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BÓBR 

 

Systematyka: 

Domena: Eukarionty 

Królestwo: Zwierzęta 
Typ: Strunowce 
Gromada: Ssaki 
Rząd: Gryzonie 
Rodzina: Bobrowate 

Rodzaj: Castor 
Gatunek: Bóbr europejski 
 

 

Podgatunki: 

W polskiej literaturze zoologicznej spotykane są polskie 
nazwy dla poszczególnych populacji1:  
 

C. f. albicus– bóbr z dorzecza Łaby lub bóbr łabski 
C. f. birulai– bóbr mongolski 
C. f. fiber– bóbr skandynawski lub bóbr szwedzki 
C. f. galliae– bóbr z dorzecza Rodanu 
C. f. pohlei– bóbr uralski 
C. f. vistulanus– bóbr z dorzecza Wisły lub bóbr wiślany  
 
Obecnie wyróżniamy dwa gatunki żyjące w dzisiejszych 
czasach: 
 
Bóbr europejski (Castor fiber) 
Bóbr kanadyjski (Castor canadensis) 
 
 
 
 
 

 

                                                 
1
 Ryszard Dzięciołowski: Bóbr. Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 1996, s. 124, seria: Monografie przyrodniczo-

łowieckie. 
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
 

 
ŚRODOWISKO I POŻYWIENIE

 

Rysunek 1: Odcisk łap bobra

Rysunek 2: Odchody bobra

 

Bóbr europejski to największy gryzoń w Europie. Masa jego 
ciała osiąga od 13 do 36 kilogramów, długość ciała to 90-140 
cm, a długość ogona 20 -24,5 cm. Tułów jest masywny i 
krępy, przechodzi prawie bez zaznaczenia szyi w okrągłą 
głowę. 

Bobry są zwierzętami ziemnowodnymi, co oznacza, że są 
doskonale przystosowane do życia w wodzie, a to wszystko 
dzięki dobrze rozwiniętym cechom morfologicznym. Jest to 
zwierzę o opływowym kształcie ciała, grubym, 
natłuszczonym futrze i spłaszczonym ogonie pokrytym 
rogowymi łuskami, który pełni rolę steru w wodzie, podpory 

na lądzie i jest swego rodzaju magazynem tłuszczu. Przednie kończyny są bardzo zręczne i chwytne, tylne są 
mocne i masywne o palcach spiętych błoną pławną. Trzecia, przezroczysta powieka oraz fałdy skórne 
zamykające kanały uszne i nosowe umożliwiają mu pracę pod wodą. Mogą przebywać pod wodą do 15 minut i 
wytrwale pływać. Są bardzo ostrożne i pędzą nocny tryb życia. Zaniepokojone nurkują ostrzegając pozostałych 
członków rodziny mocnym klaśnięciem ogona o powierzchnię wody. Charakterystyczne dla bobra są również 
dwie pary dużych siekaczy pokrytych pomarańczową emalią, a także dwa gruczoły przyodbytowe oraz dwa 
worki strojowe umieszczone w pobliżu odbytu, które odgrywają dużą rolę w komunikacji zapachowej. 

Wymagania środowiskowe bobrów są bardzo 
zróżnicowane. Większość z nich osiedla się na 
niskich terenach, m.in. na bagienkach śródleśnych i 
śródlądowych czy rowach melioracyjnych. Jeśli 
chodzi jednak o polską populację, część z nich 
zajmuje tereny górzyste, wykorzystując głębsze 
odcinki i zakola górskich rzek, potoków, wyrobiska 
pożwirowe oraz stawy rybne. Kryterium, które ma 
tutaj największe znaczenie jest stały dostęp do wody. 

Bobry są roślinożercami. Dawny pogląd na to, iż potrafią polować również na 
ryby jest nieprawdą. Żywią się niemal każdą roślinnością wodną i przybrzeżną. 
Od późnej wiosny do wczesnej jesieni ich jadłospis zajmuje roślinność zielna, 
zaś od października intensywnie obgryzają cienką korę i łyko, które dostarczają 
im niezbędnych tłuszczów, potrzebnych do przetrwania zimy. Ulubionym 
przysmakiem bobrów są osiki i wierzby, drzewa iglaste są jedzone raczej 
sporadycznie. Organizm bobra nie jest w stanie łatwo spożytkować całego 
przyjmowanego pokarmu, bowiem znaczną część pożywienia roślinnego 
stanowi celuloza. Dlatego bóbr stosuje cekotrofię, czyli specyficzną odmianę 
koprofagii. Wytwarza dwa rodzaje odchodów i zjada jeden z nich, ten w którym 
znajdują się składniki wstępnie przetworzone przez bakterie.
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ROZMNAŻANIE I DŁUGOŚĆ ŻYCIA

Bobry są zwierzętami monogamicznymi. Ich okres godowy przypada na miesiące styczeń i luty. Do kopulacji 
dochodzi w wodzie, gdzie trwa ona od 0,5 do 3 minut. Wśród samic najintensywniejszy okres rozrodu przypada 
między 3 a 10 rokiem życia. Młode rodzą się w maju i czerwcu po 105 - 107 dniach ciąży. Samica rodzi tylko raz w 
roku, a jej miot to średnio dwa młode (maksymalnie sześć). Młode już w pierwszych dniach życia widzą i potrafią 
pływać, unosząc się na wodzie. Opiekę nad nimi sprawują oboje rodziców oraz starsze rodzeństwo przez ok. 2 lata 
ucząc „sztuki budowlanej". Rodzą się z wagą ok. pół kilograma, a w ciągu dwóch pierwszych miesięcy ich 
dobowy przyrost masy wynosi 40-50 g, co oznacza, że po roku osiągają wagę 8-13 kg. 

Bobry żyjące na wolności osiągają wiek ok. 30 
lat. Jednak według badań te, które znajdują się 
w ogrodach zoologicznych, potrafią dożyć 
nawet 50 roku życia. W Polsce śmiertelność 
bobrów jest raczej niska. Krytyczne okresy to 
pierwsze kilka dni życia, okres przechodzenia 
młodych na karmę roślinną (około drugiego 
miesiąca życia) oraz okres wędrówki w 
poszukiwaniu partnera. Do pozostałych 
przyczyn zaliczyć można obecności pasożytów 
wewnętrznych,  walki  o  terytor ium,  
kłusownictwa, niszczenia biotopów i 
niepokojenia bobrów. 

WYSTĘPOWANIE 

Bóbr europejski był dawniej szeroko 
rozprzestrzeniony zarówno Europie jak i 
Azji. Jednak w początkach XX wieku 
jego liczebność gwałtownie spadła w 
efekcie nadmiernych polowań. W 
rezultacie odnotowano zarówno spadek 
zasięgu jak i ogólnej liczebności. W 
Europie gatunek ten zachował się 
jedynie w kilku regionach, tworząc 

2lokalne izolowane populacje.  

Aktualnie zasiedla znaczną część Europy, od Hiszpanii i Francji, przez centralna i wschodnią Europę do 
wschodniej europejskiej części Rosji, Skandynawii i zachodniej Finlandii. Stabilne populacje bobra rozciągają się 
obecnie na znacznym obszarze jego dawnego zasięgu, z wyjątkiem Portugalii, Włoch, południowych Bałkanów i 
Wielkiej Brytanii. Zdecydowana większość populacji zasiedla obszary nizinne, przy czym zasięg pionowy 
gatunku dochodzi w Europie do 850 m n.p.m. Zdecydowanie odmienna sytuacja obserwowana jest w Azji. 
Zachowały się tam mniejsze, izolowane populacje. 
W Polsce w X wieku opiekowali się nim bogaci książęta, a polowania na niego były przywilejem. Ustanowiono 
również bobrowniczych, ludzi, których zadaniem było: odławianie bobrów, ich ochrona, dokarmianie, a także 

3
prowadzenie selekcji na korzyść bobrów o czarnym ubarwieniu.

                                                 
2
  Wg IUCN 2010. IUCN Red List of Threatened Species; rys. Tomasz Zając 

3
 Wg Czech A. 2007 Bóbr europejski. Krajowy plan ochrony gatunku; rys. Tomasz Zając 
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W 1928 roku populacja tego gatunku szacowana była 
na zaledwie 400 osobników. Po II wojnie światowej 
sprowadzono bobry z Rosji i założono farmę bobrową 
w Popielnie, częściowo bobry zaczęły też migrować z 
Litwy i Białorusi. W 1974 r. z inicjatywy prof. 
Wirgiliusza Żuławskiego rozpoczęto Program 
Aktywnej Ochrony Bobra Europejskiego, polegający 
na przesiedlaniu bobrów wyhodowanych w Popielnie 
oraz dzikich odławianych z Suwalszczyzny na inne 
tereny. 

Obecnie zwarta i najbardziej liczna populacja bobrów 
zajmuje część północno-wschodnią Polski. 
Począwszy od roku 1974, kiedy rozpoczęto realizację 
programu Aktywnej Ochrony Bobra inicjalne 
populacje pojawiły się praktycznie w całym kraju, a w 
roku 2000 ich liczebność wynosiła ok. 18 000 

 4 
osobników.

BÓBR – NAJLEPSZY BUDOWNICZY 

                                                 
4
 Jan Goździewski: Ochrona bobra europejskiego i obecny stan polskiej populacji(pol.). W: Seminarium 

„Ochrona Bobra europejskiego” 

 

Działalność inżynieryjna bobrów jest wywołana potrzebą 
zapewnienia sobie bezpieczeństwa. Bobry budują tamy przeważnie 
na niewielkich, płytkich ciekach z lokalnie dostępnego materiału: 
gałęzi, mułu, darni, kamieni i żwiru. Mogą one osiągać długość 
kilkuset metrów, a wysokość kilku metrów. Są stosunkowo trwałe i 
można po nich swobodnie chodzić. Nie niszczą ich gwałtowne 
przybory wód, a często bobry pozostawiają z boków tamy coś w 
rodzaju kanałów ulgi, którymi jest odprowadzany nadmiar wody w 
przypadku powodzi. Często podczas wezbrań bobry tworzą w tamie 
szczelinę, co zabezpiecza ją przed rozmyciem. Każde uszkodzenie 
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WPŁYW BOBRÓW NA GOSPODARKĘ CZŁOWIEKA

 

tamy jest natychmiast naprawiane, gdyż może doprowadzić do 
odsłonięcia podwodnych wejść do schronień i ułatwić atak 
drapieżnikom. 

Na terenach niskich, bobry budują żeremia z podobnego 
materiału jak do budowy tam. Wysokość żeremi może dochodzić 
do 3 metrów, średnica u podstawy - do 20 metrów. W środku, 
ponad poziomem wody, znajduje się zazwyczaj jedna komora 
wyściełana suchym materiałem roślinnym oraz wiórami 
drzewnymi odrywanymi przez bobry ze ścinanych drzew. Od 

komory odchodzą korytarze - syfony z ujściem pod wodą. Ich długość może dochodzić do 40 metrów. Otaczają je 
rowy wypełnione wodą, często znajdują się pośrodku rozlewiska bobrowego. Bobry mogą jednocześnie 
wykorzystywać więcej niż jedno żeremie. Niekiedy wracają do starych, na pozór opuszczonych, czasami w lecie 

zamieszkują inne żeremia niż w zimie. 

W przypadku, gdy brzegi cieków lub zbiorników wodnych są 
wystarczająco wysokie a grunt jest wystarczająco zwięzły, bobry 
kopią nory. Często są one bardzo skomplikowane i 
wielopoziomowe z mnóstwem komór, a długość korytarzy może 
dochodzić do kilkudziesięciu metrów. Ujście korytarzy także 
znajduje się pod wodą, natomiast na brzegu można natknąć się na 
ujście kanałów wentylacyjnych. 

Bobry kopią kanały w celu ułatwienia transportu pożywienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa (szczególnie jest 
ich dużo w przypadku zwiększonej presji człowieka lub drapieżników). Są zazwyczaj wypełnione wodą a ich 
długość może dochodzić do kilkuset metrów, szerokość zaś do kilku metrów. 

Poniższe przykłady przedstawiają takie oddziaływanie bobrów na gospodarkę człowieka, które uważane jest 
za negatywne i powoduje konkretne, policzalne straty gospodarcze: 

•  w zakresie gospodarki rolnej: 

o Podtapianie gruntów w wyniku budowy tam, blokowanie przepustów, niszczenie grobli. 

o Niszczenie drzew owocowych, ozdobnych 

o Wybieranie plonów. Dotyczy głównie buraków, kapusty, kukurydzy, marchwi na gruntach położonych w 
pobliżu cieków lub zbiorników wodnych. 

o Kopanie kanałów w celu ułatwienia transportu pożywienia. 

o Tąpnięcia gruntu w przypadkach kopania nor pod powierzchnią ziemi. Mogą być przyczyną uszkodzeń 
sprzętu i zagrożeniem dla zwierząt gospodarskich. 
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•   w zakresie gospodarki leśnej: 

o Podtapianie gruntów leśnych w wyniku budowy tam, blokowania przepustów, niszczenia grobli, kopania 

kanałów, etc. W konsekwencji obumieranie drzewostanów i zagrożenie atakiem szkodliwych owadów. 

o Ścinanie drzew. 

o Podtapianie dróg i kompleksów leśnych, które może utrudniać lub uniemożliwiać dojazd do kompleksów 

leśnych i wykonanie koniecznych zabiegów. 

•   w zakresie gospodarki wodnej: 

o Kopanie nor w groblach stawów, wałów przeciwpowodziowych. 

o Blokowanie rowów melioracyjnych, przepustów i innych budowli. 

•   w zakresie szlaków komunikacyjnych: 

o Ścinanie drzew na szlaki komunikacyjne. 

o Blokowanie przepustów drogowych. 

o Podkopywanie nasypów. 

o Podtapianie szlaków komunikacyjnych. 

•   inne: 

o Ścinanie drzew na linie telefoniczne i energetyczne, budynki. 

o Uszkadzanie drzew pomnikowych. 

o Degradacja niektórych ekosystemów chronionych ze względu na unikalną, konkretną wartość 

przyrodniczą. 

o Negatywny wpływ na niektóre gatunki ryb. Podgrzewanie wody w stawach bobrowych, zwolnienie prądu 

oraz zamulanie dna utrudniające rozwój ikry, co może negatywnie oddziaływać na niektóre gatunki ryb 
mające znaczenie gospodarcze. 

8



OCHRONA PRZED SZKODLIWĄ DZIAŁALNOŚCIĄ BOBRÓW

•   Siatki i kraty ochraniające przepusty 
Po wyciągnięciu prętów możliwe jest czyszczenie kraty z mułu i gałęzi naniesionych przez wodę i bobry. 
Oczyszczenie przepustu jest możliwe dzięki łańcuchowi, który można zaczepić o hak samochodu. 

•   Ogrodzenia ochraniające przepusty 
Innym środkiem ochraniającym przepusty przed blokowaniem są ogrodzenia. Przeważnie mają kształt podkowy 
lub półokręgu. Muszą być tak skonstruowane, by bobry nie mogły obejść ogrodzenia bokiem lub górą. Bobry 
będą często próbowały budować tamę wzdłuż ogrodzenia, ale będzie ona znacznie łatwiejsza do usunięcia, niż 
gdyby była wewnątrz przepustu. Ogrodzenia w połączeniu z rurami będą działać bardziej efektywnie, będzie 
również możliwa regulacja poziomu wody w stawie. 

•   Urządzenie Clemson 
Stosowane bardzo szeroko w USA i Kanadzie, bardzo efektywne. Składa się z rury PCV o średnicy ok. 20 cm, 
która w części wlotowej - ułożonej w stawie na długości 3 metrów jest nawiercona kilkuset otworami z 
zabezpieczona drucianą siatką przed gryzieniem przez bobry. Rura przechodzi przez przepust i zakończona jest 
tzw. kolankiem, którego wysokość reguluje poziom wody w stawie. 

•   Ogrodzenia elektryczne 
Ogrodzenia elektryczne odstraszają bobry przed wpływaniem do przepustu. Wymagają nadzoru, dlatego 
proponuje się ich używanie w pobliżu siedzib ludzkich. 

•   Bóbr-stop 
Bóbr-Stop to cylinder z metalowej siatki, który po zamontowaniu stanowi pzedłużenie przepustu. Długość 
wynosi zwykle 3 metry, ale w zasadzie zależy od średnicy przepustu. Godny polecenia - bardzo efektywny, nie 
wymaga częstych kontroli. Możliwy do wykonania domowym sposobem. 

•   Rury ochraniające przepusty 
Zasada tego rozwiązania polega na tym, że bobry, mimo blokowania przepustu nie osiągają celu - tzn. spiętrzenia 
wody. Nadmiar wody wypływa przez otwory w rurze przytwierdzonej do siatki zabezpieczającej przepust. 
Koniec wlotowy rury powinien być zamknięty siatką a sama rura może być owinięta siatką chroniąca przed 
gryzieniem przez bobry. Zaleca się stosowanie tego rozwiązania w przypadku głębokich cieków i używanie rur o 
długości 6-10 m a średnicy uzależnionej od przepływu. 

CIEKAWOSTKI

ü Bobry używają swoich płaskich ogonów jako steru do pływania. Gdy zaś zbliża się niebezpieczeństwo 
uderzają nim głośno w wodę ostrzegając pozostałych nawet z dużych odległości. 

ü Dorosły bóbr potrafi ściąć nawet do 200 drzew rocznie 

ü Skrom i strój z bobra uważane były za panaceum na wszelkie dolegliwości 

ü Najdłuższa tama zbudowana przez bobra miała 850 metrów długości i znajduje się w Parku Narodowym w 
kanadyjskiej prowincji Alberta 

ü Bóbr może przebywać pod wodą do 15 minut 

ü Naturalnymi wrogami bobra są wilki, rysie, niedźwiedzie, rosomaki i lisy; 
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BORSUK  
 

 

Systematyka: 

Domena: Eukarionty 

Królestwo: Zwierzęta 
Typ: Strunowce 
Gromada: Ssaki 
Rząd: Drapieżne 

Rodzina: Łasicowate 
Rodzaj: Meles 

Gatunek: Borsuk 

 

 

 

Podgatunki: 

M. meles arcalus- podgatunek borsuka pochodzący z 

Krety 

M. meles canascens- jeden z mniejszych okazów 

borsuka, występujący w Azji Środkowej 

M. meles heptneri- duży osobnik, podobny do borsuka 

azjatyckiego 

M. meles marianensis- borsuk zamieszkujący Półwysep 

Iberyjski 

M. meles meles- bardzo duży gatunek borsuka, jesienią 

osiąga wagę nawet do 24kg 

M. meles milleri- mały borsuk, pochodzący z 

południowo-zachodniej Norwegii 

M. meles rhodius- okaz wywodzący się z Wyspy Rodos 

M. meles severzovi- mały gatunek; pasy na głowie tego 

borsuka przechodzą na całe ucho; 
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
 

ŚRODOWISKO I POŻYWIENIE

 

Sylwetką borsuk w niczym nie przypomina łasicowatych. 
Można powiedzieć, że jest to forma przejściowa od 
łasicowatych do niedźwiedzi. Jego ociężały i masywny 
wygląd oraz sposób chodzenia sprawiają, że borsuk 
przypomina małego niedźwiedzia. Długość jego ciała 
sięga 90 cm, ogona 20 cm, waga latem wynosi 7-13 kg, 
jesienią do 16 kg. Samce są większe i cięższe od samic. 
Głowa borsuka jest masywna, przechodzi w szyję bez 
zwężenia, tułów krępy, oczy małe, uszy krótkie 
zaokrąglone. Krótkie i silne kończyny zaopatrzone są w 
długie pazury, które służą mu do kopania nor. Sztywna 
sierść na grzbiecie ma zabarwienie srebrnoszare, spód 

ciała i nogi zaś są czarne. Pysk i czoło są białe, podobnie jak brzegi 
uszu. Po bokach głowy, od pyska przez oczy, aż za uszy biegną czarne 
pasy. Zdarzają się osobniki o zabarwieniu rudo-białym. 

Borsuk jest zwierzęciem towarzyskim, skłonnym do zabawy ze swoimi 
towarzyszami i z młodymi. Wydaje dużo różnorodnych dźwięków: 
pomrukuje, chrząka, fuka, warczy, jazgocze. Porusza się powolnym, 
ciężkim chodem. Nie jest bojaźliwy i w przypadku ataku drapieżnika 
potrafi się skutecznie bronić. Borsuk bardzo dba o swoje futro, które 
czyści i czesze pazurkami i zębami. Często borsuki czyszczą się 
wzajemnie. 

Preferowanym przez borsuka środowiskiem są tereny lesiste, w 
szczególności lasy mieszane i liściaste z bogatym podszytem, 
otoczone urodzajnymi polami. Nie pogardzi też jednak 
niewielkimi laskami otoczonymi łąkami, sadami i polami. 
Uwielbia przebywać w pobliżu terenów podmokłych i wody. W 
górach natomiast występuje do ok. 2000 m n.p.m. Borsuk jest 

aktywny głównie o zmierzchu i nocą, dzień spędza w 
samodzielnie wykopanych norach. Nory mogą się składać z 
jednej lub wielu komór, do których prowadzi kilka korytarzy 
przekraczających długością 10 m i schodzących w głąb do 5 
m, mają kilka wyjść i obszerną komorę gniazdową, 
wyścieloną suchymi liśćmi mchem. Borsucze nory zwykle są 
rozbudowywane przez wiele lat i pokoleń. 
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ROZMNAŻANIE I DŁUGOŚĆ ŻYCIA

Są utrzymywane w dużej czystości. Borsuki załatwiają swoje potrzeby fizjologiczne poza norą, w specjalnie do 
tego przeznaczonych, dobrze oznakowanych dołkach. Większość osobników żyje w grupach rodzinnych. Każda 
grupa (licząca od kilku do kilkunastu osobników) posiada własne terytorium znakowane zapachowo. 

Dieta borsuka obejmuje tak naprawdę wszystko, co znajduje się wokół jego miejsca zamieszania, od wszelkiego 
rodzaju roślin, po zwierzęta. Można więc powiedzieć, że borsuk jest zwierzęciem wszystkożernym. W jego diecie 

duży udział ma pokarm roślinny: kłącza, bulwy, jagody, orzechy 
i inne owoce czy zboża. Lubi zwłaszcza owies w fazie mleczka i 
kukurydzę. Najwięcej składników odżywczych dostarczają mu 
jednak dżdżownice oraz inne małe owady, ssaki oraz ptaki. Nie 
pogardzi też padliną. Osobniki mieszkające w pobliżu osiedli 
ludzkich żywią się często w sadach owocowych, a także na 
pryzmach z kuchennymi odpadkami. 

Okres godowy borsuków trwa od lutego do października, jednak do kopulacji najczęściej dochodzi w sierpniu, 
która trwa albo krótko do ok. 2 minut, albo znacznie dłużej przeciągając się do 15 minut. Gdy samiec wygra już 
zaciętą walkę o wejście do nory samicy, samica musi zaakceptować swego potencjalnego partnera, którego 
wyrzuca kolejnie z nory na czas ciąży. Ciąża trwa od 7 do 12 miesięcy (tzw. ciąża przedłużona) na skutek 
opóźnienia implantacji, spowodowanej niesprzyjającym dla matki środowiskiem. Młode rodzą się między 
styczniem a kwietniem (jeden miot rocznie). Ich liczba w miocie wynosi 1-5 młodych (zwykle 3). Te zaraz po 
urodzeniu są ślepe. Otwarcie oczu następuje po 28-35 dniach. Borsuki osiągają samodzielność po ok. 6 
miesiącach, jednak w silnych więzach rodzinnych pozostają do około roku. Z kolei dojrzałość płciową samce 
uzyskują po dwóch latach życia, a samice w wieku 12-15 miesięcy. 
Borsuki będące na swobodzie wynosi dożywają ok. 12-16 lat. 
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WYSTĘPOWANIE
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualnie borsuki można spotkać w lasach Eurazji, rozciągających się od Wielkiej Brytanii po Chiny, Koreę i 
Japonię. Zasięg nie obejmuje północnej Skandynawii. W górach sięga w Europie do około 2000 m n.p.m., w 
wysokich górach Azji, jak np. Tien-szan, można go spotkać nawet na wysokości 4000 m n.p.m. Ich terytorium 
musi być podmokłe oraz znajdować się w pobliżu zbiorników wodnych. 

W Polsce występuje w całym kraju. Lokalnie jest pospolity. 
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CODZIENNE ZWYCZAJE BORSUKA 

Borsuk nie należy do samotników. Jest to bardzo rodzinne 
i towarzyskie zwierzę. W okresie lata dochodzi często do 
koncentracji dwóch albo trzech rodzin, które zamieszkują 
wspólną norę i razem się bawią. Przez większą część roku 
borsuki są aktywne głównie w nocy, opuszczając norę po 
zachodzie słońca i wracając do niej przed wschodem. 
Jedynie w okresie letnim przechodzą na aktywność 
dzienną. 

W czasie rui samce wydają przeraźliwe odgłosy, które przypominać mogą histeryczny krzyk kobiety lub dziecka. 
Zwyczajny głos borsuka przypomina skomlenie psa, warczenie i rodzaj poszczekiwania wydawany najczęściej 
podczas zabaw. Pomimo powolności jaką przypisuje się borsukom, ich ruchy są bardzo szybkie. Mają one rzadką 
u zwierząt zdolność prędkiego poruszania się tyłem. Ten ruch potrzebny im jest do tzw. włóczenia, tj. znoszenia 
ściółki z traw, liści, paproci do wyścielenia komory gniazdowej. Po zgromadzeniu ich na stos, borsuk obejmuje je 
przednimi łapami, przyciska do piersi i tyłem posuwa się do nory. Ścieżki są więc dokładnie wymiecione i czyste.

W jesieni jaźwiec odkłada gruby podkład tłuszczu. Nie 
zapada w sen zimowy, tylko w śpiączkę, która jest 
przerywana w czasie cieplejszych dni odwilży. 

Obszar zamieszkiwany przez poszczególne osobniki 
populacji jest bardzo dokładnie znakowany wydzielinami 
gruczołów przyodbytowych i narządu zapachowego 
ogonow ego. Jest to tzw. terytorium. Borsuki znakują je 
poprzez przyciskanie odbytu i pocierania nie tylko na 
pniach drzewnych, krzewach itp., ale bardzo gorliwie 
"pieczętują" się wzajemnie, najsilniej w czasie rui. 
Wydzielina narządu zapachowego ma zwykle barwę 

żółtą, a w okresie rui u samców jest od pomarańczowoczerwonej do purpurowej. Prócz oznakowań zapachowych 
borsuki zdradzają swoją obecność w terenie obdrapywaniem kory na drzewach i krzewach, wydeptywaniem 
placów zabaw w pobliżu nory, wyraźnymi szlakami prowadzącymi do nor i wreszcie bardzo charakterystycznymi 
norami. 

Dzięki idealnej budowie ciała borsuki kopią nory o 
powierzchni od 30 do 50m2 i o 2 do 30 otworach. Nory 
rodzinne mogą być piętrowe i zawierać kilka komór. 
Borsuki kopią nory je zawsze w nocy, zwykle na stoku, co 
im ułatwia wysypywanie ziemi. W ciągu dwóch tygodni 
para potrafi wykopać norę o jednej lub dwóch komorach i 
dwóch wylotach. Korytarz nie prowadzi nigdy wprost do 
komory, lecz zwykle w odległości około 1 m skręca w 
lewo lub w prawo i obniża się stopniowo do głębokości 
około 1,5-3 m. Korytarz nory ma około 45 cm średnicy i 3-
10 m długości. Komora ma 60 cm wysokości i około 1 m 
średnicy. Struktura socjalna borsuka jest mało znana, 
wiadomo tylko, że dominantem w rodzinie jest samiec. 
Wydaje się także, że borsuki zawierają stadła dożywotnie. 
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METODY RADZENIA SOBIE Z BORSUKIEM

•   Pułapka żywołowna na borsuki 

Działa na zasadzie bardzo czułej na nacisk zapadni 
znajdującej się wewnątrz klatki. Borsuk zwabiony przynętą 
umieszczoną na powierzchni zapadni naciska na płytkę, 
która natychmiast zwalnia blokadę drzwi. Po zamknięciu 
się wejść zwierzę nie ma możliwości samodzielnego 
wydostania się lub przegryzienia krat. 

•   Polowanie 

Polowanie na borsuka nie jest zbyt popularne, a jednak przeprowadza się je tam, gdzie to jest konieczne. 
Polowanie na borsuki dozwolone jest jesienią i zimą (od 1 października do końca lutego). Stan liczbowy 
borsuków jest mały. Na borsuki poluje się z zasiadki. Prawo Łowieckie zezwala polować na borsuki w porze 
nocnej. Zasiadkę urządza się w noce księżycowe, w pobliżu nory albo w miejscach jego stałych przejść, którymi 
wieczorem borsuk wychodzi na żer lub też rano wraca do nory. Po wyjściu borsuka z nory należy pozatykać jej 
otwory, żeby chybiony lub postrzelony nie ukrył się w nich. 

Jakie korzyści przynosi polowanie na borsuki, poza unieszkodliwieniem tych szkodników i powstrzymaniem ich 
przed przenoszeniem wścieklizny? Szczecina borsuka używana jest do wyrobu delikatnych pędzli do golenia, 
natomiast tłuszcz borsuczy nadaje się do smarowania butów. Dawniej był używany również do smarowania 
uprzęży. Wierzono również, że stanowi środek na wszelkie dolegliwości, a za litr tego płynu płacono nawet 900 zł. 
Wyprawiona skóra stanowi natomiast trofeum, np. jako dywanik na podłogę. 

•   W dawnych czasach zwierze to posiadało bardzo wiele ludowych nazw. Były to m.in. borciuch, borciuk, 

jazwiecz, jaziec. Słowianie określali go mianem „jaźwiec", pochodzącym od jaźwy, czyli nory lub rany. Aktualna 

nazwa borsuk pochodzi z XVII w. Swój początek znajduje w języku tatarsko-tureckim. 

•   Małe borsuki są ślepe 

•   Gdy środowisko jest dla matki niesprzyjające, zapłodnione w niej zarodki mogą się zagnieździć w macicy z 7-

15 miesięcznym opóźnieniem. 

•   W okresie snu zimowego borsuk traci ok. 7 kg wagi, żyjąc tłuszczem, który gromadził w swoim organizmie. 

•   Borsuki to zwierzęta wszystkożerne. 

•   Są zabijane przez człowieka, ponieważ przenoszą wściekliznę. 

•   Prowadzą nocny tryb życia 

•   Borsuki załatwiają się do specjalnie oznaczonych dołków, zwanych latrynami. 

•   Bardzo dbają o czystość w swoich norach – wszystkie nieczystości wyrzucają na zewnątrz. 

•   Ich naturalnymi wrogami są wilki i rysie. 

•   Są zwiastunem wiosny. 

•   Borsucze nory są kształtowane i rozbudowywane przez wiele lat. W Anglii odkryto norę liczącą co najmniej 

200 lat. 

•   Zdarza się, ze do bocznej nory borsuka wprowadza się lis. Zwierzęta te żyją obok siebie, nie zwracając na siebie 

uwagi. 

CIEKAWOSTKI
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JENOT  

 

 

 

Systematyka: 

Domena: Eukarionty 
Królestwo: Zwierzęta 

Gromada: Ssaki 
Rząd: Drapieżne 

Rodzina: Psowate 

Rodzaj: Nyctereutes 
Gatunek: Jenot 
 

 

 

 

Podgatunki: 

 Nyctereutes procyonoides koreensis 
(udokumentowany w 1922 roku) 

 Nyctereutes procyonoides orestes 
(udokumentowany w 1923 roku) 

 Nyctereutes procyonoides ussuriensis Matschie  
(udokumentowany w 1907 roku), 

 Nyctereutes procyonoides procyonoides  
 (jenot chiński, udokumentowany w 1834 roku) 

 Nyctereutes procyonoides viverrinus  
(jenot japoński, udokumentowany w 1838 roku) 
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA 
 

 

 

 
 

Jenot jest jedynym przedstawicielem rodzaju 
Nyctereutes. Jego nazwa wywodzi się z greki, jest 
połączeniem słów „nukt" (noc), „ereutēs" 
(wędrowiec), „prokuōn" (pra-pies, tłumaczone w 
łacinie jako szop) oraz oidēs (oid). Wywodzi się z 
Azji. Uważa się go za jednego z pierwotnych 
gatunków psowatych, gdyż przypomina niektóre 
w y m a r ł e  g a t u n k i .  Z  w y g l ą d u  n i e c o  
przypominający psa bądź szopa, jednakże ma 

bardziej puszyste futro (szare z ciemną pręgą wzdłuż grzbietu, czarny pysk). Długość 
ciała jenota wynosi od 50 do 80 cm, długość ogona 14 -23 cm, wysokość w kłębie ok. 
20 cm, a waga 4 -10 kg. Tułów ma długi, krępy, nogi długie, głowę małą z krótkim, 
spiczastym pyskiem. Zaokrąglone uszy ledwo wystają z długich włosów głowy. Zęby 
charakterystyczne dla drapieżnika- wszystkożercy. Jego charakterystyczną cechą jest 
sterczące na policzkach futro, tak zwane bokobrody. 

Jenot to jedyny psowaty, który zapada w sen zimowy. Przez 
pozostały czas prowadzi głównie nocny tryb życia, za dnia zaś 
ukrywa się w norach, głównie borsuczych, gdyż sam nie kwapi 
się do wykopania czegokolwiek. Czasami można go spotkać w 
dziuplach drzew. Jako gatunek wszystkożerny, jenot może 
konkurować z rodzimymi gatunkami drapieżników średniej 
wielkości, szczególnie z lisem i borsukiem. 

W niektórych rejonach może obniżać dostępność padliny, która 
na przełomie zimy i wiosny stanowi ważne źródło pokarmu 
innych drapieżników. Problemem jest szybkie i  
niekontrolowane rozmnażanie się jenotów i brak ich 
naturalnych wrogów. Jednak trzeba pamiętać, że 
rozprzestrzenianie się zwierząt na obcych dla nich obszarach 
jest wynikiem działalności człowieka. Trafiają one do 
środowiska przez niefrasobliwość hodowców, którzy w 
momencie, kiedy nie radzą sobie ze swoimi podopiecznymi, po 
prostu wypuszczają je „na wolność". 

ŚRODOWISKO I POŻYWIENIE

Jenot związany jest z klimatem subtropikanym i 
subarktycznym. Zasiedla różne siedliska od otwartych 
terenów rolniczych po rozległe lasy. Spotkać go można w 
wilgotnych zadrzewieniach, lasach liściastych położonych 
blisko zbiorników lub cieków wodnych, zaroślach w dolinach 
rzek i jezior, szuwarach, trzcinowiskach, torfowiskach i 
terenach podmokłych. W zasadzie bytuje do wysokości 300 m 
n.p.m. choć spotykano go na wysokości 700 m n.p.m. Unika 
suchych borów sosnowych. Jenoty często wykorzystują nory 
jako miejsca schronienia, szczególnie zimą. Prawie nigdy nie 
kopią nor same. Jeśli tak, to są to proste korytrze o długości 3 m 
zakończone jedną komorą. Najczęściej wykorzystują nory 
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ROZMNAŻANIE I DŁUGOŚĆ ŻYCIA

borsucze, ale także lisie. Jako kryjówki używają również 
spróchniałych pni zwalonych lub rosnących drzew, wykrotów, 
dziur w korzeniach drzew, gęstych zarośli oraz trzcin. 
Jenot jest zwierzęciem wszystkożernym. Jego dietę stanowią 
głównie gryzonie i inne drobne ssaki, ptaki i ich jaja, płazy, gady, 
ryby, skorupiaki, owady, mięczaki oraz padlina. Nie pogardzi 
jednak owocami i nasionami oraz kłączami i bulwami. Jenot nie 
jest drapieżnikiem, który ściga zdobycz, ale należy do zbieraczy – 
spożywa to, co znajdzie na swojej drodze. Potrafi także nurkować i 
pływać w poszukiwaniu pokarmu. 

Młode jenoty osiągają dojrzałość płciową już w wieku 8-10 
miesięcy. Są to zwierzęta monogamiczne. Ich sezon godowy 
rozpoczyna się w styczniu i w zależności od klimatu i pogody 
w różnych strefach geograficznych trwa do końca kwietnia, 
jednak osobniki łączą się w pary dopiero jesienią. Kopulacja 
ma miejsce w nocy lub wczesnym rankiem i trwa od 6-7 do 20 
min. Cieczka u samic trwa od kilku godzin do 6 dni. W czasie 
cieczki dochodzi do 2-3 (maksymalnie 5) kopulacji. Ciąża u 
jenotów trwa 59-70 dni. W ciągu roku samica rodzi tylko raz - 
w kwietniu i maju. W miocie rodzi się zazwyczaj 6-7 
szczeniąt, maksymalnie 15-16 . Laktacja trwa 45-60 dni, lecz 

młode już w wieku 1 miesiąca zaczynają korzystać z pokarmu dostarczonego przez dorosłe zwierzęta. Młode 
szczenięta rodzą się ślepe, pokryte krótkim, gęstym, ciemnobrunatnym włosem puchowym. Dwumiesięczne 
jenoty mają już umaszczenie zbliżone do dorosłych. Przeciętny wiek jenotów to 1,5 do 2 lat, ale niektóre z nich 
osiągają maksymalnie 10-11 lat. 

WYSTĘPOWANIE

Pierwotną ojczyzną jenota była Azja wschodnia – m.in. Chiny, Wietnam, Korea, Japonia. Stamtąd rozprzestrzenił 
się na dalsze tereny Azji. W latach 30. ubiegłego wieku radzieccy myśliwi przywieźli go do Europy. Wypuszczono 
wtedy na tereny byłych republik Związku Radzieckiego – Białorusi i Ukrainy, około 9 tysięcy osobników. W 1935 
roku jenoty przedostały się do Finlandii. 
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WPŁYW JENOTÓW NA GOSPODARKĘ CZŁOWIEKA

Do Polski zwierzęta przywędrowały z terenów dzisiejszej Litwy, Białorusi i Ukrainy (pierwsze osobniki 
zaobserwowano w roku 1955 w Puszczy Białowieskiej). Monitoring przeprowadzony na początku lat 70. 
ubiegłego stulecia wykazał, że występował najliczniej na Pojezierzu Pomorskim, Mazurskim, Nizinie 
Mazowieckiej, Podlasiu, Wyżynie Małopolskiej, Wyżynie Lubelskiej, Nizinie Sandomierskiej oraz w Beskidzie 
Wschodnim. Sporadycznie pojawiał się na terenie Niziny Wielkopolskiej i Śląskiej. 

Obecnie jenot występuje w prawie całej Polsce – głównie w lasach położonych nad jeziorami i rzekami. 
Informacje o wzroście liczebności jenota, sprawiły, że w 2001 roku trafił on na listę zwierząt łownych. W 
przypadku tego zwierzęcia nie obowiązuje okres ochronny, można na nie polować przez cały rok. 

Wpływ jenota na rodzimą faunę jest słabo zbadany. Chociaż w 
ciągu roku odżywia się przeważnie drobnymi gryzoniami i 
bezkręgowcami, jednak wiosną i latem może specjalizować 
się w pustoszeniu naziemnych i nadwodnych gniazd i lęgów 
ptasich, redukując pogłowie kaczek i kuraków leśnych. Na 
przedwiośniu może być groźny dla osłabionych saren Jest 
konkurentem znacznie cenniejszych rodzimych gatunków - 
lisa i borsuka oraz roznosicielem groźnych chorób i pasożytów 
(wścieklizna, świerzb). 

Konwencja Berneńska wymienia jenota pośród gatunków inwazyjnych, stanowiących zagrożenie dla 
różnorodności biologicznej. Lokalnie, np. na terenach chronionych i w ostojach ptaków, często poluje się na 
jenoty, a także odławia się je w pułapki klatkowe. Jednak – ze względu na ich skryty tryb życia i wszystkożerność, 
jest bardzo trudny do zredukowania i wytępienia. Od 2001 roku jenot figuruje na polskiej liście zwierząt łownych. 
Głównymi przyczynami naturalnej śmiertelności jenotów jest drapieżnictwo ze strony wilków i wałęsających się 
psów oraz choroby zakaźne - głównie wścieklizna i świerzb. 
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METODY POŁOWU

CIEKAWOSTKI

•   Pościg z psami 

W przypadku jenotów sprawa polowania jest nieco skomplikowana, ponieważ najczęściej po osaczeniu przez 
psy, jenoty starają udawać martwe, by czmychnąć w chwili nieuwagi. Tylko nieliczne z nich starają się atakować 
psy. Dodatkowym atutem tego typu polowań jest jasne umaszczenie psów, które wyraźnie odcina się ono od 
nocnych ciemności i zmniejsza ryzyko pomyłki ze zwierzyną. Najlepsze wyniki osiąga się penetrując jesienią z 
psami brzegi wód. 

•   Przy użyciu kalibru 

Co do zasady przepisy nie zezwalają na stosowanie najlepszych w tym przypadku pistoletów kalibru 22 LR ani 
nawet broni długiej tegoż kalibru. W przypadku polowań na jenoty, dobrze sprawdzi się więc najmniejszy 
dopuszczony prawnie do polowań kaliber kulowy 22 Hornet, który świetnie wpasowuje się tam, gdzie strzela się 
praktycznie z przyłożenia. Według ministra środowiska z 2009 roku, na jenoty można polować przez cały rok. 

Ř Jest zwierzęciem łownym z okresem ochronnym. Zgodnie z nowym rozporządzeniem Ministra Środowiska z 
dn. 22.09.2009r. na jenota polować wolno przez cały rok. 

Ř Jest najmniejszym przedstawicielem rodziny psów w Polsce. 

Ř Jenot jest łatwy do oswojenia, mało agresywny. 

Ř Nie jest zagrożony wyginięciem. 

Ř Jako jedyny z psowatych zasypia na zimę. 

Ř Futro jenota jest wykorzystywane przy produkcji kurtek, najczęściej jako ozdoba kaptura. 

Ř Wykazano, że osobniki te potrafią pokonać w ciągu roku odległości wynoszące od 135 do 500 kilometrów. 

Ř Jenoty potrafią pływać a nawet nurkować. 

Ř Skóry jenotów są bardzo cenione, a ich kości są wykorzystywane przez Japończyków do wytwarzania 
medykamentów. 
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KOT  

Systematyka: 

Domena: Eukarioty 

Królestwo: Zwierzęta 

Gromada: Ssaki 

Rząd: Drapieżne 

Rodzina: Kotowate 

                 Podrodzina: Felinae 

      Rodzaj: 

 Caracal caracal - karakal 

 Catopuma badia - badia 

 Catopuma temmincki - mormi 

 Felis bieti – kot tybetański 

 Felis catus - kot domowy 

 Felis chaus – chaus 

 Felis sylvestris lybica – kot nubijski 

 Felis margarita – kot arabski 

 Felis nigripes – kot czarnołapy 

 Felis silvestris – żbik 

 Herpailurus yaguarundi - jaguarundi 

 Leptailurus serval - serwal 

 Lynx canadensis – ryś kanadyjski 

 Lynx lynx – ryś europejski 

 Lynx pardinus – ryś iberyjski 

 Lynx rufus – ryś rudy 

 Oncifelis colocolo – kot pampasowy 

 Oncifelis geoffroyi – kot arfentyński 

 Oncifelis guigna – kodkod 

 Orealurus jocobitus – kot andyjski 

 Otocolobus manul - manul 

 Prionailurus bengalensis – kot bengalski 

 Prionailurus planiceps – kot kusy 

 Prionailurus rubiginosus – kot rdzawy 

 Prionailurus viverrinus - taraj 

 Profelis aurata – kot złoty 

Puma concolor - puma    
 

Leopardus pardalis ocelot-    

Leopardus tigrinus kot tygrysi–    

Leopardus wiedii margaj–    

  
Podrodzina: Pantherinae 

Rodzaj: 

 Neofelis nebulosa – pantera mglista 

 Panthera leo -  lew 

 Panthera tigris - tygrys 

 Panthera pardus - lampart 

 Panthera onca - jaguar 

 Pardofelis marmorata – kot marmurkowy 

 Uncia uncia – pantera śnieżna 

Podrodzina: Acinonychinae
 

Rodzaj: 
Acinonyx jubatus gepardo –    

Podrodzina: Machairodontinae  

Rodzaj: 

Smilodon fatalis tygrys szablozębny (wymarły)o  –   
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RASY KOTÓW UZNAWANE PRZE FIFe5
 

Kot cornish rex  Kot abisyński    Kot balijski 

 

 

 

Korat    American Curl   Kot bengalski 

 

 

 

                                        

         

5
 Zdjęcia pochodzą z serwisu www.koty.pl

 

Kot birmański   Kot brytyjski krótkowłosy  Kot burmański 

 

 

 

Kot burmilla
   Kot devon rex    

Kot egipski mau
 

  

 

 

 

Kot egzotyczny
  

Kot europejski krótkowłosy
  

Kot japoński bobtail
 

 

 

 

Kot jawajski                              Kot kartuski Kot Kurylski Bobtail  
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Kot perski                                   Kot Ragdoll Kot rosyjski niebieski  

 

 

 

 
Kot seszelski krótkowłosy                     Kot Sfinks Kot snowshoe 

 

 

 

 

Kot somalijski                            Kot syberyjski  Kot syjamski 
 

 

 

 

Kot turecka angora                     Kot turecki van  

Kot Maine Coon                       Kot neva masquarade  Kot niemiecki rex 

Kot norweski leśny                          Kot Ocicat                         Kot orientalny krótkowłosy  
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KOT DOMOWY – „DACHOWIEC” 

 

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

 

                                                 6
 Na podstawie portali wikipedia.pl 

Najczęściej spotykanym przez nas gatunkiem kota 
jest tzw. „dachowiec", czyli kot udomowiony. 
Udomowienie kotów miało miejsce prawdopodobnie 
w Nubii około 2000 r.p.n.e. Wykorzystywano je do 
tępienia gryzoni oraz dla futer i mięsa. Dzikie koty 
żyją przeważnie w koloniach, nie tworzą stada. Są 
głownie mięsożercami. Przez wieki wyhodowano 
wiele ras kota domowego, a rasy te różnią się między 
sobą ubarwieniem, wielkością oraz długością 
włosów. 

Kot domowy ma okrągłą głowę, duże oczy przystosowane do widzenia 
w niskim natężeniu światła oraz spiczaste uszy. Posiada bardzo dobry 
słuch i wzrok; węch około czterokrotnie silniejszy od ludzkiego oraz 
dobrze wykształcony zmysł dotyku. Posiada włosy czuciowe, wydatne 
zwłaszcza nad górną wargą (popularnie "wąsy"), także nad oczami i na 
policzkach oraz po wewnętrznej stronie przednich łap. Pozbawiony 
opieki człowieka niekiedy ulega zdziczeniu. 

Pazury kota są ostre, zakrzywione, zaopatrzone w specjalny mechanizm 
umożliwiający ich chowanie. Rosną przez cały czas i koty muszą je 
ścierać drapiąc. Drapanie jest także formą oznaczania terenu, ścierając 
pazury kot pozostawia swój zapach. 
Niezwykle ważnym narządem jest język. Służy nie tylko do 
wylizywania sierści, ale przede wszystkim pozwala pobierać pokarm 
oraz wodę – koci język musi być na tyle zwinny, by zdążyć, pomimo 
oddziałującej na wodę grawitacji, wciągnąć słup cieczy do pyska. W 

przypadku utraty języka zwierzę jest w stanie przeżyć 
6zaledwie dwa, trzy dni.  

Ogon kota pomaga mu w utrzymaniu równowagi gdy 
chodzi po wąskich powierzchniach. Warto też 
wiedzieć że ogon ustawiony na wprost oznacza, że kot 
jest spokojny a gdy kot uniesie ogon do góry oznacza 
to chęć kota do zabawy. Kot macha ogonem gdy jest 
zdenerwowany. Można go nauczyć prostych sztuczek, 
przykładem jest nauka kota o proszenie o jedzenie. 
Koty myją się kilkakrotnie w ciągu dnia, liżąc sierść. 
Koty w ciągu doby potrafią przespać kilkanaście 
godzin. 
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POŻYWIENIE

 

ROZMNAŻANIE I DŁUGOŚĆ ŻYCIA

 

Koty należą do rzędu ssaków mięsożernych. W skład naturalnego 
pokarmu kotów - wchodzą przede wszystkim drobne ssaki, głównie 
gryzonie ( myszy, norniki, szczury itp.), także mniej chętnie zjadane 
owadożerne np. krety czy ryjówki, czasem drobne gady, płazy czy 
jaszczurki, np. żaby. Niektóre koty bardzo chętnie łowią ryby. 
Ważnym składnikiem diety kotów są też owady - szarańczaki i 
muchówki, często ćmy, także prusaki i muchy. 

Badania zarówno na świecie jak i w Polsce wskazują, ze ptaki stanowią zaledwie 3,5 % całości pokarmu. Dlatego 
zupełnie nieuzasadniona wydaje się niechęć miłośników ptaków do kotów. 

Oprócz pokarmy zwierzęcego koty zjadają pokarm roślinny. Pokarm roślinny pochodzi 
głównie z zawartości przewodów pokarmowych zjadanych niewielkich roślinożerców, 
ale koty także lubią liście traw i zbóż. 

Dieta kota domowego powinna składać się w 3 białka i 1 lekkostrawnych węglowodanów 
oraz powinna zawierać niezbędne ilości składników mineralnych i substancji 
balastowych. 

W ciągu roku samice kotów od 2 do 4 razy wchodzą w 
okres rui, która trwa około 2 dni. Objawia się to 
pozostawianiem wzmożonych zapachowo śladów, 
ocieraniem się o przedmioty i częstszym miauczeniem. 
Ciąża trwa od 60-70 dni i kończy się narodzinami od 2 do 
7 młodych, przeważnie jednak 3-5 kociąt. Dorosła samica 
może odbyć stosunki z wieloma samcami w ciągu rui, 
dlatego też kocięta z jednego miotu mogą mieć nawet 
kilku ojców. Nowonarodzonym kotkom matka czyści 
otwory oddechowe, by te się nie udusiły. Młode przez 
okres od 7-14 dni są zupełnie ślepe. Oczy otwierają się im 

powoli i niejednocześnie. Malutkie karmione są mlekiem matki przez 13 tygodni, chociaż bywa, że mogą być 
karmione dłużej. Samodzielność osiągają w wieku 12 tygodni i w tym właśnie czasie kotka przestaje interesować 
się swoimi kociętami. Koty gdy osiągną płodność, pojawia się u nich pierwsza ruja a samce zaznaczają swoje 
terytorium. Żyją przeciętnie 20 lat. 
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WYSTĘPOWANIE

 

 

 

 

 

 

 

 

SZKODY WYRZĄDZANE PRZEZ KOTY

Obecnie występują na wszystkich kontynentach świata za wyjątkiem Australii i Antarktydy. Zamieszkują głownie 
lasy i zarośla, a także stepy, rzadziej spotykane są na pustyniach. W zależności od gatunku koty prowadzą nocny 
lub dzienny tryb życia. 

Koty to instynktowni mordercy, którzy stoją za wyginięciem kilkudziesięciu gatunków zwierząt. I nie 
jest tu mowa o lwach, tygrysach, czy panterach, a zwykłych domowych kociakach, które podzieliły 
środowisko naukowe na całym świecie. Instytut Smithsona cytuje dane z Nature Communications, z 
których wynika, iż tylko w Ameryce każdego roku w pazurach kotów ginie 3 miliardy ptaków i 20 
miliardów gryzoni. Szczególnie odczuwa to Nowa Zelandia. Bajkowe wyspy na półkuli południowej 
okazały się bowiem wyjątkowo podatne na niszczycielski dla środowiska wpływ kotów. Tamtejsi 
ekolodzy prowadzą dziś więc zakrojoną na szeroką skalę kampanię, by koty były trzymane w 
zamknięciu, bo mając możliwość przechadzania się po podwórzu już narażają na 
uszczerbek wyjątkową nowozelandzką faunę. Niegroźne kociaki sprawiają bowiem, iż mogą z niej 

7
zniknąć nawet najrzadsze gatunki ptaków, gryzoni i gadów, którymi domowi pupile też nie gardzą.  

                                                 

7 Według artykułu Jakuba Nocha „Urodzeni mordercy? Naukowcy twierdzą, że domowe koty zagrażają 

środowisku”; 
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ZACHOWANIE KOTÓW

•   Ogon kota sygnalizuje nastrój zwierzęcia i pomaga mu w 
utrzymaniu równowagi w chodzeniu po wąskich 
powierzchniach. Ustawiony na wprost oznacza, że kot jest 
spokojny. Uniesiony pionowo do góry oznacza chęć kota 
do zabawy. Gdy kot macha ogonem, oznacza to, że jest 
zdenerwowany. Machanie końcem ogona oznacza 
zainteresowanie. Jeżeli stoi przy tym na ugiętych łapkach – 
oznacza to podniecenie. Lekko najeżone włosy na karku 
kota i napuszony ogon oznaczają, że jest on poważnie 
zaniepokojony lub zdenerwowany sytuacją. Może wtedy 
zaatakować. 

• Mruczenie przeważnie sygnalizuje dobre samopoczucie, ale może być również emitowany w stresie. 
Mechanizm mruczenia kotów nadal nie jest dobrze poznany. Związane jest to m.in. z tym, że koty nie mają 
odrębnego narządu, który byłby za nie odpowiedzialny. Jedna z hipotez oparta na elektromiograficznych 
badaniach zakłada, że mruczenie powstaje przez drganie mięśni krtani, które gwałtownie rozszerzając się i 
uciskając głośnię, wywołują dźwięk podczas wdechu i wydechu. 

•   Koty do czyszczenia swojego futra nie potrzebują wody. 
W ciągu dnia myją się kilkakrotnie liżąc sierść, aby usunąć 
z niej kurz czy zabrudzenia, a tam gdzie nie sięgają 
językiem – zwilżoną językiem łapką. Wylizując futerko 
układają je językiem w doskonale izolującą warstwę, 
ponieważ zmierzwione futro nie chroni przed zimnem. 
Język kota jest szorstki, przez co skutecznie usuwa brud z 
futra i siwe, obumarłe włosy. 

•   Najważniejsze dla kota jest zaspokojenie potrzeby polowania. Łowy u kota są uwarunkowane genetycznie i 
starannie ćwiczone podczas zabaw. Nawet wychowany w domu kot intensywnie bada rozmaite zakątki 
mieszkania w poszukiwaniu zdobyczy. Żywiony przez człowieka kot nadal może polować, co świadczy o sile 
jego instynktu. 

•   Kot domowy jest drapieżnikiem, mogą więc pojawiać się u niego zachowania agresywne. Zaatakowany kot, 
bez możliwości ucieczki broni się głównie pazurami. Udomowione koty najczęściej polują na zwierzęta mniejsze 
od nich samych. Zabawa odgrywa ogromną rolę w ćwiczeniu sprawności do życia. Mocowanie się , udawanie 
polowań, urządzanie zasadzek, należą do ulubionych zabaw. U osobników dorosłych, zabawa służy higienie 
psychicznej i utrzymywaniu więzi z człowiekiem. 

•   Szczyt kociej aktywności przypada na godziny późnej nocy. To właśnie wtedy zwierzak ma największą ochotę 
na harce i zabawy. Koty wypuszczane wieczorem na podwórko, przeznaczają ten czas na nocne przygody. Z 
takich wypraw często wracają zmęczone, obolałe i pokaleczone. 
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CIEKAWOSTKI

P Koty chadzają własnymi ścieżkami 

P Koty potrafią zapamiętywać powtarzające się wydarzenia. Wykorzystując swoją inteligencję, pamięć i 
orientację w czasie i przestrzeni są w stanie nauczyć się prostych czynności, naśladując człowieka. Znane tego 
przykłady to otwieranie drzwi przez naciśnięcie klamki, czy też używanie umywalki lub WC do załatwiania 
własnych potrzeb. 

P Koty to pamiętliwe stworzenia, które nie zapominają doznanej krzywdy ani tego, kto był jej sprawcą. Wraz z 
upływem czasu zaczynają robić na złość swojemu prześladowcy: załatwiają się na środku pokoju lub do buta, 
niszczą przedmioty domowe itp. 

P Przynoszenie upolowanych przez koty myszy czy innych łupów oznacza, że kot akceptuje znaczenie 
opiekunów w swoim życiu i jest dowodem jego przyjaźni. 

P Rośliną uwielbianą przez koty, głownie przez to, że zawiera terpeny wydzielające kocie feromony, jest 
kocimiętka. 

P 17 luty - Światowy Dzień Kota - w Polsce święto to jest obchodzone od 2006 roku 

P Kot nie widzi tego, co znajduje się bezpośrednio przed jego nosem. 

P Jeżeli kot bardzo się spieszy, może biec z prędkością około 50 km/h 

P Z uporem i przebiegłością dążą one do osiągnięcia swoich celów i potrafią wykorzystać dla siebie ludzkie 
słabości. 
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KUNA 

Systematyka: 

Domena: Eukarionty 
Królestwo: Zwierzęta 

Typ: Strunowce 
Gromada: Ssaki 
Rząd: Drapieżne 
Rodzina: Łasicowate 

Rodzaj: Martes 
Gatunek: Kuna leśna (tumak) 

Podgatunki: 
 M. martes borealis 

 M. martes latinorum 

 M. martes lorenzi 

 M. martes martes 

 M. martes minoricensis 

 M. martes notialis 

 M. martes ruthena 

 M. martes uralensis 

Gatunek: Kuna domowa (kamionka) 

Podgatunki: 
 M. foina bosniaca 
 M. foina bunites 

 M. foina foina – kuna domowa 

 M. foina intermedia – kuna kaszmirska 

 M. foina kozlovi 

 M. foina mediterranea 

 M. foina milleri 

 M. foina nehringi 

 M. foina rosanowi 

 M. foina syriaca 

 M. foina toufoeus 

Zdjęcie 1: Kuna leśna 

Zdjęcie 2: Kuna domowa

 

Zdjęcie

 

3: Kuna wodna

 

 

 
 
Gatunek: Kuna wodna (rybarka) 

Podgatunki: 
 

      - M. p. columbiana  

      - M. p. pacifica 

      - M. p. pennanti 
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KUNA LEŚNA

 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

 

ŚRODOWISKO I POŻYWIENIE

 

Kuna leśna to drapieżnik z rodziny łasicowatych, 
występujący także na terenie Polski. Podobna jest do kuny 
domowej, ale jej futro jest bardziej brązowe niż szare. Plamę 
szyjną ma mniejszą niż jej domowa kuzynka, nierozwidloną, 
przeważnie żółtopomarańczową. Jest wielkości kota 
domowego, ale ma silnie wydłużony tułów, głowę wąską o 
wyciągniętym pysku i stosunkowo duże oczy. Uszy są małe, 
prawie trójkątne, o końcach zaokrąglonych, obramowane 
jaśniejszym paskiem. Nos kuny leśnej jest czarny, kita 

puszysta, z długim, ostrym i ciemniejszym włosem. W całości jej futro jest lśniące, barwy od jasno do 
ciemnobrązowej, kasztanowej, w zimie ciemniejsze niż w lecie. Kuna leśna osiąga długość około 50 cm, 
wysokość około 20 cm, masę do 1,5 kg, a jej ogon może mierzyć około 30 cm. 

Kuny leśne występują zarówno lasach liściastych, iglastych jak i 
mieszanych. Głownie preferują gęste, stare zadrzewienia. Kuny 
często wybierają obszary, gdzie korony drzew są zamknięte. 
Widuje się je jednak również poza lasami. Na przykład na 
wyspie Minorka żyją one w każdym typie środowiska - jest to 
prawdopodobnie spowodowane brakiem wrogów naturalnych. 
Podobnie w Szkocji, gdzie kuny są spotykane między innymi w 
młodych lasach, na łąkach czy trawiastych wrzosowiskach.

 Kuna leśna żywi się głównie złowionymi drobnymi 
zwierzętami i ptactwem. Łapie myszy, zające, króliki, a nawet 
małe sarniątka. Ze szczególną zawziętością ściga wiewiórki. 
Zjada również jaja ptasie, jagody i owoce leśne (szczególnym jej 

przysmakiem są jagody jarzębiny). Dzienne zapotrzebowanie 
pokarmowe wynosi około 10% masy ciała, czyli 160 g. W okresie 
nadmiaru pokarmu kuna leśna robi zapasy, np. jajek ptasich, które 
zagrzebuje, by potem je spożyć. 

Po zachodzie słońca, a czasem i wcześniej, kuna leśna wychodzi na 
żer. Zdarza się, że poluje także w ciągu dnia. Swój rejon polowanie 
zmienia dość regularnie. Zwykle na opuszczony wcześniej teren 
wraca po 5-7 dniach, w zależności od swoich zwyczajów. 
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 ROZMNAŻANIE I DŁUGOŚĆ ŻYCIA

 

 

WYSTĘPOWANIE
 

Kuna leśna osiąga dojrzałość płciową w wieku około 15 
miesięcy. Okres godowy przypada na lipiec-sierpień. 
Zdarza się, że drugi raz w okresie od stycznia do lutego. 
Kopulacja wśród kun trwa średnio 50 minut. Ciąża jest 
przedłużona i trwa od 260 do 305 dni. Młode rodzą się w 
marcu-kwietniu. Średnio kuna ma jeden miot w ciągu 
roku, z 3-5 młodymi. Oczy młodych otwierają się dopiero 
po 34-38 dniach. Zostają one z samicą jeszcze przez 8 
miesięcy. 

Maksymalna długość życia tumaka na wolności wynosi średnio 8-11 lat, w niewoli- do 15. Wrogami naturalnymi 
kun są większe od nich drapieżniki i włóczące się psy, wilki, lisy oraz orły, puchacze i jastrzębie. 

Tumak zamieszkuje prawie całą Europę zachodnią i północną Azję aż po Ob i Irtysz. W Polsce nie jest zbyt liczna, 
ale mimo wszystko liczniejsza od kuny domowej. Żyje ona w lasach całego kraju, najchętniej w gęstych lasach 
mieszanych. Trzyma się stale obranej przez siebie części lasu. 
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KUNA DOMOWA

 
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

 

ŚRODOWISKO I POŻYWIENIE

Kuna domowa, czyli kamionka, pod względem budowy 
ciała jest bardzo zbliżona do kuny leśnej, różni się jednak 
od niej kilkoma cechami. Po pierwsze jej głowa jest 
masywniejsza, uszy krótsze, bardziej zaokrąglone i szerzej 
rozstawione niż u kuny leśnej. Kolor jej sukni może być 
różny, od ciemnobrązowej barwy do opalistej szarości. 
Cechą różniącą ją od leśnego kuny leśnej, jest także 
występowanie na podgardlu białego krawata ciągnącego 
się aż po klatkę piersiową. W niektórych (dość rzadkich 
przypadkach) krawat ten nie występuje w ogóle. Nie 
występuje u nich dymorfizm płciowy, co znaczy, że samiec 

i samica nie różnią się od siebie wyglądem. Podeszwy łap są nieowłosione a poduszki bardzo miękkie, co sprawia 
iż kuna potrafi się niemal bezgłośnie poruszać. Długość ciała wynosi 40 -50 cm, długość ogona 21 -27 cm, 
wysokość w kłębie 12 cm, waga 1,2 -2,5 kg. 

Biotopem kuny domowej są lasy, w których zajmuje dziuple, stosy 
drewna i zwały gałęzi. Jako gatunek synantropijny, współżyjący 
razem z człowiekiem, osiedla się również w stajniach, na 
strychach, w stodołach, na wysypiskach, w ruinach czy 
kamieniołomach. Spotkać ją można również w wielkich miastach, 
gdzie przebywa przeważnie na strychach kościołów. 

Pożywienie kuny domowej składa się zarówno z pokarmu zwierzęcego jak 
i roślinnego, w głównej mierze decyduje o tym zasobność środowiska w 
żer. Ofiarami kuny najczęściej padają małe ssaki, gryzonie, ptaki oraz ich 
pisklęta, jak również ulubione przez kuny jaja ptasie. W przypadku małych 
jaj, kuna rozbija je i zjada. Z dużych robi wydmuszki, wysysając pożywny 
pokarm poprzez przygotowaną przez siebie dziurkę w skorupce. Z 
domostw ludzkich często porywa kurczaki oraz króliki. W okresie letnim 
kuna potrafi żerować również na płazach (np. żabach) oraz jaszczurkach. 
Kuna nie gardzi również pokarmem roślinnym, zajadając się jagodami, 
malinami, borówkami, a także czereśniami czy śliwkami. Nadmiar 
pokarmu gromadzi na cięższe czasy. 
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WYSTĘPOWANIE

 

 

 

Rozród kuny domowej przebiega niemal identycznie jak u kuny 
leśnej. Okres godowy kamionki wypada w końcu czerwca i trwa 
do połowy sierpnia. Przedłużona ciąża u kun trwa 247-280 dni. 
Samice mają jeden miot rocznie. Młode rodzą się w końcu marca 
lub na początku kwietnia, ślepe. Oczy otwierają dopiero po 34-38 
dniach. W miocie jest od 2 do 6 młodych, średnio jednak spotyka 
się 3 młode. Gniazda są dobrze wymoszczone. Młode ssą mleko do 
około 6 tygodni, a dojrzałość płciową uzyskują po 15 miesiącach. 
Maksymalna długość życia wynosi średnio około 10 lat. 

Kunę domową spotkać możemy w Europie (ich północną granicą występowania jest Dania, południową Włochy a 
nawet wyspa Kreta) i części Azji. Jest ona szeroko rozprzestrzeniona i miejscami dość liczna, zwłaszcza na 
peryferiach osiedli, ale także w zwartych kompleksach leśnych. W Polsce występuje na terenie całego kraju, jest 
jednak gatunkiem rzadkim i chronionym. 
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 KUNA WODNA

 

 

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

 

 

ŚRODOWISKO I POŻYWIENIE

Jest to niewielki gatunek drapieżnego ssaka z rodziny 
łasicowatych, występujący wyłącznie w Ameryce 
Północnej. W krajach anglojęzycznych jest nazywana kuną 
rybarką, przez wzgląd na ryby, które bardzo chętnie łowi. 
Ma ok. 50 cm długości (rekordowa długość to 63 cm), ogon 
ok. 30 cm (rekordowa długość 43 cm). Ciężar ciała w 
przypadku samców waha się od 2,6 do 5,5 kilograma, a 
samic od 1,3 do 3,2 kilograma. Kuna rybarka posiada 
ubarwienie brązowe. Na brzuchu i piersi mogą występować 
białe plamy. 

Kuna rybarka zamieszkuje głównie na terenach lesistych 
i podmokłych (jeśli chodzi o Europę), ale także pojawia 
się na terenach preryjnych (jeśli chodzi o Amerykę). 
Częściej jest aktywna w nocy niż w ciągu dnia. Poluje na 
małe kręgowce, głównie zające, ptaki oraz gryzonie, ale 
również płazy i gady. Potrafi polować na koty domowe, 
małe psy oraz drób. Kuna wodna jest jednym z 
nielicznych zwierząt wyspecjalizowanych w polowaniu 
na ursony ("jeżozwierze" północnoamerykańskie). Jej 
jadłospis wypełniają także insekty i owoce, gdy inny 
rodzaj pożywienia nie jest dostępny. Nie zakłada nigdy 
gniazd co czynią inne rodzaje kuny. Kuny wodne potrafią 
doskonale pływać (co ułatwia im zdobywanie ryb) i 
wspinać się na drzewa. 

WYSTĘPOWANIE

Wspomniany gatunek kun zamieszkuje 
wyłącznie Amerykę Północną. Największe 
skupiska stanowisk kuny rybarki są w 
południowej części Kanady, oraz na pograniczu 
USA na terenie Gór Skalistych, oraz w krainie 
Wielkich Jezior. Kuna rybarka zamieszkuje 
głównie na terenach lesistych i podmokłych, 
ale także pojawia się na terenach prerii. 
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SZKODY WYRZĄDZANE PRZEZ KUNY

 

Ze względu na bliskie stosunki jakie kuna 
utrzymuje z gospodarstwem człowieka, staje się dla 
niego prawdziwym przekleństwem. Zaszywając się 
na strychach domów i pobliskich budynków 
gospodarczych, buduje gniazda, do których znosi 
swoje martwe ofiary. Smród, bakterie i robaki, które 
rozmnażają się nad rozkładającą się padliną, 
rozprzestrzeniają się na najbliższe otoczenie. 
Przegryzają niezabezpieczoną w odpowiedni 
sposób instalację elektryczną, co może 
doprowadzić do pożaru. Zapychają gromadzonymi 

śmieciami i odpadami m.in. rynny i inne ujścia wody, powodując jej przelanie się i zalanie danych obiektów. 
Najwięcej szkód powodują jednak w hodowanej przez nas zwierzynie. Ich łupem padają najczęściej drób i króliki, 
na które polują z prawdziwą przyjemnością. 

METODY UCHRONIENIA SIĘ PRZED KUNAMI

v Pułapki na kuny 

Pułapki żywołowne są aktualnie jedynym w 100% skutecznym rozwiązaniem problemu kuny. W przypadku gdy 
kuna zagnieździła się na naszym strychu jedynie schwytanie jej gwarantuje pozbycie się problemu. Najczęściej 
schwytanie jednego osobnika skutkuje wyprowadzeniem się z posesji całej kuniej rodziny. Najlepiej sprawdzają 
się pułapki dwuwejściowe - przelotowe z mechanizmem zwalniającym na środku pułapki. Najlepszą przynętą w 
tego typu pułapkach jest surowe jajko w całości od kury domowej jeszcze z zapachem kurnika, zimą gdy jajko 
może zamarznąć warto użyć udka lub skrzydełka kurczaka ze sklepu mięsnego. 

v Odstraszacze kun 

Odstraszanie kun jest metodą skuteczną pod warunkiem, że kuny jeszcze się u nas nie zadomowiły. Odstraszacze 
warto zakładać w samochodach, pod maską silnika. Kuny bardzo lgną do ciepłych elementów pozostawionego 
samochodu, w okolicach silnika znajdują się niezliczone liczy przewodów miedzianych, które kuny 
instynktownie przegryzają. 

v Ubezpieczenie 

Oprócz stosowania dostępnych na rynku pułapek, można zapytać swojego agenta o możliwość wykupienia 
dodatkowego ubezpieczenia na wypadek szkody wyrządzonej przez te zwierzęta. Zdaje się to być bardzo 
przydane w szczególności posiadania niegarażowanych samochodów, które stają się najbardziej narażone na 
grasunek tych szkodników, a usterki jakie mogą spowodować, bardzo mocno obciążają portfele właścicieli. 

Należy pamiętać, iż kuny są pod ochroną. Nie wolno ich zabijać ani torturować. Schwytaną kunę należy w 
humanitarny sposób wywieźć i wypuścić, pułapkę ze schwytaną kuną w czasie transportu przykryć tak by jak 
najmniej stresować schwytane zwierzę przeżywające olbrzymi związany z tym stres. 
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v

v Kuna leśna potrafi zaatakować dużo większego od siebie zająca. 

v Potrafi gromadzić zdobyte jaja na zapas, tworząc spiżarnię. 

v Kuny leśne są aktywne nocą, tylko głodne polują jeszcze w godzinach rannych. 

v Kuna leśna przebywa w ciągu nocy do 10 km. Znakomicie wspina się na drzewa i przeskakuje jak 
wiewiórka (często w pogoni za nią) z jednego na drugie z odległości do 3,5 m. Potrafi także zeskoczyć 
na cztery łapy z wysokości 20 m. 

v U kuny domowej, podobnie jak u innych łasicowatych, występuje zjawisko ciąży przedłużonej. 
Właściwy rozwój zarodka trwa tylko miesiąc, pozostałe 8 miesięcy przypada na fazę diapauzy 
(zahamowanie rozwoju zarodka). 

v Kuna domowa znajduje się pod ochroną gatunkową. 

 W przeciwieństwie do kuny domowej, kuna leśna unika kontaktów z człowiekiem. 
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LIS 

 Systematyka 

Domena: Eukarionty 
Królestwo: Zwierzęta 
Typ: Strunowce 

Gromada: Ssaki 
Rząd: Drapieżne 
Rodzina: Psowate 

Rodzaj: Vulpes 
Gatunek: Lis rudy 

 

Podgatunki: 

Wyróżnia się ponad 40 podgatunków lisa rudego (pospolitego), oto niektóre z nich8: 

 V. vulpes alpherakyi – futro rudobrązowe lub szare 

 V. vulpes atlantica – stosunkowo mały 

 V. vulpes caucasica– duża zmienność, futro 
srebrzystoszare 

 V. vulpes crucigera – bardzo zmienny 
kolorystycznie 

 V. vulpes flavescens – futro szarożółte 

 V. vulpes fulvus – duży, intensywnie 
rudoczerwony, stopy owłosione 

 V. vulpes montana – gęste, dość jasne futro 

 V. vulpes silacea– średniej wielkości, 
jaskraworudy, o srebrzystoszarym ogonie 

 V. vulpes tobolica – sierść długa, miękka,  
o dużej zmienności barwy 

 V. vulpes vulpes – o długim włosie, 
intensywnie rudej sierści i cienkich nogach 

                                                 
8
 Te i pozostałe gatunki odnaleźć można w: Wilson Don E. & Reeder DeeAnn M. (red.) Vulpes vulpes. w: 

Mammal Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference (Wyd. 3.) 
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

 

ŚRODOWISKO I POŻYWIENIE

 

Lis jest najpospolitszym drapieżnikiem w naszym kraju. 
Należy do rodziny psów. Tułów lisa jest wydłużony, głowa o 
ostro zakończonym pysku i długich trójkątnych uszach. 
Kończyny ma krótkie, wytrzymałe, choć u niektórych 
gatunków bardzo cienkie. Przednie 5-, zaś tylne 6-palcowe. 
Jego ogon jest długi i puszysty, biały w górnej jego części. 
Barwa futra zależna od zamieszkiwanego rejonu i podgatunku, 
np. u podgatunku skandynawskiego intensywnie rude, a u 

kaukaskiego srebrzystoszare, stąd też rozliczne nazwy, jak 
węglarz, krzyżak itp. Przeciętnie dorosłe lisy mają ciało 
wysokości 35-50cm i długość ciała 49-90cm, gdzie ogon ma 
długość ok. 53-60 cm. Uszy mają 7,7-12,5 cm długości, a 
kończyny tylne 12-18,5 cm. Waga waha się od 2,2-10 kg, 
gdzie samice zwykle ważą o 15-20% mniej niż samce. Trop 
przednich łap ma długość 60 mm i szerokość 45 mm, a 
tylnych długość 55 mm i szerokość 38 mm. Lisy 
przemieszczają się z prędkością 6-13 km/h, a podczas biegu 
uzyskują prędkość 50 km/h. Odstępy między śladami łap 
wynoszą 25-35 cm. 

Biotopem lisa są zarówno lasy, pola, jak i łąki. W lasach 
wybierają suche wzniesienia, porośnięte krzewami i 
młodnikami. W polach schronienia szukają w krzakach i 
zaroślach, czasem nawet w zbożach. Spotkać można je 
również na odsłoniętych terenach. Tam, gdzie przebywa 
kopie nory krótkie, tymczasowe, służące mu za 
schronienie przed deszczem lub niebezpieczeństwem. 
Czasem jednak dzieli swą norę z borsukiem, przy czym ma 
oczywiście osobne wejścia, i oddzielną komorę 
gniazdową. Zamieszkałą norę lisa łatwo poznać po 
wyślizganych oknach i szczątkach pokarmu (pierze, skórki 
czy kości), zostawionych przed norą.
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zjadają też małe kopytne. Ważną rolę w diecie pełnią 
rośliny, zwłaszcza owoce. Ich spożycie jesienią w 
niektórych rejonach stanowi nawet 100% diety tych 
zwierząt. Najczęściej spożywanymi owocami są: jagody, 
borówki, maliny, jeżyny, czereśnie, wiśnie, jabłka, śliwki, 
winogrona, morwa i żołędzie. Do innych spożywanych 
roślin należą liczne gatunki traw, turzyc i roślin 
bulwkowych. 

Cieczka lisów przypada na styczeń i luty. Samice 
przygotowując się do niego, już w grudniu zaczynają 
znaczyć swój teren śladami zapachowymi (odchodami, 
moczem i wydzieliną z gruczołów ogona), aby 
odstraszyć inne samice i młode lisy. Kopulacja trwa od 
15 do 25 minut i dochodzi do niej przeważnie w norze, 
gdzie zbiera się nawet kilka psów. Po okresie cieczki 
lisy odchodzą od samicy. Ciąża trwa 50-52 dni. 
Rzucanie młodych następuje w kwietniu-maju. Lis ma 
jeden miot rocznie, z liczbą młodych ok. 3-8. Otwarcie 
oczu następuje po 12-15 dniach. Młode lisy mają z 
początku szarobure wełniste futerko z jaśniejszym 

pasmem poprzecznym na czole i białą plamką na gardle. Dopiero po 6 tygodniach zmieniają włos na 
charakterystyczny dla osobników dorosłych. Samodzielność uzyskują po 3-4 , a dojrzałość płciową - po 9-10 
miesiącach życia. 

Długość życia lisa na swobodzie wynosi około 10-12 lat. Wiek do 2 lat można ocenić po starciu górnego zęba 
trzonowego i siekaczy w żuchwie. Ustalenie dokładnego wieku lisów jest możliwe na podstawie liczenia 
(pierścieni) cementu i zębiny na szlifach zębów. 

 
Lisy rude są wszystkożercami i mają bardzo urozmaiconą dietę. Zwykle żywią się małymi gryzoniami, głównie 
myszami, wiewiórkami naziemnymi, myszoskoczkami, chomikami i nornicami. W drugiej kolejności sięgają po 
ptaki, zające, jeżozwierze, szopy pracze i zwierzęta wodne (ssaki – np. wydry, ryby i szkarłupnie). Sporadycznie 
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W Polsce rozpowszechniony jest w całym kraju.

 
 

 

 

WYSTĘPOWANIE

Lisa pospolitego spotkać można w niemal całej Eurazji, północnej Afryce i Ameryce Północnej. W XIX wieku 
został wprowadzony do Australii, gdzie jest obecnie jednym z największych szkodników. W górach Europy sięga 
do 2700 m n.p.m., a w Azji do 4000-5000 m n.p.m. 
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WPŁYW NA GOSPODARKĘ CZŁOWIEKA

 

 

METODY POŁOWU

Lisy należą do zwierząt, które przenosić mogą groźne dla ludzi i zwierząt choroby. Jedną z nich jest wścieklizna. 
Stosowane na zachodzie w walce z tą chorobą gazowanie nor jest i uciążliwe i mało skuteczne, a co gorsza jest 
również zatruwaniem środowiska. Redukcja powinna być więc przeprowadzona przez odstrzał młodych lisów 
przy norze tak, by nie powodować strat i uszczerbku na środowisku. 

Oprócz tego, ze jest uważany za szkodnika, wyjadającego drobną zwierzynę hodowlana, sprzyja on utrzymaniu 
równowagi biologicznej w ekosystemach. Zjadając padlinę spełnia rolę sanitarną w łowisku, a odławiając 
zwierzęta chore zapobiega rozszerzaniu się chorób. 

U lisów może występować nadmierne zabijanie 
zwierzyny, tzn. zabijanie ofiar pomimo braku potrzeby 
zaspokojenia głodu. Dzieje się to zwykle podczas 
wychowu młodych. Nagrano, iż w jednym sezonie 
lęgowym cztery lisy zabiły do 200 mew śmieszek każdy. W 
związku z powyższym straty w ptactwie hodowlanym 
mogą być ogromne. 

ź Polowanie na zasiadkę 
Polega na czatowaniu na lisa wychodzącego na żer, który się specjalnie wykłada jako przynętę (padlinę, odpady 
ryb itp.). Robi się to w ten sposób, że padlinę przeciąga się po lesie, gdzie lis ma ostoję, a następnie w najbardziej 
dogodnym do strzału miejscu koło ambony lub innego stanowiska pozostawia się ją. Zasiadkę urządza się 
wieczorem lub rano. Dobre efekty daje takie polowanie w pełni księżyca na śniegu. Niektórzy myśliwi wyciskają z 
ustrzelonego lisa mocz wokół swego stanowiska w promieniu 6 - 10 m, co tłumi zapach człowieka i sianowi 
przynętę, gdyż pozoruje obecność innego lisa. 

ź Polowanie z fladrami 

Polega na tym samym co polowanie z fladrami na wilki. Fladry (straszaki, sznury) są to kawałki czerwonego 
płótna (o wymiarach 15x40cm) umocowane na sznurze. Sznury nawija się na odpowiednie bębny, umożliwiające 
szybkie ich rozwijanie. Zakłada się je jednak niżej w ten sposób, aby prawie dotykały ziemi lub śniegu. Jeżeli 
sznury są dobrze założone, lis nie przejdzie pod nimi i będzie nawet kilkakrotnie obchodził miot wokoło. Dobrze 
jest po ofladrowaniu miotu pozatykać wloty jam lisich, ażeby lisy nie mogły się tam schronić. Jamy zatyka się w 
słotne noce około godziny 24, a w pogodne o godzinie 21-22. Nory zatyka się kołkiem lub gałęziami. Lis 
skutecznie postrzelony w czasie ucieczki podnosi ogon do góry. Do strzelonego lisa należy 
podchodzić ostrożnie i z załadowaną bronią, bo czasami przy zbliżeniu się myśliwego nagle podnosi się i ucieka 
albo ugryzie w wyciągniętą rękę. 

ź Polowanie na wab 

Polega na używaniu do wabienia lisów specjalnych wabików, przede wszystkim najbardziej znanego pisku myszy 
czy kniazenia zająca. Warto zauważyć, iż często z wabikiem możemy kupić krótki instruktaż na CD, jak 
prowadzić wabienie. Do polowania z psami używa się psów norowców, służących do wypłaszania, wyciągania i 
dławienia zwierzyny mieszkającej w norach. Najbardziej znane rasy tego typu to jamnik i różnego rodzaju teriery. 
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CIEKAWOSTKI

ź Polowanie z bronią 

Na lisy poluje się z każdego typu broni – kulowej, śrutowo-kulowej i kulowej. Popularne kalibry amunicji kulowej 
na lisa to .223 Rem czy .308 Win, czy .30-06. Należy dodać, że trafienie lisa nie jest łatwe i wymaga sporych 
umiejętności strzeleckich. 

ź Polowanie z naganką 

Oznacza zespół ludzi, których zadaniem jest spłoszyć dziką zwierzynę, będącą przedmiotem polowania i 
skierować ją na stanowiska myśliwych. Naganiacze idą zwykle w szeregu. Dla wypłoszenia zwierząt posługują się 
specjalnymi kołatkami, które powodują duży hałas. Poszczególni członkowie zespołu naganiaczy są zwykle w 
takiej odległości, aby mieć między sobą kontakt wzrokowy. 

ź Lis zajmuje ważne miejsce w kulturze europejskiej i kulturze rodowitych mieszkańców Ameryki Północnej; w 
obu tych regionach jest tradycyjnie symbolem przebiegłości. 

ź Na Litwie lisa, który miał ciemną pręgę wzdłuż grzbietu, i drugą pod kątem prostym na barkach, nazywano 
krzyżakiem. Odpowiednik tej nazwy jest też spotykany w innych językach (ang. cross fox). 

ź Największy schwytany lis to ważący 12 kg i mierzący 122 cm długości samiec. Został upolowany w hrabstwie 
Kent w Wielkiej Brytanii. 

ź Lis potrafi wytępić 2700 norników rocznie, co czyni go sprzymierzeńcem człowieka w walce z gryzoniami. 

ź Lis słyszy pisk myszy z odległości nawet 150 m. 

ź Lisy są często nosicielami wścieklizny, zapadają na zapalenia stawów i dżumę, ale bardzo rzadko maja na sobie 
pchły. 

ź Potrafią spać 9-10 godzin na dobę. 

ź W Rosji przeprowadzano eksperyment mający na celu udomowienie jednej z odmian lisa pospolitego. 
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ŁASICA 

 
Systematyka 
 
Domena: Eukarionty 
Królestwo: Zwierzęta 
Typ: Strunowce 

Gromada: Ssaki 
Rząd: Drapieżne 
Rodzina: Łasicowate 

Rodzaj: Mustela 

Gatunek: Łasica pospolita 
 

Podgatunki9 
 M. nivalis allegheniensis 
 M. nivalis boccamela 

 M. nivalis campestris 

 M. nivalis caucasica 

 M. nivalis eskimo 

 M. nivalis heptneri 

 M. nivalis mosanensis 

 M. nivalis namiyei 

 M. nivalis nivalis 

 M. nivalis numidica 

 M. nivalis pallida 

 M. nivalis pygmaea 

 M. nivalis rixosa 

 M. nivalis rossica 

 M. nivalis russelliana 

 M. nivalis stoliczkana 

 M. nivalis tonkinensis 

 M. nivalis vulgaris 

 

 
 
 
Inne gatunki: 
 Mustela africana – łasica tropikalna 

 Mustela altaica – łasica górska 

 Mustela erminea –gronostaj 
europejski 

 Mustela eversmanii – tchórz 
stepowy 

 Mustela felipei – łasica kolumbijska 

 Mustela formosana – łasica 
tajwańska 

 Mustela frenata – łasica 
długoogonowa 

 Mustela itatsi – łasica japońska 

 Mustela kathiah – łasica 
żółtobrzucha 

 Mustela lutreola – norka europejska 

 Mustela lutreolina – łasica 
indonezyjska 

9
 Wg: Systematyka i nazwy polskie za: Włodzimierz Cichocki, Agnieszka Ważna, Jan Cichocki, Ewa Rajska, Artur Jasiński, 

Wiesław Bogdanowicz: Polskie nazewnictwo ssaków świata. Warszawa: Muzeum i Instytut Zoologii PAN, 2015, s. 160.  

 Mustela nigripes – tchórz 
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czarnołapy

 

 

Mustela nivalis – łasica pospolita 

 Mustela nudipes – łasica 
malajska 

 Mustela putorius – tchórz 
zwyczajny 

 Mustela sibirica – łasica 
syberyjska 

 Mustela strigidorsa – łasica 
pręgowana 

 Mustela subpalmata – łasica 
egipska 

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

 

 

ŚRODOWISKO I POŻYWIENIE

 

Długość ciała łasicy wynosi do 28 cm (samce większe od samic). Tułów ma smukły, giętki. Kończyny są krótkie o 
owłosionych podeszwach. Ogon jest też stosunkowo krótki - ok. 9 cm. Ubarwienie letnie sierści z wierzchu ciała 
jest brązoworude, na spodzie- białe. Cały ogon jest brązowy. Na białym futerku brzucha często występują 
brązowe cętki i plamki. W zimie futerko jest całkowicie białe (w górach północnej i wschodniej Europy) lub 
bieleje tylko częściowo, albo pozostaje brązowe jak w lecie, tylko jest jaśniejsze (środkowa Europa). Łasica 
prowadzi zarówno dzienny jak i nocny tryb życia, dlatego też często pada ofiarom sów. W zimie poluje pod 
śniegiem. Dzięki swym małym rozmiarom dostaje się bez trudu do kryjówek swych ofiar. 

Łasica preferuje obrzeża lasów, łąki i zarośla, nie stroni także 
od bliskości człowieka- w sąsiedztwie miast i wsi, w parkach, 
ogrodach i w pobliżu zabudowań (szczególnie zimą). 
Zadomawia się najczęściej w gęstwinach, żywopłotach, 
zaroślach na skraju pola lub lasu, a nawet w ogrodach lub na 
podwórkach gospodarstw. Prowadzi naziemny tryb życia. Jest 
zwierzęciem terytorialnym, a powierzchnia zajmowana przez 
pojedynczego osobnika wynosi zazwyczaj 5-7 ha. W górach 
dochodzi do 2700 m n.p.m. 
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ROZMNAŻANIE I DŁUGOŚĆ ŻYCIA

Łasica jest typowym mięsożercą. Jej 
pokarm stanowią przede wszystkim 
gryzonie (norniki, myszy), które ściga 
wytrwale nawet pod śniegiem lub pod 
ziemią, w ich własnych norach, do których 
dostaje się dzięki swym niewielkim 
rozmiarom. Zjada poza tym żaby, 
jaszczurki, drobne ptaki, czasem króliki. 
Przy większej dostępności pokarmu robi 
zapasy dochodzące do kilkunastu sztuk. 
Dzienne zapotrzebowanie pokarmowe 
jednego osobnika wynosi około 1/3 masy 
ciała. Oznacza to, że jedna łasica w czasie 
roku jest w stanie zjeść imponującą liczbę 
ponad 1000 gryzoni. 

Łasica ma 1-2 mioty rocznie w różnych porach roku. Jej ciąża trwa ok. 35 dni. Jednorazowo rodzi się 3-9 młodych, 
którymi samica opiekuje się z taką samą starannością. Samodzielność uzyskują po 12-16 tygodniach, dojrzałość 
płciową po około 4 miesiącach. Do tej pory gnieżdżą się pod sterta kamieni lub gałęzi, ochraniających ich przez 
czynnikami zewnętrznymi i starciem z ich naturalnymi wrogami. Samice urodzone wczesną wiosną mogą mieć 
młode jeszcze w tym samym roku. 

Długość życia na swobodzie wynosi około 
3 lata, w niewoli dożywa do 6 lat. 
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W Polsce występuje w całym kraju, ale liczebność jej nie jest znana. 

WYSTĘPOWANIE

Rozmieszczenie łasicy obejmuje skraje lasów, łąki i pola całej Europy (poza Islandią, Irlandią, Cyprem i małymi 
wyspami), północną i wschodnią Azję, Afrykę Północną i Amerykę Północną. Została wprowadzona w Nowej 
Zelandii. 
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CIEKAWOSTKI

 
 

METODY RADZENIA SOBIE Z ŁASICAMI

Łasice są zwierzętami, które mogą spowodować znaczne szkody w gospodarstwie domowym czy też w 
hodowlach, zakładach produkcyjnych, lub magazynach. Między innymi przegryzają kable w samochodach, 
zagryzają mniejsze zwierzęta, wkradają się do kurników i gołębników czyniąc tam spustoszenie, powodują 
zanieczyszczenia, a także przenoszą choroby. 

Ze względu jednak na objęcie ich ochroną, zgodnie z polskimi przepisami prawa konieczne jest odławianie i 
wywożenie łasic. W tym celu stosuje się odpowiednie pułapki żywołowne, które bezpiecznie odławiają zwierzęta. 
Następnie można je wywieźć i wypuścić. Aby pułapka zadziałała, musi posiadać także odpowiednią przynętę, na 
przykład jajko kurze czy udko kurczaka. 

•  Łasica potrafi biec niosąc upolowaną ofiarę ważącą połowę jej własnej masy. 

•  Jeśli przenosi jajo za duże do uchwycenia pyskiem przytrzymuje je pomiędzy podbródkiem, a pyskiem. 

•  W Czerwonej Księdze Gatunków Zagrożonych Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody i Jej Zasobów 
została zaliczona do kategorii LC (niższego ryzyka). Gatunek chroniony. 

•  Łasica jest najmniejszym ssakiem drapieżnym w Polsce. 

•  Ze względu na swoje rozmiary poluje na gryzonie w ich własnych norach. 

•  Łasica nakłuwa jajo tak, że zawartość nie rozlewa się z niego. Wysysa całą zawartość, pozostawiając 
skorupkę w całości. 

•  To bardzo pożyteczne zwierzę. Jedna łasica może podczas swojego życia zabić do 3000 gryzoni! 

•  Łasica zjada dziennie ok. 35 g pokarmu, co stanowi ok. 30-35% jej masy 

•  Jej naturalnymi wrogami są ptaki drapieżne, lisy i gronostaje. 
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MYSZ
 

Systematyka 

 

Domena: Eukarionty 
Królestwo: Zwierzęta 
Typ: Strunowce 

Gromada: Ssaki 
Rząd: Gryzonie 
Rodzina: Myszowate  
Gatunki:10 
 

Krajowe gatunki udomowione:

 

Mysz domowa (Mus musculus) 

 

 

 

 

  

 

Krajowe gatunki dziko żyjące: 

Mysz polna (Apodemus agrariusz)   Mysz leśna (Apodemus flavicollis) 

  

 

 

 

 

Mysz zaroślowa (Apodemus sylvaticus)  Mysz zielna (Apodemus microps) 

 

 

 

 

 

Badylarka (Micromys minutus) 

 

 

 

 

                                                 
10

 Z: myszy.net 
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Zagraniczne gatunki udomowione: 

Mysz kolczasta (Acomys)    Mysz berberyjska (Lemniscomys barbarus) 

 

 

 

 

 

 

Mysz pigmejska (Mus minutoides)   Mysz masto (Praomys natalensis) 

 

 

 

 

 

 

 

Zagraniczne gatunki dziko żyjące: 

Mysz złota (Ochrotomys nuttalli)   Pocket Mouse (Heteromyidae) 

 

 

 

 

 

 

Grasshopper Mouse (Onychomys) 
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MYSZ DOMOWA

 

 
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

 

 

 

ŚRODOWISKO I POŻYWIENIE

 

 

 

ROZMNAŻANIE I DŁUGOŚĆ ŻYCIA

Mysz domowa ma smukłą budowę ciała, pysk 
zaostrzony z włosami zatokowymi ("wąsy"), uszy ma 
dość długie i cienkie. Długość tułowia i głowy myszy 
domowej wynosi około 11 cm. Masa ciała nie 
przekracza 25g. Ogon słabo owłosiony, pokryty 
pierścieniowatymi łuskami. Długość ogona to około 10 
cm. Wierzch ciała barwy szaro-żółtawej, spód 
białawej. Osobniki tego gatunku wydzielają 
charakterystyczny mysi zapach (podobny zapach 
wydzielają ludzie z nieleczoną fenyloketonurią). 

Mysz domowa latem przebywa głównie na polach uprawnych (zboża), w ogrodach i sadach. Zimą przenosi się do 
zabudowań, chociaż może zimować również w polu. Obserwuje się trzy etapy inwazji obiektów gospodarczych: 
pierwszy tuż po żniwach, drugi po pierwszych przymrozkach i trzeci po dużych mrozach w styczniu lub w lutym. 

Jest wszystkożerna, może jeść pokarm pochodzenia roślinnego, 
również zwierzęcego, choć rzadziej. Nie gromadzi zapasów jak 
chomik. 

Mysz domowa dojrzałość płciową osiąga w wieku około 2-3 
miesięcy. Ciąża trwa 19-21 dni. Samica rodzi 7-8 razy w ciągu 
roku (czasem nawet do 10 razy) po 4-16 młodych. Noworodki 
rodzą się ślepe oraz nagie. Zaczynają widzieć po upływie 12-
15 dni, po 25 dniach życia przestają się od żywiać mlekiem 
matki. Mysz domowa żyje do 2 lat, ale najczęściej 9-12 
miesięcy. 

50



 

WYSTĘPOWANIE

 

 

 

 

 

MYSZ POLNA

 
 

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Jest gatunkiem synantropijnym, który prawdopodobnie pochodzi od myszy zamieszkującej stepy i tereny 
półpustynne od północnej Afryki, poprzez południowo-wschodnią część Europy aż po Wyspy Japońskie. Obecnie 
znajduje się ją wszędzie tam, gdzie żyje człowiek (nawet na stacjach antarktycznych). W Polsce występuje na 
terenie całego kraju. 

Długość ciała myszy polnej wynosi 8 -11 cm, długość 
ogona 6 -8 cm, masa ciała waha się w granicach 15 -
30 g. Ubarwienie grzbietu jest żółtorudawe (u 
młodych osobników bardziej szare), wzdłuż grzbietu 
od głowy do nasady ogona ciągnie się wyraźna 
czarna smuga. Spód ciała jest ostro odgraniczony od 
boków - biały lub popielaty. Uszy i ogon myszy 
polnej są krótsze niż jej kuzynek –myszy leśnej i 
zaroślowej. 
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ŚRODOWISKO I POŻYWIENIE

 
 

 
ROZMNAŻANIE I DŁUGOŚĆ ŻYCIA

 

 WYSTĘPOWANIE

 

Naturalnym biotopem myszy polnej są łąki, pola, skraje 
lasów, zarośla przydrożne, parki i ogrody. Jest to mysz 
aktywna przez całą dobę i częściej żeruje w dzień niż 
inne spokrewnione z nią gatunki. Słabo skacze czy 
wspina się. Żyje w płytkich i słabo rozgałęzionych 
norach, które sama kopie. Na okres zimy przenosi się 
do stogów zboża, stodół, a także kopców ziemniaków i 
buraków. Może wtedy wyrządzić w nich duże szkody. 

Mysz polna jest wszystkożerna. Jej pokarm głównie stanowią nasiona, drobne owoce i w znacznym stopniu 
owady. Wiosną zjada wschody traw i zbóż, latem żywi się owocami różnych roślin, a jesienią i zimą ziarnem zbóż, 
korą drzew, przechowywanymi w kopcach bulwami i korzeniami. 

Sezon rozrodczy trwa od kwietnia do października. Rocznie wyprowadza od 3 do 5 miotów. Ciąża trwa 21 -23 
dni. W każdym miocie jest od 4 do 9 młodych, które otwierają oczy po 11 dniach. Z matką pozostają przez 2 
miesiące. 

Mysz polna żyje ok. 1,5 roku. 

Występuje od środkowej części Europy po Japonię. 
W Polsce jest pospolita w prawie całym kraju za wyjątkiem Podhala i Tatr. Populacja myszy polnej ulega 
znacznym wahaniom. Są lata kiedy pojawia się masowo. 
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MYSZ LEŚNA

 

 
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

 

 

 

 

ŚRODOWISKO I POŻYWIENIE

 

 

 

ROZMNAŻANIE I DŁUGOŚĆ ŻYCIA

Największa z pośród rodzimych myszy. Mysz o długim ogonie- 
równym lub nieco dłuższym od całego ciała. Stopy długie i 
szerokie, uszy dłuższe niż u myszy domowej. Oczy duże. Ogon 
dwubarwny- wierzch ciemny, spód jasny, podzielony na 180-
220 pierścieni łusek. Futerko na grzbiecie rudobrunatne 
wyraźnie oddzielone od białej barwy brzucha. Na piersi zwykle 
żółta plama. Młode osobniki są szare. Dł. ciała 7-12 cm. Ogona 
6-13 cm. Masa ciała 17-68 g. Samce są nieco większe niż 
samice. 

Mysz leśna występuje w lasach liściastych oraz 
mieszanych zarówno na nizinach, wyżynach jak i w 
górach. Lubi miejsca zacienione i wilgotne, niekiedy 
zachodzi do budynków położonych w pobliżu lasu. 
Dobrze wspina się po drzewach dochodząc do samych 
koron. Gniazda buduje pod ziemią, w korzeniach drzew 
głównie z liści i mchu. 

Mysz leśna jest wszystkożerna. W jej pokarmie 
dominują nasiona, owoce, grzyby, pąki i pędy roślin oraz 
owady, ale w razie potrzeby potrafi zjeść nawet pisklęta 
ptaków oraz padlinę. 

Okres godowy przypada od lutego do października. W ciągu 
jednego roku może wyprowadzić 2 do 4 miotów po 3 do 8 
młodych osobników. Ciąża trwa od 23 do 26 dni. Po urodzeniu 
małe myszy są ślepe, otwierają oczy po upływie 13 dni. Młode 
pozostają z matką przez trzy tygodnie. W wieku ośmiu tygodni 
są już dojrzałe płciowo. Żyje maksymalnie przez 18 miesięcy. 
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WYSTĘPOWANIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

MYSZ ZAROŚLOWA

  

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

 

Występuje od Wielkiej Brytanii poprzez większą część kontynentalnej Europy aż do Uralu w Rosji oraz od 
wschodniej Turcji do zachodniej Armenii, w Iranie i na południe od Syrii, Libanu i Izraela. Występuje pospolicie 
na terenie całej Polski. 

Nie różni się wielkością od myszy domowej, ale jest 
inaczej ubarwiona. Długość całkowita ciała myszy 
zaroślowej wynosi 18-20 cm, w tym ogon do 9cm. Masa 
ciała wynosi 14-32g. Posiada duże wypukłe oczy i duże 
uszy, długości 14-17mm. Z podzielonej wargi górnej 
wyrastają bardzo ruchliwe, długie wąsy. Tylne nogi są 
długie, z wierzchu białe. Ogon skąpo owłosiony, z 
wierzchu brązowy, od spodu biały, ze 120- 170 
łuskowatymi pierścieniami. Sierść pokrywająca wierzch 
ciała jest brązowoszara z czerwonawym nalotem. Od 
spodu zaś ma barwę szarobiałą. 
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 ŚRODOWISKO I POŻYWIENIE

 

 
 
 

ROZMNAŻANIE I DŁUGOŚĆ ŻYCIA

 

WYSTĘPOWANIE 

Środowiskiem życia myszy zaroślowej są najczęściej 
obrzeża lasów, ogrody i pola. Często żyje w zaroślach i 
na suchych łąkach. W górach spotykana do wysokości 
2000 m n.p.m. Dobrze wspina się po drzewach, pływa 
oraz wykonuje charakterystyczne łukowate skoki. 

Pokarm myszy zaroślowej stanowią żołędzie, nasiona 
traw, orzeszki bukowe, orzechy laskowe, jagody, 
owoce, a także dżdżownice, owady, pająki i nawet 
pisklęta ptaków. Mysz zaroślowa nie zapada w sen 
zimowy, lecz zimą często wchodzi do budynków i zjada 
ziarno, mąkę, zapasy owoców. 

Rozród myszy zaroślowej odbywa się od kwietnia od września. Ciąża u myszy zaroślowej trwa 21-23 dni. Samica 
rodzi 2-4 razy w ciągu roku po 2-8 (najczęściej 5-6) młodych, które uzyskują dojrzałość płciową po 80-90 dniach. 
Podobnie jak inne myszy, żyje do 1,5 roku. 

Występuje od Islandii po Europę, poza północną Skandynawią, w północno-zachodniej Afryce, środkowej oraz 
południowo-zachodniej Azji oraz w Himalajach. W Polsce występuje dość licznie na terenie całego kraju. 
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MYSZ – NAJWIĘKSZY SZKODNIK 

 

 

JAK WALCZYĆ Z GRYZONIAMI

 

CIEKAWOSTKI:

Myszy niszczą przechowywane lub wysiane nasiona, siewki, wykopują i wyrywają sadzonki, uszkadzają 
korzenie przy kopaniu nor i chodników, ogryzają i zjadają pączki i młode pędy, wyżerają korę, a także niszczą 
trawniki. O realnym zagrożeniu z ich strony świadczy wiele cech, które zawsze sprzyjają naprawdę groźnym 
szkodnikom: szybkie tempo rozmnażania się i powszechność występowania. 

Zwalczanie gryzoni może być prowadzone na kilku płaszczyznach. 

•  Metody mechaniczne 
Polegają na stosowaniu pułapek chwytnych: żywołapek lub potrzasków. Są wykorzystywane na terenach 
otwartych, jednak największe efekty dają przy zwalczaniu gryzoni w pomieszczeniach. 

•  Metody fizyczne 
Mają odstraszyć gryzonie poprzez np. zastosowanie urządzeń elektrycznych generujących ultradźwięki. 
Emitowane mogą być także inne odgłosy akustyczne, co ma utrzymać gryzonie w stresie i zniechęcić do 
przebywania w pobliżu. 

•  Metody chemiczne. 
Do dyspozycji w tej formie walki mamy całkiem spory asortyment środków. Preparaty zabijające gryzonie, tzw. 
rodentycydy, dostępne są pod postacią zawierających truciznę past, kremów, granulatów, brykietów, zatrutego 
ziarna czy świec służących do gazowania nor gryzoni. Preparaty te, często trujące dla ludzi, trzeba rozmieszczać 
we właściwych miejscach, np. na ścieżkach, po których przemieszczają się gryzonie. Trutki umieszcza się także 
przy norach lub wsypuje do nor. 

•  Zęby myszy polnej są zawsze ostre, chociaż korzysta ona z nich intensywnie. Dzieje się tak dlatego, że ścierają 
się one szybciej od spodniej strony nie pokrytej twardym szkliwem. 

•  Najlepiej rozwinięte zmysły u myszy domowych to słuch i węch, wzrok zaś mają nieco gorszy. 

•  Myszy przenoszą pasożyty oraz zarazki chorób odzwierzęcych. Roznoszą takie choroby jak: toksoplazmozę, 
dur szczurzy i ospę riketsjową. Ostatnie badania wykazały że myszy domowe przenoszą wirusa guza gruczołu 
sutkowego, który może być przyczyną raka piersi. 

•  Najstarsze osobniki myszy na wolności dożywają 4 lat 

•  Myszy potrafią pływać ale zdecydowanie tego nie lubią. 
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NORKA

 

 
Systematyka 

 

Domena: Eukarionty 
Królestwo: Zwierzęta 
Typ: Strunowce 

Gromada: Ssaki 
Rząd: Drapieżne 

Rodzina: Łasicowate 

Rodzaj: Neovison 

Gatunek: Norka amerykańska

 

 
 
 
 
Podgatunki:11 
 N. vison aestuarina 
 N. vison aniakensis 

 N. vison energumenos 

 N. vison evagor 

 N. vison evergladensis 

 N. vison ingens 

 N. vison lacustris 

 N. vison letifera 

 N. vison lowii 

 N. vison lutensis 

 N. vison melampeplus 

 N. vison mink 

 N. vison nesolestes 

 N. vison vison 

 N. vison vulgivaga 

                                                 
11

 Wilson Don E. & Reeder DeeAnn M. (red.) Neovison vison. w: Mammal Species of the World. A Taxonomic 

and Geographic Reference (Wyd. 3.) 

 

Gatunek: Norka europejska – gatunek w Polsce wymarły (ostatnia wzmianka z 1926r.) 
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
 

 

ŚRODOWISKO I POŻYWIENIE

 

Norka amerykańska to średniej wielkości drapieżnik o 
wyraźnie zaznaczonym dymorfizmie płciowym. 
Tułów ma wydłużony, walcowaty, głowę lekko 
spłaszczoną, uszy małe - nieznacznie wystające z 
futerka. Palce kończyn połączone są dość dobrze 
rozwiniętą błoną pławną, ułatwiającą jej pływanie i 
zdobywanie pożywienia pod wodą. Ogon stanowi 
zwykle połowę długości ciała. Ubarwienie futerka jest 
zmienne: na ogół ciemnobrązowe, niekiedy prawie 
czarne. Bywają jednak norki brązowe lub nawet 
jasnobrązowe (orzechowe), czasem z ciemną smugą 

wzdłuż grzbietu. Jedynie dolna część pyska jest zawsze 
biała. Sierść jest bardzo gęsta, puszysta, i miękka z 
bardzo dobrze rozwiniętą warstwą włosów wełnistych, 
lśniąca, odporna na przemakanie. Długość głowy i 
tułowia samców waha się od 33 do 45 cm przy średniej 
wadze 1,2 (0,6-1,7) kg, samic zaś od 31 do 38 cm, 
jednakże są one o połowę lżejsze (0,4-0,8 kg). 

Norka to gatunek ziemno-wodny, który doskonale pływa i nurkuje, a na lądzie szybko biega, wspina się po 
drzewach. Zasiedla różne środowiska, preferuje sąsiedztwo wszelkiego rodzaju cieków i zbiorników wodnych: 
rzek, kanałów melioracyjnych, jezior, stawów i wybrzeży morskich, pojawia się także wśród osad ludzkich. Na 
schronienia wybiera dziuple, nory, zajęte lub opuszczone żeremia bobrów, stosy kamieni, najczęściej te, które 
położone są w pobliżu wody. 

Norki amerykańskie są mięsożerne a w dodatku są 
bardzo zręcznymi myśliwymi. Ich menu stanowią 
drobne ssaki takie jak piżmaki, zające czy ryjówki, 
a także żaby, bezkręgowce - stawonogi (np. raki) i 
owady. Dzięki umiejętności pływania do ich 
jadłospisu dołączają również ryby i ptactwo 
wodne. Norki żywią się także jajami ptaków. 
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ROZMNAŻANIE I DŁUGOŚĆ ŻYCIA

 

 
WYSTĘPOWANIE 

 

 

Okres godowy norek przypada od lutego do początku 
kwietnia, a młode rodzą się na koniec kwietnia lub 
maja. Ciąża trwa przez okres około 40-80 dni. W 
jednym miocie bywa przeważnie od 2 do 8 młodych. 
Po upływie około 6 tygodni młode osobniki są już 
częściowo samodzielne, ale na jesień matka opuszcza 
je ostatecznie. Dojrzałość płciową samice osiągają po 
upływie 1 roku, zaś samce - po 18 miesiącach. Żyją do 
4-6 lat na wolności, na fermach do 7-10 lat. 

Rozmieszczenie geograficzne norki obejmuje prawie cały kontynent Ameryki Północnej, od Alaski po Florydę. 
Sprowadzona została do Europy jako zwierzę fermowe około 1925 r. do Niemiec. Zbiegłe z hodowli osobniki 
dały początek wolnym populacjom w wielu krajach Europy Środkowej i Skandynawii. W Polsce zajmuje 
głównie południowe i północe obszary kraju. 

WPŁYW NA GOSPODARKĘ CZŁOWIEKA

Po opanowaniu części Europy norka amerykańska zaczęła uchodzić za gatunek bardzo destrukcyjny, wręcz 
wyniszczający lokalne populacje niektórych ptaków i ssaków. Najdotkliwiej zaznaczyło się to na wyspach, 
szczególnie u wybrzeży Wielkiej Brytanii i na dużych jeziorach, gdzie przyczyniła się do wyniszczenia lub 
spadku liczebności kolonijnie gnieżdżących się mew, rybitw oraz karczownika ziemnowodnego. Norka ponadto 
może obniżać sukces lęgowy niektórych gatunków mniej licznie zasiedlających mokradła i zbiorniki wodne i 
przyczyniać się do spadku ich liczebności. Jej ofiarom padają również drobne ssaki, stanowiące nawet do 40% jej 
pożywienia. Największe zniszczenia wśród żywej biomasy norki sieją w okresie przedwiośnia i samej wiosny. 
Jest to wymarzony dla norek okres „nadrabiania" straconych w trakcie zimy dekagramów masy ciała. 
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SPOSÓB NA NORKI

Najbardziej skuteczną metodą zwalczania gatunku bylaby likwidacja ferm hodowlanych i równoczesna 
eliminacja osobników z dzikiej populacji. W innych krajach stosuje się odłów w pułapki żywołowne, a następnie 
odstrzał, a także chwytanie w pułapki zabijające. Metoda ta jest jednak mało wybiórcza i niesie ryzyko strat wśród 
rodzimych gatunków (np. kun, tchórza, gronostaja). Stosowano również wypłaszanie z nor przy użyciu dmuchaw 
do grabienia liści i chwytanie przez psy myśliwskie. Stosunkowo najlepsze wyniki dawały odłowy w okresie 
największej aktywności norek: wiosną, a szczególnie jesienią. 

CIEKAWOSTKI

 
•  W początku lat 90. XX wieku nasłuchowe urządzenia szwedzkiej marynarki wciąż ujawniały hałasy śrub 
okrętowych. Podejrzewano, iż pochodzą od małych łodzi podwodnych związanych z przemytem. W lutym 1995 
roku Szwedzi rozwiązali zagadkę: było to pomrukiwanie norek amerykańskich na bałtyckim wybrzeżu. 

•  W ciepłej wodzie (24°C) może pływać ponad trzy godziny. 

•  Norka może nurkować przez 2 minuty. 

•  Futro z norki jest cenione w futrzarstwie. 

•  Okres polowania trwa od 1 lipca do 21 marca, a na terenach występowania głuszca lub cietrzewia oraz na 
terenach rybackich okręgów hodowlanych przez cały rok. 

•  W warunkach fermowych wyhodowano ponad 70 odmian barwnych norki. 
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SZCZUR

 

 

 

Systematyka 

 

Domena: Eukarionty 
Królestwo: Zwierzęta 

Typ: Strunowce 

Gromada: Ssaki 
Rząd: Gryzonie 
Rodzina: Myszowate 

Rodzaj: Rattus 

Gatunek: Szczur wędrowny 
 
 
 
Gatunek: Szczur śniady 

 

 Podgatunki: 

- Rattus rattus rattus Linnaeus; 

- Rattus rattus alexandrinus Geoffroy; 

- Rattus rattus frugivorus Rafinesque. 
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SZCZUR WĘDROWNY

 
 

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

 

ŚRODOWISKO I POŻYWIENIE 

Szczur wędrowny jest dużym szczurem, większym i 
masywniejszym od szczura śniadego. Długość ciała 
wynosi 20 -30 cm, ogon jest krótszy od reszty ciała i ma 
15 -23 cm, waga waha się w granicach od 150 do 580 g. 
Pysk jest bardziej tępy niż u szczura śniadego a mniejsze 
ucho nie zachodzi na oko. Jego sierść jest bez połysku, w 
różnych odcieniach barwy szarobrunatnej, spód ciała jest 
zawsze jaśniejszy od grzbietu -białawy, żółtawoszary lub 
popielaty. Czasami zdarzają się osobniki z grzbietem 
bardzo ciemnym -czarnobrązowym lub wręcz czarnym. 

Jest to zwierzę synantropijne czyli takie, które żyje w w osiedlach 
ludzkich. W odróżnieniu od szczura śniadego, dobrze czuje się w 
wodzie, chętnie przebywa w dolnych/podziemnych częściach 
budynków, w piwnicach i kanałach ściekowych. Latem często 
spotykany w pobliżu zbiorników wodnych, na których brzegach 
kopie sobie nory (często uszkadza w ten sposób wały 
przeciwpowodziowe). 

Szczur wędrowny jest wszystkożerny. Dostosowuje się do 
pokarmu występującego na swoim terenie. W polu żywi się 
przede wszystkim soczystymi roślinami, zjadając podziemne i 
nadziemne ich części. Powoduje znaczne szkody w uprawach, 
szczególnie w inspektach, szklarniach, sadach i szkółkach. Nie 
gardzi też mięczakami, rakami, rybami, żabami, pisklętami, 
jajami, drobnymi ssakami oraz świeżą padliną. Znane są 
przypadki atakowania przez nie żywych zwierząt. 
Stwierdzono, że świniom wygryzały dziury w ciele, a gęsiom 
stłoczonym w stada wyżerały błony pławne. Dziennie, 
potrzebuje pokarmu w ilości odpowiadającej ok. 10% masy 
jego ciała, czyli 15-60 gramów. 
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ROZMNAŻANIE I DŁUGOŚĆ ŻYCIA
 

WYSTĘPOWANIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W Polsce jest bardzo pospolity, ustawowo tępiony.
 

 

Szczur wędrowny szybko się mnoży, dając rocznie ok. 
7 miotów. Za każdym razem przychodzi na świat 5-12 
młodych - nagich i ślepych. Ciąża u szczura 
wędrownego trwa 21-23 dni. Dojrzałość płciową 
osiągają one w wieku 3-4 miesięcy. 

Na wolności żyją 3-4 lata, ale większość gatunku 
dożywa najczęściej 12-18 miesięcy. 

Szczur wędrowny pierwotnie zamieszkiwał stepy północnych Chin, Mongolii i południowej Syberii. Obecnie 
rozpowszechnił się na całym świecie, z wyjątkiem terenów podbiegunowych. 
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SZCZUR ŚNIADY

 

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

 

ŚRODOWISKO I POŻYWIENIE

Szczur śniady (zwany niekiedy statkowym, dachowym 
lub czarnym) pochodzi z południowo-wschodniej Azji, 
gdzie tworzy liczne podgatunki. Jest mniejszy od 
szczura wędrownego. Długość jego ciała wynosi 160-
254 mm, długość ogona 180-252 mm, a masa ciała 175-
200g. Pysk szczura śniadego jest ostro zakończony, 
gryzoń posiada duże uszy, większe od szczura 
wędrownego, co jest jego cechą odróżniającą te 
gatunki, cienkie oraz prawie nagie. Barwa jego sierści 
jest najczęściej koloru szaro-brązowego, ale u różnych 
osobników występuje duża zmienność ubarwienia, od 

szarego poprzez różne barwy pośrednie aż do czarnego. Spodnia część ciała szczura jest jaśniejszej barwy. Ogon 
pokryty jest widocznymi łuskami i rzadkim owłosieniem, dłuższy niż u jego kuzyna. 

Zasiedla chętnie budynki w starych parkach, w których 
są liczne krzewy i zarośla, a także drzewa owocowe. 
Gniazda buduje pośród gęstego pokrycia z krzewów, 
chwastów i zarośli. Zamieszkuje również strychy, 
górne piętra budynków, spichrze, hale targowe, statki 
oraz piwnice, a nawet kanały w niektórych miastach. 
Ponieważ pochodzi z terenów zadrzewionych, 
doskonale wspina się po krzewach i drzewach. Jego 
stopy są bardzo chwytne. Skacze na wysokość prawie 1 
m, ale gorzej pływa niż szczur wędrowny. 

Jest wszystkożerny i pokarmowo jest mniej zależny od 
człowieka niż szczur wędrowny. Żywi się głównie pokarmem 
roślinnym: ziarnem zbóż, warzywami, ziemniakami, 
nasionami, orzechami, owocami i jagodami. Po owoce sięga 
wchodząc na drzewa. Chętnie zjada ślimaki i owady. Szczury 
śniade żyjące blisko zbiorników wodnych mogą żywić się 
rybami i małżami. Nie gardzą również pozostawionymi przez 
ludzi resztkami jedzenia. 
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ROZMNAŻANIE I DŁUGOŚĆ ŻYCIA 

WYSTĘPOWANIE

Rozmnaża się szybko (zwłaszcza w sprzyjających 
warunkach) choć nie jest tak płodny jak szczur wędrowny. 
W ciągu roku, samice rodzą 2-5 miotów, każdy po średnio 6 
młodych. Ich ciąża trwa 21-23 dni. Młode matka karmi 
przez około miesiąc, po czym opuszczają one gniazdo. 
Dojrzałość płciową osiągają w 8-9 tygodniu życia. Samica 
w ciągu życia może wydać od 14 do 42 miotów. Większość 
dorosłych szczurów żyje od 5 miesięcy do 1,5 roku. 

Szczur śniady prawdopodobnie pochodzi z południowo-wschodniej Azji. Do Europy przywędrował pomiędzy 
XI a XIII wiekiem. 
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ZAGROŻENIA ZE STRONY SZCZURÓW

 

W Polsce ten gatunek gryzonia występuje na nielicznych stanowiskach w dorzeczu Odry oraz w niektórych 
portach na wybrzeżu Bałtyku, ale jego zasięg nie jest dokładnie znany. 

Szczury są gatunkiem bardzo szkodliwym z punktu widzenia człowieka. Wyrządzają duże szkody gospodarcze 
(niszczą żywność, uszkadzają drewniane konstrukcje budynków, ściany, przegryzają instalacje elektryczne, 
niszczą meble itd.). Bywają nosicielami ponad 70 chorób, m.in. leptospiroze, salmonelloze (zatrucie 
pokarmowe), tasiemca i wściekliznę i z tego głównie powodu są urzędowo zwalczane. Najczęstszą przyczyna 
infekcji u ludzi jest spożycie żywności skażonej moczem i śluzem gryzoni. Zanieczyszczając produkty 
żywnościowe swoimi odchodami, moczem, wydzielinami i włosami, gryzonie niweczą znacznie więcej 
pożywienia niż są w stanie zjeść. 
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METODY WALKI ZE SZCZURAMI 

CIEKAWOSTKI:

•  W przypadku szczurów najważniejsze jest, by nie dopuścić, aby te zadomowiły się w naszym budynku. Resztki 
jedzenia należy składować w specjalnych, zamkniętych pojemnikach lub przeznaczonych do tego miejscach. 
Warto także kontrolować i czyścić drożność kanałów ściekowych oraz odgradzać obiekt od terenu zewnętrznego 
za pomocą np. metalowych siatek utrudniających dostęp szkodników z zewnątrz. 

•  Jednym ze sposobów jest trutka na szczury. Należy rozkładać ją w miejscach, gdzie szkodniki były widziane, 
przy wejściach do budynku, miejscach takich, jak piwnice, czy strychy. Jeżeli także te sposoby zawodzą, to 
niezwłocznie należy wezwać fachowca, dysponującego szeroką gamą produktów biobójczych, m. in. silniejszymi 
truciznami, pułapkami lepowymi, czy trucizną w płynie. 

•  Najpopularniejszą metodą są pułapki zarówno zatrzaskowe (które jednak nie spełniają w 100% swojej funkcji w 
przypadku większych gryzoni, takich jak szczury) oraz pułapki żywochwytne, bardziej polecane w przypadkach 
zadomowienia się tego niechcianego gościa. 

•  Można również zainstalować specjalną barierę – siatkę wokół budynku, która zapobiega przedostaniu się 
„niechcianych gości" do budynku. 

•  Naturalnym zabójcą szczurów jest kot, jednak z racji ciągłego dokarmiania i przesadnej troski, zwierzę to nie 
jest zainteresowane łapaniem szczurów. 

P Rodentofobia to lęk przed gryzoniami. 

P Szczury wykazują się niezwykłą inteligencją, która ułatwia im przetrwanie, zdobywanie pożywienia, a nawet 
ochronę przed śmiercią. 

P Samica szczura po zapłodnieniu może przechowywać przez dłuższy czas nasienie i zapłodnić się bez samca po 
pewnym czasie, robi to na wypadek jeśliby owych zabrakło. 

P Zwierzęta doświadczalne, znane jako białe szczury laboratoryjne, to właśnie szczury wędrowne. 

P Stwierdzono naukowo, że szczury potrafią rozpoznać nastrój człowieka i dostosować to do sytuacji. 

P Istnieje indyjska świątynia szczórów o nazwie Karni Mata i znajduje się w wiosce Deśnok w Indiach. 
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TCHÓRZ 

Systematyka 

Domena: Eukarionty 

Królestwo: Zwierzęta 

Typ: Strunowce 

Gromada: Ssaki 

Rząd: Drapieżne 

Rodzina: Łasicowate 

Rodzaj: Mustela 

Gatunek: Tchórz zwyczajny 

Podgatunki: 

•  M. putorius anglia 

•  M. putorius aureola 

•  M. putorius caledoniae 

•  M. putorius furo – fretka domowa, udomowiona forma 

tchórza 

•  M. putorius mosquensis 

•  M. putorius putorius 

•  M. putorius rothschildi 

Gatunek: Tchórz stepowy 

Podgatunki: 

•  M. eversmanii admirata 

•  M. eversmanii amurensis 

•  M. eversmanii eversmanii – gronostaj europejski 

•  M. eversmanii hungarica 

•  M. eversmanii larvatus 

•  M. eversmanii michnoi 

•  M. eversmanii talassicus 

Gatunek: Tchórz czarnołapy- zagrożony wyginięciem 
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TCHÓRZ ZWYCZAJNY

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

ŚRODOWISKO I POŻYWIENIE

Tchórz zwyczajny (Mustela putorius), zwany też 
często tchórzem europejskim, czy pospolitym, to 
gatunek drapieżnego ssaka z rodziny 
łasicowatych. Jest mniejszy i bardziej niezgrabny 
niż tumak.  Tchórz ma budowę ciała 
charakterystyczną dla łasicowatych – 
wydłużony, giętki tułów, krótkie kończyny i duga 
szyję, na której usadzona jest okrągła, mała 
głowa. Pysk ma krótki, oczy małe, uszy szeroko 
rozstawione. Ogon niedługi, puszysty. Tchórz ma 
ciemnobrunatne ubarwienie z żółtymi 
prześwitami. Spód ciała, kończyny i ogon są 

czarne, zaś na pysku pojawiają się białe plamy. Długość ciała tchórza wynosi około 30-46 cm, ogon ma 11-17 cm, 
waga u samców waha się od 0,85 – 1,5 kg, u samic zaś 0,6-0,8 kg. 

Głównym środowiskiem występowania są w jego przypadku zagajniki, lasy i 
zarośla, a także tereny pokryte zaroślami blisko zbiorników wodnych. Ze 
względu na to, ze jest to gatunek synantropijny, czasami można spotkać go w 
wiejskich gospodarstwach. Każdy osobnik tworzy sobie kryjówki w 
spróchniałych drzewach, zakamarkach domów, pod kamieniami, czy w 
stworzonych przez inne zwierzęta norach. 
Podstawowym pokarmem tchórza zwyczajnego są drobne gryzonie 
myszowate, żaby i ropuchy. Nie gardzi też królikami czy piżmakami, żmijami, 
ptakami, a także owadami, owocami czy padliną. Przy nadmiarze pokarmu, 
magazynuje go w specjalnych „spiżarniach". 
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ROZMNAŻANIE I DŁUGOŚĆ ŻYCIA

 

WYSTĘPOWANIE

Ciąża tchórza zwyczajnego trwa ok. 40 dnia, a okres 
godowy przypada na marzec i kwiecień. Młode rodzą się w 
kulistym gnieździe, stworzonym dla nich przez matkę z 
suchych traw, skórek i sierści gryzoni. W miocie występuje 
stosunkowo duża ilość młodych, od 2 do aż 12, choć zwykle 
liczebność zamyka się w przedziale 4-6. Młode rodzą się 
ślepe i białe, oczy otwierają w piątym tygodniu życia. Po 
około 2 miesiącach przestają żywić się mlekiem matki i 
zaczynają wyruszać na polowania. Samodzielność osiągają 
po 6 miesiącach, a dojrzałość płciową - pod koniec 
pierwszego roku życia. Na wolności żyją średnio około 5-6 
lat. 

Tchórz zwyczajny opanował niemal całą Europę, aż po Ural. Brak go w Islandii i większości krajów 
skandynawskich oraz na greckich wyspach Morza Śródziemnego. W Polsce rozpowszechniony jest na terenie 
całego kraju. 
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TCHÓRZ STEPOWY

 

 

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

 
ŚRODOWISKO I POŻYWIENIE

 

 

ROZMNAŻANIE I DŁUGOŚĆ ŻYCIA

Tchórz stepowy wielkością zbliżony jest do tchórza 
zwyczajnego, jest jednak dużo jaśniej ubarwiony. Grzbiet i 
boki są więc żółtobrunatne, kończyny i koniec ogona - 
ciemnobrunatne. Głowa i uszy białawe, na czole i wokół 
oczu widnieje charakterystyczna ciemna "maska". Długość 
jego ciała wynosi od 30-80 cm. 

Tchórz stepowy zajmuje głównie tereny otwarte: stepy, półpustynie, łąki czy nieużytki. Samodzielnie kopie 
proste nory, choć chętniej korzysta z cudzych, np. chomików czy susłów. Zajętą przez niego norę łatwo poznać po 
zapachu odchodów i rozkładającego się pokarmu, pozostawionych u wejścia. 

Oprócz susłów tchórz stepowy żywi się chomikami, myszami, 
nornikami i innymi gryzoniami, a z braku preferowanego pokarmu 
także ptakami, jaszczurkami i pokarmem roślinnym. Zimą, gdy 
występują większe problemy z łowieniem pogrążonych w zimowym 
śnie susłów i chomików, chętnie odwiedza brzegi wód, gdzie poluje na 
piżmaki, karczowniki i ryby. Dobowe zapotrzebowanie na pokarm 
wynosi 150 g, co w przybliżeniu odpowiada 1 susłowi bądź 10 
myszom. 

Ruja przypada na okres między lutym a marcem. Ciąża trwa od 
39 do 43 dni, w miocie ok. kwietnia/maja, rodzi się zazwyczaj od 
sześciu do ośmiu młodych. Usamodzielniają się one pod koniec 
sierpnia, dojrzałość płciową uzyskują jednak dopiero po 10 
miesiącach. Tchórz stepowy przebywając na swobodzie dożywa 
6 lat. 

WYSTĘPOWANIE

Występowanie tchórzy stepowych jest ponadto silnie związane z występowaniem ich głównego pokarmu - 
susłów. Spotkać ich można na otwartych terenach Europy, do Austrii, Węgier i Słowacji na zachodzie, po 
wschodnią Syberię, środkową Azję i Chiny. W Polsce jego populacja drastycznie zmalała. Spotkać go jeszcze 
można w południowo-wschodniej części kraju. 
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ZAGROŻENIA ZE STRONY TCHÓRZY

POLOWANIE NA TCHÓRZE

Tchórz traktowany jest jako szkodnik, posądzany o nagminne podkradanie kur z kurników oraz o mordowanie dla 
samej przyjemności mordowania. Napada ptactwo siedzące na jajach i wysysa z niego krew, a same jaja spożywa 
na deser. Gdy potrzeba, podkopuje się podziemnymi chodnikami, skacze na ofiarę z odległości, wbijając kęsy i 
pazury w kark i szyję. Ze względu na synantropijność gatunku, często zakrada się do pobliskich kurników i klatek, 
zagryzając czy porywając hodowany drób czy króliki. 

Na tchórze poluje się od 1 września do 31 marca, po tropie na białej stopie lub na zasiadkę. W zasadzie jednak 
poluje się na nie tylko w przypadkowym spotkaniu. Polowanie na tchórze dozwolone jest przez cały rok w 
ośrodkach hodowli zwierzyny i w obwodach z ostoją głuszca i cietrzewia. Tchórze może chwytać i zabijać każdy 
(również nie myśliwy) w obrębie własnych zabudowań. Wyjątkiem jest tchórz stepowy, który będąc pod ochroną, 
traktowany powinien być w sposób humanitarny i zamiast zabijania – łapany w specjalne do tego żywołowne 
klatki i wywożony na bezpieczne dla naszych gospodarstw odległości. Znacznie bardziej etyczne jest jednak 
solidne zabezpieczanie zwierząt gospodarskich, poprzez zamykanie ich w szczelnych klatkach i kurnikach, 
zwłaszcza na noc. 

CIEKAWOSTKI:

•  Zaatakowany tchórz wystrzykuje cuchnącą wydzielinę z przyodbytniczych gruczołów zapachowych. 

•  Tchórze spędzają wiele czasu na bieganiu z nosem przy ziemi i węszeniu w poszukiwaniu pokarmu 

•  Udomowioną formą tchórza jest fretka (Mustela putorius furo). Jest łagodna, odżywia się mlekiem i mięsem. 

•  Wspina się świetnie po drzewach, pływa i nurkuje. 

•  Lepiej się skrada i poluje na myszy niż kot domowy. 

•  Gromadzi zapas pokarmu w postaci żywych, ponadgryzanych i unieruchomionych żab. 

•  W starożytnym Egipcie trzymano fretkę w domach w celu tępienia myszy. Dzisiaj jest zwierzęciem 
futerkowym, używana też jako mamka dla innych cennych zwierząt futerkowych i jako zwierzę laboratoryjne. 

72



WYDRA  

 
Systematyka 

Domena: Eukarionty 

Królestwo: Zwierzęta 
Typ: Strunowce 
Gromada: Ssaki 
Rząd: Drapieżne 
Rodzina: Łasicowate 

Rodzaj: Lutra 

Gatunek: Wydra europejska   
 

 Podgatunki: 

 L. lutra angustifrons 

 L. lutra aurobrunneus 

 L. lutra barang 

 L. lutra chinensis 

 L. lutra hainana 

 L. lutra kutab 

 L. lutra lutra 

 L. lutra meridionalis 

 L. lutra monticolus 

 L. lutra nair 

 L. lutra seistanica  

Gatunek: Wydra kanadyjska 

 Podgatunki: 

 L. c. canadensis 

 L. c. kodiacensis 

 L. c. lataxina 

 L. c. mira 

 L. c. pacifica 
 

 L. c. periclyzomae 

 L. c. sonora 

Gatunek: Wydra morska 
Gatunek: Wydra olbrzymia 
Gatunek: Wydra karłowata 
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WYDRA EUROPEJSKA

 

 

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
 

ŚRODOWISKO I POŻYWIENIE

Wydra europejska to średniej wielkości zwierzę o 
zgrabnej, silnej sylwetce. Długość ciała wydry 
waha się w granicach 55 -100 cm, długość ogona 
30 -60 cm, waga najczęściej sięga od 5 do 12 kg 
(chociaż zdarzają się osobniki cięższe). Ciało ma 
wydłużone, ze spłaszczoną głowią, krótkimi 
kończynami i długim, szerokim u nasady ogonem 
(zwężającym się ku końcowi). Oczy małe, uszy 
małe, zaokrąglone, długie wąsy. Palce wydry są 
spięte błoną pławną. Gęsta, lśniąca sierść gładko 
przylega do ciała. Z wierzchu ma ona kolor od 
kasztanowobrązowego do brunatnego, od spodu 
jest jaśniejsza. Podgardle jest jaśniejsze – 
srebrzystobiaławe, zaś cześć brzuszna - srebrzysta. 

Ten gatunek wydry związany jest ze środowiskiem wodnym. 
Spotkać ją można nad brzegami rzek, potoków, stawów i jezior. 
Buduje na tam nory, do których wejście znajduje się pod 
powierzchnią wody. Oprócz tego otworu wejściowego, nory 
wydry posiadają jeszcze otwory wentylacyjne, znajdujące się 
pod korzeniami drzew. Czasami zajmują też gotowe nory 
wykonane przez lisa, czy borsuka.

 
Dieta wydry europejskiej jest bardzo zróżnicowana i modyfikowana, dzięki 
czemu odnajduje się ona w każdym środowisku. Główny jej pokarm stanowią 
ryby, raki, mięczaki i żaby, ale uzupełnia pożywienie także gryzoniami, ptakami 
wodnymi i błotnymi oraz ich jajami. Na polowania wychodzi nocą. Od wody 
oddala się bardzo niechętnie. Jeśli jednak głód zmusi ją do szukania pożywienia, 
potrafi podejmować nawet dalekie wędrówki.
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ROZMNAŻANIE I DŁUGOŚĆ ŻYCIA

 

WYSTĘPOWANIE

 

Główny okres rozrodu wydry przypada w 
lutym. Słyszeć wtedy można przenikliwy, 
metaliczny głos, którego skala jest bardzo 
szeroka. Po ciąży trwającej ok. 2 miesięcy w 
komorze lęgowej wyściełanej suchymi liśćmi i 
trawą rodzi się 2 -6 młodych, którymi opiekuje 
się wyłącznie samica. Młode rodzą się ślepe, a 
oczy otwierają dopiero po 4-5 tygodniach. Z 
matką pozostają przez 8-9 miesięcy. Pełny 
rozwój osiągają po 2 latach, a dojrzałość 
płciową najczęściej w 3 roku życia. 
Maksymalna długość życia wynosi 10-15 lat. 

Występuje w prawie całej Europie , w Azji od koła podbiegunowego do Japonii, na południu dochodzi do Wysp 
Sundajskich. Zamieszkuje również Afrykę Północną. 

 

                                                 
12

 ryc. Tomasz Zając. Źródło: wg. Brzezinski i in. 1996, Romanowski 2000, Zając 2008, Lewandowski 2009 

Występuje na terytorium całej Polski, ale 
12

wszędzie jest bardzo rzadka.
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PROBLEM INWACJI WYDR

 

JAK WALCZYĆ Z WYDRAMI?

 

Istotnym problemem, z jakim boryka się wielu właścicieli stawów i oczek wodnych oraz wędkarzy jest kwestia 
inwazji wydr. Liczebność tych drobnych szkodników w Polsce w ostatnich latach znacznie wzrosła. Jej główne 
pożywienie stanowią ryby. Najpierw łowi ryby o złej kondycji fizycznej, które wolniej się poruszają. 
Instynktownie stara się zużyć na polowanie jak najmniej energii. Sytuacja szczególnie groźna staje się zimą, gdy 
na skutek niskiej temperatury wody ryby poruszają się zdecydowanie wolniej (chronią w ten sposób 
zmagazynowaną energię).W tym czasie następuje ich masowe mordowanie. 

•  Pułapka żywołowna 

Działa na zasadzie bardzo czułej na nacisk zapadni znajdującej się wewnątrz klatki. Wydra zwabiona przynętą 
umieszczoną na powierzchni zapadni naciska na płytkę, która natychmiast zwalnia blokadę drzwi. Pułapka nie 
czyni krzywdy zwierzęciu. Schwytanego szkodnika można wywieźć daleko w las, aby nie mógł powrócić do 
naszego gospodarstwa. 

•  Ogrodzenie elektryczne 

W odróżnieniu od tradycyjnych pułapek czy trutek, jest metodą znacznie mniej kosztowną i pracochłonną. 
Wydra, tak jak inne drobne zwierzęta, jest wrażliwa na impulsy elektryczne generowane przez elektryzator 
zasilający całego pastucha. Zwierzę po zetknięciu z linią ogrodzenia doznaje krótkotrwałego wstrząsu - 
bolesnego aczkolwiek bezpiecznego, który wymusza na nim wycofanie się z chronionego terenu. Sprawia to, 
że szkodnik szybko zapamięta miejsce, w którym miało styczność z nieprzyjemnym doświadczeniem i będzie 
omijało osłoniony obszar wodny. 

CIEKAWOSTKI

•  Wydry znane są ze skłonności do zabawy w wodzie i na brzegu. Latem zjeżdżają na brzuchach po błotnistych 
brzegach wprost do wody, zimą ślizgają się po śniegu. W ogrodach zoologicznych całymi godzinami bawią się 
różnymi przedmiotami. 

•  W bardzo ciekawy sposób opisał w swoich pamiętnikach życie oswojonej wydry Jan Chryzostom Pasek. 

•  W wodzie o temperaturze ok. 10 stopni Celsjusza, wydra musi zjeść co najmniej 100 g ryb na godzinę, aby 
przeżyć pod wodą. 

•  Większość gatunków poluje od 3 do 5 godzin dziennie, zaś samice karmiące do 8 w ciągu doby. 

•  Wydra europejska potrafi płynąc pod wodą przez 400 metrów bez zaciągnięcia powietrza z szybkością nawet do 
15 km/h. 

•  Długa sierść wydry pokryta jest tłuszczem, chroniącym go przed przenikaniem wody w jego głąb. 

•  Wydry podczas snu trzymają się często za łapki, aby nie odpłynąć, od swojej grupy. 
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