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Abstrakt: Stosunkowo ma³o jest informacji o tym, ¿e du¿e drapie¿niki mog¹
odgrywaæ rolê pozytywn¹ w zachowaniu naturalnej proporcji œrednich drapie¿-
ników takich jak np. lis, jenot czy kuna. Przeprowadzono szereg obserwacji
i eksperymentów podczas reintrodukcji rysi do Puszczy Piskiej metod¹ „born
to be free”. Stwierdzono i¿ w przypadku spotkania siê m³odego rysia poruszaj¹-
cego siê w pobli¿u wolier reintrodukcyjnych z lisem lub jenotem m³ody ryœ
wykazywa³ zachowanie agresywne. Zebrane obserwacje wskazuj¹ dodatkowo,
¿e w okolicy wolier reintrodukcyjnych i w miejscach gdzie wyk³adano karmê
(tusze saren i jeleni) dla m³odych rysi nie stwierdzono korzystania z tej karmy
przez ssaki drapie¿ne takie jak lis, jenot czy kuna. Drapie¿niki te unika³y tych
miejsc natomiast chêtnie odwiedza³y za³o¿one punkty kontrolne z karm¹, z któ-
rej ryœ nie korzysta³. Zarówno miejsca z karm¹ odwiedzane przez rysia jak rów-
nie¿ punkty kontrolne by³y monitorowane przy pomocy samorejestruj¹cych
kamer. W oparciu o powy¿sze obserwacje opracowano równie¿ sposoby zabez-
pieczania terenu odchowu kuraków leœnych metod¹ „born to be free”. Polega³y
one na zabezpieczaniu terenu wokó³ miejsca odchowu œrodkami zapachowymi
rysi pochodz¹cymi z wolier rysi znajduj¹cych siê w Parku Dzikich Zwierz¹t
w Kadzid³owie. Przeprowadzono tak¿e obserwacje nad mo¿liwoœci¹ u¿ycia od-
powiednio u³o¿onych m³odych rysi i wilków do ochrony miejsca odchowu ku-
raków leœnych.
Zebrane wyniki badañ wskazuj¹, ¿e du¿e drapie¿niki a zw³aszcza ryœ mog¹ byæ
sprzymierzeñcami w ochronie gin¹cych kuraków leœnych.

S³owa kluczowe: ryœ Lynx lynx, du¿e drapie¿niki, „born to be free”, kuraki
leœne

Abstract. Can big predators, especially Lynx Lynx lynx be allies in protec-
tion of forest grouses? There is relatively little information about it, that big
predators can play positive role in keeping natural proportion of mezopredators,
like Fox, Racoondog or Marten. A lot of experiments and observations were
performed during reintroduction of Lynx to the Piska Primeval Forest with the
method „born to be free”. It was found, that when a young Lynx met a Fox or
a Racoondog near the reintroductive enclosure, it showed an aggressive beha-
vior. The collected data indicate that near the Lynx enclosure in places where
deer carcass was put for young Lynxes, no Fox, Racoondog or Marten used this
food. The mezopredators avoided such places, but often came to control places
with food, which Lynx did not used. Both places with food for Lynx and the
control ones were monitored by self-registering cameras. Based on the above
observations, the ways of protection of the areas of rearing forest grouses with
the method „born to be free” were worked out. Around such an area urine (and
feromones) and dungs from an enclosure of Lynxes bred in Kadzid³owo Wildli-
fe Park were scattered.
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Moreover, some experiments on possibility of using especially accustomed young
Lynxes and Wolves for protection of the area of rearing forest grouses were
performed (they were walking with a man around this area). The collected data
indicates, that big predators can be allies in protection of endangered forest
grouses.

Key words: Lynx Lynx lynx, mezopredators, „born to be free”, forest grouse

Wstêp
Stosunkowo ma³o jest informacji o tym, ¿e du¿e drapie¿niki mog¹ odgrywaæ rolê pozy-

tywn¹ w zachowaniu naturalnej proporcji œrednich drapie¿ników takich jak np. lis, jenot czy
kuna. Badania takie przeprowadzono w Finlandii i ich rezultaty by³y przedmiotem prezentacji
dr Gilberta Ludwiga na 11th International Grouse Symposium w Yukon w Kanadzie w 2008 r.
(Ludwig et al. 2008). W Finlandii, mimo i¿ kuraków leœnych jest bardzo du¿o, ju¿ w koñcu lat
60. zaobserwowano spadek populacji. Uwa¿ano, ¿e ma to zwi¹zek nie tylko ze zmniejszeniem
polowañ na lisy, ale przede wszystkim z podjêciem szczepieñ przeciwko wœciekliŸnie. Z chwil¹
objêcia ochron¹ w latach 90. XX w. rysia, gatunek ten szybko rozpocz¹³ rekolonizacjê nowych
terenów na pó³nocny-wschód od Helsinek. Spowodowa³o to nieoczekiwany przyrost populacji
wszystkich borealnych kuraków leœnych. Eksterminacja i zmniejszenie populacji lisów przez
rysia powoduje, i¿ mimo ¿e ryœ te¿ potrafi ³owiæ kuraki leœne nawet na tokowiskach, to
w bud¿ecie sumarycznym jednak poprzez presjê na lisa przyczynia siê do wzrostu ich liczeb-
noœci. Wed³ug Ludwiga (2007) pozytywny wp³yw rysia na populacjê fiñskich kuraków le-
œnych poprzez ograniczanie œrednich drapie¿ników mo¿e byæ wy¿szy ni¿ ich redukcja przez
myœliwych.

Fot. 1. Roczny ryœ osaczaj¹cy lisa (fot. A. Krzywiñski)
Photo 1. A one-year old Lynx encircling a Red Fox
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Fot. 2. Dziewiêciomiesiêczny ryœ wsiedlany metod¹ „born to be free” atakuj¹cy jenota, który znalaz³ siê na
jego terytorium (Nadleœnictwo Pisz) (fot. A. Krzywiñski)
Photo 2. A nine-month old Lynx released by the „born to be free” method attacking a Raccondog, which was
inside his territory (Pisz Forest District)

Materia³y i metody
Celem pracy jest poznanie relacji miêdzy du¿ym drapie¿nikiem, jakim jest ryœ, a grup¹

œrednich drapie¿ników (mezopredators), do których nale¿¹: lisy, jenoty czy kuny. Jak wiado-
mo, ich liczebnoœæ, a zw³aszcza lisów, ostatnio drastycznie wzros³a. Przyczyn¹ wzrostu by³o
zaprzestanie polowañ na zwierzêta futerkowe w zwi¹zku z zanikiem mody na futra natural-
ne, a przede wszystkim wprowadzenie szczepionek przeciwko wœciekliŸnie. Drugim prak-
tycznym celem jest opracowanie metod wykorzystania du¿ych drapie¿ników do ochrony gi-
n¹cych gatunków kuraków leœnych. Jedn¹ z g³ównych przyczyn spadku populacji kuraków
leœnych jest wzmo¿one drapie¿nictwo, g³ównie ze strony lisa. Jak wskazuj¹ badania, lisy
powoduj¹ zarówno straty w czasie wysiadywania jaj, gdzie czêsto gin¹ te¿ samice, jak
i w pierwszym okresie wodzenia piskl¹t, gdy ma³e nie maj¹ jeszcze termoregulacji (Marcström
1987). Ewolucyjnie kuraki leœne nie dostosowa³y strategii gniazdowania do tak wysokich
strat, a w konsekwencji ich sukces lêgowy jest zbyt niski, aby utrzymaæ stabilnoœæ populacji.
S¹ jednak pewne symptomy, o czym œwiadcz¹ ostatnie interesuj¹ce badania fiñskie (Ludwig
et al. 2009), i¿ obecnie mo¿na zauwa¿yæ postêpuj¹c¹ ewolucjê w tym kierunku np. u cietrze-
wia. Œwiadczy o tym publikacja „Zwiêkszone nak³ady na reprodukcjê oraz selekcja miejsca
gniazdowania cietrzewia jako odpowiedŸ na zauwa¿alny wzrost liczebnoœci drapie¿ników”
(Ludwig et al. 2009).

Unikanie du¿ego drapie¿nika przez œrednie drapie¿niki nasunê³o pomys³ opracowania me-
tody wykorzystania tego zjawiska w praktyce do ochrony kuraków w czasie odchowu ich
w przyrodzie metod¹ „born to be free” (Krzywiñski 2010). W latach 2008-2011 przeprowadzo-
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no szereg doœwiadczeñ z zastosowaniem œrodków zapachowych robi¹c œcie¿kê zapachow¹
(mocz, odchody i œció³ka z woliery rysi) na zewn¹trz terenu, na którym odchowywane s¹ kura-
ki, celem zniechêcania œrednich drapie¿ników (lis, kuna, jenot). Drugim sposobem wykorzy-
stania du¿ych drapie¿ników jest obchodzenie naoko³o terenu odchowu kuraków z oswojonymi
– u³o¿onymi specjalnie w tym celu m³odymi rysiami i wilkami, które zostawiaj¹ tam tropy
(Krzywiñski – materia³y niepublikowane). Wstêpne obserwacje nad wykorzystaniem drapie¿-
ników do zabezpieczania terenu, na którym odchowywane s¹ kuraki metod¹ „born to be free”
przedstawiono na V Europejskiej Konferencji Ochrony Cietrzewia, która odby³a siê w Bia³o-
wie¿y (Krzywiñski et al. 2009b). Przedstawiono tam sposoby zniechêcania drapie¿ników, a nie
ich usuwania. Niniejsza praca jest kontynuacj¹ rozpoczêtych doœwiadczeñ z zabezpieczaniem
terenu od drapie¿ników przy pomocy œcie¿ki zapachowej oraz wykorzystania m³odych u³o¿o-
nych rysi i wilków do zak³adania tropów na obrze¿ach terenu, gdzie w naturalnym biotopie
odchowywane s¹ kuraki. Do œcie¿ki zapachowej materia³ pozyskiwano w wolierach rysi
w Parku Dzikich Zwierz¹t w Kadzid³owie lub z zagród introdukcyjnych rysi na terenie Puszczy
Piskiej (Krzywiñski i Kobus 2010).

Teren badañ
Odchów kuraków przeprowadzono na terenie Nadleœnictwa Pisz (Puszcza Piska) na siedli-

sku boru œwie¿ego i suchego na rozleg³ych wrzosowiskach na pasach przeciwpo¿arowych po-
³o¿onych pod liniami wysokiego napiêcia. Pasy przeciwpo¿arowe o szerokoœci ok. 70 m ci¹gn¹

Fot. 3. Wsiedlany ryœ metod¹ „born to be free” przy wy³o¿onej karmie (Nadleœnictwo Maskuliñskie, zima
2011 roku) (fot. A. Krzywiñski)
Photo 3. A Lynx introduced by the „born to be free” method next to putted food (Maskuliñskie Forest District,
winter 2011)
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Fot. 4. Zdjêcie wykonane przy pomocy foto-pu³apki. Ryœ przy wy³o¿onej karmie wiele czasu poœwiêca na jej
pilnowanie przed œrednimi drapie¿nikami typu lis, jenot czy kuna
Photo 4. A photo made by a digital trail camera. A Lynx next to putted food spends a lot of time guarding it
against mezopredators like Fox, Raccondog, or Martens

siê kilometrami w tej czêœci Nadleœnictwa Pisz. Cietrzewie odchowywane s¹ metod¹ „born to
be free” od roku 2004, kiedy to po raz pierwszy tê metodê zastosowano (Krzywiñski i Keller
2005). Od czterech lat rozpoczêto równie¿ hodowlê g³uszców w ramach tematu badawczego-
rozwojowego „Doskonalenie metod hodowli i rozrodu kuraków leœnych (cietrzew i g³uszec)
pod k¹tem ich przydatnoœci do reintrodukcji z zachowaniem bioró¿norodnoœci rodzimych po-
pulacji” (Krzywiñski i Kobus 2009d).

Doœwiadczenia nad zachowaniem rysi i ich relacjami ze œrednimi drapie¿nikami przepro-
wadzono na m³odych rysiach odchowywanych w ramach prowadzonego programu reintroduk-
cji rysia do Puszczy Piskiej (Krzywiñski et al. 2007), g³ównie na terenie Nadleœnictwa Pisz
(leœnictwo Zielone) oraz na terenie Nadleœnictwa Maskuliñskie (leœnictwo Dêbowo) przy wo-
lierach, gdzie by³y wsiedlane rysie metod¹ „born to be free” (Krzywiñski i Kobus 2010). Tam
te¿, a zw³aszcza w leœnictwie Dêbowo w sezonie zimowym 2010/2011 przeprowadzono przy
pomocy fotopu³apki (aparat – kamera cyfrowa z czujnikiem ruchu na podczerwieñ DEHEN-
HOF, model: KG-680V) szereg obserwacji m³odego rysia, który ¿erowa³ przy wyk³adanych
tuszach sarnich lub jelenich. Pozwoli³o to stwierdziæ, ¿e m³ody ryœ porusza³ siê wko³o woliery
samicy w promieniu oko³o 1 km (por. Krzywiñski i Kobus 2009c). Karmê wyk³adano w ró¿nej
odleg³oœci od woliery, gdzie znajdowa³a siê samica (maks. ok. 800 m).
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Wyniki
Obserwacje wskazuj¹, i¿ na terenie gdzie stale przebywa ryœ np. przy wolierach reintroduk-

cyjnych czy w miejscach wyk³adania tusz saren lub jeleni nie odnotowano korzystania z tej kar-
my lub sta³ego penetrowania tego terytorium przez œrednie drapie¿niki jak lis, kuna czy jenot.
£¹cznie w czasie od 30.11.2010 do 24.03.2011 zarejestrowano 2686 zdarzeñ, w tym oko³o 1/3 to
zdjêcia, reszta to krótkie ok. 15 sek. filmy. Tylko dwa zarejestrowane przez kamerê zdarzenia,
ka¿de z innego miejsca (jedno miejsce znajdowa³o siê w œrodku lasu drugie na œródleœnej ³¹ce),
ukazuj¹ przechodz¹cego obok wy³o¿onej karmy dla rysia lisa, na których widaæ, ¿e lis nie korzysta
z wy³o¿onej tuszy sarny lub jelenia i zaraz znika. W miejscach tych nie by³a ju¿ wiêcej rejestrowana
przez kamerê obecnoœæ lisa. Podobne zdarzenia zarejestrowane zosta³y w tych samych miejscach
z udzia³em dwóch jenotów. Najczêœciej z wyk³adanej karmy podczas nieobecnoœci rysia korzysta³y
sójki oraz sikorki, nastêpnie kruki a rzadziej myszo³ów, go³êbiarz  i orze³ bielik. Stwierdzono nastê-
puj¹ce gatunki sikor: bogatka, czubatka, sosnówka i czarnog³ówka, które intensyfikowa³y ¿erowa-
nie w okresie du¿ych mrozów i zadymek œnie¿nych. Je¿eli chodzi o inne zdarzenia stwierdzono, ¿e
w okresie zimy i zalegania pokrywy œnie¿nej z wyk³adanej rysiom karmy korzysta³y dziki. Na
podstawie nagranych filmów zauwa¿ono, ¿e inaczej ni¿ normalnie, za ka¿dym razem pierwsza
do karmy zbli¿a³a siê locha prowadz¹ca warchlaki a dopiero po paru minutach przychodzi³a resz-
ta dziczej grupy. Natomiast w miejscach wyk³adania karmy nie odwiedzanych przez rysia dra-
pie¿niki czworono¿ne takie jak lis, jenot czy kuna by³y monitorowane stale przy pomocy tropieñ
po œniegu. Zaobserwowano, ¿e m³ody ryœ który przebywa³ przy wyk³adanej karmie prezentowa³
behawior ocierania bokobrodami wyk³adanej tuszy jak równie¿ pni s¹siaduj¹cych drzew praw-
dopodobnie zabezpieczaj¹c miejsce przed penetracj¹ innych drapie¿ników.

Doœwiadczenia ze œrodkami zapachowymi od rysi i z u¿yciem ¿ywych drapie¿ników (m³o-
de wilki, ryœ) rozpoczêto w 2009 roku w czasie trwania obozu naukowego zwi¹zanego z od-

Fot. 5. Pilnowanie w dzieñ najczêœciej odbywa siê z dalszej odleg³oœci (fot. A. Krzywiñski)
Photo 5. Guarding during the day the most often takes place from a distance
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Fot. 6. W miejscach wyk³adania karmy dla rysia na przemian z rysiem obserwowano ¿erowanie ptaków,
sporadycznie dzików, natomiast nigdy nie stwierdzono ¿erowania listów czy jenotów
Photo 6. At the places, where the food was given for Lynxes, alternatively the birds were observed sometimes
wild boars, but neither foxes nor racoondogs

Fot. 7. Z regu³y rysie przed ¿erowaniem przeci¹ga³y karmê do gêstego m³odnika
Photo 7. Lynxes usually pulled food into the dense young stand before feeding
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chowem kuraków leœnych metod¹ „born to be free” (Krzywiñski et al. 2009b). Pocz¹tkowo
zak³adano tylko œcie¿kê zapachow¹ z odchodów oraz moczu rysia na zewn¹trz powierzchni na
której by³y odchowywane kuraki leœne i stwierdzono i¿ przez parê dni (do du¿ego deszczu)
miejsca te by³y mniej odwiedzane przez lisy. W póŸniejszym okresie odchowu oprócz tego
rozpoczêto próby obchodzenia terenu obozu z m³odymi u³o¿onymi wilkami a nawet parokrot-
nie z jednoroczn¹ u³o¿on¹ samic¹ rysia o imieniu Ostoja. Trzeba nadmieniæ, ¿e do momentu
u¿ycia w/w metod obóz i wolierki z ptakami zabezpieczane by³y przed drapie¿nikami jedynie
przy pomocy elektryzatorów i fladr. Przez ca³y czas trwania obozu stale prowadzono monito-
ring drapie¿ników naziemnych. Po oko³o miesi¹cu od rozpoczêcia obozu stwierdzono spora-
dyczne próby wejœcia na obóz takich drapie¿ników jak lis, borsuk, jenot czy kuna. Podczas
prowadzenia odchowu kuraków leœnych w 2011 roku (gdzie oprócz cietrzewi po raz pierwszy
uda³o siê odchowaæ du¿¹ grupê 25 g³uszców) zwiêkszono czêstotliwoœæ stosowania feromo-
nów rysi, a teren obozu regularnie obchodzony by³ z dwoma wilczkami oraz jednym m³odym
rysiem. Skoncentrowanie tych dzia³añ spowodowa³o i¿ na terenie gdzie prowadzony jest od-
chów do chwili obecnej (przez trzy miesi¹ce) tzn. do koñca sierpnia nie pojawi³ siê ani razu
¿aden z w/w drapie¿ników mimo, ¿e 200-400 metrów od obozu wielokrotnie widziano pene-
truj¹ce teren lisy nawet w œrodku dnia. Poniewa¿ obie metody (feromony i ¿ywe drapie¿niki)
stosowano najczêœciej jednoczeœnie trudno okreœliæ która metoda dawa³a wiêkszy efekt. Cie-
kaw¹ spraw¹ jest, ¿e wykorzystane do tego celu drapie¿niki by³y jeszcze bardzo ma³e kiedy
zaczê³y obchodziæ teren i na pocz¹tku ledwo pod¹¿a³y za przewodnikiem.

Oprócz tego œrodki zapachowe od rysi od dwóch lat stosuje siê skutecznie do zabezpiecza-
nia przed zaatakowaniem przez drapie¿niki naziemne ¿ywych samców cietrzewia pozostawia-
nych na tokowisku do monitorowania cietrzewi w czasie toków (Krzywiñski et al. 2009e).
Metodê tê stosowano m.in. przy wykrywaniu ostatnich kur cietrzewia (patrz Krzywiñski et al.
w niniejszym tomie) w leœnictwie Szast w 2010r gdzie samca przez kilka dni pozostawiano na

Fot. 8. Nawet m³ody ryœ je¿eli ma do tego warunki dok³adnie maskuje tuszê – w tym przypadku œniegiem
Photo 8. Even a young Lynx hides the body of prey, in this case by snow or grass, if it is possible
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Fot. 9. Do zabezpieczania miejsca odchowu m³odych kuraków metod¹ „born to be free” u¿ywano w 2009
roku a¿ piêciu m³odych wilków (fot. D. Kamiñski)
Photo 9. Five young wolves were used to protect a breeding camp for young grouse by the „born to be free”
method in 2009

Fot. 10. Czteromiesiêczna rysica Knieja podczas obchodu na zewn¹trz fladr (fot. A. Kobus)
Photo 10. A four-month old Lynx Knieja during a walk outside
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noc na tokowisku. Doœwiadczenie to przeprowadzono równie¿ w 2011 roku zabezpieczaj¹c przez
parê dni tokuj¹cego koguta wabika na tokowisku na skraju Puszczy Augustowskiej (gdzie poczy-
niono starania aby zachowaæ pulê genow¹ koguta cietrzewia z w³aœciwie nie istniej¹cej ju¿ popu-
lacji Puszczy Augustowskiej), która parê lat temu jeszcze wystêpowa³a (Keller 2000, Zawadzki
i Zawadzka 2008, Krzywiñski et al. 2009a) oraz jak w poprzednim roku w leœnictwie Szast. Na
tokowisku w Puszczy Augustowskiej podczas obserwacji wczesnym rankiem tokuj¹cego ko-
guta wabika widziano kilkaset metrów dalej penetruj¹cego teren lisa, który nie tylko s³ysza³ ale
i dok³adnie widzia³ tokuj¹cego cietrzewia a mimo to nie poczyni³ prób jego zaatakowania.

Dyskusja
Spostrze¿enia fiñskie oraz nasze wstêpne obserwacje wskazuj¹, ¿e ryœ mo¿e poprzez ogra-

niczanie aktywnoœci œrednich drapie¿ników przyczyniaæ siê do stwarzania warunków sprzyja-
j¹cych bytowaniu kuraków leœnych równie¿ na terenach polskich gdzie prowadzone s¹ prace
zwi¹zane z ich ochron¹ czy reintrodukcj¹ kuraków leœnych. Wydaje siê, ¿e celowe by³oby
zastanowienie siê nad mo¿liwoœci¹ równoczesnego wprowadzenia obu tych gatunków np.
w Borach Dolnoœl¹skich przy reintrodukcji g³uszca. Tereny Borów Dolnoœl¹skich (Puszczy
Zgorzelecko-Osiecznickiej) wykazuj¹ bowiem bardzo du¿¹ lesistoœæ i maj¹ ma³o rozwiniêt¹
turystykê przez co posiadaj¹ wyj¹tkowo sprzyjaj¹ce ku temu warunki (Bena 2001, Bena 2005).
Oprócz wspomnianych wyników badañ G. Ludwiga, w literaturze g³ównie skandynawskiej
mo¿na znaleŸæ jeszcze inne informacje na temat drapie¿nictwa rysia na lisa. Helldin i wsp.
(Helldin et al. 2006) uwa¿aj¹, ¿e populacje lisa mog¹ byæ znacz¹co ograniczone poprzez do-
puszczenie aby populacja rysia siê odnowi³a. O drapie¿nictwie rysia na lisach wspomina tak¿e

Fot. 11. W lipcu 2011 roku rozpoczêto przy odchowie kuraków leœnych pierwsze próby z odstraszaniem
(dekoncentracj¹) jastrzêbia go³êbiarza z wykorzystaniem puchacza (fot. A. Krzywiñski)
Photo 11. In July 2011 the first trials with frightening away (deconcentration) of Goshawk using an Eagle Owl
started at breeding of forest grouse
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dr Cervený (Cervený 2007), który badaj¹c dietê rysia w Czechach stwierdzi³, ¿e lis stanowi
6,76% diety rysia i oprócz domowego kota (2,21%) jest bardzo wa¿n¹ czêœci¹ jego diety. Dane
potwierdzaj¹ce drapie¿nictwo rysia w stosunku do lisa, którego ryœ traktuje „kulinarnie” mo¿-
na te¿ znaleŸæ w zestawieniu Linnella i wsp. (Linnell et al. 1998).
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