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WIĘCEJ NA:

N ie znałeś litości, panie! \ 
Hej, sowy, puchacze, kruki,\  
i  my nie znajmy litości: \ 
szarpajmy jadło na sztuki, \  

a kiedy jadła nie stanie, \ szarpajmy ciało 
na sztuki, \ Niechaj nagie świecą kości”  
– któż nie zna tych słów z  „dziadów” 
adama Mickiewicza?

Dwoje oczu, trzy powieki
sowy zawsze były i są tajemnicze, od 

średniowiecza podejrzewano je o kon-
takty z zaświatami. Jak tłumaczą na-
ukowcy, wszystko prawdopodobnie dla-
tego, że ptaki te kojarzone są z cmenta-
rzami, na których mieszkają w starych 
drzewach. Powodów, dla których na 
starych nekropoliach sów nie brakuje, 
jest kilka, jednak zasadniczy jest fakt, że 
przeważnie w nocy panuje tam „święty” 
spokój – po pierwsze od ludzi, a po dru-
gie od drapieżników. dla ludzi spo-
tkanie sowy w nocy na cmentarzu 
nie jest niczym przyjemnym, bo 
jej głos nie brzmi jak śpiew skow-
ronka o poranku. Nie zawsze jed-
nak było tak, że człowiek bał się 
sów. W starożytnej Grecji wzbu-
dzały one respekt i  ceniono je 
za inteligencję. to właśnie ten 
ptak stał się symbolem grec-
kiej bogini mądrości ateny, 
która opiekowała się takimi 
miastami, jak ateny i spar-
ta. szacunek, którym Gre-
cy otaczali sowy, suge-
ruje chociażby to, że jej 
wizerunek umieszczo-
no na ówczesnych mo-
netach. Z perspektywy 
czasu można powie-
dzieć, że trudno o  lep-
szy wybór. sowy to z pew-
nością jedne z bardziej fa-
scynujących ptaków. każ-
dy z nas, nawet jeśli nigdy 
nie widział na żywo sowy, 
gdy tylko ją spotka, będzie 
wiedział od razu, z  kim 
ma do  czynienia. Przede 
wszystkim uwagę zwra-
cają jej oczy. to wyróż-
niający się element, któ-
ry czasem stanowi nawet 
5 proc. masy ciała tych pta-
ków. dla ochrony oczu sowa 
ma trzy powieki: dolną, gór-
ną i tzw. migotkę. Górna słu-
ży do mrugania w dzień, dol-
na do  spania, a  migotka jest 
rodzajem przezroczystej błony. 
oczy są dla sowy bardzo ważne, 
bo w toku ewolucji wykształciły się 
one tak, że ptak ten widzi doskonale 
nawet przy minimalnej ilości światła. 
Co ciekawe, duże oczy nie oznaczają 
dużego pola widzenia. Naukowcy po-
dają, że sowy widzą przestrzennie je-
dynie w 60–70 stopniach okręgu, które-
go centrum znajduje się na środku gło-
wy. dla porównania człowiek ogarnia 
wzrokiem kąt 140 stopni. Mimo to jed-
nak nie bądźmy z tego powodu dumni, 
gdyż sowy mogą skręcać szyję dzięki 
14 kręgom szyjnym w taki sposób, że 
są w stanie swobodnie sprawdzić, co 
dzieje się za nimi. 

Sowie posiłki
do tego ptaki te mają dokonały słuch, 

dużo lepszy od ludzi. Potrafią usłyszeć 
gryzonie, nawet gdy znajdują się one 
pod grubą warstwą śniegu. Uszy i oczy 

są niezwykle ważne dla tego gatunku, 
w jego umaszczeniu znajdują się fałszy-
we oczy, odstraszające inne gatunki pta-
ków. Wszystkie te przystosowania oczy-
wiście sprawiają, że sowy są doskonały-
mi łowcami, postrachem gryzoni, małych 
ssaków i mniejszych ptaków. ich taktyka 

przywodzi na myśl XVii-wiecznych har-
cowników, działających na kresach Rze-
czypospolitej. Czekają w swoich czatow-
niach, znajdujących się na wysokim drze-
wie lub słupie, i obserwują teren dooko-
ła. Gdy zauważą jakiś ruch na ziemi lub 
usłyszą najmniejszy szmer, natychmiast 
przystępują do  ataku. Przeważnie ofia-
ra jest bez szans. sowy bowiem charak-
teryzują się tym, że ich lotu praktycznie 
nie słychać. a to dzięki specyficznej budo-
wie ciała (duża głowa i zaokrąglone pióra), 
oraz piórom, które są pokryte delikatnymi 
włoskami. dzięki temu sowy podczas lata-
nia nie wydają żadnych odgłosów. Na ofia-
ry spadają z nieba, w ostatnim momencie 
wyciągając ostre jak żyletki szpony. so-
wy mają cztery palce. Gdy atakują, dwa 

z nich są ustawione w kształt litery V 
do przodu i dwa do tyłu. W ten spo-

sób zwiększają zasięg chwytu. No-
gi sów są opierzone, co zapobiega 

m.in. ugryzieniom przez gryzo-
nie. ten łowca, atakując gryzo-
nie, oddaje nam niemałe przy-
sługi, skutecznie ogranicza-
jąc ich liczbę. Nigdy jednak 
nie jest tak, że wytrzebi ca-
łą populację do końca. spe-
cyficzny jest również sowi 
proces połykania i trawie-
nia. o ile to możliwe, ptak 
ten połyka ofiarę w całości. 
Według badaczy sowa wy-
pracowała sobie specyficz-
ny savoir-vivre przy stole. 

swoją ofiarę zaczyna bowiem 
połykać od głowy. Gryzoń jest 

podrzucany i  połykany. Ptaki 
są wcześniej częściowo oskuby-

wane z  piór, dopiero po-
tem połykane. sowy nie 
mają zębów do  miele-
nia pokarmu, ale za to 

ich żołądek jest specyficz-
nie ukształtowany: skła-

da się z części gruczołowej 
i mięśniowej. W  tej pierw-
szej znajdują się liczne bro-
dawki wytwarzające śluz 

i kwas solny. odpowiada on za trawienie 
pokarmu. Nieco inna jest konstrukcja czę-
ści mięśniowej, która działa jak żarna roz-
cierające pokarm. oczywiście sowy nie są 
w stanie strawić wszystkiego i takie ele-
menty jak sierść, dzioby, kości czy zęby 
ofiar są usuwane. Ciekawe jest to, że sowa 
wydala je tą samą drogą, którą się dostały 
do żołądka. tak powstaje tzw. wypluwka. 
te specyficzne kluskowate wymiociny to 
prawdziwa gratka dla badaczy. Po pierw-
sze, po ich kształcie można rozpoznać, ja-
ka sowa bytuje w okolicy. Po drugie, wy-
pluwka świadczy o tym, jakie gatunki ma-
łych gryzoni zamieszkują okolicę. to źró-
dło bezcennej wiedzy.

Nękanie przez wybudzanie
sowy wzbudzają strach nie tylko wśród 

ludzi. Boją się ich również inne, mniejsze 
ptaki, które nawet wprowadziły specjal-
ną technikę obronną zwaną nękaniem. 
Wszystko odbywa się w dzień, kiedy so-
wy nie są aktywne. Gdy mniejsze ptaki za-
uważą odpoczywającą na gałęzi sowę, soli-
darnie skupiają się w grupę, aby ją odstra-
szyć. Na widok zagrażającego im gatunku 
wszelkie szpaki, kosy i kowaliki zbierają 
się wokół niej, nalatując na nią i wyda-
jąc piskliwe odgłosy. to szczególnie waż-
ne dla badaczy sów, gdyż mogą oni dzię-
ki pomocy stalkerów namierzyć te piękne 
ptaki. Zwykle nękającym udaje się odnieść 
sukces i zdemaskowana przez nich sowa 
odlatuje. Zwykle udaje się ona w kierun-
ku swojego gniazda, a stalkerzy gonią ją 
do samej dziupli. Fortuna jednak kołem się 
toczy – w tym wypadku sytuacja odwraca 
się w nocy, gdy to właśnie małe ptaki stają 
się ofiarami. W przeciwieństwie do ludzi, 
ofiary sów nie potrafią okiełznać mroku. 
Puszcza Białowieska wręcz słynie z sów. 
W  naszej części żyje 8  gatunków sów, 
w tym rzadkie w naszej szerokości geogra-
ficznej – sóweczka i włochatka. 

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki 
dofinansowaniu z Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść 
odpowiada wyłącznie Fundacja Niezależne Media.

Łowca doskonały
Przez wieki sowy wzbudzały strach. Są aktywne głównie nocą. Zjawiają się bezszelestnie i atakują tak skutecznie, 
że ofiara nie ma żadnych szans. Nic dziwnego, że ptak ten zwiastował wszystko, co najgorsze…
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W Puszczy Białowieskiej możemy spotkać 13 gatunków ssaków drapieżnych. 
W tym niewielkim fragmencie lasu występują w zasadzie wszystkie gatunki 
z wyjątkiem żbika i norki europejskiej. Poznajcie trzynastkę drapieżców.

Łasica
Jedno z najmniejszych zwierząt drapież-

nych. Jego waga raczej nie przekracza 
150 g. W Puszczy Białowieskiej występu-
ją dwa podgatunki łasic. Pierwszy z nich 
należy do  typu charakterystycznego dla 
wschodu i północy, co objawia się tym, że 
bieleje zimą. Drugi, zachodnioeuropejski, 
rzadszy w puszczy, nie bieleje i przez ca-
ły rok utrzymuje jednolity, brązowy kolor. 
Zwierzęta te są aktywne głównie w dzień. 
W puszczy najlepiej łasice mają się w do-
linach rzecznych, gdzie mogą polować na 
duże nornice i gryzonie. Co ciekawe, żyją-
ce w dolinach rzecznych łasice są większe 
od swoich pobratymców w lesie. Spowodo-
wane jest to wielkością gryzoni, będących 
ich ofiarami, a co za tym idzie, łasica żyjąca 
na bardziej otwartym terenie ma kosztem 
jednego polowania większy posiłek. 

Gronostaj
Niestety w  Puszczy Białowieskiej jest 

wypierany przez norkę amerykańską. 
Kiedyś powszechny, dzisiaj żyje na kilku 
stanowiskach nad rzeką Narewka. Ży-
wi się drobnymi owadami, kręgowcami, 
mięczakami. W zimie czasem atakuje też 
zwierzęta większe od siebie, np. zające. To 
zaskakujące, bo ma wyjątkowo nikczem-
ne warunki jak na drapieżnika (podobnie 
jak łasica) i osiąga wagę do 120 g. Gro-
nostaj ma zmienne ubarwienie, zależne 
od pory roku. Latem jego sierść jest ko-
loru czekoladowo-brązowego na grzbie-
cie, żółto-białego na brzuchu, z czarnym 
końcem ogona; zimą futro zmienia na bia-
łe, z czarnym końcem ogona. Niegdyś je-
go futro było wyjątkowo cenione i szyto 
z niego odzież dla najważniejszych osób 
w kraju. Dzisiaj jest on objęty częściową 
ochroną gatunkową. 

Norka amerykańska
Charakteryzuje się smukłą sylwetką 

i  krótkimi kończynami. Zwykle umasz-
czenie norki przyjmuje barwę różnych od-
cieni brązowego, nieraz na brzuchu mo-
gą występować białe plamy – to zależy od 
cech osobniczych. Łapy norek mają pięć 
palców i  zakończone są zakrzywiony-
mi i ostrymi pazurami. Pomiędzy palca-
mi, do około 1/3 ich długości, znajduje się 
błona ułatwiająca pływanie. To właśnie 
z wodą norka amerykańska wiąże swój 
byt. Według badań naukowców 95 proc. 
życia zwierzę to spędza w odległości nie 
większej niż 10 m od wody. Naukowcy ba-
dający życie tych ssaków w Finlandii oce-
nili, że norki są w stanie przepływać po-
między przybrzeżnymi wyspami na Mo-
rzu Bałtyckim. Średnio wizon przepływał 
blisko 750 metrów. W Puszczy Białowie-
skiej to gatunek inwazyjny i wyjątkowo 
szkodliwy dla fauny rodzimej, który moż-
na spotkać nad rzeką Orłówką i nad rze-
ką Narewką. Zwierzę to trzebi populację 
ptaków, gryzoni, ryb i płazów.

Kuna leśna i kuna domowa 
Te dwa gatunki zamieszkujące tereny 

Puszczy Białowieskiej są blisko ze sobą 
spokrewnione. Kolejni przedstawiciele 
łasicowatych w tym zestawieniu. Kunę 
domową spotkamy w otoczeniu siedzib 
ludzkich. Dość często zresztą występu-
je również w miastach. Kuna leśna jest 
za to spotykana w puszczy na całym jej 
terenie. Jest przystosowana do życia na 
drzewach, chociaż poluje na ziemi – prze-
ważnie na gryzonie, ale również na ptaki. 
Nie pogardzi jednak padliną i innym po-
karmem. To sprawia, że liczebność tych 
zwierząt w przeciwieństwie do  innych 
łasicowatych nie waha się w zależności 
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13 drapieżców
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i wydra ma rozszalały metabolizm. dość 
powiedzieć, że musi zjeść na dobę po-
karm równy około 25 proc. jej wagi. Bio-
rąc pod uwagę, że waży nawet 10 kg, to 
jej zapotrzebowanie na mięso jest tylko 
o połowę mniejsze niż… wilka. Wydra to 
gatunek, który jeszcze w latach 80. był 
niemal na granicy wymarcia. Zaczęto ją 
jednak chronić i zakazano jej zabijania. 
od lat 90. jej liczebność rośnie. obecnie 
gatunek ten liczy nawet 15 tys. sztuk.

Lis
Przeciętnie dorosłe lisy mają ciało o wy-

sokości 35–50  cm i  długości 49–90  cm, 
sam ogon ma długość około 53–60  cm. 
Uszy mają 7,7–12,5 cm długości, a koń-
czyny tylne 12–18,5 cm. Waga waha się 
od 2,2 do10 kg. lisy mają wybitny słuch. 
Mówi się, że słyszą odpoczywającego cie-
trzewia z odległości 600 kroków, latającą 
wronę z odległości do 0,5 km. Pisk myszy 
usłyszą z odległości 100 m. lis to jeden 
z nielicznych gatunków dzikich zwierząt, 
który morduje, mimo że nie jest w stanie 
zjeść wszystkich ofiar. dlatego lis w kur-
niku to duże niebezpieczeństwo. Zjawisko 
to jest tłumaczone morderczym szałem. 
Ruchy lisa są szybkie i  zwinne, w kłu-
sie porusza się z  prędkością 6–8  km/h, 
w pogoni lub ucieczce z szybkością na-
wet 45–50 km/h. Świetnie skacze (nawet 
do 5 m) i doskonale pływa. Często jest po-
dejrzewany o czary. W Japonii wierzono, 
że każdy lis jest w stanie przemieniać się 
w człowieka. Co ciekawe, zwierzęta te nie 
są tam jednak symbolem oszustwa, lecz 
opieki nad ludźmi. społecznością, która 
wyjątkowo ceni lisy, są Cyganie. Grupa 
ta podziwia rudzielca za jego niezawod-
ny instynkt, który ratuje go w trudnych 
sytuacjach. W wierzeniach Cyganów sen 
o lisie zwiastuje zdrowie i pomyślność.

Borsuk
to średniej wielkości zwierzę, którego 

długość nie przekracza 90 cm. dzięki krót-
kim nogom ma nie więcej niż 30 cm wy-
sokości. Może ważyć od 7 do nawet 24 kg. 
Borsuki na wolności żyją zwykle nie dłużej 
niż 15 lat. okres godowy borsuka trwa od 
lutego do października. Najczęściej do ko-
pulacji dochodzi w sierpniu. Ciąża trwa 
7–8 tygodni i po tym okresie rodzi się od 
1 do 5 młodych. Narodziny odbywają się 
w specjalnie przygotowanej norze. tutaj 
młode borsuki pozostają przez 8 tygodni. 
Borsuki większość doby przesypiają. Nie 
przejmują się też tym, co zjedzą. Potrafią 
jeść wszystko, co im się nawinie, niezależ-
nie od tego, czy jest to pokarm pochodzenia 
roślinnego, czy zwierzęcego. Główny posi-
łek to dżdżownice. to z lenistwa, gdyż du-
żo czasu borsukom zajmuje… sprzątanie. 
Borsuk wychodzi żerować wyłącznie po 
zmroku. Jego oczy są przystosowane do te-
go, aby widzieć w niewielkiej ilości świa-
tła. Jednocześnie zwierzę to ma bardzo 
dobry słuch i węch. to prawdopodobnie 
ta druga cecha pozwala mu rozpoznawać 
świat za pomocą zapachów. sierść borsu-
ków jest używana do wytwarzania pędz-
li do golenia. Ponoć właśnie najdroższe na 
świecie są te z borsuczego futra. oczywi-
ście dziś produkcję pędzli przejęli Chińczy-
cy, którzy mają u siebie fermy borsuków. 
Borsucze sadło to, zdaniem znachorów, le-
karstwo na wszystko. 

Ryś
Według danych Głównego Urzędu sta-

tystycznego w Polsce żyją dziś 434 rysie. 
Najwięcej na Podkarpaciu – blisko 300. 
Warto zwrócić uwagę, że zwierzę to nie 
jest kłopotliwe dla ludzi, a jedynym, trud-
nym do  zaakceptowania skutkiem jego 

działalności może być spadek liczebno-
ści zwierząt parzystokopytnych, głównie 
saren, które stanowią około 60–70 proc. 
menu tego kota. Badania w Puszczy Bia-
łowieskiej wykazały, że jeden ryś zabi-
ja średnio cztery sarny i jednego jelenia 
miesięcznie (około 66 sztuk ssaków ko-
pytnych rocznie). szacuje się, że ryś użyt-
kuje powierzchnię ok. 130 km2 (samica) 
i  250  km2  (samiec). Na takim obszarze 
trudno go spotkać, co sprawia, że jest to 
jedno z najbardziej dyskretnych zwierząt. 
Jednocześnie trzeba zaznaczyć, że ryś nie 
jest zbyt mobilny. W  ciągu jednej nocy 
pokonuje średnio od 7 do 20 km. to nie-
wiele. Podobnie jak wszystkie kotowate, 
i on większość dnia po prostu przesypia. 
Przeciętnie jest aktywny ok. 6,5 godziny 
na dobę. W Puszczy Białowieskiej ryś jest 
rzadki i jednocześnie, mimo ochrony, ma 
się wyjątkowo słabo. 

Wilk
to najwięksi przedstawiciele rodziny 

psowatych. samce wilków (basiory) są 
większe od samic (wadery) o 20–25 proc. 
długość ciała dorosłego wilka wynosi 
przeciętnie 100–130 cm, nie licząc ogona. 
Wilki mają wyjątkowy zmysł węchu, zło-
żony z około 200 mln komórek zapacho-
wych (węch człowieka składa się z około 
5 mln analogicznych receptorów). dzię-
ki temu mogą polować i komunikować 
się ze sobą. siła szczęki wilka wystar-
cza, by zmiażdżyć kości zaledwie kilko-
ma kęsami. Nacisk szczęki może osią-
gać 105  kg na centymetr kwadratowy. 
Wilki nieustannie przemieszczają się po 
swoim terytorium. Z łatwością pokonują 
40–50 km dziennie. Mogą przez kilka go-
dzin utrzymywać tempo marszu na po-
ziomie 9 km/h, a momentami przyspie-
szyć do 50 km/h. Wilki komunikują się 
przez zapachy i wycie. Zwierzęta wyją 
do siebie nawzajem i do innych watah. 
Co ciekawe, naukowcy dawno zdemento-
wali popularny przesąd, że wilki najczę-
ściej wyją w czasie pełni księżyca. stado 
wilków (wataha) składa się przeciętnie 
z 6–8 osobników. Mówi się, że wilk mu-
si zjeść dziennie 2–5 kg mięsa. Żywi się 
drobnymi zwierzętami, a polując w sta-
dzie – większymi ssakami kopytnymi. 
Najczęściej są to jelenie, rzadziej sarny, 
dziki, łosie, a nawet słabe żubry.

Niedźwiedź brunatny
to gatunek bardzo rzadki w  Puszczy 

Białowieskiej, ale jednak sporadycznie 
się w  niej pokazujący. Niedźwiedź to 
350 kg mięśni. Jeśli puści się w pościg 
za człowiekiem, to ścigany nie ma naj-
mniejszych szans. Niedźwiedź bez trudu 
rozpędza się bowiem do 50 km/h. ozna-
cza to, że na setkę wygrałby nawet z naj-
szybszym człowiekiem świata Usainem 
Boltem, który może rozpędzić się jedynie 
do 44,7 km/h. dalej: misiowego uderze-
nia łapą nie wytrzyma nawet najwięk-
szy bokser. Niedźwiedź jest w stanie jed-
nym ciosem złamać kręgosłup żubrowi. 
siła nacisku jego szczęk to 440 kg/cm2. 
Gdy jeszcze dodamy do tego 8-centyme-
trowe pazury, to widać, że statystyczny 
niedźwiedź jest dużo groźniejszy, niż na 
to wygląda. W Polsce ich populację szacu-
je się na 200 sztuk. Głównie jednak moż-
na je spotkać w tatrach i w Bieszczadach, 
gdzie szczególnie trzeba zachować czuj-
ność i warto pamiętać, by nie zaskoczyć 
niedźwiedzia. 

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofi-
nansowaniu z Narodowego Funduszu Ochrony Środo-

wiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada 
wyłącznie Fundacja Niezależne Media.
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od liczby gryzoni i dostępnego pokarmu. 
Średnia długość ciała tego zwierzęcia 
nie przekracza 53 cm, a masa dochodzi 
do 1,8 kg. 

Tchórz
długość ciała tchórza dochodzi do pra-

wie 0,5 m. Jest to pospolity gatunek wy-
stępujący na terenie całego kraju. Wy-
różnia się charakterystycznym ubarwie-
niem – na pysku i nad oczami widnie-
ją białe plamy, białe są także końcówki 
uszu. tchórze są drapieżnikami, polują 
na ptaki, gryzonie. Potrafią tryskać cuch-
nącą wydzieliną, dlatego raczej unikają 
ich lisy i psy. tchórz nie podlega ochronie 
prawnej, jest gatunkiem łownym. Udo-
mowioną formą tchórza jest fretka o cał-
kowicie białym futrze. W Puszczy Bia-
łowieskiej bytują nad ciekami wodnymi: 
orłówką, Łutownią i Hwoźną. Zimą są 
na tyle bezwzględne, że potrafią wyko-
pywać z mułu hibernujące żaby. Potra-
fią również zakradać się do ludzkich sie-
dzib, by trzebić ptactwo domowe. 

Jenot
Pierwszego jenota w Puszczy Białowie-

skiej zanotowano w 1955 r. dziś występu-
je on na terenie całego kraju. Jego długość 
ciała dochodzi do 70 cm. Jenot jest przed-
stawicielem rodziny psowatych. Jest dra-
pieżnikiem, ale dużą część jego pożywie-
nia stanowią też rośliny. Poluje głównie 
nocą. Głównymi ofiarami jego polowań są 
drobne gryzonie oraz jaja i pisklęta ptaków 
gniazdujących na ziemi. Nie gardzi także 
drobniejszą zdobyczą: ślimakami, owada-
mi, skorupiakami i drobnymi kręgowcami. 
W dzień ukrywa się w norach. Rzadko jed-
nak kopie je sam, przeważnie wykorzystu-
je nory wykopane przez borsuka lub lisa. 
Mimo że gatunek wygląda niesamowicie 
sympatycznie, jak skrzyżowanie psa z szo-
pem praczem, to jednak jest groźny dla lu-
dzi z uwagi na wściekliznę. 

Wydra
Zwierzęta z rodziny wydr można spo-

tkać na każdym kontynencie z  wyjąt-
kiem australii i antarktydy. Wymienia się 
co najmniej 13 żyjących gatunków tych 
zwierząt i jeden wymarły. W Polsce ma-
my wydrę europejską. to gatunek wod-
no-lądowy, który lepiej czuje się, pływa-
jąc. Świetnie nurkuje. Wystraszona po-
trafi zniknąć pod wodą na cztery minuty 
i w tym czasie przepłynąć około 400 m. 
Jej futro jest wręcz stworzone do wody. 
skóra wydry jest pokryta bujnym owło-
sieniem (niektóre gatunki mają nawet 
155 tys. włosków na centymetr kwadra-
towy), które stanowi doskonałą izolację. 
Zwykle bowiem tego ssaka można spo-
tkać właśnie nad rzeką i jeziorami (rza-
dziej nad morzem), słowem tam, gdzie są 
ryby. to one stanowią podstawę jego die-
ty. stanowią przeciętnie od 50 do 90 proc. 
pożywienia. Wydra jednak nie wybrzy-
dza. Przyciśnięta głodem może zjeść ra-
ki, małże i  chrząszcze wodne, a  nawet 
drobne ssaki i  ptaki. Jak niemal każdy 
przedstawiciel rodziny łasicowatych, tak 

Niedźwiedź to 350 kg 
mięśni. Jeśli puści się 
w pościg za człowiekiem, 
to ścigany nie ma 
najmniejszych szans. 
Niedźwiedź bez trudu 
rozpędza się bowiem 
do 50 km/h. Oznacza to, 
że na setkę wygrałby nawet 
z najszybszym człowiekiem 
świata Usainem Boltem, 
który może rozpędzić się 
jedynie do 44,7 km/h.
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Maszyny do zabijania
Od tysiącleci budzą strach i szacunek. Ich obecność stale niepokoi potencjalne ofiary, które wytworzyły mechanizmy obronne i wyostrzyły zmysły. Drapież-
niki od milionów lat pokazują jednak, że potrafią być skuteczne i zabijać z ogromną precyzją. 

drapieżnictwo można scharak-
teryzować jako zabijanie i zja-
danie innych organizmów. to 
taktyka na przetrwanie znana 

od milionów lat. dziś zwierzęta dra-
pieżne występują na wszystkich kon-
tynentach i we wszystkich możliwych 
środowiskach. 

Od łasicy do niedźwiedzia
Najmniejsze z nich, łasicowate, ważą 

nie więcej niż 150 g, co jest w rażącej 
dysproporcji z  ogromnymi niedźwie-
dziami kodiak, które mogą ważyć nawet 
800 kg, czy jeszcze większymi słoniami 
morskimi, których waga może prze-
kraczać nawet dwie tony. każde z tych 
zwierząt zabija, żeby przeżyć. każde 
ma również swoją oryginalną licencję 
na zabijanie. Część, jak wilki, stawia 
na współpracę i taktykę, tak aby zago-
nić i zamęczyć swoją ofiarę. tak robią 
oczywiście zwierzęta w Puszczy Biało-
wieskiej, które do polowania wykorzy-
stują przewagę w terenie, jaką dają im 
powalone przez wiatr i kornika świerki. 
Wilki nie dość, że potrafią dzięki temu 
wykończyć jelenie, to czasami atakują 
również żubry. Z pewnością ta technika 
przynosi wiele korzyści dla stada. By-
wają jednak wśród drapieżników inne 
koncepcje. 

Śmierć z doskoku
Gepardy czy pumy polują na ofiarę 

samodzielnie, czając się, by zadać jej 
śmierć poprzez szybki skok. techni-
ki zabijania bywają też bardziej prze-
myślane. Przedstawiciele niektórych 
gatunków krokodyli polują na ptaki 
z wykorzystaniem przynęt w postaci 
patyków. obserwowano duże osobniki 
aligatorów, które pozostawały nieru-
chome na powierzchni wody lub przy 
brzegu z patykami umieszczonymi na 
górnej części pyska, czatując na zbie-

rające patyki ptaki. Często do takich 
zasadzek służą zresztą anatomiczne 
części niektórych zwierząt. tak jest 
w  przypadku żółwia jaszurowatego, 
który jest obdarzony językiem przy-
pominającym robaka. Czasami zda-
rza się, że nieświadoma ryba zechce 
złapać taką przynętę, a wtedy z łow-
cy staje się ofiarą i kończy w paszczy 
gada. to jednak nic przy innych tech-
nikach polowań. Pająki łapią prze-
cież swoje ofiary w  skomplikowane 
sieci i  tworzą je często w kooperacji 
oraz współpracy. Zwierzęta regularnie 
do ataków używają też kamuflażu. Po-
trafią się zagrzebywać np. w morskim 
dnie, w bezruchu oczekując na zbliża-
jącą się ofiarę. 

Broń ze zwierzęcego arsenału
Po czym poznać drapieżnika? to 

trudne pytanie, bo grupa ta jest bar-
dzo różnorodna. Zawężając jednak py-
tanie do ssaków, warto zwrócić uwa-
gę na zęby. drapieżniki charakteryzu-
ją się zwykle pokaźnymi kłami, które 
wybijają się na tle siekaczy i  zębów 
trzonowych. szczęki są tak skonstru-
owane, aby ułatwiały odrywanie ka-
wałków mięsa. Najlepiej cechę tą wi-
dać u kotów, które są typowymi mię-
sożercami, a co za tym idzie, doskona-

łymi łowcami. ich uzębienie jest ostre, 
inne niż chociażby psów, które jeśli 
chodzi o  jedzenie, są mniej wybred-
ne. Zęby to niejedyne przystosowanie. 
do wykrywania zdobyczy drapieżniki 
mają dobrze rozwinięty wzrok, węch 
lub słuch. Na tym zresztą polu odbywa 
się nieustanny wyścig zbrojeń między 
mięsożercą a jego ofiarami. to prowa-
dzi nas do stwierdzenia, że nadal trwa 
postęp. Zasada „obiadu dożywotniego” 
dawkinsa i krebsa przewiduje, że ten 
wyścig zbrojeń jest asymetryczny. Jeśli 
drapieżnik nie złapie swojej ofiary, tra-
ci swój obiad, a jeśli mu się uda, ofiara 
traci życie. Zakłada więc to, że to ofia-
ry muszą się dostosowywać (teoria ko-
ewolucji). Nieustanne dostosowywanie 
się może powodować również kłopoty. 
aby uciekać lub gonić zwierzynę, przy-
dają się dłuższe nogi, ale takie kończy-
ny są bardziej podatne na złamanie.  
W  każdym razie śmierć, którą niosą 
drapieżniki, czasami się przydaje. tak 
to już jest, że przyroda w swoim na-
turalnym stanie często stawia na rów-
nowagę. 

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki 
dofinansowaniu z Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść 
odpowiada wyłącznie Fundacja Niezależne Media.

Po czym poznać 
drapieżnika? To trudne 
pytanie, bo grupa ta 
jest bardzo różnorodna. 
Zawężając jednak pytanie 
do ssaków, warto zwrócić 
uwagę na zęby. Drapieżniki 
charakteryzują się zwykle 
pokaźnymi kłami, które 
wybijają się na tle siekaczy 
i zębów trzonowych.


