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dr hab. Kr4nztof Schmidt pďni funkcję dyreKora ZBS PAN,

interesuje się m.in. podslawami ochrony dzikich kotów, bada

czynniki wpływające na różnorodnośi genetyczną ich populacji.

RAFAŁ Kol,vÄLczYK
lnstytut Biologii Ssakiw

Polska Akademia Nauk, Bĺalowĺeża

r.kowal@zbs.bialowieza.pl

dr Rafal Kowalczyk, zaslępca dyrektora lPs mN,

prowadzi badania nad ochÍoną i zaŻądzaniem populacjami

ałienąt lnteľesłJją go pÍoblemy dowące hislońi, ekolo$i

i żero'vania populacji.

Badania telemetryczne nad populacją
rysia w Puszczy Białowieskiej
dostarczyly bardzo cennych informacji
na temat tego gatunku

Niegdyś tępione jako zwieľzęta niepożąda-
ne i eksploatowane dla cennego futľa, ctziś są
obiektem badań i tľoski o ich pľzyszłość. Ryś
euľazjatyclĺi - bo o nĺm mowa - jest najwięk-
szym W Europĺe dľapieżnikiem z roclz.iny
kotów. Ma chaľakteľystyczną sylwetlĺę ocl-

znaczającą sĺę ľelatywnie l(ľótkim tulowĺem
i wydłużonymi kończynami oľaz baľĺlzo lĺľĺit-
kim ogonem. lVyľóżniają go ľównĺeż ĺllu-
gie pęclzelki na lĺońcach uszu. Zamieszkuje
duŻącz.ęść Euľazjĺ - od Slĺanclynawii, krajów
bałtyckich, Polski i Słowacji aż po Daleki
Wschód' W Euľopie w czasach histoľycznych
występowal w lnzległych lasach porastają-
cych znaczną część kontynentu, lecz w wy-
niku kurczenĺa się i fľagmentacji śľodowisk
leśnych oľaz celowego tępienia pľzetľwał
głównie w jego wschodniej i pólnocnej części'
Na obszarze Polski, gdzie obecnie przebie-
ga zachodnia gľanica naturalnego zasięgu
gatunku (nie Iicząc populacji reintroduko_
wanych), ľyś zasĺedla Kaľpaty oľaz kĺlka
dużych, ale izolowanych od siebie komplek-
sów leśnych na północnym wschodzĺe kľaju:

m.in. Puszczę BiałowiesI<ą, Knyszyńsl<ą
iAugustowską.

Zbadania funkcjonowania populacji tych
clrapieżników w środowisku charakteľyzują_
cym się dużą fľagmentacją podjąl sĺę Insýtut
Biologii Ssaków PAN w Białowieży w ľamach
wĺeloletniego, szeroko zalĺľojonego programu
obejmującego ľóżne aspekty biologii i ekologĺĺ
gatunku. Badanĺa opaľte na najnowocześniei
szej metodyce, m'in. telemetriĺ, badanĺach
DNA, ukieľunkowane był1' nu zľozumienie
funkcji jaką ľyś pełni w ekosystemĺe, oľaz
czynnilĺów, które determinują zagęszczenie,
pľzeżywalność i trwałość jego populacji.

[iczenie rysla
Pionieľskie badania radĺotelemetľyczne

w Puszczy Białowieskiej, czylĺ naturalnych
waľunkach występowania rysia, dostal'czy-
ly unikatowych danych o wielkości areałów
osobniczych i strukturze przestrzennej poptľ
lacji tego gatunku, a także o możliwościach
tłrymiany osobników między subpopulacjami.
Zwróc|ly one uwa8ę na ogl'omne wymagania
pľZestľZenne tych dľapieżniI<ów. Przecĺętny
aľeał jeclnego osobnika wynosi 200-300 km2'
Wykazaly też Claleki (ponad 100 km) zasięg
węclľówek jakich dokonują młode migľujące
osobnĺlĺi. Wyniki te pokazały, jak dużym prob_
lemem dla plawiclłowego funkcjonowanĺa po
pulacji gatunku jest fľagmentacja środowisl<a.
Pozwoliły wysunąć tezę, Że niezbędną cechą
śľodowiska umożliwiającą rysĺom truale ist-
nienie jest ciągłość kompleksów leśnych, która
ma znaczenie dla zapewnienia odpowiedniej
liczebności oľaZ utľZymywania wysokiej różnľ
ľodności genetycznej populacji.

ľragmentacja nie sluży
Żeby pľzekonać się, czy obecne ľozloko-

wanie populacji ľysia w śľodowisku o dużej
fľagmentacji na skľaju zasięgu gatunku wy-
war\o rzeczywiście istotny wpływ na jego
zmienność genetyczną, IBS PAN pľZepro_
wadził analizy mikrosatelitaľnego i mito_
chondľialnego DNA w populacji tych kotów
na obszaľze wschodnĺej i północnej Euľopy.
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Badania ujawniły występowanie baľdzo wy-

ľaźnego zróżnĺcowanĺa genetycznego mię-

dzy populacjami rysia zasiedlającymi obszaľ
między północną Skandynawią a Kaľpatami.
Natomiast baľdzo duŻe zrőżnicowanie jest

wĺdoczne między odleglymi od siebie 8eo8ľa-
ficznie grupami rysi (np. rysi ze Skandynawii
i tych z Karpat). Uwagę badaczy zwrócilo
jednak to, że nawet gľupy zamieszkujące
sąsĺednie, ale ĺzolowane od siebie kompleksy
leśne, np. Puszczę Bialowieską ĺ Puszczę
Knyszyńską, są baľdzo zróżnicowane gene-

tycznie. Stwieľdzono, że ľysie z pólwyspu
Skandynawskiego oraz Karpat wyróżnĺają się
całkowiým bľakiem zmienności mitochon-
drialnego DNA, ale stosunkowo niską zmĺen-
ność wykryto również u kotów z Puszczy

Białowieskiej. Bioľąc pod uwagę fakt, że
rysie są zdolne do baľdzo dalekich wędľó-
wek, wyniki tych badań przekonują, że Írag-

mentacja środowiska wywieľa baľdzo sĺlny
efekt na przepłpľ genów w populacji rysia.
Dużo większy niż sporadyczne przypadki
migľacjĺ.

Polska ma wprawdzie ľelatywnie dość dużo
lasów, lecz ich rozmiesŻczenie (fľagmenta-

cja, bľak ciągłości) jest niewątpliwie jednym

z ważniejszych czynników ogľaniczających
nie tylko swobodną wymianę genów, lecz
także możliwość ľekolonizacjĺ nowych ob-

szarów pľzez rysie. Kooľdynowana pÍZez

IBS PAN od 2000 ľoku ogólnopolska in-
wentaryzacja i monitoľing dużych ssaków
drapĺeżnych pozwoliły oszacować lĺczebność

Ryś ma ľelatnvnle

kľótki tulótY' wydlużone

kończyny oľaz baľdzo

kľotki ogon. lĺa końcach

jego uszu znajdują

się charaKeľystycrne

pędzelkl
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łV diecie rysia

dominu|ą sarny

i ielenie. Niestety, są

one także obiektami

polowań myś|iwych.

towiectwo rmniejsza

ich populację'

pozbatviając rysie

dostatecznej ilości

pokarmu

ľysia \Ą/ Cał1lm lr''o-'l.' na olĺolo 200 osobnilĺór,v.
\Ąlyl<azała, że pomino ścislej ochľon)r 8a-
tLtnI<u jego liczelrność nie ľośnie ĺ ztł,ieľzęta
nie Są lýv stanie oclbttclotl'ać swoje.j 1lo1lulacji
na teľenaCh, $ilzie lł'1l51ę13olvały rvcześnicj.
lb pottvieľclza, że llľalt ciąglĺlści śľocloiviska
leśncgo ma ľzeczyrvĺście llez1lĺlśľĺ:ĺlniĺ: pl.ze-
loŻenie na rł,ielkość 1lo1ltrlacji I'ysia. W kĺlnstl-
Iĺtł'encji może oĺlĺlzialyi'vaĺ1 na jc.j tľlvalĺlśĺ1.

ľllażna struktura lasu
'/.lv iz1l'el< nl iĺ2ĺlzy fľagmen taĺ;ją śľĺlĺ lĺltviska,

zľiżnĺcĺlwanien 8enetyczn),nl 1xl1lLtlaĺ;ji ľysia
ĺjej szansami na 1lľztltľlvanie jĺ:st śĺ;iślĺ; Ll\Ą/aľLlll-

lĺolvally s1lecyÍicznymi tl'ynlaganianli ślrxlĺlt,t,ĺ-
slĺotvymi tych kotĺii,r'. l]aĺlania trllcnlĺltľyĺ;zIle
yl, PLlsz'Cĺ'\, I}iałolv iesk icj w1,kazaly, żtl ľys ir' l l' t l'_

clzo ľzacllĺo optlszczĺtją zt't tt l't), lĺĺlnl 
l llĺll<s lcś n y.

\\i biologii t)'ch zrvieľząt istĺltną ľĺllĺ2 ĺlĺlgľ;'11'ą
\Ą'eWnętľZna stľtll(tllľa ślĺxlotł'iska. l)ľa1lieżnil<i
poclczas polotvania rvybieľają miejsca ĺl sl<ĺlm-
plikotvanej stľttlĺtttľze clna lasu, czyli z.lt_'el'.l-
jące ľozmaite elemenq,, tal<ĺe jal< tv1'lĺloty, 1lnie
pľzewlÚĺ;onych clľzelv, Iĺľzetv1,, 1loclszyt. t\4a to
l'lviązel< Ze Sposol)em 1lolotĺ'ania tych kotótt'.

Potľzebują one oslony, by móc bliżej poĺlejść clo
upatľzonych ofiaľ i pľzeplott'aclzić uĺlany atal<.

Dobľe śľoclotľisko clla rySi to tal(ie, gclzie rvy-
stępttją gęste zaIośla, mloclnilĺi i inne stľttlĺtLtľy
ogľaniczające rviĺloczność i clostępność, ale też
ĺlostaľczające ocl1mtvieclnich tĺ,aľunl<ólt' clo oĺl-

1lĺlczynktl. \Ą/aŹne są także zaľastające polan1'
i zl'ęby. 'l'ĺl one są miejscami żercwania jeleni
ĺ saľen - glórvn1'ch ofiaľ ľ1'51. Zatcm clo pľzy-
czyn tttľLtclniających rysiom ľoZl)ľZestľZenianĺe
się i elventLtalną l<olonizację notvych teľenótt'
l]ćl l eż )/ ľóW n i e Ż' z'alicr'y, ( u pľOSZcZo n ą st ľu l(tLl ľę
śľĺlĺlotvisI<a, jalĺa chaľaIĺtel')/Ztlje Wicle ol)sZa-
llit'r' leśn1,ch rr' naszym l<ľajLt.

Myśliwi szkodzą rysiom
Najtvażniejszym jeclnalĺ czynnikiem ĺlec1,-

ĺlując;,m o 7ĺ.gęs7ĺ7tniu populacji zl,t'ieľząt'

1lĺtjemności śľoclotvisl<a, ľozľoclczości ĺ śmienel-
nĺlści, a t),m Samym o możlitvościach ľoztvojtt
jest polĺaľm. ĺiyś jest tyl)o\\,)'m mięsożeľcą.
lego polĺaľmem mo8ą być l'ó'ne gatunlĺi zwie'
ľZąt, ale clominują tł' lrim 1lrzecle ivszystlĺim
ĺluże ssal<i l<opytne - sźlI'n)/ i jelenie. N4imo

niezbyt cluŹych tozmiaľĺitv ciała (ĺloľosłe samĺ;e
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rysi Ważą maksymalnie 25 kg) rysie są w stanĺe

upolować ofiaľę nawet 4-k-ľotnie większą od

nich samych. Na podstawie badań pľowadzo
nych w Puszczy Białowieskej stwieľdzono, że

sarny stanowĺły ponad ó0o/o zabijanych przez

rysĺe ofiaľ, a jelenie ponad 20%. Precyzýne
obserwacje znakowanych telemetrycznie rysi
pozwoliły ustalić, że jeden kot zabĺja nową zdľ
bycz średnio co 5,4 doby. Dzięki temu obliczo
no, że W ciągu roku pľzeciętny ryś zjada okolo

50 do ó0 dużych ssaków kopytnych, co może

równać się okolo 2óo/o ich populacji. Drapieżnik
ten ma zatem znaczny wplyw na populację

swoĺch ofiaľ i może poważnie obniżać wzľost
populacji saľen'

Z drugiej jednak stľony na saľny i j*
lenĺe polują ludzie. Jeleniowate są jednymi

z głównych obĺektów Zainteľesowań myślĹ
wych. Rysie, któľe także polują na säľny
i jelenie, mogą mieć więc pľoblem ze zdo-

byciem dostatecznej ĺloścĺ pokaľmu, gdyż
przez łowiectwo człowieka zasoby są zbyt
niskĺe. To zdecydowanie negaťywnie Wply-

wa na drapieżniki. Wieloletnie badania
w Puszczy Bialowieskĺej nad dynamiką liczeb
ności populacji ssaków kopytnych orazliczeb-
nością i strukturą pľzestľzenną populacjĺ ľysia
w latach 1991-2006 pozwoliły pľześledzić

reakcję dľapieżnika na okľesowe obniżenie
dostępności kopytnych na skutek intensywnej
ľedukcji ich populacji w ľamach gospodaľki
łowieckiej' Wykazały one istotną zaleŻność,

między zagęszczeniem populacji saren i jele
nĺ oraz wielkością areałów osobnĺczych rysi.
Ponieważ rysie są zwiezętami teľytorialnymi,
wzľost wielkości aľeałów osobniczych spowodo
wał zmniejszenie się pľzestľzeni dostępnej dla

innych osobników, a tym samym spadek liczeb-

ności całej populacji. Obniżenie dostępności

ssaków kopytnych wpłynęlo ľównĺeż na pľzs
żywalność kociąt, gdyż doľosłe samĺce, które

w okľesie wychowu młodych muszą zabijać

trzykrotnie wĺęcej dużych ofiaľ niż pojedyncze

osobniki, nĺe były w stanie efektywnie polować,

aby wykaľmić doľastające mlode. W efekcĺe
szacowana liczba rysi w Puszczy Bĺałowieskiej
spadła w badanym okľesie o 3M07o.

Aktywnie chronió
Chociaż ryś jako gatunek nĺe jest zagroŻony

w skali globalnej, to na skľaju zasięgu jego

występowanĺa wiele czynników ujawnĺa swoje
niekorzystne oddzĺaływanie na jego populację.

Podczas gdy na obszaľach znajdujących się

w obľębie jego ciąłego zasięgu (i zwaľých
śľodowisk leśnych), np. w Rosji, na Łotwie

ĺ w Estonii, liczebność ťých zwiefząt stale ľoś-

nie pomimo intensywnego pozyskanĺa łowie
ckiego, to na teľenie Polski, Lĺtwy i Białorusi,
gdzie rysie są ściśle chronĺone, ich populacja

utľzymuje sĺę od wielu lat na niskim poziomie,

a nawet lokalnie spada. Wyniki badań prowa-

dzonych przez IBS PAN ukazują rysĺa jako

drapĺeżnika niezwykle wľażliwego na zmia-
ny zachodzące w środowisku. Ogľaniczenie
swobodnych wędrówek pľzez fľagmentację
śľodowiska powoduje utratę możliwości wy-
miany genów i spadek zmiennościgenetycznej
populacji, a uboga struktura lasów i eksploa-

tacja jeleniowaých przyczynia się do niskiej
pojemności środowiska dla rysi, m.in. utrud-
niając zdobywanie pokarmu i wychowywanie
młodych. Dlatego sukces ochľony tego gatunku

wymaga akýwnych działań, które powinny

zmierzać do odtwoľzenia ciąłości śľodowisk
leśnych (koľytaľzy ekologicznych), wzrostu
ľóżnoľodności stľuktury lasów i bezpĺecznego
gospodaľowania populacjamĺ ssaków kopyt-
nych uwzględniającego potľzeby dużych dľa-
pieżników.

Chcesz rviedzieć rvięcej?

Schmidt K. Ratkiewicz M. Konopiński M.K. (20ll). The
impoľtance of genetic vaľiability and population

diŕ'tbľentiation in the Eurasian lynx Lynx lynx foľ
conseľvatĺon, ĺn the context of habitat and climate
change. Mammal Reviełv, 4 1, ll2-l24.
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Sukces ochrony gatunku

rysĺa wymaga aktyľnych

działań ze stľony ludzi'

wśľód nich odtwoľrenia

ciągłoścl środowisk

leśnych
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