
Jenot - dľopieżnik z Dolekiego Wsthodu, mimo

że poiowił się w Polsce blisko 50 lot temu, nodol

iesl gotunkiem moło poznonym. 0bseľwowony
w cołym kľoiu iest iednuk goÍunkiem bordzo

skľytyľn, o n0sz0 wiedzo o iego ekologii i wpły-
wie no ľodzime gotunki zwierzqt iest ieszcze
niewielko. W Puszczy Biołowieskĺei, gdzie po

ľoz pieľwszy w Polsce zoobserwowono ienoty,
noukowcy z Zukłudu Budonio Ssoków PAN
ľozpoczęli bodonio nod ekologiq lego gofunku.

l enoty Nyctereutes procyonoides należą do rodziny pso_

I watych. Na początku XX w. występowały tylko w swoim

' naturalnym zasięgu geograficznym: w dorzeczach rzek
Amur i Ussuri na Dalekim Wschodzie Rosji, w Korei, Chinach,
północno-wschodnich lndochinach i Japonii. W latach 20. XX
wieku rozpoczęto introdukcję jenota w europejskiej części by-
łego Związku Radzieckiego, mającą na celu wzbogacenie Íau-

ny futerkowych gatunków łownych. Wypuszczono ponad g ty-
sięcy osobników. Jenoty zaaklimatyzowały się i rozprzestrze_
niły na północy i zachodzie Europy. W 1935 roku pojawiły się
w Finlandii, w latach 50. i 60. zajmowały kolejno Rumunię'
Polskę' Czechosłowację' Bułgaľĺę' Węgry' Niemcy i Austrię.
Pod koniec lat 70. dotańy do Francji. Ekspansja.jenota odby-
wała się W tempie nawet do 300 km rocznie i objęla ponad
1,4 mln km2. W większoścĺ krajów nadano mu nazwę ,,szopo-
waty pies'', ze względu na jego podobieństwo do szopa pra_

cza.
W Polsce jenota po raz pienľszy zaobsenľowano w 1955

roku w Puszczy Białowieskiej. obecnie występuje niemal w ca-
łym kraju, ale najliczniej w północnej i wschodniej Polsce'
W liściastych i mieszanych lasach Puszczy Białowieskiej je-
noty znaĺazły bardzo dobre warunki bytowan|a. lch zagęsz-
czenie wynosi tu 5-7 osobników na 10 km'Ż, Preferują podmo-
kłe doliny rzeczne, Wilgotne grądy i olsy'

Pľzykłodne życie ľodzinne
Wyjątkowo wśród drapieżników jenoý żyją w parach, które

są tnĺałe z roku na rok. Samiec i samĺca użytkują wspólny areał,
zwykle o wielkości4 do 10 km'Ż (rys. 'l). Razem wyruszają na
żerowanie, przemierzając średnio 3,5 km na dobę. odpoczy_
wają we wspólnych schronieniach, którymi są najczęściej nory,
wypróchnĺałe leżące pnie drzew lub gęsta roślinność. Jenoty
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. nory borsukóW, W których jenoty spędzały zimę
Rys. 1. Przykładowe areały dwóch par jenotów śledzonvch

radiotelemetrycznie w Puszczy Bialowieśkiej
zajmują areały zazwyczajw pobliżu rzek iterenów podmoklych,
nie są jednak do nich zbyt mocno przywiązane i z ľoku na rok
mogą użýkować inny fragment terenu.

Ruja u jenotów rozpoczynasię w lutym. Szczenięta rodzą
się zazwyczaj pod koniec kwietnia, są ślepe i nĺedolęzne.
W Puszczy Białowieskiej liczba młodych jenotów w miocie wy_
nosiła od 5 do 12 młodych, średnio 9. Gniazda z mlodymi
znajdowane były w leżących wypróchniałych pniach lip, a tak-
że w gęstych młodnĺkach, norach borsuczych i na tuľzycowi_
sku nad rzeką. Jenoty są troskliwymĺ rodzicami. Zarówńo sa_
mica, jak i samiec troszcząsię o potomstwo, nie pozostawia-
jąc szczeniąt bez opieki nawet na krótko, szczególnie w pierw_
szych tygodniach ich życĺa. Rodzice opĺekują się młodymi na
zmianę, jeślĺ samica żeruje, samiec pozostaje z potomstwem.
W wieku 6_7 tygodni, a więc w pierwszej połowie czerwca,
młode jenoty opuszczają miejsce, gdzie się urodziły i zaczy-
nają towarzyszyć dorosłym. W ciągu dnia są zazwyczaj do-
brze ukryte W gęstej roślinności lasu. W sierpniu, po osiągnię-
ciu ok. 4 miesięcy, młode jenoty zaczynają opuszczać ióda-
ców. Smiertelność wśród nich jest bardzo wysoka; w ciągu

3 pierwszych miesięcy życia ginie blisko 60% szczeniąt, a wiek
1 roku osiąga zaledwie 20% młodych. W Puszczy Eiiałowie-
skiej głównymi sprawcamiśmiercijenotów są wilki, psy i cho-
roby, zwłaszcza wścieklizna i świerzb. odstrzały nie odgry_
wająznaczącej roli w śmieńelności jenotów, zwłaszczaw ostat-
nĺch latach, kiedy jenot przestał być gatunkiem łownym.

Jok przelľWoć zimę?
Najtrudniejszym okresem dla jenotów jestzima, do któĘ dra-

pieżniki te pzygotowują się gromadząc zapasy tłuszczu. Latem
dorosłe jenoý ważą 5-6 kilogramów, późną jesienią masa ich
ciała może pľzekraczać 9 kilogramów. Wrazznadejściem pienľ_
szych mrozów jenoĘ ograniczają swoją al$wność i nawetprzez
kilka ýgodnĺ nĺe wychodzą z kryjówek. Ulubionymi miejscamizi_
mowania jenotów są nory borsuków. W Puszczy Białowieskiej
większość obszemych systemów nor borsuczych jest zimą zai-
mowana przez jenoty. Rozległe i głębokie nory to doskonałe
schronienie pľzed mrozem i śniegiem, ale także przed wilkiem
i rysiem. Badania radiotelemetryczne wykazaý, że jenoĘ zajmują
zazv,lyczď1inną część rozległego systemu nor nĺż borsuki. obeô-
nośó jenotów w borsuczych jamach nie powodowała ich opusz-
czania pzezborsuki. Nie zaobsenľowaliśmy też wzajemnej agre_
sjĺ-między ými gatunkami' Jenoty zapadąątylko w ozôrňĺ<ę,
która jest przeryWana w okresach ociepleń, w przeciwieństwie
do borsuków, które w Puszczy Białowieskĺejtwardo śpią paez
całą zimę. Można wtedy często spotkać ich tropy pay norach.
Wstyczniu, kiedy zużyją zapasy tłuszczu, coraz częściej wy-
chodzą ze schronień w poszukiwaniu pożywienia . \Niaz ź wio-
sennymi ociepleniamijenoý coraz dalej odchodzą od zimowych
kryjówek' pozucając je W marcu lub kwietniu'

Nie mo snecľy nĺeiodolnych
Jenoty są drapieżnikami nocnymi. Rozpoczynają aktyw-

ność przed zmrokiem i kończą o świcie. Jedynie w okrésie
wychowu młodych Mm ten ulega zaburzeniu ĺ wtedy można
spotkaó je żerujące również w ciągu dnia. Jenoty są zbiera-
czami. Skrupulatnie przeszukują teren i Ąadď1ąniemal Wszyst_
ko, co uda im sĺę znaleźć. W Puszczy Bĺałowieskiej ich díeta
wiosenno-letnia składa się głównie z padliny ssaków kopyt.
1ych \29./. biomasy zjadanego pokarmu), płazów (227"), pia-
ków (13%) i bezkręgowców (13%). Uzupełnieniem dietý są
materiał roślinny ĺ drobne ssaki. Jesienią i zimą ponao 6ov"
ljomasy zjadanego pokarmu stanowi padtina kopytnych.
Udzial płazóW W tym okresie wynosi 16o/o, ä gryzońĺ ilu..
Podczas ciężkich zim jenoty mogą odżywiać się prawie wy_
łącznie padliną i resztkami oÍĺar wilków i rysi. Potrałĺą wygrzé-
bać spod śniegu i zjeśó starą skórę jelenia lub dzĺka, a w ókre_
sach dotkliwego głodu zjadająnawet odchody dzików. Często
też odwiedzają karmowiska dzikóu

Mimo że naturalny obszar zasięgu jenota obejmował tylko
Azję Wschodnią, nie jest on gatunkiem obcym w Europie.
Ponad 2,5 mln lat temu przedstawiciele rodzaju Nyctereutes
rozprzeslrzenili się w Eurazji, po czym stopniowo znikali z ob-
szarów Europy. Ponad 'l0 tys. lat temu jenoty występowały
już tylko w Azji Wschodniej' obecny sukces w kolónizacji Eu-
ropy jenot zawdzięcza swojej wysokiej płodności, dużej pla-
styczności pokarmowej i łatwości przystosowania się do trud_
nych warunków klimatycznych. Choć czasem powraca pyta-
nie o możliwość pozbycia się go, wydaje się to nierealne. Je_
not zamieszkał w Polsce na stałe.

Rafal Kowalczyk' Andrzej Zalewski, Bogumiła
Jędrzeiewska' Włodzimieľz Jędrzejewski
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Jenoty zlowione
w Puszczy
Białowieskiej,
po zważeniu
ipomiarach
zostają wyposażone
w obrożę
radiotelemetryczną
t wypuszczone
na wolność
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