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SUSE£ Z LOTNISKA
Aldona Zyœk
O tym, ¿e zwierzêta s¹ w stanie dostosowaæ siê np. do ha³asu, œwiadczy wiele przyk³adów. Jednym z
nich s¹ sus³y z koloni sus³a pere³kowanego na lotnisku w Œwidniku.
– Najliczniejsz¹ grupê sus³ów
mo¿na spotkaæ w pobli¿u tzw. stojanek,
czyli tam, gdzie œmig³owce s¹ testowane. Zdarza³o siê nam obserwowaæ ¿eruj¹cego sus³a tu¿ obok w³¹czonego silnika œmig³owca – mówi Piotr Duda z
Zespo³u Parków Krajobrazowych Roztocza, z którym dziennikarze z Klubu
Publicystów Ochrony Œrodowiska Ekos
spotkali siê podczas sesji zorganizowanej przez Fundacjê EkoFundusz.
Z sus³ami na lotnisku w Œwidniku wi¹¿e siê zreszt¹ doœæ ciekawa historia, bo obszar, na którym znajduje
siê lotnisko, jest zdecydowanie poza
zasiêgiem wystêpowania tych gryzoni.
Zastanawiano siê, sk¹d one siê tam wziê³y. Rozpatrywano ró¿ne koncepcje, nawet tak¹, ¿e piloci oblatywacze œmi-
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g³owców – lataj¹cych z Zamoœcia do
Œwidnika – zabierali sus³y na pok³ad
lub byæ mo¿e przewêdrowa³y ponad
sto kilometrów. Wyjaœnienie okaza³o
siê bardzo proste. Otó¿ w latach 80.
³apanie sus³ów by³o zabaw¹ dzieci z
zamojskich wsi. Jeden z ch³opców
je¿d¿¹cych do szko³y do Œwidnika zabiera³ czêœæ z³apanych osobników ze
sob¹, a nastêpnie wypuszcza³ je w
ogródkach dzia³kowych w pobli¿u lotniska – tak powsta³a jedna z najwiêkszych, bo licz¹ca ponad 10 tys. osobników kolonia sus³ów w naszym kraju.
Suse³ z Zamojszczyzny stanowi
czêœæ populacji lwowskiej, która swoim zasiêgiem wchodzi na teren Polski.
Suse³ pere³kowany zosta³ objêty
ochron¹ gatunkow¹ od po³owy lat 80.

– Do pocz¹tku lat 90. mieliœmy 6
kolonii zwartych, a ich liczebnoœæ szacowano na 5 do 12 tys. osobników. Zajmowa³y g³ównie u¿ytkowane rolniczo
pastwiska, szczególnie te, gdzie prowadzono wypas byd³a, niedojady wykaszano, czyli prowadzono normaln¹ gospodarkê roln¹ – wspomina Piotr Duda.
W latach 90., w wyniku drastycznych zmian w rolnictwie polegaj¹cych
na znacznej redukcji wypasu byd³a,
zaprzestaniu u¿ytkowania pastwisk, istniej¹ce do niedawna kolonie zaczê³y
gwa³townie gin¹æ.
Na obszarze rezerwatów ju¿ w
1999 roku podjêto program ochronny,
którego celem by³o ratowanie tej niewielkiej czêœci populacji, jaka jeszcze
wówczas pozosta³a.
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– Pierwszy program dotyczy³
ochrony 6 rezerwatów przyrody na ZamojszczyŸnie, a jego celem by³a odbudowa warunków siedliskowych, czyli
przywrócenie typowej gospodarki pastwiskowej na tych terenach. Dawne
pastwiska by³y odkrzaczane, koszone,
a tak¿e zaorywane i zasiewanie odpowiednimi gatunkami traw. W ten sposób powsta³o nie tylko siedlisko, ale
tak¿e pasza dla sus³ów. Dodatkow¹ korzyœci¹ by³o zainteresowanie miejscowych rolników wypasem byd³a na lepszych jakoœciowo ³¹kach, co tak¿e pozwala³o na bardziej naturalne przygotowywanie siedlisk dla sus³a – powiedzia³ dr Stanis³aw Sitnicki, wiceprezes
Fundacji EkoFundusz i doda³, ¿e to ju¿
trzeci etap finansowania ochrony sus³a
pere³kowanego na Ziemi Zamojskiej.
G³ównym sponsorem programu
by³a Fundacja EkoFundusz, œrodki pochodzi³y te¿ z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki
Wodnej w Lublinie, bud¿etu wojewody i parków krajobrazowych.
– Dziêki prowadzonemu programowi uda³o siê nam nie tylko zatrzymaæ drastyczny spadek populacji, ale
tak¿e doprowadziæ do wzrostu liczebnoœci sus³ów Przyk³adowo, w rezerwacie Popówka ich populacja wzros³a kilkudziesiêciokrotnie – powiedzia³
Krzysztof Próchnicki z Zespo³u Parków Krajobrazowych Roztocza.
Kolonia sus³ów z lotniska w
Œwidniku zosta³a w³¹czona do projek-

tu w 2003 roku i od tego czasu prowadzi siê na lotnisku monitoring, a tak¿e
koszenie traw, g³ównie tam, gdzie jest
najwiêksze zagêszczenie sus³a. W 2003
roku okaza³o siê, ¿e na lotnisku ¿yje
11,5 tys. osobników. Obecnie wielkoœæ
populacji zaczyna nieznacznie spadaæ.
Kolonia sus³a zajmuje obszar prawie ca³ego lotniska, tj. oko³o 100 ha,
najwiêksze zagêszczenie jest na terenach œwie¿o rekultywowanych, gdzie
posiano now¹ mieszankê traw.
Sus³y nie zasiedlaj¹ ca³ej p³yty
lotniska, lecz tworz¹ grupy rodzinne,
zapewnia im to rozwój i sta³¹ wymianê
genów. Grupy rodzinne rozlokowane s¹
w ró¿nych miejscach, a kontakt miêdzy grupami nastêpuje poprzez m³odych samców, które s¹ wyrzucane z jednej grupy, a przyjmowane do innej.
Jak twierdz¹ eksperci, najwiêksz¹
szansê na uratowanie sus³a stanowi
du¿a liczba zwartych kolonii, naj³atwiej
je monitorowaæ, wspomagaæ.
– W ramach projektu finansowanego zarówno przez EkoFundusz, jak i
GEF-SGP, mamy przygotowany rezerwat
Gliniska, gdzie sus³y wyginê³y, a obecnie intensywnie przygotowujemy go na
wprowadzenie sus³ów. Zosta³a zrekultywowana murawa, s¹ prowadzone regularne koszenia, wypas, poszukujemy œrodków finansowych i pomocy organizacyjnej, bo to doœæ trudna operacja – powiedzia³ Piotr Duda. – Mamy ju¿ pewn¹ praktykê, bo zak³adaliœmy kilka lat temu hodowlê zachowawcz¹ w Zamoœciu w ogro-

dzie zoologicznym, sus³y od³awialiœmy
w³aœnie z terenu Œwidnika.
Suse³ pere³kowany to gryzoñ nieco podobny do wiewiórki i œwistaka.
Jest drobnym zwierz¹tkiem maj¹cym
torby policzkowe, ma³e uszy i krótki
puszysty ogon. D³ugoœæ cia³a doros³ego osobnika wynosi od 18 do 23 cm.
Podstawê jego wy¿ywienia stanowi¹
przede wszystkim nasiona, zjada pszenicê, ale tak¿e buraki cukrowe, nie powoduje jednak znacz¹cych strat w uprawach, ale okazuje siê, ¿e suse³ nie zawsze jest roœlino¿erc¹, zdarza siê, ¿e siêga po pokarm bia³kowy.
Sus³y prowadz¹ naziemny tryb
¿ycia, a ich domy – nory znajduj¹ siê
pod ziemi¹, tam te¿ pod opiek¹ matki
pierwszy miesi¹c ¿ycia spêdzaj¹ m³ode. Suœle domy to niezwykle skomplikowane budowle, suse³ rozpoczyna
kopanie nory od tzw. nory ukoœnej, a
ziemiê usuwa na zewn¹trz Z nor¹
ukoœn¹ po³¹czona jest komora gniazdowa, w której siê rozmna¿a, mieszka.
Z komory gniazdowe wyprowadzony
jest krótki korytarz, z którego do góry
biegnie pionowa studzienka. Studzienka mo¿e mieæ nawet metr g³êbokoœci.
Wszyscy znamy powiedzenie:
spaæ jak suse³. Rzeczywiœcie, suse³ przesypia oko³o szeœciu miesiêcy, a podczas
snu znajduje siê w stanie hibernacji naturalnej (snu zimowego). Aby móc prze¿yæ sen zimowy, suse³ gromadzi sk³adniki od¿ywcze w tzw. t³uszczu brunatnym. Nastêpuje wtedy znaczne zmniej-

Foto: Aldona Zyœk

Sus³om pere³kowanym z lotniska w Œwidniku nie przeszkadzaj¹ helikoptery.
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Â szenie
serca, p³uc, nerek i innych narz¹dów wewnêtrznych. Zjawisko to jest przedmiotem badañ nad hibernacj¹, poniewa¿
znajomoœæ problemów z tym zwi¹zanych
mo¿e mieæ istotne znaczenie nad zastosowaniem hibernacji w leczeniu chorób i w operacjach chirurgicznych.
Du¿ym niebezpieczeñstwem s¹
okresy ociepleñ, bo wtedy suse³ siê
wybudza, a na wybudzenie potrzebuje
bardzo du¿o energii, straty energetyczne mog¹ byæ tak du¿e, ¿e suse³ zginie.
Gdy suse³ poczuje sie zagro¿ony, przyjmuje pozycjê s³upka: staje na
tylnych ³apkach, a przednie przyci¹ga
do klatki piersiowej. Zagro¿ony wydaje sygna³y ostrzegawcze w postaci charakterystycznego gwizdu.
Naturalnym wrogiem sus³a jest
nie wystêpuj¹cy ju¿ w Polsce tchórz stepowy, du¿e spustoszenie – szczególnie
w koloniach ulokowanych w pobli¿u zabudowañ ludzi – robi¹ koty i psy. Ptaki
drapie¿ne – myszo³ów, jastrz¹b te¿ stanowi¹ zagro¿enie dla sus³a. Czêsto tylko doskonale rozwiniêty zmys³ wzroku
i prowadzona obserwacja daje sus³owi
mo¿liwoœæ szybkiej ucieczki przed za-

gro¿eniem. Chroni¹ go tak¿e barwy
ochronne futerka, dziêki którym wtapia
siê w otaczaj¹c¹ roœlinnoœæ.
– W polskiej faunie suse³ jest jednym z niewielu zwierz¹t o tak specyficznym ubarwieniu sierœci, na której bia³o
zakoñczone w³osy tworz¹ wyraŸne szeregi bia³ych pere³ek – mówi Piotr Duda.
Du¿ym problemem s¹ te¿ lisy,
których liczba raptownie wzros³a.
– W obecnie prowadzonym projekcie, we wspó³pracy z ko³ami ³owieckimi, staramy siê redukowaæ liczbê lisów poprzez kontrolowany odstrza³ –
mówi Krzysztof Próchnicki.
Zagro¿eniem dla kolonii sus³ów
na lotnisku by³y te¿ plany inwestycyjne dotycz¹ce budowy Portu Lotniczego w Œwidniku. Pierwszy projekt rozbudowy lotniska zak³ada³ wrêcz przesiedlenie sus³a i stworzenie dwóch nowych
kolonii. Na szczêœcie, po protestach ekologów i ponownym przeanalizowaniu
sytuacji plany zmieniono, tym bardziej,
¿e stanowisko to, podobnie jak i pozosta³e stanowiska sus³a pere³kowanego,
trafi³o do sieci Natura 2000.
– Uda³o siê nam wspólnie z ekologami i samorz¹dem opracowaæ tak¹

koncepcjê, która pozwoli na zachowanie kolonii, bo tylko niewielka czêœæ
nowo wybudowanego pasa startowego wejdzie na teren kolonii. Niestety,
istnieje koniecznoœæ wyciêcia fragmentu pobliskiego lasu (oko³o 133 ha), ale
to okaza³o siê zdecydowanie mniejszym
z³em – powiedzia³ Grzegorz Muszyñski, prezes spó³ki Port Lotniczy SA w
Lublinie i doda³: – Podpisaliœmy te¿ list
intencyjny dotycz¹cy powo³ania Fundacji Ochrony Sus³a Pere³kowanego,
w sk³ad której wejd¹ w³adze samorz¹dowe województwa lubelskiego, miasta Œwidnik i Lublin, Akademia Rolnicza, organizacje ekologiczne oraz Port
Lotniczy. Ka¿dy z fundatorów instytucjonalnych bêdzie przeznacza³ okreœlone œrodki na ochronê sus³a.
Ochrona sus³a ze Œwidnika pokazuje, ¿e przy dobrej woli wielu stron
mo¿na spróbowaæ znaleŸæ takie rozwi¹zanie, które pozwoli na zrealizowanie
zaplanowanej inwestycji, a tak¿e da
szansê zagro¿onemu, cennemu gatunkowi. Warto, aby o takiej mo¿liwoœci
rozwi¹zywania problemów pamiêtali
inwestorzy, samorz¹dy i ekolodzy.
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