*Suse pere kowany
Spermophilus suslicus

Fot. 1. Suse pere kowany Spermophilus suslicus (© S. Tworek)

I. INFORMACJA O GATUNKU
1. Przynale no systematyczna
Rz d: gryzonie RODENTIA
Rodzina: wiewiórkowate SCIURIDAE

2. Status prawny i zagro enie gatunku
Prawo mi dzynarodowe
Dyrektywa Siedliskowa  Za cznik II (gatunek priorytetowy) i IV
Konwencja Berne ska  Za cznik II
Prawo krajowe
Ochrona gatunkowa  ochrona cis a (gatunek wymagaj cy ochrony czynnej)
Kategoria zagro enia IUCN
Czerwona lista IUCN  VU
Czerwona lista zwierz t zagro onych w Polsce (2002)  EN
Polska czerwona ksi ga (2001)  EN
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3. Opis gatunku
Suse pere kowany Spermophilus suslicus jest gryzoniem redniej wielko ci. Kszta tem
i wielko ci cia a przypomina wiewiórk , ale ró ni si od niej d ugo ci uszu, ogona oraz
kolorem sier ci. Oczy ma du e, ciemne, a uszy ma e i prawie zupe nie ukryte w sier ci.
Ogon ma do krótki (2556 mm) poro ni ty sztywnymi w osami, ja niejszymi po bokach.
D ugo cia a wynosi 178247 mm. Sier sus a jest g sta, na grzbiecie ma zabarwienie
ó tawoszarobr zowe z wyra nie zaznaczaj cymi si bia ymi plamkami o rednicy oko o
4 mm. Plamki te (pere ki) utworzone s przez bia awo wybarwione na ko cach w osy o ciste, natomiast ko cówki pozosta ych w osów s brunatne, szare lub czarne. Tak specyficzne ubarwienie sier ci na grzbiecie sus a pere kowanego sta o si jego znakiem rozpoznawczym (fot. 1). Boki cia a sus a s ó tawoszare, natomiast brzuch jest szarorudy lub
szaro ó ty. Na piersiach i szyi zaznacza si jasna plama. Na ogó m ode osobniki s ciemniej ubarwione. Starsze sus y, które ju przesz y link  s wyra nie ja niejsze.
Ko czyny przednie maj po 4 d ugie palce (pi te palce s uwstecznione), natomiast
ko czyny tylne maj po pi palców. Palce s zako czone silnymi pazurami przystosowanymi do kopania nor. Ko czyny przednie s chwytne; suse pere kowany przytrzymuje
nimi pokarm. Masa cia a sus a podlega stosunkowo du ym wahaniom od 170 do 450 g.
Sporadycznie spotyka si samce o wi kszej masie cia a (490 g). Samce maj wi ksz mas
cia a od samic. Masa cia a sus ów zwi ksza si w ci gu roku, osi gaj c maksimum w jesieni, tu przed hibernacj . Najmniejsza jest ona na wiosn , po przebudzeniu si zwierz t.
W naszej faunie do sus a pere kowanego bardzo podobny jest jedynie suse mor gowany Spermophilus citellus o zbli onej wielko ci cia a (198232 mm), ale o wyra nie d u szym ogonie (5582 mm). Ubarwienie grzbietu tego sus a jest br zowoszare, pstre z niewyra nymi, rozmytymi plamkami o rednicy 23 mm. Cecha ta wyra nie odró nia go od
sus a pere kowanego.

4. Biologia gatunku
Suse pere kowany, mieszkaniec otwartych terenów trawiastych, od ywia si g ównie zielonymi, soczystymi cz ciami ro lin. Zjada równie k cza, cebule i bulwy. Pod koniec
lata, w czasie przygotowywania si do snu zimowego, pokarm jego jest bardziej tre ciwy
i sk ada si z do du ej ilo ci nasion traw i ró nych ro lin dwuli ciennych. Suse pere kowany od ywia si równie pokarmem zwierz cym, a mianowicie: owadami, d d ownicami, jaszczurkami, jajami ptaków, piskl tami, a tak e mi sem pad ych ptaków i ssaków.
Nory

Suse pere kowany yje w norach, które wykopuje samodzielnie. Wyró niono kilka typów
nor (M czy ski, Próchnicki, Styka 2008). Znajomo struktury i typów nor jest szczególnie
wa na w badaniach liczebno ci populacji sus ów, poniewa wyniki otrzymuje si po rednio przez liczenie nor.
Ró nice w budowie pocz tkowego odcinka korytarzy wej ciowych by y podstaw do
wyró nienia dwóch rodzajów nor, w których zaznaczaj si korytarze biegn ce uko nie
lub pionowo. W skrócie nory takie nazywa si norami pionowymi lub uko nymi.
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Suse kopie najpierw korytarz wej ciowy, ró nej d ugo ci, biegn cy uko nie. K t nachylenia korytarza uko nego (w stosunku do powierzchni gleby) ma 2550o (najcz ciej
3540o). Wykopan gleb suse wyrzuca ko o wej cia do nory, gdzie formuj si po pewnym czasie do d ugie j zyki gleby. Nory z uko nym korytarzem wej ciowym maj redni d ugo 255 cm (min. 83  max. 717). W pewnym miejscu zwierz rozszerza korytarz,
tworz c komor gniazdow . Rozbudowuj c nor , kopie od komory gniazdowej korytarz,
który biegnie pionowo i otwiera si na powierzchni. Uzyskan w czasie kopania tego korytarza gleb zasypuje korytarz biegn cy uko nie i odt d na powierzchni wychodzi ju
tylko korytarzem pionowym.
Na powierzchni terenów zajmowanych przez sus y spotyka si cz sto okr g e otwory
o rednicy 56 cm, przy których nie ma zazwyczaj wyrzuconej gleby. Przez otwory te mo na zajrze do studzienek o ró nej g boko ci (od 30 do 90 cm). Na tych g boko ciach
studzienki, czyli korytarze pionowe skr caj pod k tem oko o 45o i prowadz do komory
gniazdowej. Znajduje si ona na g boko ci 60150 cm.
W typowych norach z wej ciem uko nym rzadko znajduj si komory gniazdowe. Nory
takie s u g ównie do schronienia. W lecie, jeden suse zajmuje przynajmniej dwie nory,
pionow i uko n . Odleg o pomi dzy tymi norami wynosi od kilku do kilkunastu metrów. Od nory pionowej do nory uko nej biegnie zwykle wydeptana cie ka. Sus y pas
si w pobli u cie ek. W razie niebezpiecze stwa odnajduj cie k i biegn po niej do
najbli szej nory.
Dla metodyki bada bardzo wa ne jest stwierdzenie, e poza okresem rui i wychowywaniem m odych jedn nor zamieszkuje jeden osobnik. Ustalono to na podstawie wieloletnich obserwacji i bada . Istotny jest równie fakt, e jedna nora ma z regu y tylko jeden
otwór wej ciowy.
Aktywno

dobowa

Znajomo aktywno ci dobowej sus ów pere kowanych jest przydatna w planowaniu bada monitoringowych w terenie. Sus y te prowadz dzienny tryb ycia. Okres ich aktywnoci zaczyna si w godzinach rannych. Aktywno zale y od pogody. W czasie deszczu nie
opuszczaj one nor. Optymalna pora dla pierwszego wyj cia z nor, w czasie pogodnego
dnia, przypada pomi dzy godzinn 8.00 a 9.00, jednak e pojedyncze osobniki mo na
ju obserwowa na powierzchni o godzinie 7.00, a nawet o godzinie 6.00. Do godziny
1112.00 na powierzchni wychodzi z nor 93% wszystkich osobników. We wczesnych
godzinach popo udniowych, zw aszcza w upalne dni, aktywno sus ów pere kowanych
wyra nie maleje. Dotyczy to szczególnie starych osobników. Zwi kszon aktywno sus ów mo na obserwowa ponownie od godziny 16.00 do godziny 18.00. O godzinie 19.00
obni a si znacznie temperatura powietrza i wzrasta zwykle jego wilgotno , co powoduje,
e wi kszo zwierz t chowa si w norach. Pojedyncze osobniki, przewa nie m ode, mo na jeszcze obserwowa przy zapadaj cych ciemno ciach.
Roczny cykl yciowy

Przebudzenie ze snu zimowego. Sus y pere kowane budz si z hibernacji i wychodz z nor
wczesn wiosn . Najwi ksza liczba osobników opuszcza nory, gdy maksymalna temperatura powietrza jest wy sza ni 10o C, a minimalna nie spada poni ej 0o C. Samce budz si
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zazwyczaj w po owie marca (wcze niej starsze osobniki), oko o dwóch tygodni przed samicami. W tym okresie odbywa si u samców dalszy rozwój j der i intensywna spermogeneza.
Osi gaj one najwi ksze rozmiary i mas przy ko cu marca i na pocz tku kwietnia. Powi kszaj si równie gruczo y p ciowe dodatkowe (glandulae genitales accesoriae). Szczyt
rozwoju tych gruczo ów przypada na pierwsz po ow kwietnia (M czy ski 1982 a).
Okres rui. Sus y pere kowane s ssakami monoestralnymi i cz si w pary tylko raz
w roku. Okres rui rozpoczyna si zwykle na pocz tku kwietnia, zaraz po wyj ciu z nor sam omic, które od razu s gotowe do rozrodu. Dotyczy to g ównie starszych samic. Cz
dych, jednorocznych samców, a zapewne tak e samic nie przyst puje prawdopodobnie
do rozrodu (M czy ski 1982 a, b). Okres rui trwa zasadniczo do po owy kwietnia, jednak
m ode osobniki mog wchodzi w ruj pó niej, na pocz tku trzeciej dekady kwietnia (M czy ski 1982 b). Poza okresem rui ka dy suse prowadzi samotny tryb ycia.
Okres ci y. Zaczyna si na pocz tku kwietnia i trwa do drugiej dekady maja. W Polsce
wi kszo samic jest ci arna w drugiej po owie kwietnia. Ci a trwa od 22 do 26 dni.
rednia liczba embrionów wynosi 6 sztuk (M czy ski 1982 b). Liczba m odych w miocie
waha si od 3 do 8 osobników. W okresie poprzedzaj cym poród samica przygotowuje
nor i buduje gniazdo. Wykorzystuje w tym celu nor , w której zimowa a. Nora ta ma z regu y pionowy korytarz wej ciowy.
Okres porodu i karmienia m odych. Porody trwaj od ko ca kwietnia do drugiej dekady maja. M ode rodz si nagie i lepe. Po up ywie trzech tygodni otwieraj oczy. Przez
45 tygodni matka karmi je mlekiem. M odymi opiekuje si wy cznie samica. W norze
przebywaj przez mniej wi cej miesi c. Po tym okresie wychodz z nor na powierzchni
i zaczynaj erowa . Pomimo tego jeszcze przez kilka dni (oko o 7 dni) ss mleko matki.
Pierwsze m ode mo na zaobserwowa na powierzchni w trzeciej dekadzie maja. M ode
sus y pere kowane rozpoczynaj samodzielne ycie po 710 dniach od pierwszego wyj cia
z nor.
Okres rozsiedlania si m odych. Trwa od pocz tku czerwca do po owy lipca. Cz
osobników (zw aszcza samice) pozostaj w pobli u miejsc urodzenia, inne migruj dalej
od nor gniazdowych. M ode sus y ch tnie zajmuj nory opuszczone przez doros e osobniki
lub kopi w asne nory. W tym okresie mo na zaobserwowa na terenie zasiedlanym przez
sus y du liczb nowo wykopanych, p ytkich nor z uko nym korytarzem wej ciowym,
a tak e p ytkie jamki o g boko ci oko o 10 cm. M ode sus y cz sto zajmuj nory kretów
i przystosowuj je do w asnych potrzeb.
Okres przygotowywania si do snu zimowego. Przygotowanie do snu zimowego zaczyna si przy ko cu lipca i na pocz tku sierpnia. Sus y pere kowane s w tym czasie
bardzo aktywne i zaczynaj od ywia si wysokokalorycznym pokarmem (nasiona traw).
W ich organizmach gromadz si zapasy t uszczu, które zostan wykorzystane w czasie
snu zimowego. Sus y nie gromadz zapasów pokarmu na okres zimy. rednia masa doros ych samców wynosi w sierpniu 380400 gramów, a doros ych samic 250 gramów.
Do przezimowania sus y pere kowane kopi specjalne nory. Zaczynaj od wykopania
uko nego korytarza wej ciowego, który w g bi rozszerza si i tworzy komor gniazdow .
Jest ona wys ana mi kkimi cz ciami ro lin. Od komory gniazdowej sus y dr
pionowy
korytarz biegn cy ku powierzchni terenu, ale jest on zako czony lepo. Uzyskana w czasie kopania pionowego korytarza gleba zostaje wykorzystana do zatkania korytarza bieg276
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n cego uko nie. Nad korytarzem zako czonym lepo pozostaje warstwa gleby o grubo ci
2030 cm, która b dzie oddziela a komor od bezpo redniego wp ywu warunków atmosferycznych w zimie. Po przebudzeniu na wiosn , os abione po nie zimowym sus y dr
w tej pozosta ej warstwie gleby w ski korytarz, przez który wychodz na powierzchni . Jego
rednica jest mniejsza ni rednica pionowych nor wykopanych w lecie i wynosi 4,5 cm.
We wrze niu doros e sus y rzadko wychodz na powierzchni lub nie wychodz wcale.
Aktywno doros ych samców i samic ko czy si jednocze nie. M ode sus y s aktywne na
powierzchni do po owy wrze nia, a nawet d u ej.
Sen zimowy. Hibernacja jest jednym ze sposobów oszcz dzania energii i przetrwania
niekorzystnych warunków rodowiska. U sus a hibernacj wywo uje obni enie si temperatury otoczenia poni ej 10o C. W czasie hibernacji sus y czerpi energi z nagromadzonych zapasów t uszczów, tzw. t uszczu brunatnego. Gromadzi si on w okolicach opatek,
szyi i nerek. Suse pere kowany traci w ci gu doby 0,78 gramów masy cia a. Ciep ota cia a
w czasie hibernacji jest bardzo niska i przewy sza temperatur otoczenia zaledwie o 1o C.
Dla porównania suse pere kowany w czasie aktywno ci ma ciep ot cia a od 37,6o do
39,5o C. W przypadku, gdy temperatura otoczenia w norze obni y si poni ej 0o C zwierz ta budz si . Wzrasta ciep ota ich cia a. Staj si aktywne. W czasie hibernacji serce sus a
bije 47 razy na minut (w stanie aktywno ci 300 razy na minut ), a przy ciep ocie cia a do
2,8o C ilo oddechów zmniejsza si do jednego oddechu na minut .
W czasie hibernacji sus y okresowo si budz , nawet przy sta ej temperaturze otoczenia. Po przebudzeniu suse jest w pe ni aktywny i reaguje na temperatur panuj c na zewn trz nory. Podczas bardzo wczesnej i ciep ej wiosny sus y mog wychodzi z nor ju na
pocz tku marca, a nawet przy ko cu lutego. Przebudzenia w czasie hibernacji s bardzo
energoch onne i zu ywaj wi kszo nagromadzonej energii. Sus y pere kowane przetrzymywane w zimie w temperaturze powy ej 20o C nie zasypiaj i nie wp ywa to ujemnie na
stan ich zdrowia.
miertelno sus ów pere kowanych w okresie zimowym i wiosennym jest do du a.
Badania licznej i ustabilizowanej kolonii w rezerwacie Popówka w latach 19821983
(Kubik, M czy ski, Styka 1987) wykaza y, e w okresie od sierpnia do maja zgin o tam
32% sus ów. Najwi ksz miertelno populacji tych zwierz t, która wynios a w okresie
jesienno-wiosennym 63%, stwierdzi Surdacki (1968) w du ej kolonii w S aw cinie ko o
Hrubieszowa.

5. Wymagania siedliskowe
Stanowiska sus ów pere kowanych dzieli si na kolonie zwarte i kolonie ródpolne. Kolonie
zwarte wyst puj najcz ciej na rozleg ych obszarach pastwisk lub nieu ytków, zwykle
o powierzchni od kilku do kilkudziesi ciu hektarów (fot. 2). Populacje sus ów zasiedlaj ce
tego typu rodowiska licz zazwyczaj od kilkudziesi ciu do kilkunastu tysi cy osobników.
Siedliska kolonii cechuj si podobnym charakterem pod wzgl dem gleby i szaty ro linnej.
Kontakty pomi dzy osobnikami nie s utrudnione przez przeszkody naturalne.
Kolonie ródpolne sus ów pere kowanych wyst puj zwykle na poboczach dróg polnych, na niezaoranych skrawkach pól, na niewielkich ugorach, poboczach szos i w uprawach rolnych (pszenica, buraki, lucerna). Kolonie sk adaj z jednej lub kilku rodzin, cz sto
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Fot. 2. Rezerwat Su le Wzgórza  typowe siedlisko sus a pere kowanego Spermophilus suslicus (© K. Próchnicki)

odizolowanych od siebie przez zagony ro lin uprawnych. W sprzyjaj cych warunkach, gdy
dost pne s do zasiedlenia rozleg e uprawy, na przyk ad traw pastewnych lub koniczyny
czerwonej, sus y mog tworzy kolonie licz ce kilkaset osobników. Monitoring tych kolonii jest trudny, poniewa przemieszczaj si one wzd u dróg i zmieniaj miejsca swojego
pobytu w zwi zku ze zmianami upraw (badania monitoringowe s jednak potrzebne).
Istnienie kolonii ródpolnych nie jest zale ne od obecno ci kolonii zwartych (nie s
one o rodkami dyspersji sus ów na pola), natomiast rozwini cie si kolonii zwartej z kolonii ródpolnej jest mo liwe w przypadku, gdy powstanie ko o takiej kolonii rozleg e
pastwisko.
Suse pere kowany ma do ci le okre lone wymagania siedliskowe. Jako wzrokowiec
preferuje tereny otwarte, niepodmok e, z nisk ro linno ci . Unika bardzo stromych zboczy
i obni e terenu. Jednak lokalnie warunki bytowania sus ów s u nas do zró nicowane,
a nawet do pewnego stopnia odr bne dla ka dego z zachowanych stanowisk. Dotyczy to
ukszta towania terenu, warunków glebowych i zró nicowania szaty ro linnej.
Bardzo wa nym elementem, który decyduje o przydatno ci siedliska dla sus ów jest typ
i rodzaj gleby. Najbardziej odpowiednim typem gleby jest czarnoziem le no-stepowy. Gleba ta jest do sucha i przewiewna, a kopanie w niej nor nie sprawia sus om trudno ci.
Podobne do czarnoziemów w a ciwo ci maj równie g bokie gleby brunatne w a ciwe wytworzone z lessu. S tylko mniej urodzajne ze wzgl du na s abiej rozwini ty poziom
próchniczny. Tego typu gleby wyst puj na wi kszo ci terenów zaj tych przez kolonie
zwarte sus ów pere kowanych (dawnych i obecnych) oraz do cz sto w miejscach wy278
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st powania kolonii ródpolnych. Sus y mog kopa nory równie w r dzinach kredowych
z wyj tkiem bardzo p ytkich r dzin pod cielonych bardziej masywn i tward ska kredow typu opoki. Mniej korzystne dla sus ów jest kopanie nor w glebach piaszczystych,
poniewa w obni onych miejscach terenu ich g boko musi by ograniczona ze wzgl du na zwykle do wysoki poziom wód gruntowych. Dlatego sus y skupiaj si z regu y
w miejscach stanowi cych wyniesienia terenu, gdzie piaski uleg y zwydmieniu, tworz c
do szerokie i d ugie wa y piaszczyste. Uboga w zwi zki pokarmowe i zakwaszona gleba
stwarza tam dla ro lin siedliska oligotroficzne (wyj tkowo mezotroficzne), tote baza pokarmowa sus ów jest w znacznym stopniu ograniczona.
Najwa niejszym czynnikiem, wp ywaj cym na rozmieszczenie sus ów pere kowanych
i najcz ciej decyduj cym o losach ca ej ich populacji, jest szata ro linna. Ro linno stanowi nie tylko baz pokarmow dla tych gryzoni, lecz tak e kszta tuje wiele innych parametrów ich rodowiska.
Przeprowadzone badania geobotaniczne oraz badania nad zag szczeniem wykaza y,
e suse pere kowany najkorzystniejsze warunki yciowe znajduje w niskiej murawie pastwiskowej, gdzie ro linno jest dok adnie przystrzy ona przez pas ce si zwierz ta
(g ównie krowy, a tak e owce i konie). W takich warunkach kszta tuje si zespó ro linny
opisywany w literaturze fitosocjologicznej jako pastwisko ycicowe (Lolio-Cynosuretum).
Zbiorowisko to charakteryzuje si specyficznym sk adem gatunkowym ro linno ci, gdzie
dominuj dwa typowo pastwiskowe gatunki traw ( ycica trwa a i grzebienica pospolita),
którym towarzysz odporne na zgryzanie ro linny dwuli cienne, a przede wszystkim koniczyna bia a, stokrotka polna, babka lancetowata oraz brodawnik jesienny. Licznie wyst puj tutaj ro liny uznane za doskona y pokarm dla sus ów pere kowanych, m.in.: mniszek
lekarski, krwawnik pospolity, koniczyna kowa, lucerna nerkowata i wiele innych ro lin
pastewnych. Pastwisko ycicowe stwarza optymalne warunki yciowe dla sus ów tak e
z tego wzgl du, e niska murawa nie ogranicza widoczno ci, co dla pos uguj cych si
g ównie wzrokiem zwierz t jest szczególnie wa ne w przypadku zagro enia. Niska ro linno u atwia równie sus om poruszanie si i w razie konieczno ci szybk ucieczk do
nory. Obecnie najbardziej rozpowszechnionym w zwartych koloniach tych sus ów zbiorowiskiem ro linnym jest zespó wiechliny kowej i kostrzewy czerwonej (Poo-Festucetum
rubrae), którego fitocenozy w warunkach intensywnego wypasania lub koszenia stwarzaj
do dobr baz pokarmow dla sus ów.
Ograniczenie lub zaprzestanie wypasania i koszenia murawy powoduje niekorzystne
dla nich zmiany ro linno ci. Polegaj one g ównie na nadmiernym rozwoju g stej i wysokiej runi, a przede wszystkim ekspansywnej w tych warunkach kostrzewy czerwonej. Tworzy ona g sty, trawiasty woj ok, który utrudnia sus om poruszanie si i ogranicza widoczno . Sus y unikaj zak adania nor w takich miejscach. Trawa ta hamuje równie rozwój
wielu ro lin dwuli ciennych stanowi cych pokarm sus ów. Zagro eniem dla nich jest tak e
niekontrolowany rozwój innych bardzo ekspansywnych traw, takich jak: k osownica pierzasta i trzcinnik piaskowy oraz samoistne wkraczanie na pastwiska krzewów i niektórych
gatunków drzew, g ównie tarniny i g ogów, a na terenach przyle nych przede wszystkim
sosny. Krzewy i drzewa nawet w fazie podrostu zacieniaj pod o e, ograniczaj widoczno , a przy du ym zag szczeniu wypieraj ro linno pastwiskow . Sus y po pewnym
czasie opuszczaj takie miejsca.
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Ryc. 1. Zasi g wyst powania sus a pere kowanego Spermophilus suslicus w Polsce (wg raportu dla Komisji Europejskiej
2007) i stanowiska monitorowane w roku 2008 w ramach zadania: Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze
szczególnym uwzgl dnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000  faza pierwsza i faza druga.

Ro linno na poboczach dróg polnych, na których wyst puje wi kszo kolonii ródpolnych sus ów pere kowanych, jest przewa nie niska i pod wzgl dem sk adu gatunkowego
przypomina preferowan przez sus y muraw pastwiskow , bowiem z regu y panuj cym gatunkiem jest tutaj ycica trwa a. Trawa ta jest niezwykle odporna na mechaniczne uszkodzenia. ycicy trwa ej towarzysz inne niskie trawy, jak np. grzebienica pospolita i wiechlina
roczna oraz wiele ro lin dwuli ciennych, a wi c koniczyna bia a, koniczyna drobnog ówkowa, mniszek lekarski, krwawnik pospolity, babka zwyczajna i lancetowata oraz inne. Poza
tym sus y korzystaj bardzo ch tnie z ro lin uprawianych przy granicy z drogami.

6. Rozmieszczenie gatunku w Polsce
Przez Polsk przebiega pó nocno-zachodnia granica zasi gu sus a pere kowanego w Europie. Najdalej na zachód wysuni te stanowisko sus ów pere kowanych znajduje si na lotnisku w widniku ko o Lublina. Pozosta e stanowiska grupuj si w po udniowo-wschodniej
cz ci Wy yny Lubelskiej i zachodniej cz ci Wy yny Wo y skiej na obszarze po o onym
pomi dzy Bugiem a Wieprzem, g ównie w okolicach Zamo cia, Hrubieszowa, Tyszowiec
i Tomaszowa Lub. (woj. lubelskie).
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Obecnie wyst puje 6 zwartych kolonii sus ów pere kowanych, które zasiedlaj g ównie pastwiska oraz trudna do okre lenia liczba kolonii ródpolnych, których siedliskiem s
przewa nie pobocza dróg polnych oraz niektóre uprawy rolne (ryc. 1).
Kolonia sus ów wyst puj ca na lotnisku w widniku powsta a sztucznie wskutek przesiedlenia na jego teren kilkudziesi ciu osobników z obecnego rez. Su le Wzgórza ko o wsi
Choch ów. Uczyni a to znana obecnie osoba przy ko cu lat siedemdziesi tych ubieg ego
wieku. Koloni t odkry w 1990 r. M czy ski (1992). Liczebno tej kolonii oceniono
wówczas na kilkana cie tysi cy osobników (G owaci ski 2002).
Badania nad wyst powaniem kolonii ródpolnych sus ów pere kowanych prowadzono
w latach osiemdziesi tych ub. wieku (M czy ski 1991, 1992) i w latach dziewi dziesi tych ub. wieku (M czy ski, wyniki niepublikowane). Odnaleziono w tym czasie 37 kolonii
tego typu. W roku 2006 rozpocz to ponowne badania nad wyst powaniem kolonii ródpolnych. Badania s kontynuowane. Dotychczas znaleziono 13 kolonii ródpolnych. Na
podstawie wieloletnich bada i zdobytego do wiadczenia mo na przypuszcza , e obecnie wyst puje 80120 takich kolonii.

II. METODYKA
1. Koncepcja monitoringu gatunku
Badania monitoringowe prowadzone s we wszystkich sze ciu istniej cych obecnie zwartych koloniach sus ów pere kowanych, zwykle od czasu ich odkrycia, a obowi zkowo od
czasu obj cia tych kolonii ochron rezerwatow . Badania stanu kolonii sus ów oraz ich
siedlisk prowadzili corocznie, poczynaj c od 1978 r., dr Stefan M czy ski i mgr Ryszard
Styka (Instytut Biologii UMCS).
Od 2000 r. badania monitoringowe tych kolonii zwi zane s z realizacj projektu
Ochrona stanowisk sus a pere kowanego w Polsce. Realizuje go zespó badawczo-wdroeniowy w sk adzie: dr Stefan M czy ski (Instytut Biologii UMCS)  kierownik zespo u, mgr
Ryszard Styka (Wydzia Biologii i Nauk o Ziemi UMCS), dr Tadeusz Gr dziel (Instytut Biologii UMCS), mgr Krzysztof Próchnicki (Regionalna Dyrekcja Ochrony rodowiska w Lublinie) i mgr Piotr Duda (Zespó Parków Krajobrazowych Roztocza)  do 2007 r. Od 2004 r.
do zespo u do czy dr Jan mie owski (Wydzia Hodowli i Biologii Zwierz t Uniwersytetu
Przyrodniczego w Poznaniu). Opiek administracyjn nad rezerwatami sus ów pere kowanych sprawuje Regionalny Dyrektor Ochrony rodowiska w Lublinie.
Badaniami monitoringowymi powinny by obj te g ównie kolonie zwarte, poniewa
zagro enie wygini ciem tych kolonii jest zawsze do du e i wymagaj one intensywnej
opieki. Oprócz tego badaniami powinno si obj równie niektóre kolonie ródpolne,
przynajmniej te z nich, które nadaj si do przekszta cenia w kolonie zwarte. Na takie badania potrzebne s dodatkowe fundusze.

2. Wska niki i ocena stanu ochrony gatunku
Waloryzacja wska ników oparta jest g ównie na w asnych do wiadczeniach i wynikach
bada sus ów pere kowanych prowadzonych przez kilkadziesi t lat.
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Wska nik stanu populacji
Tab. 1. Wska nik stanu populacji sus a pere kowanego
Wska nik

Miara

Sposób pomiaru/okre lenia
Populacja

Liczebno

Osobniki

Liczebno mikropopulacji ( rednia oraz maksymalna i minimalna)
okre lana w oparciu o liczb wyszukanych nor*

* sposób liczenia nor i okre lania liczby osobników opisany jest dok adnie w rozdz. 3.

W celu waloryzacji wska nika liczebno  ustalono dziesi ciostopniow skal liczebno ci populacji w zwartych koloniach sus ów. Przyj ta skala dotyczy redniej liczebno ci
populacji.
10o skali  ponad 10 000 osobników
9o skali  600110000
8o skali  30016000
7o skali  10013000
6o skali  6011000
5o skali  301600
4o skali  101300
3o skali  51100
2o skali  2150
1o skali  do 20 osobników
Tab. 2. Waloryzacja wska nika stanu populacji sus a pere kowanego
Wska nik/Ocena*

FV

U1

U2

Populacja

Liczebno

W porównaniu z wynikami
wcze niejszych bada ten
sam stan co poprzednio (nie
dotyczy 1o skali) lub wzrost

W stosunku do
poprzedniego stanu
spadek o jeden stopie skali

W stosunku do
poprzedniego stanu spadek o dwa lub wi cej
stopni skali lub 1o skali

* FV  stan w a ciwy, U1  stan niezadowalaj cy, U2  stan z y

Ocena stanu populacji
Ocena stanu populacji odpowiada ocenie wska nika liczebno .

Wska niki stanu siedliska
Ocena stanu siedliska za pomoc wybranych wska ników jest trudna, gdy w gr wchodzi wiele czynników, zarówno abiotycznych, jak i biotycznych. Zdecydowano nie bada
czynników abiotycznych. Za o ono, e wi kszo z nich: ukszta towanie terenu, ekspozycja i nachylenie zboczy w terenie pagórkowatym, budowa pod o a, typ i rodzaj gleby,
czy te warunki klimatyczne nie b d w przysz o ci ulega y istotnym zmianom. Z kolei
okre lanie zmian w takich czynnikach, jak: nat enie opadów, poziom wód gruntowych,
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wilgotno gleby. Okre lenie yzno ci gleby wymaga oby u ycia specjalnych przyrz dów
pomiarowych, a i tak wp yw ich na ycie sus ów pere kowanych by by trudny do jednoznacznej oceny. Ponadto zmiany w yzno ci gleby mo liwe s do okre lenia w terenie
w sposób po redni na podstawie sk adu gatunkowego ro linno ci.
Bior c pod uwag przedstawione wy ej argumenty, za podstawowe wska niki stanu
zachowania siedliska uznano niektóre jego elementy o charakterze biotycznym:
 powierzchni siedliska zaj tego przez sus y pere kowane, wiadcz c o rozwoju lub
zaniku populacji
 wysoko warstwy zielnej (murawy), która jest g ównym czynnikiem wp ywaj cym na
stan populacji sus a pere kowanego, bowiem zbyt wysoka i zbita murawa ogranicza
zwierz tom widoczno i mo liwo ci szybkiej ucieczki
 obecno i sk ad gatunkowy okre lonych zbiorowisk ro linnych, decyduj cych o bazie
pokarmowej sus ów
 nasilenie naturalnej sukcesji, a wi c zarastanie stanowiska przez drzewa i krzewy ocieniaj ce pod o e i utrudniaj ce widoczno .
Tab. 3. Wska niki stanu siedliska sus a pere kowanego
Wska nik

Miara

Sposób pomiaru/okre lenia
Siedlisko

Powierzchnia
zasiedlona

Wysoko

Okre lona w oparciu o lokalizacj skrajnych nor w kolonii,
naniesionych na map

ha

Okre lenie cz stotliwo ci koszenia w oparciu o plan ochrony (stopie wykonania planu kosze ) oraz intensywno ci
wypasu (procent powierzchni obj tej wypasem  ocena ekspercka) lub okre lenie przybli onej redniej wysoko ci dominuj cych ro lin (szczególnie traw) w cm (ocena ekspercka)

wska nik
murawy*
opisowy

Baza pokarmowa**

wska nik
opisowy

Udzia w powierzchni obszaru okre lonych zbiorowisk
ro linnych w oparciu o zdj cia fitosocjologiczne

Zarastanie przez
%
drzewa i krzewy ***

Pokrycie gatunków drzew i krzewów w 3 przedzia ach
wielko ci  ocena ekspercka

Tab. 4. Waloryzacja wska ników stanu siedliska sus a pere kowanego
Wska nik/Ocena*

FV

U1

U2

Siedlisko
Powierzchnia
zasiedlona

Wysoko
murawy**

W stosunku do
poprzedniego stanu
 wi ksza, taka sama
lub mniejsza (do 10%)

W stosunku do
poprzedniego stanu
 mniejsza od 10 do
30%

W stosunku do poprzedniego stanu  mniejsza
o ponad 30%. Mniejsza
ni 1 ha

Murawa koszona co
najmniej 3 razy w ci gu
roku lub wypasana
prawie na ca ej powierzchni albo te nieprzekraczaj ca redniej
wysoko ci 20 cm

Murawa koszona dwukrotnie w ci gu roku
lub wypasana na oko o
50% powierzchni, albo
jej wysoko wi ksza ni 20 cm, lecz
nieosi gaj ca warto ci
maksymalnej

Murawa koszona raz
w roku lub wcale i s abo
wypasana (mniej ni
20% powierzchni albo
te osi gaj ca wysoko
murawy niekoszonej
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Dominacja ( cznie
ponad 50% pow.) s abo
Dominacja ( cznie
koszonych lub ma o wyponad 50% pow.)
pasanych, niemal jednoubo szych w pokarm
gatunkowych p atów nieDominacja ( cznie
dla sus ów zbiorowisk których wysokich traw,
ponad 50% powierzchnapiaskowych lub
tworz cych zbity woj ok
ni) zbiorowisk bogatych
zdegradowanych sied- i ograniczaj cych rozwój
w pokarm dla sus ów:
lisk: zespo u Diantho- ro lin przydatnych jako
zespo u pastwiska
Armerietum (dawna
pokarm dla sus ów
ycicowego (Lolio-Cynazwa Festuco-Thypere kowanych, a tak e
nosuretum), zbiorowiutrudniaj cych porumetum) z macierzank
Baza pokarmowa*** ska kostrzewy kowej
piaskow , jastrz bcem szanie si tym ssakom
Festuca pratensis (bywa
kosmaczkiem i ko(zbiorowiska trzcinnika
podsiewana) oraz spasastrzew owcz , a tak e piaskowego, kostrzewy
nych i koszonych fitocero lin typowych dla
czerwonej i mia ka
noz zespo u wiechliny
zubo a ych i zakwadarniowego, a na siedlikowej i kostrzewy
szonych siedlisk,
skach kserotermicznych
czerwonej (Poo-Festua wi c tomki wodnej,
równie k osownicy piecetum rubrae)
bli niczki psiej trawki, rzastej), albo dominacja
macierzanki pospolitej bardzo ubogiej ro linnoci napiaskowej, która
i wrzosu zwyczajnego
latem niemal ca kowicie
wysycha.
Zarastanie przez
Pokrycie mniejsze ni
drzewa i krzewy**** 10%

Pokrycie wi ksze ni
30%

Pokrycie 1030%

* FV  stan w a ciwy, U1  stan niezadowalaj cy, U2  stan z y
** W ostatnich latach na terenach zwartych kolonii sus ów pere kowanych zwi kszono intensywno zabiegów ochrony czynnej, których zadaniem jest m.in. utrzymanie niskiej murawy.
Polegaj one na koszeniu lub spasaniu ro linno ci. Oceniaj c wysoko murawy w zale no ci
od stosowanych zabiegów, zwraca si uwag na liczb kosze w okresie wegetacyjnym, je li
murawa jest tylko koszona, albo na procent wypasanej powierzchni, je eli na stanowisku prowadzony jest jedynie wypas. W przypadku u ytkowania ko no-pastwiskowego badanego terenu
efekt dzia ania dwóch zabiegów (koszenie, wypas) ocenia si na podstawie redniej wysoko ci
dominuj cych ro lin, zw aszcza traw. atwiejsze jest okre lenie stanu murawy na podstawie cz stotliwo ci koszenia wynikaj cego z planu ochrony.
*** Najtrudniejszy do okre lenia jest wska nik bazy pokarmowej, oparty na udziale i sk adzie
gatunkowym zbiorowisk ro linnych. Wynika to z faktu, e sk ad gatunkowy zbiorowisk zale y
cz sto od typu i rodzaju gleby, a na glebach piaszczystych i r dzinach kredowych odbiega
znacznie od typowego, wyst puj cego najcz ciej w koloniach sus ów pere kowanych, tj. na
glebach brunatnych wytworzonych z lessu. Jednak e poprzez umiej tne zabiegi rekultywacji
murawy i podsiewanie ró norodnych mieszanek traw i ro lin pastewnych oraz intensywne wypasanie, najbardziej cenne i bogate w pokarm dla sus ów fitocenozy mo na uzyska prawie na
ka dym stanowisku. Dlatego dla wszystkich zwartych kolonii sus ów przyj to jednolit skal
oceny sk adu gatunkowego ro linno ci jako bazy pokarmowej dla tych ssaków.
**** Wprawdzie ro linno we wszystkich zwartych koloniach sus ów pere kowanych jest obecnie koszona, to jednak niektóre drzewa i krzewy maj tendencj do ci g ego odbijania z pozostawionych korzeni. Trudne do zwalczenia s zw aszcza odrosty robinii akacjowej, tarniny
i derenia widwy, a czasem g ogu. Wska nik zarastania przez gatunki drzewiaste i krzewy atwo
okre li za pomoc procentowej skali pokrycia.
284

BIBLIOTEKA MONITORINGU RODOWISKA

Suse pere kowany Spermophilus suslicus (Güldenstaedt, 1770)

Wska niki kardynalne
 brak

Ocena stanu siedliska
Wska niki traktowane s równocennie. Za oceny dla poszczególnych wska ników przyznajemy okre lon liczb punktów:
za FV  3 punkty,
za U1  1 punkt,
za U2  (2) punkty.
Ocena czna dla siedliska:
FV = 712 punktów,
U1 = 36 punktów,
U2 = (8)2 punktów.

Perspektywy zachowania
Ocena eksperta z uwzgl dnieniem aktualnego stanu populacji i stanu siedliska, obserwowanych negatywnych oddzia ywa i zagro e (np. zarastania siedlisk, drapie nictwa) oraz
stosowanej ochrony czynnej (wypasu, koszenia):
FV. Perspektywy dobre. Dane o liczebno ci populacji i zapewnione korzystne warunki
siedliskowe, g ównie poprzez realizacj zabiegów ochrony czynnej oraz brak istotnych
zagro e wskazuj na to, e populacja w daj cej si przewidzie przysz o ci b dzie si
rozwija lub utrzymywa na poziomie przynajmniej takim samym lub wy szym.
U1. Perspektywy niezbyt korzystne. Istnieje prawdopodobie stwo pogorszenia si stanu populacji i siedliska, ograniczenia zabiegów ochrony czynnej lub mamy przekonanie,
e niezadowalaj cy stan obecny si utrzyma.
U2. Perspektywy z e. Stan populacji siedliska jest z y, ulegnie pogorszeniu (np. w zwi zku z pojawieniem si nowych zagro e , wstrzymaniem zabiegów ochronnych) lub przekonanie, e z y stan si utrzyma.

Ocena ogólna
Na ogóln ocen stanu ochrony gatunku na stanowisku sk ada si suma punktów z ocen
trzech parametrów: populacji, siedliska i perspektyw ochrony. Za ka d ocen parametru
FV  2 punkty, U1  1 punkt, U2  0 punktów.
Ocena ogólna:
FV  46 punktów,
U1  23 punkty,
U2  01 punkt.

3. Opis bada monitoringowych
Wybór powierzchni monitoringowych i ich sugerowana wielko
Stanowiskiem monitoringowym jest area zasiedlony przez koloni sus ów we wszystkich
istniej cych zwartych koloniach tych ssaków.
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Najwa niejszym celem bada monitoringowych jest okre lenie liczebno ci populacji
tych gryzoni. Przyj to metody po rednie, oparte na liczeniu nor (od awianie jest zawsze
stresogenne dla zwierz t). Przy zastosowaniu ka dej z poni ej podanych metod mo na
sprawdzi wszystkie nory sus ów pere kowanych, znajduj ce si na ca ym zasiedlonym
z nich na wytyczonej powierzchni próbnej (wariant 2).
obszarze (wariant 1) lub cz
O sposobie liczenia nor nale y zadecydowa bezpo rednio w terenie (oceniaj c wst pnie wielko area u zasiedlonego przez sus y i bior c pod uwag liczb uczestnicz cych
w badaniach osób) i na tej podstawie wybra odpowiedni metod . Na przyk ad, je li na
danym stanowisku sus y pere kowane zasiedlaj obszar o powierzchnio 0,30 ha, wi cej
czasu zajmie wytyczenie i sprawdzenie powierzchni próbnej, ni przej cie kilku osób tyralier i odszukanie wszystkich nor. Sprawa przedstawia si zupe nie inaczej w przypadku
kolonii rozsiedlonej na kilkudziesi ciu hektarach . Wówczas w a ciwym sposobem b dzie
za o enie powierzchni próbnej. Proponujemy za o enie powierzchni próbnej wówczas,
gdy obszar zasiedlony przez sus y pere kowane jest wi kszy od 2 ha.
Powierzchni próbn , w przedstawionych ni ej metodach, stanowi odcinki transektów
(podzielone na poletka badawcze), które znajduj si na areale zasiedlonym przez sus y.
W badaniach monitoringowych nale y przyj zasad , e powierzchnia próbna nie
mo e by mniejsza od powierzchni ustalonej przez Varavskiego (1952). W zale no ci od
stopnia jednorodno ci zasiedlonego przez sus y pere kowane terenu powinna ona wynosi
od 0,2% do 1% ca ej badanej powierzchni.

Sposób wykonywania bada
Badanie wska ników stanu populacji
Wszystkie zwarte kolonie sus ów pere kowanych zajmuj okre lone powierzchnie, poza
które nie mog emigrowa , dlatego dla ka dej z nich mo na obliczy liczebno bezwzgl dn populacji, stosuj c jedn z podanych poni ej metod.
Sus y pere kowane preferuj tereny otwarte typu pastwiskowego z nisk ro linno ci wypasan lub wykaszan . Dlatego emigracj sus ów pere kowanych z tego typu siedlisk uniemo liwiaj pola orne z wysok ro linno ci , tereny zakrzewione i zalesione, podmok e i zabudowane. Sus y pere kowane na sta e nie zasiedlaj poboczy dróg polnych odchodz cych
od pastwisk na których one wyst puj , poniewa pobocza te s dla nich mniej odpowiednimi
siedliskami. Sus y pere kowane maj tam ograniczon widoczno (czynnik decyduj cy).
W badaniach liczebno ci populacji sus ów pere kowanych stosuje si dwie metody:
Metoda I polega na liczeniu nor po zatkaniu ich otworów wej ciowych:
 na ca ym zasiedlonym przez sus y terenie (wariant 1),
 na powierzchni próbnej (wariant 2),
Metoda II polega na liczeniu nor bez zatykania ich otworów wej ciowych
 na ca ym zasiedlonym przez sus y terenie (wariant 1),
 na powierzchni próbnej (wariant 2).
Metoda pierwsza (zw aszcza wariant I) powinna by stosowana wówczas, gdy chodzi
o uzyskanie dok adniejszych wyników, pozwalaj cych na przyk ad zaplanowa od owy
sus ów na danym obszarze, w celu ich reintrodukcji na inny obszar. Metod t stosuje si
równie wówczas, gdy monitorowanie liczebno ci populacji sus ów jest powi zane z ba286
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daniami procesów wewn trzpopulacyjnych, np. miertelno ci lub rozrodczo ci. Pierwszy
zastosowa t metod Surdacki (1968)
Druga metoda, pomimo tego, e uzyskane wyniki s mniej dok adne, jest bardziej efektywna i w zupe no ci wystarczaj ca do prowadzenia monitoringu liczebno ci populacji.
Pozwala ona w dostatecznym stopniu na okre lenie tendencji wzrostowych lub spadkowych liczebno ci osobników w koloniach sus ów.
Pierwsza z wy ej wymienionych metod polega na zatykaniu wszystkich odszukanych
nor sus ów pere kowanych czopami ze s omy (mo na równie u ywa w tym celu metalowych lub plastykowych cylindrów z lekkimi pokrywkami). U ywanie czopów ze s omy
(koniecznie pszenicznej) jest korzystne dla sus ów, poniewa zu ywaj j one w znacznej
ilo ci do budowy gniazd.
Zatykanie nor wykonuje si we wczesnych godzinach rannych, przed wyj ciem sus ów
na powierzchni . Nast pnie, po po udniu, sprawdza si zatkane nory. Te z nich, które by y
odetkane (odrzucona s oma, albo wygryzione w czopach otwory), uwa a si za zamieszkane. Nale y w tym miejscu przypomnie , o czym pisano szerzej w I cz ci tego rozdzia u,
e w lecie ka dy suse zamieszkuje osobno jedn nor (chocia mo e mie w pobli u kilka
nor zapasowych) i ka da z nich ma tylko jeden otwór wej ciowy.
W przypadku prowadzenia bada wed ug wariantu 1 opisanej metody, czyli po zatkaniu i sprawdzeniu nor, od razu dowiadujemy si o liczbie osobników yj cych w kolonii.
Przy zastosowaniu wariantu 2 badania prowadzi si na wydzielonej powierzchni próbnej
(transekty), a otrzymane wyniki s opracowywane statystycznie. Wytycza si tak liczb
transektów, eby zosta spe niony przedstawiony wy ej warunek procentowego udzia u
powierzchni próbnej. Transekty maj szeroko 5 m i przebiegaj przez ca szeroko
stanowiska równolegle do siebie.
Odleg o pomi dzy transektami ustala si w zale no ci od potrzeb. Ka dy transekt
dzieli si na odcinki o d ugo ci 10 m w ten sposób wyznacza si prostok ty o powierzchni
50 m2. S to tzw. poletka badawcze. Stosunkowo niewielkie powierzchnie tych poletek
pozwalaj na sprawne odszukanie na nich nor sus ów pere kowanych i naniesienie rozmieszczenia tych nor na kartach papieru z wydrukowanymi poletkami w skali 1:100. Na
kartach zaznacza si oczywi cie nory zaj te lub niezaj te przez sus y. Oprócz tego przy
pomocy ustalonych symboli okre la si typy nor.
Powierzchnie wszystkich poletek badawczych, które znalaz y si na terenie zasiedlonym przez sus y pere kowane, tworz powierzchni próbn area u ich wyst powania. Na
podstawie liczby osobników (liczba zamieszkanych lub zaj tych nor) stwierdzonych na powierzchni próbnej, przez ekstrapolacj wyników oblicza si liczebno ca ej populacji sus ów na danym stanowisku. Na terenie zasiedlonym przez koloni sus ów mo na równie
prowadzi badania nad liczebno ci tych ssaków na osobnych, wydzielonych area ach,
które ró ni si , np. sk adem ro linno ci lub ukszta towaniem terenu.
Przy obliczeniu liczby sus ów pere kowanych stosuje si jedn lub obie opisane poni ej
metody statystyczne, a mianowicie: metod estymacji punktowej ( rednia) i estymacji przedzia owej (przedzia ufno ci). Przy pomocy pierwszej metody ocenia si redni liczebno
i rednie zag szczenie sus ów na ca ym areale ich wyst powania, przyjmuj c za podstaw
oblicze redni liczb osobników przypadaj c na jedno poletko badawcze o powierzchni 50 m2. Stosuj c metod estymacji przedzia owej wyznacza si dolne i górne granice
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przedzia u, w jakim zawieraj si szacowane wielko ci, a nast pnie ocenia si minimaln
i maksymaln liczb osobników na ca ym zasiedlonym areale. Przy zastosowaniu metody
estymacji przedzia owej przyjmuje si wspó czynnik ufno ci 0,95 przy za o eniu, e prawdopodobie stwo pope nienia b du wynosi 5%.
Druga metoda badania liczebno ci populacji sus ów pere kowanych polega na liczeniu
nor bez zatykania otworów wej ciowych i bez sprawdzania, czy s one zamieszkane lub
zaj te przez sus y, albo niezamieszkane. Stosuj c wariant 1 powy szej metody, odszukuje
si i liczy wszystkie nory na ca ym zasiedlonym terenie. Wykorzystuj c do bada wariant
2, nory sus ów liczy si na powierzchni próbnej (transekty), któr wytycza si i sprawdza
podobnie jak w metodzie I, ale bez uwzgl dniania nor zamieszkanych i niezamieszkanych.
Dane uzyskane na transektach ekstrapoluje si na ca zasiedlon powierzchni .
Liczb sus ów oblicza si dziel c liczb wszystkich odnalezionych nor (wariant 1) lub
liczb nor obliczon poprzez ekstrapolacj (wariant 2) przez nast puj ce wska niki: 1,96
 maksimum, 5,50  minimum i 3,73  rednia. Wska niki te okre laj minimaln i maksymaln liczb nor przypadaj c na jednego osobnika. Wska niki ustalono na podstawie wyników otrzymanych podczas wieloletnich bada przeprowadzonych w ró nych koloniach
sus a pere kowanego. Wprowadzony wtórnie wska nik redniej liczby sus ów u atwia porównanie zmian liczebno ci na danym stanowisku.
Na wyniki bada w istotny sposób wp ywa, po pierwsze do wiadczenie osób, które
prowadz badania, a po drugie odpowiednie przygotowanie terenu. Ro linno na badanym stanowisku powinna by w tym czasie niska (wykoszona lub spasiona). U atwia to
odszukiwanie nor sus ów pere kowanych. Osoby, które bior udzia w badaniach i zaczynaj prowadzi je samodzielnie, powinny mie przynajmniej kilkuletni sta pracy na
transektach. Musz posiada umiej tno ci bezb dnego odnajdywania nor, odró niania
nor sus ów od nor kretów czy norników i klasyfikacji typów tych nor. Wymagany jest dobry
stan zdrowia uczestników bada , poniewa praca odbywa si cz sto przez wiele godzin
na otwartym terenie w pe nym s o cu. Codziennie trzeba przej kilkana cie lub nawet
kilkadziesi t kilometrów. Praca w sezonie letnim trwa zwykle oko o trzech tygodni.
Do badania dro no ci, g boko ci i klasyfikacji nor u ywa si cienkich kijków, najlepiej
bambusowych. Nie nale y liczy nor, które sus y opu ci y, a ich korytarze s zaci ni te
oraz p ytkich nor, które sus y zaczynaj dopiero kopa . Du o takich nor mo na odnale
w okresie rozsiedlania si m odych osobników.

Badanie wska ników stanu siedliska
Wytyczenie granic powierzchni, na której rozsiedlone s sus y pere kowane, polega na
odnalezieniu i zaznaczeniu palikami skrajnie po o onych nor tych gryzoni na badanym
stanowisku. Rozmieszczenie nor w terenie nanosi si na map (najlepiej w skali 1:5000)
i wykre la granice zasiedlonego obszaru, a nast pnie oblicza jego powierzchni .
Oceny wysoko ci murawy dokonuje si na podstawie stopnia wykonania planu kosze ,
za bezpo rednio w terenie przez wizualne okre lenie intensywno ci wypasania (okre laj c
procent powierzchni obj tej wypasem) lub te dokonuj c przybli onej oceny redniej wysoko ci dominuj cych ro lin (szczególnie traw).
Wielko bazy pokarmowej ocenia si g ównie na podstawie udzia u powierzchniowego (dominacji) okre lonych zbiorowisk ro linnych o ró nych w a ciwo ciach pokarmo288
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wych dla sus ów pere kowanych. Warto ci te s cz ciowo z góry okre lone na podstawie
wieloletnich bada . Ze wzgl du na mozaikowe zwykle rozmieszczenie fitocenoz, podczas monitoringu ich udzia okre la si metod wizualn , bez wykonywania ka dorazowo
mapy ro linno ci (mapy wyj ciowe zamieszczane s w planach ochronny poszczególnych
obiektów). W ka dym wyodr bniaj cym si i wzgl dnie du ym p acie ro linno ci wykonuje si co najmniej jedno zdj cie fitosocjologiczne (przewa nie kilka zdj w obr bie
stanowiska). Zdj cia wykonuje si za pomoc powszechnie stosowanej metody zaproponowanej przez Braun-Blanqueta (1951), z zastosowaniem bardziej wygodnej skali dziesi ciostopniowej (oraz + dla gatunków akcesorycznych). Ze wzgl du na to, e zdj cia
wykonuje si zwykle w zbiorowiskach murawowych, ich powierzchnia nie powinna by
zbyt du a (od 25 do oko o 100 m2). Do interpretacji wykonanych zdj fitosocjologicznych polecamy nast puj ce publikacje: Szafer, Zarzycki (1985), Matuszkiewicz (2000),
Fija kowski (2001).
Oceny procentowego udzia u (stopnia pokrycia) warstwy drzew i krzewów dokonuje
si wizualnie (ocena ekspercka), przy czym obydwie warstwy traktuje si cznie.

Termin i cz stotliwo bada
Badania stanu populacji nale y przeprowadza w okresie od ostatniego tygodnia czerwca
do ko ca lipca. Powinny si one odbywa co roku. Tylko w ustabilizowanych i niezagroonych koloniach mo na je prowadzi w odst pach kilkuletnich.
Stan siedliska nale y okre la w okresie najpe niejszego rozwoju ro linno ci (czerwiec
lipiec). Bior c pod uwag fakt, e w sk adzie gatunkowym zbiorowisk mog zachodzi
istotne zmiany, najlepiej by oby wykonywa te badania corocznie, a przynajmniej co 34
lata.

Sprz t i materia y do bada



















metalowe ta my miernicze (50 i 100 m),
bia e sznurki plecione (50, 100 m) do wyznaczania granic transektów,
paliki do wytyczania transektów i wyznaczania granic area u,
tyczki geodezyjne,
w gielnica do wytyczania k tów prostych podczas wytyczania transektów
kompas,
lornetki,
aparat fotograficzny,
radiotelefony ewentualnie telefony komórkowe,
GPS,
mapa 1:5000
cylindry lub s oma do zatykania nor,
kijki bambusowe do sprawdzania nor,
repry do znakowania transektów,
siekiery do zaostrzania palików reprów,
m oty do wbijania reprów,
szpadle do kopania odkrywek glebowych i osadzania reprów,
samochód terenowy z pojemnym baga nikiem.
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4. Przyk ad wype nionej karty obserwacji gatunku dla stanowiska
Karta obserwacji gatunku dla stanowiska
Kod gatunku

Nazwa gatunku
Kod obszaru
Nazwa obszaru
Kod stanowiska
Nazwa
stanowiska

Kod gatunku wg Dyrektywy Siedliskowej
2608
Nazwa polska, aci ska, autor wg aktualnie obowi zuj cej nomenklatury
Suse pere kowany Spermophilus suslicus (Güldenstaedt, 1770)
Wype nia instytucja koordynuj ca
Nazwa obszaru monitorowanego
Popówka
Wype nia instytucja koordynuj ca
Nazwa stanowiska monitorowanego
Rezerwat Popówka

Obszary chronio- Natura 2000, rezerwaty przyrody, parki narodowe i krajobrazowe, u ytki ekone, na których
logiczne, stanowiska dokumentacyjne, itd.
znajduje si
stanowisko
PLH060016 Popówka (projektowany obszar Natura 2000); rezerwat przyrody
Wspó rz dne
geograficzne
Wysoko

n.p.m.

Poda wspó rz dne geograficzne (GPS) stanowiska
50o 45

 N, 23o 31

 E

Wysoko ci n.p.m. stanowiska lub zakres od

do

od 222 m do 245,7 m n.p.m.
Ogólne informacje o stanowisku u atwiaj ce identyfikacj w terenie

Ogólna
charakterystyka
stanowiska

Rezerwat po o ony jest na po udniowo-wschodnim skraju jednostki fizjograficznej, zwanej Dzia ami Grabowieckimi. Obejmuje on dno i zbocza suchej
doliny (termin fizjograficzny) o przebiegu równole nikowym, opadaj cej do
agodnie w kierunku wschodnim. Ze wzgl du na brak zalesie jest to krajobraz
otwarty, sprawiaj cy wra enie szerokiego stepu.
Teren rezerwatu porasta wy cznie ro linno zielna, systematycznie wykaszana i wypasana przez du e stado krów, które s tutaj specjalnie utrzymywane
od wiosny do jesieni.
Ogólny charakter terenu, ro linno
otoczenie stanowiska

Charakterystyka
siedlisk gatunku
na stanowisku

290

(zbiorowiska ro linnedominuj ce gatunki),

Teren stanowi rozleg e, u ytkowane pastwisko w pobli u wsi Mi czyn. Od
rozpocz cia w 2000 r. realizacji programu ochrony sus a pere kowanego sk ad
ro linno ci w rezerwacie zmienia si znacznie pod wp ywem zabiegów konserwatorskich, takich jak: koszenie i wypas, a przede wszystkim wskutek rekultywacji du ych powierzchni pastwiska. Obecny stan ro linno ci w rezerwacie
mo na uzna za optymalny dla sus ów pere kowanych.
W po udniowo-zachodniej cz ci rezerwatu w dawnym zespole Poo-Festucetum rubrae wskutek zabiegów wyra nie zmniejszy a si ilo ciowo wiechliny
kowej i kostrzewy czerwonej, wzrós natomiast stopie pokrycia innych traw,
m.in. kostrzewy kowej, rajgrasu wynios ego i ycicy trwa ej. Wy sz ilo ciowo wykazuj obecnie ro liny dwuli cienne stanowi ce dobry pokarm dla
sus ów. Oprócz tego zachowa y si prawie wszystkie wyst puj ce tutaj dawniej
ro liny kowe, kserotermiczne i okrajkowe.
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W po danym kierunku rozwija si zrekultywowana w 2001 r. na du ym
obszarze murawa w po udniowej cz ci rezerwatu. Panowa tutaj poprzednio
zespó Poo-Festucetum rubrae. Obecnie notuje si stabilizacj tego zbiorowiska przy du ym udziale ro lin ch tniej zjadanych przez sus y pere kowane
(kupkówka pospolita, mniszek lekarski, ycica trwa a, koniczyna bia a). Wzrost
pokrycia kostrzewy czerwonej hamowany jest przez cz ste koszenie i wypasanie murawy.
W rodkowej i pó nocnej cz ci rezerwatu wyst puje zespó Lolio-Cynosuretum.
W pó nocno-wschodniej cz ci rezerwatu wyst puje murawa o charakterze
pastwiskowym, regularnie wypasana. Oprócz typowo pastwiskowych gatunków ro lin, takich jak: koniczyna bia a, brodawnik zwyczajny, mniszek lekarski
zanotowano kilka gatunków kowych, m.in.: kupkówk pospolit , kostrzew
kow , koniczyn
kow , krwawnik pospolity, lucern nerkowat , wyk czteronasienn oraz wyczy ca kowego i tymotk
kow (gatunki w wi kszo ci
zjadane przez sus y). Rezerwat otoczony jest przez pola uprawne, ogródki
dzia kowe oraz zabudowania. Od wschodu przylega do niego do ruchliwa
szosa.
Syntetyczne informacje o wyst powaniu gatunku na stanowisku, dotychczasowe badania i inne istotne fakty. Wyniki monitoringu z lat poprzednich

Informacja
o gatunku
na stanowisku

Ostatnia
weryfikacja
w terenie

Kolonia sus ów pere kowanych na terenie rez. Popówka rozwija si bardzo
dobrze. Corocznie od 2000 r. notowany jest wzrost liczby osobników (populacja rozwija si z oko o 40 osobników, które przetrwa y w rezerwacie).
Sus y zasiedlaj obecnie oko o 52% powierzchni rezerwatu, który zajmuje
obszar 56,93 ha. W latach osiemdziesi tych ubieg ego wieku, w szczytowym
okresie liczebno ci populacji sus y nie zasiedla y ca ej powierzchni rezerwatu,
poniewa w niektórych jego partiach panowa y mniej sprzyjaj ce warunki
siedliskowe. Podobnie jak w latach osiemdziesi tych sus y zajmuj obecnie
najwi kszy area w sektorze I, na po udniu rezerwatu (oko o 19 ha). W stosunku do ubieg ego roku obszar zamieszkany przez sus y powi kszy si o oko o 7
ha, a liczebno wzros a o 26%.
Prognozujemy, e za 34 lata populacja sus ów w rezerwacie osi gnie liczebno populacji, która wyst powa a tutaj w latach osiemdziesi tych (oko o 11
tys. osobników).
Data ostatniej potwierdzonej obserwacji gatunku na stanowisku
31.07.2008
Imiona i nazwiska osób odpowiedzialnych za to stanowisko

Zespó badawczy

Data wype nienia

Cz onkowie zespo u badawczo-wdro eniowego powo anego do realizacji
programu Ochrona stanowisk sus a pere kowanego w Polsce. Kierownik zespo u: dr Stefan M czy ski; cz onkowie: dr Tadeusz Gr dziel, dr Jan mie owski, mgr Ryszard Styka, mgr Krzysztof Próchnicki.
Data wype nienia formularza przez eksperta
18.08.2008

Data wpisania

Data wpisania do bazy danych  wype nia instytucja koordynuj ca

Data
zatwierdzenia

Data zatwierdzenia przed osob upowa nion  wype nia instytucja
koordynuj ca
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Stan ochrony gatunku na stanowisku
Wska nik

Opis

Ocena

Populacja
Liczebno mikropopulacji ( rednia oraz maksymalna i minimalna
liczba osobników) okre lana w oparciu o liczb wyszukanych nor

FV

rednia 3287 osobników

Liczebno

FV

minimalna 2229 osobników
maksymalna 6256 osobników
Siedlisko

Powierzchnia
zasiedlona

Wysoko

Powierzchnia okre lona w oparciu o lokalizacj skrajnych nor w kolonii, naniesionych na map
Powierzchnia zasiedlenia przez sus y pere kowane w 2008 r. wynosia 29,37 ha, czyli wi cej o 6,68 ha ni w 2007 r. (22,69 ha). Wzrost
powierzchni o oko o 22,73%.

Okre lenie cz stotliwo ci koszenia w oparciu o plan ochrony (stopie wykonania planu kosze ) oraz intensywno ci wypasu (procent
powierzchni obj tej wypasem  ocena ekspercka) lub okre lenie
przybli onej redniej wysoko ci dominuj cych ro lin (szczególnie
murawy
traw) w cm (ocena ekspercka)

FV

FV

Koszona 3 razy w roku i regularnie wypasana systemem kwaterowym
przez stado oko o 50 krów. rednia wysoko nie przekracza 20 cm.
FV

Udzia w powierzchni obszaru okre lonych zbiorowisk ro linnych
w oparciu o zdj cia fitosocjologiczne

Baza pokarmowa

Zarastanie
przez drzewa
i krzewy

Perspektywy
zachowania

Ocena ogólna

292

Na ca ym obszarze zasiedlonym przez sus y pere kowane wyst puj
zbiorowiska z dominacj kostrzewy kowej, ycicy trwa ej lub koniczyny bia ej. S one bogate w gatunki s u ce sus om za pokarm,
takie jak mniszek lekarski, koniczyna kowa, kupkówka pospolita, krwawnik pospolity i wiele innych. Powy sze dane uzyskano
w oparciu o 12 zdj fitosocjologicznych wykonanych w dniach
2527 VI 2008 r.
Pokrycie gatunków drzew i krzewów w 3 przedzia ach wielko ci
 ocena ekspercka

FV

FV

Nie stwierdzono zarastania siedlisk przez krzewy i drzewa.
Ocena eksperta z uwzgl dnieniem aktualnego stanu populacji i stanu
siedliska, obserwowanych negatywnych oddzia ywa i zagro e (np.
zarastania siedlisk, drapie nictwa) oraz stosowanej ochrony czynnej
(wypasu, koszenia)
Rokowania dotycz ce utrzymania si i rozwoju populacji sus ów
pere kowanych w rezerwacie s bardzo dobre. Warunkiem utrzymania jest nieustanne stosowanie dotychczasowych metod ochrony,
a mianowicie: ci g e u ytkowanie ko no  pastwiskowe, nawo enie
organiczne oraz zapobieganie antropopresji.

FV

FV
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Lista najwa niejszych aktualnych i przewidywanych oddzia ywa (zagro e ) na gatunek i jego
siedlisko na badanym stanowisku (w tym aktualny sposób u ytkowania, planowane inwestycje,
planowane zmiany w zarz dzaniu i u ytkowaniu); kodowanie oddzia ywa /zagro e zgodne
z Za cznikiem E do Standardowego Formularza Danych dla obszarów Natura 2000; wp yw
oddzia ywania: +  pozytywny,   negatywny, 0  neutralny; intensywno oddzia ywania: A  silna, B  umiarkowana, C  s aba
Aktualne oddzia ywania
Kod Nazwa dzia alno ci Intensywno

Wp yw

Syntetyczny opis

965

Drapie nictwo

B



Od awianie sus ów pere kowanych przez koty
domowe i w mniejszym stopniu przez lisy.

140

Wypas

A

+

Zorganizowany oraz intensywny wypas oko o
50 sztuk byd a rasy Limousine.

Zagro enia (przysz e, przewidywane oddzia ywania)
Kod Nazwa dzia alno ci Intensywno

Wp yw

Syntetyczny opis
Obecnie nie przewidujemy zagro e .

Inne informacje
Inne obserwowane gatunki zwierz t i ro lin z za czników Dyrektyw
Siedliskowej i Ptasiej: gatunki zagro one (Czerwona ksi ga) i inne rzadkie/gatunki chronione; inne wyj tkowe walory obszaru

Inne
warto ci
przyrodnicze

Na terenie rezerwatu wyst puje kilka rzadziej spotykanych w kraju ro lin
kalcyfilnych: sza wia okr gowa Salvia verticillata, sparceta siewna Onobrychis viciaefolia, traganek d ugokwiatowy Astragalus onobrychis, pi ciornik piaskowy Potentilla arenaria, chaber nadre ski Centaurea rhenana
i chaber driakiewnik Centaurea scabiosa. Ro liny te wchodz w sk ad
zbiorowiska kserotermicznego z klasy Festuco-Bromeata znajduj cego si
w po udniowo-wschodniej cz ci rezerwatu.
Ptaki, które poluj na sus y pere kowane: myszo ów zwyczajny Buteo
buteo  stale wyst puje na terenie kolonii, b otniak stawowy Circus aeruginosus  do cz sto obserwowany, b otniak zbo owy Circus cyaneus
(Polska czerwona ksi ga)  rzadko pojawia si w rezerwacie, jastrz b
Accipiter gentilis  czasem zalatuje, pustu ka Falco tinnunculus  do
cz sto obserwowana.
Inne gatunki ptaków: kobuz Falco subbuteo (jedna obserwacja na pastwisku), kania czarna Milvus migrans  zalatuje do rzadko, derkacz Crex
crex, przepiórka Coturnix coturnix. W 1983 r. obserwowano jeden raz
3 osobniki kulika wielkiego Numenius arquata (Polska czerwona ksi ga).
Ssaki chronione poluj ce na sus y pere kowane: asica Mustela nivalis
 stale przebywa w kolonii. W latach 19841990 przebywa w rezerwacie
tchórz stepowy Mustela eversmanni (Polska czerwona ksi ga). By t piony
przez okoliczn ludno i dlatego prawdopodobnie wygin . Gatunek ten
jest ci le zwi zany z koloniami sus ów, w zwi zku z tym mo e ponownie
pojawi si w rezerwacie.

Gatunki
obce
i inwazyjne

Obserwowane gatunki obce i inwazyjne i ewentualnie ich liczba
Nie obserwowano
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Propozycje
za o enia
sta ych
powierzchni
w monitoringu
szczegó owym
Zarz dzanie
terenem

Nazwa/wspó rz dne geograficzne
Na powierzchniach b d prowadzone w dalszych latach szczegó owe
badania monitoringowe
W zwi zku z przyj t metodyk bada sta ymi powierzchniami badawczymi s transekty wytyczone i oznakowane na sta e. W rezerwacie
wyznaczono 5 transektów.
Regionalna Dyrekcja Ochrony rodowiska w Lublinie
Wszelkie dokumenty, które mog mie znaczenie dla ochrony gatunku
i jego siedlisk w tym obszarze.

1. Sprawozdania z corocznych obserwacji kolonii sus ów pere kowanych
od 1982 r. (kolonia zosta a odkryta w tym roku przez S. M czy skiego)
sporz dzane na zlecenia Woj. Konser. Przyr. Od 2000 r. wyniki monitoringu populacji sus ów pere kowanych i jej siedliska przedstawiane
Istniej ce
s corocznie w postaci szczegó owych opracowa , pt. Inwentaryzacja
plany i programy
stanowisk sus a pere kowanego w Polsce.
ochrony / zarz dzania /
2. Projekt rezerwatu Mi czyn-Popówka opracowany przez S. M czy zagospodarowania.
skiego w 1987 r. na podstawie bada przeprowadzonych w latach
19821983.
3. Plan ochrony rezerwatu Popówka opracowany przez zespó badawczo-wdro eniowy pod kierunkiem S. M czy skiego. Jest to wnikliwe
studium stanu siedlisk i populacji sus ów pere kowanych w roku 2000
z podaniem metod ochrony, które stosowane s nadal z dobrymi rezultatami. Materia y te stanowi podstaw dla obecnie prowadzonych
bada w rezerwacie i prac wdro eniowych.
Wszelkie informacje pomocne przy interpretacji wyników, np. anomalie
pogodowe
Inne uwagi

Dokumentacja
fotograficzna

Powinny by zwi kszone dotacje na zabiegi konserwatorskie. Nie otrzymujemy funduszy unijnych, chocia chronimy gatunek priorytetowy.
Eko-Fundusz finansuje wi kszo wdro e w miar swoich mo liwo ci,
chocia nie jest do tego zobowi zany.
PLTH060016_Spermophilus Suslicus_RezerwatPopówka_Foto1.jpg/K.
Próchnicki
PLTH060016_Spermophilus Suslicus_RezerwatPopówka_Foto2.jpg/K.
Próchnicki

5. Gatunki o podobnych wymaganiach ekologicznych,
dla których mo na zaadaptowa opracowan metodyk
Gatunkiem o podobnych wymaganiach ekologicznych, dla którego mo na zastosowa
podane powy ej metody bada monitoringowych, jest w naszej faunie wy cznie suse
mor gowany Spermophilus citellus.

6. Ochrona gatunku
Suse pere kowany obj ty jest ochrona gatunkow . Ponadto cztery zwarte kolonie sus ów
pere kowanych obj to ochron rezerwatow (w nawiasach podano rok utworzenia rezerwatu): rez. Hubale (1982), rez. Popówka (1988), rez. Wygon Grabowiecki (1995), rez. Su le
Wzgórza (1995). Oprócz tego opracowano i z o ono projekt rez. Pastwisko nad Huczw
(2004). Utworzony rezerwat b dzie chroni niewielk populacj sus ów pere kowanych,
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która pozosta a po zniszczeniu du ej kolonii zwartej ko o Tyszowiec. W rez. Gliniska
(1982) sus y wygin y, ale planowana jest w przysz o ci reintrodukcja na tym obszarze.
Wszystkie rezerwaty sus ów utworzone i projektowane oraz stanowisko w widniku znajduj si na li cie proponowanych Specjalnych Obszarów Ochrony Siedlisk (SOO) Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. W a ciw form ochrony sus ów pere kowanych
jest g ównie ochronna czynna (kreatywna). Powinna polega ona na cz sto przeprowadzanych (przynajmniej raz w roku) badaniach monitoringowych (siedlisk i populacji sus ów)
i w oparciu o wyniki tych bada wykonywaniu corocznych zabiegów konserwatorskich
utrzymuj cych siedliska sus ów w odpowiednim dla nich stanie. Ochrona kreatywna polega równie na tworzeniu nowych kolonii zwartych (G owaci ski, M czy ski 2001). Ochrona kolonii ródpolnych nie jest mo liwa g ównie z tego wzgl du, e wszystkie dzia ania
praktyczne w tym zakresie b d kolidowa y z koniecznymi pracami agrotechnicznymi,
a w wielu przypadkach mog uniemo liwi ich wykonanie.
Czynna ochrona sus ów pere kowanych prowadzona jest od dziesi ciu lat w ramach
programu: Ochrona stanowisk sus a pere kowanego w Polsce pod kierunkiem dra Stefana
M czy skiego (UMCS). Zosta a ona poprzedzona wnikliwymi badaniami gleboznawczymi, fitosocjologicznymi oraz populacyjnymi, przewa nie bardzo ma ych pod wzgl dem
liczebno ci kolonii sus ów pere kowanych. Na podstawie wyników bada opracowano
bardzo obszerne i szczegó owe plany ochrony dla poszczególnych rezerwatów i stanowisk
sus ów.
Zabiegi konserwatorskie polegaj g ównie na karczowaniu drzew i krzewów, koszeniu
ro linno ci zielnej do odpowiedniej dla sus ów pere kowanych wysoko ci, organizowaniu
wypasu, nawo eniu oraz na rekultywacji rozleg ych obszarów w rezerwatach. Celem rekultywacji jest ca kowita zmiana g ównie struktury i sk adu gatunkowego ro linno ci. Stosuje si w tych przypadkach podsiewanie odpowiednich dla sus ów gatunków ro lin.
Rezultatem przedstawionej powy ej o mioletniej dzia alno ci Zespo u jest m.in. ca kowite wyprowadzenie z zagro enia wygini ciem dwóch kolonii sus ów pere kowanych
wyst puj cych w rezerwatach: Su le Wzgórza i Popówka.
W pierwszym z wymienionych rezerwatów w 2000 r. pozosta o z licz cej 1600 osobników populacji zaledwie 20 (obecnie ta populacja liczy 690 osobników), a w drugim rezerwacie oko o 40 osobników (poprzednio wyst powa a tutaj ponad 11 tysi czna kolonia
sus ów) rozwin a si populacja, która liczy obecnie oko o 3300 osobników. Liczebno
tych kolonii b dzie nadal wzrasta a. Warunki siedliskowe w wymienionych rezerwatach
(po przekszta ceniach) s zbli one do optymalnych dla sus ów.
W pozosta ych rezerwatach, np. w rezerwacie Hubale czy w projektowanym rezerwacie Pastwisko nad Huczw , wyst puje stosunkowo niewielka liczba sus ów, poniewa
naprawa bardzo zdegradowanych siedlisk jest tam trudna i wymaga du ych nak adów
finansowych.
Zaleca si tworzenie nowych kolonii zwartych (planowana jest reintrodukcja sus ów
pere kowanych w rezerwacie Gliniska, gdzie ssaki te wygin y). Tylko kolonie zwarte
mo na otoczy czynn ochron konserwatorsk .
Wa ne jest te odnalezienie przynajmniej wi kszo ci kolonii ródpolnych, co wymaga
przejechania kilkudziesi ciu tysi cy kilometrów po drogach polnych i przej cia setek kilometrów. Badania powinny polega g ównie na odnajdywaniu nor sus ów pere kowanych.
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Obserwacje terenu przez lornetk w celu wy ledzenia tych zwierz t prowadzi si rzadko,
poniewa nie przynosz one oczekiwanych efektów. Oprócz tego nale y przeprowadza
wywiady w ród mieszka ców wsi. Nast pnym celem powinno by przekszta cenie niektórych kolonii ródpolnych w kolonie zwarte. Pod wzgl dem biologicznym jest to proces
stosunkowo atwy do przeprowadzenia, ale stosunkowo trudny pod wzgl dem prawnoekonomicznym, poniewa wi e si z wykupem wielu hektarów pól uprawnych i przekszta ceniu ich w pastwiska.
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