
Populacja łosiw Polsce ciągle rośnie,

więc powinniśmy się
przygotowaĆ na problemy,
jakie wkrótce stworzyto wielkie
i piękne zwierzę

ŁOstľożnie

Wolclrcx Mlxoruszxo

oś jes.t z pewnością najbardziej
szko dliwy m dziki m zwier zęc ie lň
w Finlandii - oświadczył Jerě Nie_
minen z Uniweľsytetu Tampere

Dziś mamy już ponad 10 tys. tych zwie-
ľząt. To jednak nadal niewiele w porów-
naniu ze Skandynawią. Trudno näm so-
bie więc wyob razić, żeioś może spľawiać
napľawdę poważne pľoblemy. 

_

Wielki zwierz,
wielki problem

' 
Takie prZystosowania pozwoliły ło_

siom opanować wielki śzmat naszei
planety' Na półkuli północnej rorprr"l
strzeniły się wkľótce po uśtąpieniu
ostatniego zlodowaceniďokoło 1ďtys. lat
temu. Dziś zamieszkują zarówno Ěuro_
pę, Azję' jak iÁmerykę Północną. W nie-
ktÓľych miejscach w zawrotnej ilości.
Wniewiele większej od Polski r'ĺílandiĺ
do]iczono się 100 tys. łosi, tyleż samo
w.Norwegii, a w Szwecji - 2OO tys. Daw_
niej taka mas azwierząíbyłaby äla ludzi
powodem do radości. - Cĺd n'rys. lat łoś
był ważnym źródłem mięsą, skóřv, oorożv
i licznych innych dóbr đlą ludzi'w skal,í-
dy n yli -.mówiła podczas kon feľencji
pľof. Chľistina Skarpe z Uniweľsytetu
Hedmeľk w Norwegii. Iako dowótl wy_
mieniała wizerunki łosia malowańe
w.jaskiniach or az narzędzia wyľabiane
z 1ego poroży i kości. Choć więc lra łosie
polowano, to z racji korzyści, jĺrkie da-
walo, szanowano je ĺ chętnie widziano
w okolicy.

-.l

przyrodniko m, ktőrzy zjěchali do Biało-
wieży natr4iędzynarodowe Sympozjum
o Łosiu. Choć na sali byli łńerytanĺe,
Kanadyjczycy, Rosjanie, Skandýnawo_
wie i innĹFuropejczycy, to szczôgólnie
w uszach Polakówzabrzmiało to jiknie-
prz.y jemny zgr zy t. Tuż p o d rugief wojnie
swlatowej W naszym kľaju żyło bowiem
zaledwie ki]kanaściełosi_i tó na jednym
niewielkim obszarze: w r ezerw aćie Cžer-
wone Bagno w Dolinie Biebrzy.Zwierzę
to, było.na krawędzi wymarciá. Dopieró
gdy objęto je całkowitą ochroną, pöl'cy
pr-zyrodnicy odetchnęli z ulgą.

Licz.ba łosi .zaczęła rosnąi. Najwię-
cej ich.nada| Żyje w Polsće póĺnoč-
no-wsc_hodniej, ale spotyka się je tez
wokół Warszawy, na Lubelszc žýz"ĺe,
Mazurach, a czasem nawet też nďpołu-
dniu kľaju orazw okolicach szczelina.

A p.rzecież jest to największy żyjący
przeds^tawiciel rodziny 1elěnĺowaiýôh".
{Jsiąga 3 m dfugości, 2 m wsokości i 4d0 ks
wagi. Nosi poroże dochodžące do 2 m rozl
piętości i 20 kg wagi. Najchęiniej zamiesz-
kuje ro.zległe bagna i podmokłô lasy. Po-
ľuszanie się po gľząskim gnrncie ułanľiają
mu szerokie racice, które potľafią się roź-'
suwać. Zwierzęta te ulnicją doškônale
p-Ęać, aw razie potrzcbý i nuľkować.
Najczęściej jednakchodzą 1lowoli ĺ dostoi-
nie', 

.zgry zaj-ąc pędy d ľzew, k ľzewów, koľé,
rośliny wodne oraz zioła'|N l.llz,ie potrzebi
mogą też zer.wać się do llicgtr, đsiągająó
prędkość 55 km na goclz.
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Takie podejście zmieniło si ę wraz zpo -

stępem cywilizacji. Gdy w XIX w. ľoz-
winęło się leśnictwo jako gałąź gospo-
darki, łoś stał się ľywalem ludzi' Jedno
zwierzę zjada bowiem dziennie około
5 kg suchej masy roślinnej. Zimą chęt-
nie gryzie młode sosny i inne drzewka
w szkółkach leśnych. Stado tych zwierząt
potrafi zniszczyć całe połacie posadzo-
nych i pielęgnowanych upľaw dľzew'
Co prawda podobne szkody mogą też
być dziełem jeleni lub nawet saren, ale
tylko łosie, jako najsilniejsze spośród
tych zwieľząt, bez tľudu forsują na-
wet porządne ogrodzenia wokół szkó-
łek leśnych.

Ieszcze bardziej dľamatyczne skut-
ki przyniósł rozwőj motoryzacji. Pľócz
tego, że te duże zvÝierzęta wychodzą
na dľogi, to lubią teŻz|izywać sól' którą
zimą posypuje się jezdnie. _ Łosie żeru-
ją w położonych w pobliżu dróg upra-
wach i młodnikach sosnowych - mówi
pľof. Mirosław Ratkiewicz z Uniweľsy-
tetu w Białym stoku' - Przyzwyczajają się
więc do szumu sąmochodów. Potem nie
zważajq na pojazdy, nie widząc w nich
zagrożenia.

Ionas Kimdberg ze Szwedzkiego Uni-
wersytetu Nauk Rolniczych informował
w Białowieży, że w jego kraju w 20ll ľ.
odnotowano aż 5,5 tys. wypadków zde-
ľzeniazłosiem. Iere Nieminenpodałzaś,
żewwyniku takich zdarzeń w Finlandii
ginie co roku 10 osób' a 230-300 zosta-
je rannych. _ W Polsce jak dotąd notuje) rannycn. _ W ťo$ce JúIK ąoIqa noĺuJe

się jeden śmiertelny wypadek co rok
1lub dwa ląta, ąIe kolizji może być

ponad sto, choć nie ma na ten te-
mąt dokładnych statystyk _ mówi

prof. Ratkiewicz.

Łosiowa kultuľa
Relacje ludzi z łosiami mogą się jesz-

cze zmienić wskutek ocieplenia kli-
matu. Prof. Kris Hundermarkt z Uni-
wersytetu Alaski w Fairbanks mówił,
żewraz ogrzewaniem się północnych
krańców Ameryki będzie znikać tam
wieczna zmarzlina, zmniejszać się ilość
opadów śniegu, a jeziora i mokradła za-
czną wysychać. Roślinność zmieni się
na bardziej krzaczastą. Łosie będą się
zmagać, z prze1rzaniem' ostatecznie
na południowej granicy swego zasÍęgu
zwierzęta te prawdopodobnie wymrą,
ale pojawią się na dalekiej północy.

Kolejne rejonyzderzą się więc z proble-
mami, nad któľych rozwiązaniem od lat
biedzą się Skandynawowie. o swoich
doświadczeniach opowiadali na kon-
ferencji. Prof. Skaľpe proponowała,
by dla ochrony szkółek leśnych pľzed
łosiami wykładać gałęzíe, przyginać
niektóre drzewa oraz przycinać pędy
główne tych, któľe zwierzęta regular-
nie zgryzają. Dzięki temu łosie zostawią
w spokoju pozostałe - po prostu nie będą

miały potľzeby, by je objadać. - Łosie są
leniwe - z norweską uczoną zgadza się
prof. Ratkiewicz.

Jeśli zaś chod zio zderzeniaz samocho-
dami, to w Skandynawii już od dawna
ustawia się znaki ostrzegawcze. Kieľow-
cy nie zawsze jednak traktują je zna|e-
żytą uwagą. Prowadzi się więc także ak-
cje edukacyjne. Społeczeństwo fińskie
jest też eor az bar dziej przy zw y czajone
do obecności łosi. Powstały wyspecjalĹ
zowane jednostki odpowiedzialne za li-
czenie ty ch zwierząt, szacowanie szkód
i wypłacanie odszkodowań. Rozwinęła
się wręcz szczegőIna,,łosiowa kultura"
- jak to określił Jeľe Nieminen z Uniweľ-
sytetu Tampere,

Nie wszędzie jednak taki skomplikowa-
ny system jest potrzebny. W Rosji, w gra-
nicach której lezy ponad połowa świato-
wego obszaru zamieszkanego pľzez łosie,
doliczono się tylko 655 tys. osobników
niewiele więcej niż w całej Skandynawii.
Prof. Leonid Baskin z Instytutu Ekologii
i Ewolucji im. Siewiercowa w Moskwie
przyznał, że do końca nie wiadomo, ile
tych zwierząt się zabija. oficjalne staty-
sĘki nie oddają pľawdy, bo z rąk kłusow-
ników ginie ich 4-5 razy więcej niż pod-
czas legalnych polowań. Nawet myśliwi
zlícencją ĺłĺy czajow o nie zapisuj ą swo ich
trofeów, jeśli nie pojawi się policjant czy
strażnik leśny. Zdaniem prof. Baskina,
nie wyjaśnia to jednak małe 8o zagęszcze-
nia łosi w Rosji' Nie tłumaczy tego także
ewentualny niedobór pokarmu, bo star-
czyłoby go na pięciokotnie wĺększą licz-
bę zwierząt.

Uczony dostrzega dwa główne czyn-
niki ograniczające wzrost populacji łosi.
Pieľwszy to głęboki śnieg, który przez
długie mĺesiące utrudnia zwierzętom do-
branie się do pokarmu' W poszukiwaniu
pożywienia rosyjskie łosie wędrują więc
zimą nawet na odległość 300 km. Migra-
cje utrudniają im syberyjskie gazociągi.
Dľugim czynnikiem są drapieżniki. Sza-
cuje się, że w Rosji żyje 43 tys. wilków
i 180 tys. niedŹwiedzi . Teza, że to wła-
śnie drapieżniki ograniczają liczebność
łosi, znalazła niespodziewane poparcie
z Polski' Prof. Bogumiła Jędrzejewska
z Instytutu Biologii Ssaków PAN w Bia-
łowieży wykazała, że jedną piątą diety
niedźwiedzi brunatnych stanowią ssaki
kopytne. Z tego większość to łosie, któ-
re jej zdaniem są ulubioną ofiarą tych
drapieżników. WAzji ataki niedŹwiedzi
były wręcz główną natura|nąprzyczyną
śmierci łosi.

Czy to znaczy' że i u nas sposobem
na rosnące stado łosi powinnybyć niedź-
wiedzie? Na taki postulat nikt się jeszcze
nie zdobył'Wkońcu niedźwiedŹbrunat-
ny jest najbardziej niebezpiecznym dla
Iudzi drapieżnikiem naszej pľzyrody.
Raczej powinniśmy się przygotowywać
do scenariusza fińskiego. A to nie będzie

łatwe. - Przystosowanie się do obecności
łosia j est procesem _ oznajmił Jere Niemi-
nem. - W Finląndii zajęło 60 lat.

Prace nad przygotowaniem się
do trwałej obecności łosia w Polsce już się
zaczęły. Zespół, któľemu pľzewodniczył
pľof. Mirosław Ratkiewicz, pľzygotował
,,Stľategię ochrony i gospodaľowania
populacją łosia w Polsce". _ Łoś preferu-
je chłodniejszy klimat i zapewne dlatego
przez nasz kraj przebiega zachodnia gra-
nica jego zasięgu. Sądzę więc, że u nas
nigdy nie będzie 100 tys. łosi jak w Fin-
landii_ mówi uczony' Niemniej ryzyko
wypadków dľogowych może się zwięk-
szyć. Łosie wędrują dwa razy do roku.
|esienią opuszczająbagna i przenoszą
się na suchsze tereny, a wiosną wracają
na mokradła. _ Przez szosy przechodzą
często w tych samych miejscach - opo-
wiada prof. Ratkiewicz. - Proponujemy,
by te odcinki oznakować, a przede wszyst-
kim odkrzaczyć pobocza i tym samym po-
prawić widoczność.

Ta metoda się spľawdza. Nad Biebrzą,
w miejscu gdzie łosie od latprzekraczają
drogę, na odcinku zaledwie 2 km docho-
dziło do 20 wypadków ľocznie' Po usu-
nięciu krzewów z poboczy widoczność
stała się lepsza i kieľowcy na ogół ha-
mują na czas.Líczba wypadków spadła
do dwóch rocznie.

Zyski z ochrony
_ Warto też dostosować gospodarkę le-

śną do obecności łosía, a nie traktowąć
go jako szkodnika - mówi prof. Ratkie-
wicz. Na przykład, bynawiększą niż do-
tychczas skalę pozostawiać zimą pędy
ściętych sosen. Łosie będą się nimi od-
Żywiać, pozostawiając we względnym
spokoju szkółki leśne. Radzi też, by w la-
sach pozostawiać więcej lubianych przez
zwierzęta topól i osik.

Najwięcej emocji budzi jednak pro-
pozycja zespołu prof' Ratkiewicza, by
wprzyszłości dopuścić odstľzałłosi tam,
gďzie jego zagęszczenie będzie wysokie,
a szkodyw lasach znaczne . - Nie zaszko-
dzi to temu gatunkowi - twierdzĹ - Ale
racjonalna gospodarka łosiem łatwa nie
jest. Z drugiej strony, gdyby nie strzelano
do łosia, nie ma żadnej gwarancji, że jego
populacja nie zaczęłaby maleć' Pojawi-
łyby się efekty przegęszczenia' Co goľsza,
mogłýy się nasilić tendencje do rozwiq-
zywania ,,problemu z łosiem" w sposób
niezgodny z prawem.

Uczony twierdzi, że ochrona pÍzyro-
dy często prze1ry w a z rachunkiem eko -

nomicznym. |ego zdaniem przetľwanie
łosia będzie możliwe tylko wtedy' gdy
uda się wypracować kompromis między
ekologami, leśnikami i myśliwymi' a ło-
Wiectwo i turystyka przyrodnicza będą
przynosić zyski. _ Największym proble-
mem dlą łosią w przyszłości mógłby się
okazać brak koncepcji, co z nim zrobić. l
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