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Artyku³ Tomia³ojcia pt. „Fakty i mity
wystêpowania paru gatunków zwierz¹t w
Puszczy Bia³owieskiej” (2003) oraz zbli¿o-
ny doñ tematyk¹ artyku³ autorstwa Gutow-
skiego i Wo³ka (1981) pt. „Rozleg³oœæ nie-
wiedzy o faunie Puszczy Bia³owieskiej”
œwiadcz¹ o sta³ym zainteresowaniu biolo-
gów stanem poznania ssaków Puszczy
Bia³owieskiej. Sytuacja jest o tyle znamien-
na, ¿e w obu przypadkach, w sprawach do-
tycz¹cych teriologii wypowiedzieli siê nau-
kowcy nie bêd¹cy teriologami.

Spoœród teriologów zatrudnionych w
Zak³adzie Badania Ssaków PAN w Bia³o-
wie¿y, tylko ja zareagowa³em na bezpod-
stawn¹ i nieprawdziw¹ tezê Gutowskiego i
Wo³ka, ¿e najwiêksze braki w poznaniu
fauny ssaków Puszczy dotycz¹ nietoperzy
(Ruprecht 1984a).

W przypadku artyku³u Tomia³ojcia
dostrzeg³em pewne nieœcis³oœci, nie roz-
ró¿nia on bowiem nastêpuj¹cych kwestii:

1) wspó³czesnej obecnoœci/nieobecnoœci
rosomaka, sobola, ¿bika i polatuchy w
Puszczy;

2) mo¿liwoœci ich wystêpowania w te-
riofaunie tego kompleksu leœnego w
przesz³oœci geologicznej ziem polskich w
znaczeniu sensu lato;

3) autor nie bierze pod uwagê obiekty-
wnej miarodajnoœci cytowanych przez sie-
bie Ÿróde³, np.Van den Brink „Die Säuge-
tiere Europas” (1957). Ten popularny prze-
wodnik poœwiêcony ssakom Europy prezen-
tuje bowiem zasiêgi geograficzne rosomaka,
sobola, ¿bika i polatuchy w Europie w sposób
bardzo sugestywny (mapki rozmieszczeñ

bêd¹ce w jakiejœ mierze syntez¹) i stwarza-
j¹cy pozory dzie³a naukowego. W rzeczy-
wistoœci jest jedynie poprawnie napisan¹
kompilacj¹, a nie dzie³em oryginalnym, w
ca³oœci opartym na w³asnych materia³ach.

W swych krytycznych uwagach od-
noœnie teriofauny Puszczy Bia³owieskiej
Tomia³ojæ, obok analizy logicznej i seman-
tycznej opracowañ XIX-wiecznych natura-
listów, porusza istotn¹ kwestiê okazów
dowodowych. Maj¹ one bowiem rozstrzy-
gaj¹ce znaczenie i s¹ zdeponowane w kolek-
cjach naukowych, dostêpnych w ka¿dej
chwili osobom i instytucjom naukowym,
zainteresowanym weryfikacj¹ oznaczeñ-dia-
gnoz okazów dowodowych (Ruprecht
1984b). Bêd¹c kustoszem kolekcji nau-
kowych (1964–1989) Zak³adu Badania
Ssaków PAN w Bia³owie¿y, zg³osi³em je do
opracowania Razowskiego (1984), nadto
figuruj¹ one w wykazie œwiatowych kolek-
cji teriologicznych w USA (Genoways,
Schlitter 1981).

Ad 1) W œwietle kompilacyjnego opra-
cowania „Atlasu ssaków Europy” (Mit-
chell-Jones i in. 1999), Puszcza Bia³owieska
w swych dzisiejszych granicach przyrod-
niczych, znajduje siê obecnie poza
wspó³czesnym zasiêgiem geograficznym
rosomaka, sobola, ¿bika i polatuchy.

Ad 2) W przesz³oœci geologicznej ziem
polskich, rozumianych w szerokim znacze-
niu tego s³owa, zarówno rosomak, soból, jak
i ¿bik oraz polatucha, mog³y okresowo
znaleŸæ siê na terenie Puszczy, wzglêdnie
wystêpowaæ na obszarach bezpoœrednio do
niej przyleg³ych. Z faktem tym liczyli siê W.
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Szafer i J. J. Karpiñski, który w swym
spisie ssaków Puszczy da³ temu wyraz, jako
wspó³odkrywca (obok A. Dehnela) zarówno
ryjówki poœredniej (element borealny), jak i
rzêsorka mniejszego (Karpiñski 1956).

Ad 3) Profesjonalnym teriologom wia-
domym jest ju¿ od 12 lat, ¿e szereg mapek
rozmieszczeñ gatunków ssaków euro-
pejskich w przewodniku Van den Brinka
(1957) mo¿e przedstawiaæ dane przybli¿one
w drodze ekstrapolacji. W przypadku ¿o³ê-
dnicy udowodni³ to niezbicie jugos³o-
wiañski teriolog Petrov (1992). Stwierdzi³
on bowiem, ¿e jej zasiêg geograficzny nie
obejmuje ca³ego obszaru Pó³wyspu
Ba³kañskiego, w tym dawnej Jugos³awii,
jak do niedawna powszechnie s¹dzono (Van
den Brink 1957: str. 79). W rzeczywistoœci,
w wyniku rewizji okazów dowodowych
przeprowadzonej przez Petrova, jugos³o-
wiañski area³ ¿o³êdnicy ogranicza siê je-
dynie do 24 udokumentowanych stanowisk
rozsianych ³añcuchowo na pó³nocno-
zachodnim, adriatyckim wybrze¿u tego
kraju (Petrov 1992: str. 145). Autorzy
niemieccy bêd¹cy profesionalnymi terio-
logami, przy omawianiu zasiêgu ¿o³êdnicy
w Europie uwzglêdniaj¹ poprawkê Petrova
(Görner, Hackethal 1987: str. 164).
Powo³ywanie siê zatem przez Tomia³ojcia
na opracowanie Van den Brinka, nie mo¿e
w pe³ni œwiadczyæ o naukowej miaro-
dajnoœci tego Ÿród³a informacji.

Rosomak
(Gulo gulo Linnaeus, 1758)

Ten przedstawiciel elementu faunistycz-
nego borealnego zasiedla wspó³czeœnie
pó³nocne obszary Holarktyki. W Eurazji, na
po³udnie dochodzi do Sankt Petersburga,
Kirowa, Œwierd³owska, A³taju, Mongolii,
pó³nocno-wschodnich Chin, Kraju Przy-
morskiego i Sachalinu. W Ameryce Pó³noc-
nej, rosomak na po³udnie dochodzi do
miejscowoœci Port-Kennedy w Kwebeku
(Gromov, Baranova 1981). W przesz³oœci
geologicznej po³udniowo-wschodniej Eu-

ropy rosomak wystêpowa³ na ca³ym teryto-
rium dzisiejszej Ukrainy. Nawet jeszcze w
XVII i XVIII stuleciu G. gulo stwierdzany
bywa³ na Podolu, Wo³yniu, Bukowinie
(Czerniowce) i KijowszczyŸnie. W drugiej
po³owie XIX wieku rosomak ostatecznie
wycofa³ siê z obszarów lasostepowych
Ukrainy, a na Wo³yniu, Bukowinie i Ki-
jowszczyŸnie stanowi³ ju¿ rzadkoœæ fau-
nistyczn¹ (Abelentsev 1968).

W faunie ssaków plejstocenu Polski ro-
somak znany jest jedynie z trzech stano-
wisk: Jaskini Mamutowej w Wierzchowie
pow. Olkusz, Jaskini Ciemnej w Ojcowie
pow. Olkusz i z namuliska zniszczonej
jaskini w Czarkowej pow. Piñczów (Kowal-
ski 1959).

Jak dot¹d nie posiadamy wiarygodnych
informacji o rosomaku ziem polskich w
holocenie i czasach historycznych. Nie
wspominaj¹ o nim, ani wytrawny przy-
rodoznawca-etolog Pietruski (1853), ani
znawca krajowej fauny i ³owiectwa – Kor-
sak (1922). Rosomak jest na tyle charaktery-
stycznym drapie¿nikiem, ¿e nie uszed³by
uwadze kronikarzy, gdyby rzeczywiœcie
wystêpowa³ w krajowej teriofaunie. Jego
wystêpowanie w faunie Puszczy Bia³owie-
skiej nale¿y uznaæ za w dalszym ci¹gu nie-
rozstrzygniête, tym bardziej wiêc najmniej
w tym wzglêdzie mog¹ mieæ do przes¹dza-
nia badacze ptaków (Tomia³ojæ 2003).
Niew¹tpliwie wi¹¿¹co o wystêpowaniu G.
gulo w Polsce, bêd¹ mogli wypowiedzieæ
siê zooarcheolodzy i antropolodzy, do r¹k
których trafiaj¹ szcz¹tki zwierzêce z
grobów cia³opalnych i kurhanów. Biome-
tryczn¹ charakterystykê uzêbienia roso-
maka zawiera unikalna praca rosyjskiego te-
riologa Linejceva (1988), a 5 stanowisk sub-
fosylnych G. gulo Pobrze¿a Ba³tyku podaje
Paaver (1965: str. 136 i 137). Szczegó³owe
wyniki badañ kraniometrycznych rosomaka
w spekcie rozwoju postnatalnego, dymor-
fizmu p³ciowego i zmiennoœci geograficz-
nej prezentuje Wiig (1989).
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Sobol
(Martes zibellina Linnaeus, 1758)

Rodzaj Martes Frisch 1775, do którego
nale¿¹ sobol i obie nasze kuny – tumak i ka-
mionka, wymieniany jest z plejstocenu Pol-
ski (Kowalski 1959). Szcz¹tki kostne po-
chodz¹ce z tego rodzaju spotkano w
osadach jaskiniowych po³udniowo-za-
chodniej czêœci Polski. Sobola nie
wymieniaj¹ jako gatunku potencjalnie
mo¿liwego dla teriofauny naszego kraju,
zarówno znany autorytet teriologii (Pie-
truski 1853), jak i ³owiectwa (Korsak 1922).
Wspó³czeœnie M. zibellina zamieszkuje
strefê leœn¹ azjatyckiej czêœci Wspólnoty
Niepodleg³ych Pañstw, Mongolii, pó³nocno-
wschodnich Chin, Korei i Japonii. Dziêki
zak³adaniu rezerwatów i rygorystycznego
przestrzegania czasu ochronnego, liczeb-
noœæ populacji sobola wzros³a na tyle, ¿e po-
dejmowane s¹ próby jego reintrodukcji na
nowe tereny (Kowalski 1991).

Budz¹cych zaufanie danych na temat
rozmieszczenia sobola w przesz³oœci geo-
logicznej jest niewiele. Monachov i Bakeev
(1981) podaj¹ w swej monografii, ¿e
szcz¹tki kostne sobola w WNP by³y znajdy-
wane w warstwach datowanych na póŸny
plejstocen po³udniowego Przymorza, w
dolinie Angary, przedgórzy wschodniego
Sajanu, na A³taju i w jaskiniach Œrod-
kowego i Pó³nocnego Uralu. Materia³y te
œwiadcz¹, ¿e niesprzyjaj¹ce i trudne wa-
runki epoki zlodowaceñ sobol przetrwa³ w
refugiach ró¿nych czêœci Syberii i Dale-
kiego Wschodu, a obszar zajmowanego
przezeñ area³u nie odbiega³ zbytnio od
dzisiejszego.

W ci¹gu ostatnich 2 500 lat area³ sobola
podlega³ zmianom zwi¹zanym nie tylko z
wp³ywem czynników naturalnych, lecz
tak¿e wywo³anym bezpoœrednim dzia³aniem
cz³owieka (antropopresja). Naturalne wa-
runki sprzyja³y przetrwaniu sobola na tych
stanowiskach, które zasiedli³ on w póŸnym
holocenie, a wiêkszych zmian w kierunku
ocieplenia klimatu nie obserwowano. W okre-

sie lat 1550–1850 nast¹pi³o ponowne
oziêbienie klimatyczne, które spowodowa³o
cofniêcie siê lasów liœciastych ku
po³udniowi Europy i zast¹pienie ich
iglastymi. W zwi¹zku z tym, liczne zimno-
lubne gatunki syberyjskich zwierz¹t, wœród
nich i sobol, mia³y mo¿liwoœæ rozprze-
strzenienia siê bardziej na po³udnie Syberii
oraz na zachód europejskiej czêœci WNP. W
tej sytuacji M. zibellina móg³ œmia³o przeni-
kaæ na obszar dzisiejszego Pobrze¿a
Ba³tyku, obejmuj¹cy terytoria Litwy, £otwy
i Estonii, okreœlanych przez Rosjan
wspólnym mianem Pribaltiki (Paaver 1965).

W czêœci sympatrycznego wystêpowa-
nia zasiêgów geograficznych sobola i kuny
leœnej mo¿e dochodziæ niekiedy do
krzy¿owania siê tych bliskich pod
wzglêdem genetycznym gatunków. Ich mie-
szañce, zwane przez ludnoœæ miejscow¹
kidusami, w pierwszym pokoleniu (F1)
wykazuj¹ przejawy heterozji, tzn. wy-
buja³oœci cech (ang. fitness), które manifes-
tuj¹ siê m.in. wiêkszymi rozmiarami cia³a
bastardów przy urodzeniu, intensy-
wniejszym tempem rozwoju postnatalnego i
wiêksz¹ prze¿ywalnoœci¹. S¹ one p³odne i
mo¿liwym jest, ¿e gdy przyst¹pi¹ do
rozrodu i napotkaj¹ kuny lub sobole,
krzy¿uj¹ siê z nimi. W drodze dalszych
krzy¿ówek wstecznych fenotypy „wracaj¹”
do gatunków wyjœciowych – sobola lub tu-
maka. Efekt heterozji ulega rozmyciu w
dalszych pokoleniach mieszañców (F2, F3,
Fn). Podobne zjawisko znane jest pod nazw¹
introgresywnej hybrydyzacji (Ruprecht
1993) tak¿e u innych gatunków ssaków eu-
ropejskich, na przyk³ad je¿y – wschodniego
i zachodniego oraz myszy leœnej i za-
roœlowej.

Czy introgresywna hybrydyzacja miê-
dzy sobolem a kun¹ leœn¹ pozostawi³a œlady
w lokalnych populacjach tych gatunków z
czasów, gdy wspó³wystêpowa³y na obsza-
rze Pobrze¿a Ba³tyku i w Puszczy Bia³owie-
skiej, wyka¿¹ zapewne wyniki badañ gene-
tycznych obu gatunków, przeprowadzone
na interesuj¹cych nas terenach.
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¯bik
(Felis silvestris Schreber, 1777)

Szcz¹tki kostne z rodzaju Felis L., 1758
datowane na plejstocen znane s¹ z ziem pol-
skich. Pochodz¹ z: 1. Wojcieszowa pow.
Z³otoryja z namuliska zniszczonej czêœci
jaskini, gdzie by³y zebrane przy otworze; 2.
z Radochowa pow. Bystrzyca K³odzka, w
jaskini; 3. z Podlesic pow. Zawiercie
(Schronisko w Ruskiej Skale) (Kowalski
1959). Z obszaru zachodniego skraju
Pobrze¿a Ba³tyku, szcz¹tki kostne ¿bika,
datowane na œrodkowy holocen, by³y
znalezione na 7 stanowiskach (Paaver 1965:
str. 172 – mapka i str. 173 – tabelka z wyka-
zem miejsc znalezienia szcz¹tków kost-
nych).

Wiarygodne dane o wystêpowaniu ¿bika
w Ma³opolsce wschodniej podaje Pietruski
(1853), konsekwentnie cytowany przez
licz¹cych siê polskich teriologów. Na str. 52
i 53 swego dzie³a pisze: „Mieszka poje-
dynczo w wielkich lasach naszych; dawniej
by³ w górach Stryjskich daleko pospolitszy
jak teraz gdzie przez wyniszczenie lasów
coraz rzadszym siê staje; osobliwie podczas
zwalistych œnie¿nych zim przymuszony
g³odem schodzi na do³y do wsiów, jak siê to
parê razy w Podhorcach przytrafi³o. ¯ywi
siê zaj¹cami, wiewiórkami, myszami,
koszatkami i rozmaitemi ptakami. £azi
zwinnie po drzewach. Parzy siê w marcu z
wielkim krzykiem, samica jest kotn¹ przez
7–8 niedziel, poczem, rodzi przy koñcu maja
w dziup³ach drzew 3–5 koci¹t.” W styczniu
1841 roku z³apano ¿bika w okolicy Pod-
horców, a dawniej w roku 1828 wiêkszy
okaz tego gatunku schwytano w ¿elaza w Ja-
mielnicy.

Wspó³czeœnie niszê ekologiczn¹ ¿bika w
Puszczy Bia³owieskiej z powodzeniem
zajmuje kot domowy, Felis catus L. Przeni-
kanie tych drapie¿ników do lasu zagospoda-
rowanego Puszczy Bia³owieskiej obser-
wowa³em regularnie co roku. Mia³o to
miejsce w okresie wylotu z gniazd m³odych
drozdów, pochodz¹cych z pierwszego i dru-
giego lêgu, pocz¹wszy od czerwca po wrze-

sieñ. Koty domowe spotyka³em na
œródleœnych drogach, z dala od zabudowañ
(Droga Sinicka, Tryb Jagielloñski). M³ode
ptaki opuszczaj¹c gniazda s¹ ciê¿kie i s³abo
lotne, a ju¿ zupe³nie niesprawne po obfitym
deszczu, gdy zmokn¹ im pióra. Stanowi¹
wówczas nadzwyczaj ³atw¹ zdobycz kotów
domowych penetruj¹cych Puszczê i regular-
nie w tamtych czasach odstrzeliwanych
przez stra¿ników ³owieckich i myœliwych
zrzeszonych w PZ£.

¯bik i kot domowy stanowi¹ swoist¹
parê gatunków morfologicznie podobnych,
których czaszki nie zawsze bywaj¹ ³atwe do
oznaczenia (Sumiñski 1962a, 1962b, 1977;
Ruprecht 1993). Sumiñski (1962a), jako
pierwszy zastosowa³ analizê cech nieme-
trycznych tzw. morfotypów, których frek-
wencje wystêpowania bada³ na seriach
czaszek ¿bików i kotów domowych. Morfo-
typy s¹ cechami alternatywnymi (przeciw-
stawnymi), dotycz¹ zwykle opisowych cech
czaszki i uzêbienia (np. obecnoœæ lub brak
otworu anatomicznego, okreœlonego guzka
zêbowego itp.), wzglêdnie innych czêœci
szkieletu postkranialnego. Dobiera siê je po
uprzednim wykluczeniu wp³ywu p³ci oraz
wieku na stopieñ wykszta³cenia danej
cechy. Jest to o tyle interesuj¹ce, ¿e w opinii
Prof. A. V. Jab³okova, Sumiñski ju¿ w la-
tach szeœædziesi¹tych ubieg³ego wieku za-
pocz¹tkowa³ i wyprzedzi³ sw¹ prac¹ o czys-
tej formie ¿bika, badania daleko póŸniejsze
nad polimorfizmem epigenetycznym (Su-
miñski 1962a). Polegaj¹ one na œledzeniu
frekwencji wystêpowania morfotypów,
daj¹c taksonomom mo¿liwoœæ rozró¿niania
m.in.: 1. tzw. trudnych par gatunków mor-
fologicznie podobnych; 2. badania dróg ich
migracji; 3. badania zachodz¹cych dawniej i
obecnie procesów mikroewolucyjnych. Per-
spektywê równie obiecuj¹c¹ wydaj¹ siê
mieæ tak¿e badania genetyczne po³¹czone
ze œledzeniem zmiennoœci geograficznej
genów barwy i d³ugoœci sierœci w ró¿nych
populacjach kota domowego (Wolsan i
Wagner 1987).
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W œwietle przedstawionych faktów,
by³oby nadzwyczaj celowym kontynuowa-
nie gromadzenia materia³ów porównaw-
czych kota domowego z terenu Puszczy
Bia³owieskiej w postaci skórek i czaszek
pozyskiwanych co roku zwierz¹t. Zwyczaj
ten praktykowa³em w skromnym zakresie,
jako kustosz kolekcji ZBS PAN w Bia³o-
wie¿y w latach 1964–1989. Nadal celowym
pozostaje powo³anie Teriologicznej Ko-
misji Weryfikacyjnej, dzia³aj¹cej pod aus-
picjami Polskiego Towarzystwa Zoologicz-
nego, co postulowa³em ju¿ 11 lat temu
(Ruprecht 1993).

Polatucha
(Pteromys volans Linnaeus, 1758)

Wspó³czesne rozmieszczenie geograficz-
ne polatuchy obejmuje Fennoskandiê, Es-
toniê i pó³nocne obszary Eurazji po Pacyfik
(Siivonen 1967; Kowalski 1991). Izolowane
stanowiska P. volans zachowa³y siê jeszcze
z czasów historycznych na dzisiejszym tery-
torium Bia³orusi (Ser�anin 1961). Poz-
woli³o to niektórym fizjografom domnie-
mywaæ tak¿e o mo¿liwoœci równoczesnego
jej wystêpowania i w Puszczy Bia³owi-
eskiej. Biologi¹ polatucha europejska przy-
pomina tak¿e swój pó³nocnoamerykañski
odpowiednik, Glaucomys sabrinus (Shaw,
1801). Obie one, jak i inne gatunki polatuch
fauny œwiatowej, nale¿¹ do rodziny
wiewiórkowatych (Sciuridae). P. volans
prowadzi nadrzewny i nocny tryb ¿ycia, w
zwi¹zku z czym pada ofiar¹ kotowatych
(Felidae), kun i puchaczy. Nader celowym
przeto jest gromadzenie i zabezpieczanie do
badañ zrzutek puchaczy, a tak¿e próbek ka³u
kun leœnych, ¿eruj¹cych w koronach drzew.
Warto podkreœliæ, ¿e przez czêœæ odŸwier-
nikow¹ (pylorus) ¿o³¹dka kun mog¹ przedo-
stawaæ siê do dalszych odcinków jelit ele-
menty tak du¿e, jak zêby trzonowe gryzoni,
ich sierœæ, a tak¿e oznaczalne fragmenty
szkieletu postkranialnego.

W Zak³adzie Badania Ssaków PAN w
Bia³owie¿y znajduje siê kolekcja porów-
nawcza w³osów i ich przekrojów, wiêk-

szoœci gatunków ssaków krajowych, udo-
stêpniana do badañ osobom i instytucjom
(np. ekspertyzy w sprawach podejrzeñ o
k³usownictwo).

Czy polatucha mog³a w przesz³oœci geo-
logicznej ziem polskich w szerokim tego
s³owa znaczeniu, wystêpowaæ w Puszczy
Bia³owieskiej – do dziœ pozostaje w sferze
hipotez, które wymagaj¹ weryfikacji fakto-
graficznej. Dopóki zatem nie zostan¹
znalezione niepodwa¿alne dowody jej obec-
noœci (materia³y archeologiczne, próbki
koprologiczne), trudno cokolwiek wy-
rokowaæ. Ser�anin (1961) w swej mono-
grafii poœwiêconej teriofaunie Bia³orusi,
przy podawaniu stanowisk polatuchy z XIX
w. powo³uje siê na ró¿ne autorytety nau-
kowe, w tym nawet i na polskiego orni-
tologa W³adys³awa Taczanowskiego (nota
bene autora b³êdnego oznaczenia okazu
nocka rudego Myotis daubentonii
przechowanego w zbiorach Instytutu Zoo-
logicznego PAN w Warszawie, jako karlika
Vesperugo abramus – weryfikacji tej doko-
na³em w ramach sprawdzania poprawnoœci
oznaczeñ gatunkowych starych kolekcji
nietoperzy, a jej zasadnoœæ zosta³a w pe³ni
potwierdzona przez prof. W. Skuratowicza
z Poznania).

¯o³êdnica
(Eliomys quercinus Linnaeus, 1766)

Wspó³czesne stanowisko ¿o³êdnicy na
Litwie zosta³o stwierdzone w latach
1957–1959 przy okazji oceny oddzia³ywania
mieszkañców dziupli drzew na ptaki gniaz-
duj¹ce w tych niszach siedliskowych.
G³ównym obiektem badañ by³y gryzonie
pilchowate (Myoyxidae), penetruj¹ce dziu-
ple drzew w poszukiwaniu atrakcyjnego po-
karmu w postaci jaj i piskl¹t gniazduj¹cych
tam dziuplaków (Ezerskas 1961).

Interesuj¹ce nas stanowisko ¿o³êdnicy
by³o stwierdzone w miejscowoœci Perlojos,
raj. Varenos (UTM LA 31). Usz³o ono
uwadze autorów opracowuj¹cych „Atlas
rozmieszczenia ssaków w Polsce” (Pucek i
Raczyñski 1983); uwzglêdnili je natomiast
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autorzy „Atlasu ssaków Europy” (Mitchell-
Jones i in. 1999). Stanowisko ¿o³êdnicy z
Perlojos (Ezerskas 1961) nawi¹zuje do za-
siêgów geograficznych tego gatunku,
prezentowanych zarówno przez popularne
przewodniki, jak i opracowania obejmuj¹ce
kontynent europejski w ca³oœci, wraz z
pó³nocn¹ Afryk¹ i Azj¹ Mniejsz¹ (Görner,
Hackethal 1987).

O wystêpowaniu ¿o³êdnicy na ziemiach
Polski w plejstocenie brakuje danych (Ko-
walski 1959). Trudno zatem przypuszczaæ,
¿e mog³a ona wystêpowaæ jako mieszkanka
dziupli drzew, w tak gwa³townie zmie-
niaj¹cych siê warunkach epoki zlodowaceñ.
Optimum klimatyczne, jakie mia³o miejsce
bezpoœrednio po ust¹pieniu lodowca,
stworzy³o dogodne warunki do powstania
rozleg³ych obszarów lasów liœciastych,
zast¹pionych póŸniej (wskutek przej-
œciowego oziêbienia klimatu) przez lasy
iglaste (Paaver 1965). Charakter przemian
jakoœciowych fauny gryzoni w holocenie
odzwierciedlaj¹ wyniki udokumentowa-
nych znaleziskami badañ paleontologicz-
nych obejmuj¹cych ziemie polskie od
schy³ku plejstocenu i pocz¹tku holocenu
(Nadachowski 1982). Wg tego autora, w
póŸnym glacjale nast¹pi³a zmiana zespo³u
gatunków fauny na korzyœæ gatunków
leœnych (popielica, smu¿ka, darniówka
zwyczajna), g³ównie pod wp³ywem
przejœciowego ocieplenia klimatu. Nag³e
zmiany klimatyczne, jakie charak-
teryzowa³y ten okres, powodowa³y kilkak-
rotn¹ inwazjê gatunków zimnolubnych
gryzoni (leming stepowy) i wycofywanie
siê form leœnych na po³udnie (orzesznica,
mysz leœna). Sytuacja ustabilizowa³a siê w
holocenie, o czym mog¹ œwiadczyæ szcz¹tki
wiewiórki pospolitej i ¿o³êdnicy – ga-
tunków ¿yj¹cych wspó³czeœnie w rozle-
g³ych kompleksach leœnych.

Pojawienie siê cz³owieka w œrodowisku
przyrodniczym pó³nocno-wschodniej Eu-
ropy ³¹czy³o siê z poszukiwaniem do-
godnych terenów ³owieckich i nadaj¹cych
siê pod uprawê ziemi. Dalszy postêp w wy-

bijaniu zwierzyny i karczowaniu puszcz
spowodowa³, ¿e ca³y szereg gatunków
ssaków zosta³o bezpowrotnie wypartych ze
swych dotychczasowych siedlisk (Pucek
1968, Ruprecht 1980). W œwietle przytoczo-
nego wy¿ej rozumowania Puszcza Bia³owie-
ska mog³a w przesz³oœci geologicznej, a
tak¿e w czasach historycznych stanowiæ do-
godny ekosystem do bytowania w nim
¿o³êdnicy. Zatem obok rosomaka, sobola,
¿bika i polatuchy, których mo¿liwoœæ
wystêpowania w Puszczy neguje Tomia³ojæ
(2003), ¿o³êdnica mog³aby byæ pi¹tym, po-
tencjalnie mo¿liwym gatunkiem w teriofau-
nie tego kompleksu leœnego. Ostateczne wy-
jaœnienie tych kwestii pozostaje w rêkach te-
riologów stosuj¹cych wybiórcze metody
od³owu ssaków pilchowatych (Ezerskas
1961) oraz analizy koprologiczne próbek
ka³u kuny leœnej ¿ywi¹cej siê równie¿ pil-
chowatymi.

Charakterystyka leœnej teriofauny Polski
w aspekcie zoogeograficznym

Polska le¿y w dzielnicy europejsko-
obskiej, pozostaj¹c zarówno pod wp³ywami
klimatu atlantyckiego jak i kontynental-
nego. Obszar naszego kraju posiada wiêc
charakter przejœciowy miêdzy Europ¹ Œrod-
kow¹ a Wschodni¹. Na terenie Polski spo-
tykaj¹ siê 3 elementy faunistyczne: 1.
wschodnioeuropejski; 2. pó³nocno-wscho-
dni czyli borealny; 3. po³udniowo-wschodni
czyli pontyjski. W zwi¹zku z powy¿szym
szereg gatunków zwierz¹t dziœ osi¹ga w
Polsce granice swego rozmieszczenia geo-
graficznego – wschodni¹, zachodni¹, po³u-
dniow¹ lub pó³nocn¹. To spowodowa³o, ¿e
obszar Polski dzieli siê a¿ na 7 krain fau-
nistycznych: po³udniowo-ba³tyck¹, œl¹sk¹,
jury polskiej, kieleck¹, opolsk¹, karpacko-
sudeck¹ i podalpejsk¹ (Gromadska, Mikul-
ski 1957; ryc. 1).

Pó³nocno-wschodnia czêœæ Polski wraz
z Puszcz¹ Bia³owiesk¹ nale¿y do krainy
po³udniowo-ba³tyckiej, podobnie jak obsza-
ry po³o¿one w dorzeczu Niemna. Brak
wiêkszych barier naturalnych móg³ sprzyjaæ

Leœne Prace Badawcze, 2004/2 137



migracjom i rozprzestrzenianiu siê zwierz¹t
po tej krainie zarówno w przesz³oœci geo-
logicznej, jak i w czasach historycznych.
Puszcza dla wielu gatunków mog³a zatem
stanowiæ dogodne œrodowisko ¿ycia (terra
typica lub jej peryferia).

Przemiany fauny zachodz¹ce bez-
poœrednio do ust¹pieniu l¹dolodu w holoce-
nie by³y brane przeze mnie pod uwagê w
wy¿ej zamieszczonych opisach gatun-
kowych. Dotyczy³y one w sumie piêciu ga-

tunków ssaków, spoœród których prawdopo-
dobieñstwo wystêpowania czterech w
Puszczy Bia³owieskiej (rosomak, sobol,
¿bik i polatucha) zakwestionowa³ To-
mia³ojæ (2003). Jego rozwa¿ania, nie po-
parte rzeteln¹ analiz¹ materia³ów dowo-
dowych w postaci zarejestrowanych w kata-
logach okazów muzealnych (Razowski
1984) i w sytuacji sta³ych postêpów w bada-
niach genetycznych, paleontologicznych i
zooarcheologicznych – nale¿y uznaæ za
ja³owy spór akademicki.
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