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Ryś a gospodaľlĺa leśna Polska nie wyľóżnia się wśľÓd krajÓw

europejskich największą lesistoŚcią. Jednak to' czym mozemy slę JeSZCze poszczyclc' t'o IaKL'

ż'ezachovłały się u nas prawdziwe perły - lasy, gdz'ie nada|Żyjąna1rzadsze w Euľopie gatunki
możemy się jeszcze poszczycliĆ, to fakt,największą lesistoŚcią. Jednak

zwierząt.Jednym z nich jest ľyś,

R ĽJ: J;ľj;:ľ:í:lĺ ;"ŕľŕ:Ĺľiľľii Í:;
tak pokaźnej postuľy na obszaraclr, gĺhie Ąjc,
ľz-adko się o nim s\'s4i a jeszcze ľzrdzie| się go

rviduje. Jest tak cllatego, że ľyś plorvaclzi baľclzo

skľpy tľ1'b Ąaia i iĺv1'kle nie porvocluje szkócl,

plzeL Co nie wchodzi czlorviekolvi iv dľogę. Jest
'lzĺvycajakt1ĺvny nocą i sanrotnie pľzemieszcza

się iv obrębĺe srvojego teľ1Ąońunl, co utľu(lnia

zobaczenie go. Śľocloiviskiem Ącia ľ1'sia jest las,

ale rv Polsce rr1'stępuje on glÓrvnic na ri'schoclzie

kmju i w Karyatach. JeŚli u'ziąć pocl urvagę ob-

szĺr; gclzie rysie b1'ttrją obecnie samoistnie (ciryli,

nie licząc ľysi ľeintrodukorvan1ch, tv Pttszcz.y

Kantpinoskiej i Piskiej), to porr'ieľzchnia qch

lasóiv stanotr'i zaleclrvie 1170 wsz}'stkich obsza'

ľÓw lcśnych w naszym krzju. Szacujc się, że pol'

skie lasy zamieszkrtje q'lko okolo 200 tych avie'

ąt. Nalr'et jeŚli jest to liczba zaniż'orla (z potvo'

clu tľuclności ĺ'liczeniu clľapieżnikóir), to naclal

ich całkoĺ'ita liczebnoŚć rrrycla1e się skromna.

llc}on Kaľpat i PogÓľza Kaľpackiego to najrvięk'

sza 7l\'arta ostoja ľysi. I\'tuje tu okoto 10% całej

populacji. Pozostala częŚĆ,,1lolskich'' ľysi roz.1lto-

szona jest rv kilku kornpleksach leśnych

na rvschoclzie kmjtr ĺ' Ptlszczry ĺJialoivieskiej, Kny-

szryńskiej, Áugustoir'skiej, a ÍaVe na Roztocz.u

oľaz w Ptrszciry Bor'eckiej i Rominckicj.

\V ciąĺ]il ostatnich thvuclziestu lat spuacja ľysia

\\' nasiryn kraju znacznie się pogors4'la. Populacja

b1,tująca rvczcśniej ĺ'Puszcry Piskiej i lasach NapĹ

l'oclzko-Ranluckich (Puszc-za Niclzicka) pľzestała

Prakq,c"''i. istnieĆ. Do lat 80. ubiegłego ivieku

lasy te b1ły zĺsiecllone przez te kory na qłc licznic,

ż-c pr'orvaclzono unl clośĆ intens1łvny ĺxlstrzll.

Z pervnością rvlaśnie naclmicľne poz1'skanic llykl

bez.pośr'eclnią plzycrłnąri1ginięcia tanl ľ1tsi' Dla'

czego jeclnak clľapieżniki nie porvľÓcily po \\plo_

rvadzeniu ścislej ochrony gatunlar rt' 1991 rĺllcri'

Przivĺlopodobnyrn tt1'tfumaczcnienl tej syuacji

jest ocldzielcnie' q'ch lasórv rozległynli tcrenami

nieleśnymi ocl 1loz-osta\ch obszat'Ótv zĺnlieszka"

nph pľz_ez ry'sic. Kory ściśle nviązane z lasenl nie

miał1'po prostu któęĺly ivľóciĆ.

Poz.ostale pusz-cze póhlocnołvschoĺlnicj Pol-

ski, gclzie ľ1'sie ir1'stępują ĺlo clziś, jak się okazuje,

nie ofeľują tynl kotom jeĺlnakoi1ch ĺvaľunkórv

clo Ąrcia. Najlepiej rvieclzie się ľi'siom iv bogatych

rvielogatunkorgah lasach Puszcry Bialowieskiej.

Tuta1 osiągają one najrr'iększe zagęszczenia'
ql polskiej części tcgo konl1;lekstr leśnego b1'tuje

obecnie ok. 18-20 tych nr'ieľz4t, 66 1r' 1lľz-clicze'

niu na potvieľzchnię lastr (580 knl') ĺlajezagęsz.'

ct.enie3,14,4 osobnik(xv na i00 knit. Natonliast

iv całej Puszcz1'Augustoĺ'skiei, która jest clil'a

Ryś (Lynx lynx)

RyŚ jest dużym dĺapieżni-

kiem z rodziny kotowatych.

Dorosle samce wuą 20-
25 kg, samice są mniejsze

- ważą 17-'19 kg. GlÓwnym pokarmem rysia są

saĺny oÍaz jelenie. lnne zwiezęta (zające, kuĺaki

leŚne' drobne ssaki) są nieznacznym dodatkiem

do ich diety. Rysie są zwiezętami naziemnymi

- nie skaczą z dnew na swo|e oĺiary, jak się

powszechnie uwaa. W poszukiwaniu pokarmu

pokonują dziennie Średnio 7 km. Pzecięlny ryŚ

potzebuje miesięcznie Ł5 saĺen, aby utąmaÓ

się prry łciu. Swoje oĺiary ukrywają W gęstych

aroŚlach lub pod wykrotami i często zagzebu|ą

ŚciÓllq. Jedna duża zdobycz wystarcza im na kil-

ka dni i zwykle zladają ią calkowicie' zostawiając

Ęlko skÓrę' wnęlnnoŚci i większe koŚci. Rysie nie

są niebezpieczne dla ludzi. Bardzo zadko napada-

ją na aľiezęta domowe.

Tak |ak większoŚÓ innych kotÓw prowadzi

samolny lryb życia' Poszczegilne osobniki

w populacji zaimuią bardzo duże teryloria (sam-

ce 250 km'Ż, samice 130 km'Ż), ktlre w rÓżnym

stopniu nakĺadaią się na siebie. Terytoria sam-

cÓw i samic częslo calkowicie się pokrywają'

ale zwykle poza okresem rui rysie unikają się

wzajemnie. W czasie rui (luty-marzec) kocury

i kotki spolykają się tylko na kilka dni. Samce

w czasie jednego sezonu rozrodczego mogą ko_

jarzyć się z rÓżnymi samicami. Rysice wycho-

wują mľode (zwykle 2-3) przez 10-11 miesię-

cy. Usamodzielnione mlode rysie mogą przez

jakiŚ czas pozostawal w ĺodzimej populacji

(zwlaszcza samice) i oczekiwaÓ na zwolnienie

terytorium. Mogą też wędrowaÓ na odlegloŚi

ponad 100 km w lego Poszukiwaniu.

ľazy iviększa ocl Białou'icskiej (poir'ieľzchnia

1200 kni), nalicz.ono z'aleĺlrvie 12-16 kotÓni rvięc

lagęs:zcz.enie qch nvicąt |cst tanl clĺr'tr-tľzy'

loomic mniejsze (1_1,J osobnika/1O0 knl'). Cĺ-'

może ĺp\łvaĆ na taki stan ľz.eczy i czy jest coś, co

można zľobiĆ, aby to zrn'en''l

Ulubione miels(a polowan

i odpoĺzynku

Baclania proivaclzone ytvez'hklacl Baclania Ssa-

kÓĺ,PAN u'Bialoivieł nacl ry'sianli ri'Puszczy Bia-

lorvieskiej z.clają się pv'ýliżaĆ nas clo oclpolvieclzi

na ľc p1,lania. V rnnlach sze$Zego plogl?nill

baclaĺ'czego, któľy znlierza clo opisania rvp\ĺi'u

iz.olacji lasóiv na populacje ry'si, drapieżniki obseľ-

wo\Yano přł/ pomocy telcmetrii. Namiary teleme_

try'czne ponr'olily na s1'znaczenie micjsc, iv ktÓ'

ľych koty poĄłvialy się tlpolorvaną ĺ.tlobyczą,

a talv-e nliejsc ich odpoczynku. Miejsca te zazna'

czano na mapie, a po odejŚciu drapieżnika dokład-

nie je pveszukiwano' Gcly znajĺloivano szczątki

zjeclzon1rch ofiaľ lub legorviska ry'si, sporz4ĺllnno

ĺloklaclny opis Śroclou'iska w llrolnieniu 10 m, bio-

ąc pod urragę m.in,: typ sieĺlliska i rviek lasu, ocl-

ległośĆ mięĺlzry ĺlrz-eĺanli, obecność cloclatkonych

clcnlent(liv claiąqch nr'iet_4tonl oslonę iłarórvno

rv trakcie poloivania, iak i odpocrynku orzz ocenia'

no sĺpień ĺ'iclocznoŚci. tklało się odnaleŹć rv su-

nlie ponacl 100 miejsc polotĺ'ania oľaz legorvisk

qsi. Aby sprarvdziĆ, cz-y miejsca te r'óznią się czyĺnś

szczegllnynl od inn1'ch fragnlentórv lasu, polótv-

nano jc z losoĺvo rqöranylni rr'teľenie 1runktami,

ktÓre opisano rv taki sam sposób.

Analiza zebľanego Inatcľiału pokazala, ż'e

micjsca polos'ania i odpoľzynku ľ1'si rvystępowa_

ly iv poclobnych typach lasu iak punkty losorvc.

trĺoże to oz.nacz.aĆ, że ľÓŻnorocĺnoŚĆ śroĺlorvisk

rr1'stępujących rv Pusz_ciry Białorvieskie| oclporvia-

42 1l' pľzybliŻeniu prcfeľencionl ľ1'si. Najtvięcej

qch nliejsc (ok. i0%) znajcloivało się rv gąclach,

a najnlnicj w olsach. Gącly iako bogate zbiororvi-

sko leśne ofenrją obfity Żeľ i niejsca schronieIi

sarn i jcleni, ktÓl'e stanorvią glówny pokaľm ľysi

_ nic ir'ięc clzirvnego, że są rÓivnieŻ atmkc1'jne

ĺlla clrapieżnikórrr i\'tieisca polorvań ľysi nie różni'

ly się też oĺl innych frąnlentów lasu pocl rvzglę'

clem wielru cltzeivostanu. \í ponacl 80% byly to

lasy staľsze niż 50 lat, a pľarvie polorr'a polorvari

oclbyla się rv lasach ponaĺl l00_letnich.

i\,ĺiejsca, gĺlzie polorvaly i oc\loc4łva\'ľ1'sie, nie

by\,iednak pľrypaclkoĺa - ocl ich pľeqą1nego

ir1öoľu zalcżĺľ nicrvątpliivie rrrynik poloivania, jak

rÓrvnicŻ bezpiecz-eŕlstrr'o poclczas snu. lVĺiejsca te

r&ni\' 51ę ocl innych frąmentÓĺ' lasu pcivnymi

sz.cz.eg,Ólori1'nli cechanli ĺ'znynli z punktu rr'iclz.c'

nia clrapieżqr Duże koty ocl4nviające się ssakanli

kop1tnyni, rr1'szularją potcncjalnc olnry ruxycaj
rr'sposÓb akt}łvn1i rędľuiąc po ss'oim tery{oriutn'

Nie potrafią onc gonić srvoich ofiaľ Ila ĺlhrgich c\'s-

tansach, tak jak rvilki, lecz clo upatrzonej zĺlobyczry

nlusz4 poĺlkraśĆ się jak najbliżej, poz.ostając nicz-au'

tvaŻonym, aby po kilku skokach clopaśĆ ją isi'1'bko

uśmierciĆ. Baclania pokza\i ż-e takie elenlenty jak

avalone pnie, leż4ce galęz.ic, rr1'kroľy czy kępy gęs

qah zĺroŚli, ktÓre mogą b1ć ĺykor4srane jako

osľona rr' tľakcie poloĺ'ania, byly dĺr'ukrĺĺnie licz.'

niejsze ii' nliejscach uclan1ch łorvów ľ1'si niŻ ĺ' miej_

scach losori1ch. \\ĺ tynl nĺejscu Wano pą1]o_

nlnieć, że Puszczz Bialori'ieska (narr'ct rv cz.ęści }
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r!ĺiejsca poloĺaŕl ľ1si oĺlznacz'alľ się rÓĺ,llież
innynli cechami, oclľóżniającynli ;e ocl pľzecięt-
n1ch fIagnlentóľ lastl. Dľzerr'ostan $'tvch nil;j-
scach blł mniej zĺraľqi a poclsat rzáclszy níŻ
gclzie indziei. Ma to ll1'c. nloże zrviązek z \,Ä.l, Że
najtlażniejs4łn znll,slenl nsia, króľego cläĺ,niej
ztęno,,osttoĺ'iclzenl'', jest wzrok. Drzpieżnik
nlusi plec1Ąnie ocenić oclległość ĺlo poiencjal-
nej zĺl9lrłl a co za qln iclzie szansę jejschu,r,-
tania..Dlatego ĺażne jest, aby nliejsce polorvania
charakteľ1zorvalo się cloblą ĺ,iclocznodcią. Gęsto
ľosnące clrzewa mogl1'by rll,nież stanonłc. pize-
szkoclę. ĺ,czasĺe szybkiego i gnahorrłlego aiakrr.

. , 
Upolonaną olľaľę,taz\1,gąisaľnę lub nlloclego

jelenia, ľ1ś a\'}lkle stal? się zciągnąć n, ur,.nň.
nliejsce,. ab,v zabezpiecą,Ć sn'oją z-clobycz prz.eĺl
innynli clmpieŻnikanli ltlb pacllinoź.elranli i ľ'spo-
koju spoĄnać prLezlłlkaclni. 1Ł nlie1sca z koiei,
w poIóĺłlaniu z otoťzenienl, charnkter1zoĺvał1, się
zIlacznie gęstsą,nl poĺlsałenl i ogrlnie nlnieją
ĺ,iĺlocznością. R1'ś z calą pewnością bar.clz'o ĺlokLcL
llic aIlaliztlje cechy ĺltoczenia i poĺle|nluje srosoĺvną
clecvję lĺrlcżnie oĺl okoliĺzności. Jcśli na pI4'klaĺi
ofiara zostanie zabita ĺ'stosunkorr'o gęsqrn śroclo.
ĺ'islĺl c|ająqnl 1loczucie bezpieczeŕlsrľa, ĺ,ónc_zas
kot zn1'kle nie zatlaje sobie tľuĺlu jej pzeciągania,
tylko zagrzebuje sĺ'Ój hrp ĺ,ściólce iriĺ ĺ'ie!'r,. Lł;
jasno pokzuje' że ĺ'ostatecznym rozrachunńr clla
nsia |iv1'się nie rylko sanl fakt tlpolouania ofiar1i
ale rÓĺłlież moŻliĺ'ośĆ zjeĺlz.enia jéj ĺ'spokoju.

.ChoĆ, 
jak juŻ 1lisaliŚnl11 rysie są Ściśie oiiąr^,r,

z lasenl, okzalo się, że tv Pttszcł Bialonieskicj
tt'zną rulę rv polouaniu oĺĘrynnją śrrcile.íle pola-
nll Są to glóĺlnie llieĺluŻe gnizda ;araĺające oclno-
ĺ,ienien natumln).nl lub naturalne Ęki. ľakĺe nlĺej.
scasąszczegÓlnie anakcljne ĺlla saren, a mlae 

'jele_ni,.ktÓę znajclują tanl bogan' żeľ pęĺlorrľ i liózne
ziola. DrapieŻnik nla natonliast nieco tIlaľn,ione
iadanie, bo gdl,zblnsię clo polanq nloże lanviei
clostIzec potencjalną ofi arę, pĺ'lzostając niewiĺlocz-
ll1'poĺl osloną lasu. \1ĺ Puszcą, Białoĺ'ieskiej znaj_
ĺluje się clużo ornaqch obszaróĺi które poźoľnie
1ltz1ponlinają tlfubione pl7ez saľnv i ľt'.sie polan1l
ale nieĺeľli ĺluĘ ich częśĆ stanĺlrvią swieże aębji
które nie oferują roŚlinożeIconl closiateanei llosći
połannu. Rlnie- zcleq'ĺloĺnnie unikal1' pońrrania
ĺ' ich pobliżrr' śrcilesne polanv nluszą ĺ,ięc spel-
niaĆz 1lunkttl ĺ.iĺlzellia ľrlsia poĺlĺ,ójrlezn*.iri..
Z jeĺlncj stronr' pou,innt'zapeir'ltiaĆ tlobre ĺaľunki
lokaliiłacji i obsemncji ofiar ylvczte kon; a z ĺiľu-

} zagospoclaI orrnnej) jest nieirispóhnicľnie baľ-
ĺlziej różnoroclna izlwiera rvięcej nlarnrego ĺlt.eu.
na u'pońwnanitt z iluynli polskinli lasani. Skoro
więc rysie rwbieIają z tego bogacrĺa nliejscz o |esz-
cz'e qższe| koncentmcji r}ch elenrcntóul to zna.
czy,Żeleżące na zienli arnlone ĺltzena oclgr1ĺają
kluczĺ.lrrą I olę rr' tlnkcie polonania.

Rttsie spętlilają ĺ,iękz4 częśĆ cklbv na oclpo-
c4łlku. Baclaniaĺ1kazĺl1i że kon'te śIĺlnio pIi-ez
17 goclzin na ĺlobę ĺ,ogóle się nie przenlieśz-c.zĺ-

!ą' pozosta|ąc tt' ukľtcitl. Dlatego miejsce, gĺlzie
ľl,sie w t1nl ciasie przeblnirają, nlusi inl zĺpeňniaĆ
maksjnlttm bezpieczeŕlstĺa' a także óchronę
pneĺl niekorą,stnynli uaľunkanli aľmosfeľ1,any-
nli. opisane ĺ' ttakcie baclali legoĺ'iská ľ1si
w \:'ę!szoś9i spelnĺalv tqżej n1łnienion. o1nin-
sania. Pľzecle ĺs4tstkinl charzkteľ1.zoĺałv się baľ
ĺlzo ograniczĺlną ĺviĺlocznością s1lrarvlapcą, ze ocl-
poc4lta;ący ľ1'ś byľ calkoĺ'icie niewicloczny clla
prąxĺlkoĺ'ego obsenratora naľet z ocllegľości
killĺr nletľów läk skuteaną oslonę claĺnl1,"gęste
nlłoĺlniki, iar ośla' ĺ1'lĺ ory i arnloĺłska clzeiv

\\ĺoĺlrlhieniu ĺlcl miejsc, rv ktlľych ľ1,sie polo-
rrn\i nliejsca oĺlpoc4nku qch kotóĺv bih'usrtu-
owane w inny,ch klasach l,iekonJcll lasriniZ niiey-
scz losoĺe. Poĺlc'złs gcly znaczna ĺ'iększośĆ (lű-
wie 80%) opisanph nliej.sc losorqcl.' 

'r11lnĺtLľ'lasach ponacl 50Jetnich, to ĺv ponacl poioľ'ie
pIzypaĺlkóĺ, ľ1,sie nybieral1' na oĺlpoczyněk gęsre
nlłoclniki. Co ciekaĺe, byly to iłróĺłlo oclnówie_
nia naturalrle, jak i upraq'leśne. i\,ĺia\'one nato-
miast rr'spđną cechę - clla człorvieka bvl1'nieiĺĺ1,-
kle tľtrlne clo plzeb1aia. Volĺe.sie n'egeiaqiny,il
młocĺniki bylv jeĺlnak uĄtkowane ,-laazĺői Ái:i
zimą' gĺl1ż.ĺteĺl1'las ofeľuje więksą |iczbę niiejsc
ĺla';ąq'ch ĺlobrą o.slonę. Bacĺane ptzez nr, ,yri.
bez rrzglęclu na porę Ioht zaĺ,szeinajcloĺa|, jecl-

nak inkamaľki, któr.e zrperrłliały lnl 
'bezpieczerĺ

snto i spokĺ1j.

. 
\V1,korąstr'rval.lie prLezrr'sie na oĺlpocłnek sa.

dz.on1ch przez czľoĺ'ieka uprzw leśnrch nlbŻe nie-
co ĺlziĺvić te osob1; ktÓle kojaIą to nvieą raaej
z naturalry'nli ostępanli leśnynli połďonyni z chń
ocl luĺlzi. Jeclnak sztl'lczne nllocllliki pelnią ĺlla clrr-
pieżnika iclenľ1'czną rcllę jak ql. sanlotzutne oclno_
wienia świeľka, ktĺiľ1' w natumlnynl ĺhzeĺ,ostanie
nloze m,orać spoľe, gęste kęp1t Fakt ten pokazuje
tlĺnicż, że.ten elenlent gos1nclaľki lcśnc; rysie
tr' pellli ilaaĺlaptĺ.lĺaly ĺlo sĺoich potveb. tt,aIiln-
kiem.je.ĺ jeĺlnak to, aby mloĺlniki nie ptzcrvzah,
w krajobrzzie i bv|' oclpowieĺlnio r oznliěsz.czone.'

ponaĺl 200 knl:. Chociz arczlľ poszaegÓlnych
osobników nlogą naklaĺlaĆ się na slebĺe, to i porrĺl
clu tak clużl'ch rr1magaŕl prz-estvenn\ch inĺct
Puszua Bialowieska nie jest clośĆ obsz-eľin' aby pĺl_
tnieścić rr'\,starrzająco liczną i tr\aĘ populację q,gh
drapieżnikóĺr 1br.z wienl1' r lĺ,nĺez,_ze sanlá }izc-
sttzeń rĺe ĺt'star.cąi ;eśli las nie posiacla oclpowieĺl_
nich ĺnlorów Llntożliĺłającvch poloĺnnie i zapeu"
niająqch bezpieľzeli.snl o ľ1,si.

Najlepiej nloŻna to sobie uzn1'slowiĆ porórulu-
jąc ze sobą ĺlĺ'ie puszcze, ĺ' ktlľlch Ąją te koty _
Bialoĺ,ieską i Ätlgustoĺ'ską. ptlszcz_a ľialoruleska,
1xlnlinlo proĺaclzone'j ocl clziesięcioleci gospoĺlaI.
ki lefuej, ĺaiąż jeszcze posiacla cechv naiu,zlneg,
lasu streĄ'unliar.koĺranej, co c4,lli ten obszĺľ uňi-
katorrrym ĺ' skali kraju i konľnentu. Jego rq,jątko-
n'ośĆ polega nl.irl. na u,iektl cltzetl'ostanÓľ'(oĹokl
209ó poĺ'ierzchni, poza rcz-elĺntenl ścisľ1ni BPN,
to staroĺlrzewia nattIralnegĺ-l pochoĺlzellia) i icll
ľÓżnoIoĺlności gattInkoĺ'ej, utrz1'nl1'rĺaniu boga-
t1ch zespolóľ, fauny i floľ1; a takze nagromaclžc.
tlitt stostlnkorr,o clLlĄch ilości nlamr'ego clreĺvna.
\V nat umln1,ch cltzeĺ'ostanach Puszca' ilośĆ nmľ-
nlego clreĺ'na szcuje się na 120 nl7ia. \\ĺ części
zagospoclaroĺrartej jest go ĺlużo nniej, ale nlĺej_
scami tq'stęptIje naĺret clo 40 rn7u leznin1i

PtIszc;n Augustorrľka naronliast już na piarvszy
lztlt oka stanoĺ.'i nieporÓll1'rralnie barctziel ubo_
gie śroĺlonłsko. ChoĆ i tu nlożna znaleŹć rr'ieie cic'
kaqch pľz1,roclniczo zakątków usvttlotvanlch
glóĺllb ĺzĺlhrż ĺlolin uerznlch, to pc1nak ogróm.
ne polacie Puszca' Augustoĺskiej za|lnują jeáno[
te boľ1.'sosnole. Charakteľr.zu|ą się one siábo roz.
ľilliętlłlt porIs4tenl ipochostem oIaz baľclzo nie.
ĺvielką ilością leĘoch nlaItrtlch ĺlzew Jest to

0ego rysie pollrebulą naiDaldzieil

szczególnie ľr'r.aźnie wiĺloczne pozĺ okľesenl ĺ,e.
getac1,,jnynl, gĺlv w ciągnąclch się kilontetranli
pzejm.st1'ch sosnortlch nlonokulttlIach tľuclno
sobie rrl,obrrziĆ skmĺlającego się tlrapieżnika. I rze"
cnľiście, poĺlczas gĺly ĺ, Pusz.c4,Bialoĺ,ieskiej kil_
ka clni po ponorvie nlożna spotkać ślacly ľr,sia bra.
u,ie. na kzclej le.śnej clľodze, to ĺ, AtIgusiorr'skie|
llloŻna jeanleŹĆ n4ko rr'kllĺr ocllegl,rch oĺl siebie
nliejscach. Ten rr'ielki konpleks leśny jeĺlen z naj_
ĺt'ięksach arĺrtlch obszĺrórr' |eśnrcli ĺ, I,olsct,
nlÓglbv praĺĺlopoĺlobnie ponlie.ściĆ clużo liczniej-

ą populację r1lsi niż rr'chĺ'ili obecnej' gclyĘ'śró.
ĺloĺ'isko bľlo ľanl barĺlziej zrÓżniconane.
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giej głrzmntoĺ'aĆ żeľ ssakonl kopttnynl ĺ, postaci
nllochch kIzetróĺ, i poĺhostóĺ' tlrzeĺi krÓre srano.
ĺvią jeĺlnocześnie oslonę clla ĺląlieżnikóĺi

Poclstaĺ'onryn czvnnikienl ĺlecrrlującľnl o obec.
ności dľapieżniklĺ' jest przetle rrsastkinl ĺlostęp.
nośĆ pokaľnlu. Nasze baĺlania poka zĺlją,Żenz.alöŻ-
nclśĆ jest.ĺltlżo balĺlziej złozona. Abv populacja
ľvsia nlogla plzett.rtaĆ, nie ln'.starľzľ karlalěk lasu
i ä,jące rv ninl saľnll Łarĺt'o rrl,obi.lziĆ sobie las
zĺnlieszkant,przez liane ssaki kopttne, które ľę-
ĺlrrrją przecl oczanli clmpieŻcĺiw nĺôporrafiącrch się
clo llich zblia'Ć na n'vstaIczającą oitleglosi,'ab1, je
tIpolonać, z poir,oĺlu bralnr slstarczająĘ oďoltlł
Innľm tr'ażnvnl cannikienl |esi ĺ'ielkoiř łônlpleŕ-
.ĺl leśnego' Jest ĺo związarle z faktenl' Że ľrsie iraĺ_
laIją ogrclnlne areałľ osobnic'ze zainluiąóe nanlt

Snr'ierrlzone pľzez nas plefeIencje śroclorr'isko_
ĺ,e-ľt si cloncz4ce miejsc polou.allia i oĺlpoca,llku
u' Puszczv Bialorvie.skiej, pnez ĺąlącl na jej pier'
tiornľ charakter; są pmĺrlopoĺlobnie zbĺĺżone
ĺlo narulalnvch ĺrr'nlagaŕl gatullĺl. ,\ĺogą bi,Ć ĺ,o_
DcC tego tlaktou,alre jako sĺoiste kľtleliunl oce-
nv jakości śroclowiska na obsiĺrach rv rvięksanl
stopniu prz.eksztalcontch 1lrzez czloĺ,ieka, gĺlzie
gospoclaľka leŚna stanorr,i gliwnľ cannik kiztal-



tuiącystľuktuľę |asu. Infoľmacie te mogą ipowin-

ny byĆ wykoq'stywane w akrywne'j ochľonie qd,

Ą zapcwnić jei efektywnośĆ. V ramach dzialań

n^ lzeu ochľony tych kotów, które miałyby do-

pľowadzić clo wzmocnienia populacji w obľębie

jej aktualnego zsięgu, iak i ich trvałego porvrotu

na wcześniej zajmowane teľeny' muu4znalúć'się

tuy kiśle zwięane ze sobą elementy.

Pierwsą,m i najwznie|szym z nich jest oczywi-

ście ďpowiedni a baza Żercwa (pnede wsąrtkim

saľny iielenie). Dlatego poąslĺanie lolvieckie sa-
kóĺv ieleniowatych pwinno uwzględniać potrzeby

polĺarmowe rysi (i innph ĺvspólbytująqch z nimi

dużych dľapieżników). Drugi, niezĺvykle isomy

element, to kotyarze ekologiczne, kóre należy

uľwoľzyć mięĘ duĄmi komplekami leśnymi,

zamieszkiwanymi obecnie lub rv pzeszlości przez

rytie. M{ą one na celu umożliwienie im swobod-

nych mĘľacji na duże odleglości, co jest niezĘdne

dla utqłnpvania odpowiedniej r'ó,żnorodności ge-

netycznej ich populacli orzz zasiecllania nowych

obszarórv ]izecim elementem, ĺ,obec inĺoľmacji

przytoczonych w tym artylarle, jest reorganizcla

pľac leśnych w taki sposlb, aby prowadziły

do wzbogacania stľuktury dvewostanów uwzgĘ-
niaiącei biologię tych zwieąt. Poĺ'inna ona doty-

czyć zľówno tych obszar'óq gdzie rysie qttępuią
obecnie, jak i innych więks4ch kompleksów

leśnych, któľe mogą potencjalnie sanowiĆ siedli-

sko ľpia, a nawet ewentualnych korytany ekolo-

gicznych, ktlre powinny ie rv prąoztďci lączyć.

Pzebudowa duewostanu może stać niejedno-

komie w konflikcie z potrzebamigospoclaľki le-

śnej. Niemniej jednak poĺzeba ochľony pr:ryrody

naklada również na politykę pańsĺľa oborvipek

zapewnienia wlaściwych waľunkórv b1'towania

gatunkom, któľym nadano rzngę ściśle chľonio-

nych. li'udno oczekiwać, aby każdy obszaľ leśny

pnelsaalcono na wzóľ Puszczy Bialowieskiej, ale

istnie|e kilka aspektów, które mogą b1ć uwzględ-

nione w celu wyptzcowania kompľomisu.

7'nadnicr.a sprzecznośĆ między interesami

ochrony przyľody a dotphczasową polityką

leśną znajduje się w kwestii maľNego dľeĺvna.

,Jnstľukc|a ochrony lasu'', choĆ nakazuje utzy-
mywanie w lesie maľľĺvych drzew, to jednak nie

przewicluje większej ilości posuszu niżZ m'/ha

(tylko w dnewostanach liściastych). Rola maľ-

twego dreĺvna w lesie jest iednak coraz lepie|

ľozumiana i doceniana w związku z konieczno-

ścią zapewnienia ľozwoju wsz)'stkich oĘani
zmőw rwiąuny ch z r ozkładaiącym się d rewnem,

a pnez to dbałością o różnorodność biologiczną

ekosystemów leśnych' Jego znaczenie dla na-

szych kotów jest clodatkowym waŻnym argu-

mentem w tej sprzrvie. Nie sposób w tym mo-

mencie clokładnie wylicryć, ile lezaniny należa-

lĄ zostawiaĆ w lasach, uwzględniając potr'zeby

ľysia' Niewątplirvie należaloby cląĄć do uą'ska-

nia waľtości zbliżonych pľzynajmniej clo tych,

jakie mamy aktualnie w zagospodar'owanej czę-

ści Puszczy Białoĺvieskiej. Ilość mar'trvego dľew-

na powinna być też zľó'żnicorvana w zależności

ocl typu i wieku dľzewostanu.

Najlatwiejszym do zakceptowania w gospo-

daľce leŚnej faktem wynikającym z biologii ľpia
wydaie się wykoüĄ/stywanie przez nie mlodników

|ako miejsc odpoľzynku. Nie brzku|e ich zarłły'

ľzaj w lasach zgospodar'owanych. Należy tylko

dostosoĺvać ich wielkość i sposób przestŽennego

l'ozmieszczenia. Młoĺlnik użytkowane pzez rysie
w Puszczy Bialowieskiej byly zwykle stosunkowo

niewielkie (średnio zjmowały ok. 2 ha) i zzvlsze

otoczone do|rzaĘm lasem, dostaľťZaiącym pozy-

wienia i miejsc do lego zclobywania.

Baľdzo iĺotne z punktu widzenia stosowanej

pzez ľpie technik łowieckiej jest zachowanie

lub wpľowadzenie elementów decydujących

o ró,żnorodności struktuľy lasu. Calkowicie nie-

pzydatne dla rych zwieąt są wielkopowierzch-

niowe monokultuľy sosnowe. ldealne bloby
wzbogacenie struktury gatunkowei i wiekowei

rych lasów tak, Ą różne typy dľzewostanÓn'

i klasy wiekowe ĺľoqly plzestŽenną mozaikę.

Jeclnolite dľzewostany można ľównież uľozma-

ícać popnez dokonpvanie ębni gnizclowych

i odnawianie ich w sposób sztuczny lub pozosta-

wienie dla obsiewu naturalnego. V miaę możli-

wości nalezłoby również wzbogacać drzewostan

pzez wpľowadzanie dostosowanego do siedliska

poĺlszytu, któľego najaęściej zupelnie bľakuje

w monokultumch.

Sytuacja ry'sia w Po|sce nie jest łatwa i jego los

w naszym kmju nie jest do końca pewny. Uznanie

go za gatunek chr'oniony blo decyzią baľdzo

potzebną ĺ podięą we wlaściwym czasie. Teru

|ednak widzimy, że ochľona bieľna w pr4padku

dużego i tak wymagającego dľapieżnika jest nie-

wysuľczająca' Viedza' któą obecnie posiadamy

ponala nam g!ębíej zrozumieć pouzeĘ rych
zwieąt i unaocznić, jak pľoĺe zabiegi mogą

polepsąć warunki ich bytowania. PĄęta pnez

administrację leśną polityka doskonalenia gospo

dar'ki leśnej na podstawach ekologicznych jest już

częściowo realizowana, co pozwala mieć nadzieję,

że sugerowane pnu nas dzalania spotkaią się

z zaintet'esowaniem administľacji lasów Państ'wo-

wych. Vzbogacenie środowiska rych fascynują-

qch kotów mogloby się pľzyczynić nie tylko

do zparantowania ich ľwaľej obecności w pol-

skich lasach, ale ľównież do podniesienia pzio-
mu różnor'ďności biologianej naszych lasów

i ich ogllnych walorów pąľodniczych.
lnzY$zToF scllMltlr

TOMASZ PODGIRSN, RAFAI KOII'AICZYK

Zaklad Badania SsakÓw PAN w Bialowieży l
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