 
z którego naukowcy są w stanie wychwycić sygnał.

Ucieczka przed zimnem
Najdłuższe wędrówki nietoperzy odbywają się 
w okresie jesiennym, gdy pierwsze chłodne noce 
zmuszają niektóre gatunki do odlotu na południe. Na 

przykład borowiec wielki, lecąc do miejsca, w którym 
spędzi zimę, potrafi pokonać ponad 1500 kilometrów. 
Najczęściej można obserwować przeloty pojedyn-
czych osobników tego gatunku na skrajach lasów 
lub na otwartej przestrzeni, tuż przed zmierzchem. 
Swoim chwiejnym lotem poruszają się po linii prostej, 
co jest dość nietypowe dla nietoperzy.
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Razem lub osobno
Życie w stadzie zwiększa bezpieczeństwo, dlatego większość ssaków, 
przynajmniej przez jakąś część roku, żyje w grupach. Bywają jednak momenty, 
w których zwierzę potrzebuje trochę spokoju i odosobnienia.

 Samotność z wyboru 

Zimą sarny żyją w stadach zwanych rudlami, 

a na wiosnę stają się samotnikami.

Życie w pojedynkę, poza okresem godowym, 

wybierają też byki jelenia i łosia.

Same, gdy przychodzą młode
Z towarzystwa pobratymców w końcowym okresie 
ciąży rezygnują m.in. samice sarny, jelenia i żubra. 
Oddalają się od stada w poszukiwaniu ustronne-
go i bezpiecznego miejsca, w którym przyjdzie na 
świat ich potomstwo. Jest to konieczne, ponieważ 
w początkowym okresie życia młode są jeszcze zbyt 
słabe, by podążać za stadem. Dołączają do grupy, 
gdy mogą w pełni uczestniczyć w jej życiu.

Stado wspiera matkę
Niektóre gatunki ssaków, w tym wilki, przyjęły inną 
strategię. Żyją w stadach i w takiej rodzinnej grupie 
pozostaje też samica na czas porodu. Cała wataha 
stara się chronić młode, także podczas wędrówek, 
i pomagać w ich wychowaniu.

Stadne roszady
Skład stad nie jest stały. U dużych roślinożerców 
pojedyncze osobniki odłączają się lub dołączają 

do grupy stosunkowo często, nawet raz 
w miesiącu. Zazwyczaj dzieje się to na że-
rowiskach, gdzie spotykają się różne stada. 
U zwierząt terytorialnych, jakimi są np. wil-
ki, do wymiany osobników w grupie docho-
dzi znacznie rzadziej. Obcy, chcąc dołą-
czyć do watahy, muszą wkupić się w łaski 
pary dominującej w stadzie. Przekonanie 
pary, że nowy może się grupie przydać, 
a jednocześnie nie zamierza odebrać jej 
przywództwa, rzadko się udaje.
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potrzebować to need
spokój peace

odosobnienie seclusion
oddalić się to drift away
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podążać to follow
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Leśny niezbędnik

Jak się znaleźć  
w lesie?

(infografika)

Co zrobić, by nie 
zostawiać po sobie 

śladów w leśnej głuszy?
(program Oblicza lasów)

Co zabrać ze sobą  
do lasu,  

leśna checklista
(infgrafika)

Jak nie zgubić się  
w lesie?

(program Oblicza lasów)



Warto poczytać

„Jak obserwować 
dzikie zwierzęta 

w lesie”

„Kalendarz leśnej 
przyrody”

„Leśny survival”

„Czy żubry  
ziewają?”

„Sztuka  
fotografowania 

przyrody”

„Rozmowy  
z przyrodą”

„Co zrobić  
w lesie, gdy…”

„Moje spotkania 
ze zwierzętami”



A może chcesz  
zostać leśnikiem? 
Średnie szkoły leśne pod patronatem Ministra Klimatu i Środowiska

Technikum Leśne w Białowieży
Technikum Leśne w Miliczu
Technikum Leśne im. prof. Jana Miklaszewskiego w Starościnie
Technikum Leśne im. Adama Loreta w Tucholi
Technikum Leśne im. Stanisława Sokołowskiego w Warcinie
Zespół Szkół Leśnych i Ekologicznych im. Stanisława Morawskiego w Brynku
Zespół Szkół Leśnych im. inż. Jana Kloski w Goraju
Zespół Szkół Leśnych w Biłgoraju
Zespół Szkół Leśnych w Lesku
Zespół Szkół Leśnych w Rogozińcu
Zespół Szkół Leśnych im. Romana Gesinga w Zagnańsku

Pozostałe

Zespół Szkół Zawodowych im. ks. Edmunda Domańskiego w Iłowie-Osadzie
Zespół Szkół im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu
Zespół Szkół w Tułowicach
Zespół Szkół Technicznych i Leśnych w Żywcu
Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku

Uczelnie kształcące na kierunku leśnictwo

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Leśny
Uniwersytet rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Leśny
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Leśny
Instytut Nauk Leśnych, Filia Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim
Politechnika Białostocka, Zamiejscowy Wydział Zarządzania Środowiskiem w Hajnówce,  
kierunek leśnictwo
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa,  
kierunek leśnictwo
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Agrobioinżynierii, kierunek leśnictwo
Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem w Tucholi, kierunek leśnictwo



Wojciech Sobociński
Absolwent Wydziału Leśnego SGGW 
i doktorant na Wydziale Biologii 
Uniwersytetu w Białymstoku. 
Pasjonat i badacz przyrody, 
na co dzień związany z Puszczą 
Białowieską, w której mieszka 

i podgląda życie swoich ulubieńców, 
m.in. żubrów i bobrów. Prócz tego 

dziennikarz, felietonista i popularyzator 
wiedzy przyrodniczej, a także miłośnik 

historii lasów. Jest zwolennikiem integracji ochrony 
przyrody z gospodarką leśną. Poluje, ale tylko z aparatem 
fotograficznym. Jest autorem książek i artykułów o tematyce 
przyrodniczej. Zaprasza na prowadzoną przez siebie stronę 
na Facebooku „Żubry z Kamiennego Bagna”.
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