
Lynx lynx
(L., 1758)

RyÊ euroazjatycki

ssaki, drapie˝ne, kotowate

Opis gatunku

RyÊ euroazjatycki jest najwi´kszym z europejskich ko-
towatych.
Cia∏o: d∏ugoÊç doros∏ego osobnika mo˝e dochodziç do
150 cm, w tym ok. 20 cm przypada na krótki ogon.
Masa cia∏a: u doros∏ego osobnika od 12 do 35 kg, Êred-
nio ok. 20 kg; 260–360 g w chwili narodzenia. Dymorfizm
p∏ciowy wyraêny, samce wi´ksze od samic.
Ogon krótki, t´po zakoƒczony, z charakterystycznym czarnym
koƒcem. Uszy trójkàtne i sterczàce, szerokie u podstawy i za-
koƒczone p´dzelkami sztywnych czarnych w∏osów (4–5 cm).
SierÊç g´sta i jedwabista (4,5–9 tys. w∏osów na cm2). Gór-
na strona cia∏a ciemniejsza, najcz´Êciej bràzoworudosza-
ra, brzuch bia∏okremowy. Rysie karpackie majà futro z wy-
raênymi czarnymi plamami, a rysie nizinne sà ubarwione
bardziej jednolicie, ze s∏abymi c´tkami tylko na ∏apach.
RyÊ ma kr´py tu∏ów, okràg∏à g∏ow´, krótkà szyj´, koƒczyny
d∏ugie i silnie umi´Ênione, z szerokimi ∏apami.

Koƒczyna przednia z 5 palcami zakoƒczonymi ostrymi,
mocnymi, zagi´tymi pazurami, które mogà byç wysuwane
bàdê chowane.
Koƒczyna tylna zakoƒczona tylko 4 palcami.
Uz´bienie: w uz´bieniu sta∏ym w jednej szcz´ce znajduje
si´ 6 siekaczy, 2 k∏y, 4 przedtrzonowce i 2 trzonowce. 
Brak drugorz´dowych cech p∏ciowych.
Trzy pary gruczo∏ów sutkowych. Po obu stronach odbytu
gruczo∏y przyodbytowe, których wydzielina wykorzystywa-
na jest do znakowania area∏u.
Odchody kie∏baskowate, pod∏u˝ne (10–12 x 2–3 cm), naj-
cz´Êciej zasypywane, ale te˝ odk∏adane w widocznych i cha-
rakterystycznych miejscach jako element znakowania area∏u.

Mo˝liwoÊç pomy∏ki z innymi 
gatunkami

RyÊ jest bardzo charakterystycznym du˝ym drapie˝nikiem
i trudno go pomyliç z innymi gatunkami. 

Cechy biologiczne

Rozmna˝anie
Gatunek terytorialny, doros∏e osobniki znakujà teren mo-
czem, wydzielinà gruczo∏ów przyodbytowych i ka∏em.
Samiec utrzymuje w ramach swojego area∏u co najmniej
jednà samic´. Dojrza∏oÊç p∏ciowa w wieku 2 (samica)
i 3 (samiec) lat.

395

Nazwa ssaka
P

ora
d
nik

i ochrony sied
lisk

 i g
a
tunków

1361

RyÊ



Ruja w okresie od koƒca stycznia do marca. Owulacja wy-
wo∏ywana jest przez bodziec kopulacji.
Âredni okres trwania cià˝y ok. 70 dni. Jeden miot w roku.
M∏ode rodzà si´ najcz´Êciej w maju, zwykle 2–3 osobniki
(maksymalnie do 6). Przychodzà na Êwiat Êlepe, otwierajà
oczy w drugim tygodniu ˝ycia. Tylko samica opiekuje si´
potomstwem. Przez dwa pierwsze miesiàce ˝ycia m∏ode
przebywajà w gnieêdzie, gdzie si´ urodzi∏y, potem matka
przenosi lub przeprowadza je do tymczasowych ukryç, co-
raz cz´Êciej w miar´ wzrostu m∏odych.
M∏ode przebywajà z matkà a˝ do nast´pnej rui i zmuszo-
ne sà podjàç samodzielne ˝ycie w wieku 9–11 miesi´cy.
ÂmiertelnoÊç m∏odych przed usamodzielnieniem si´ jest
bardzo wysoka (do 50%). Rysie ˝yjà w niewoli do 25 lat.

AktywnoÊç
RyÊ jest zwierz´ciem zamieszkujàcym du˝e kompleksy leÊne
i prowadzi bardzo skryty tryb ˝ycia. Zwierz´ a aktywnoÊci
nocnej, w ciàgu dnia odpoczywa i Êpi. W miejscach spokoj-
nych oraz w czasie zwi´kszonego zapotrzebowania pokar-
mowego (zima, wychowywanie m∏odych) bywa tak˝e aktyw-
ny w dzieƒ. Przemieszczanie si´ rysia zwiàzane jest z polo-
waniem, znakowaniem area∏u, a w okresie cieczki – poszu-
kiwaniem samic gotowych do rozrodu. D∏ugoÊç dobowej
w´drówki mo˝e przekraczaç 20 km, najcz´Êciej do 10 km. 
Rysie prowadzà samotniczy tryb ˝ycia, z wyjàtkiem samic
wychowujàcych m∏ode. Terytorializm jest wykszta∏cony
osobno dla obydwu p∏ci, czyli samice konkurujà o prze-
strzeƒ z samicami, a samce z samcami. Terytoria samic al-
bo sà wy∏àczne, albo nak∏adajà si´ tylko w nik∏ym stopniu;
podczas gdy terytoria samców znacznie si´ nak∏adajà.
WielkoÊç area∏ów osobniczych rysi w Europie jest bardzo
zró˝nicowana w ró˝nych lokalizacjach geograficznych.
W Polsce area∏y samców dochodzà do 350 km2, a samic
do 150 km2 (w górach sà mniejsze ni˝ na nizinach).
Przejawy aktywnoÊci rysia sà bardzo trudne do zaobserwo-
wania w terenie, ∏atwiejsze w zimie – w okresie zalegania
pokrywy Ênie˝nej. Sà to:
Tropy: Przednie ∏apy rysia sà 5-palczaste, ale wewn´trzny
palec znajduje si´ tak wysoko, ˝e nie pozostawia Êladu,
dlatego te˝ w odciskach wszystkich ∏ap widoczne sà tylko
opuszki 4 palców. Pazury, chowane podczas poruszania,
zwykle nie pozostawiajà ˝adnych Êladów. Tropy przednich
∏ap sà zaokràglone (7–8 x 6–7,5 cm), tylnych bardziej
owalne i nieco mniejsze (7–7,5 x 6,5–7 cm). Najcz´Êciej
ryÊ porusza si´ chodem, wtedy tylne koƒczyny stawiane sà
w Êlady pozostawiane przez koƒczyny przednie, a uk∏ad
tropów tworzy prawie prostà lini´ (d∏ugoÊç kroku
35–50 cm).
Âlady ˝erowania: Zdobycz (najcz´Êciej sarny i jelenie) jest
przez rysie starannie ukrywana. Bardzo cz´sto przeciàgana
w g´stwin´, pod zwalone pnie, zwisajàce ga∏´zie drzew i ma-
skowana Êció∏kà, liÊçmi, Êniegiem i wyrwanà sierÊcià ofiary.
RyÊ zwykle powraca przez kilka dni do zdobyczy do chwili ca∏-
kowitego skonsumowaania mi´sa i drobniejszych koÊci.

Znakowanie terenu: Rysie spryskujà moczem oraz wydzie-
linà gruczo∏ów przyodbytowych charakterystyczne punkty
w terenie: przewrócone drzewa, karpy korzeniowe, kamie-
nie, s∏upki oddzia∏owe, itp. Zapach ten jest bardzo ostry
i charakterystyczny. Kiedy intensywnie znakujà (zw∏aszcza
okres cieczki), trasa ich w´drówki np. wzd∏u˝ dróg czy
przesiek leÊnych ma bardzo charakterystyczny zygzakowa-
ty przebieg: od jednej strony drogi do drugiej (od jednego
obiektu znakowania do drugiego). 

Sposób od˝ywiania
RyÊ jest mi´so˝erny. Dzienne zapotrzebowanie doros∏ego
osobnika na pokarm wynosi do 2,5 kg mi´sa.
Podstawowym pokarmem rysia w strefie lasów mieszanych
i liÊciastych Palearktyki sà dzikie ssaki kopytne, przede
wszystkim sarny, ale tak˝e jelenie czy kozice. Mniejsze ga-
tunki zdobyczy (zajàce, ptaki, gryzonie) tylko uzupe∏niajà
diet´, zw∏aszcza w okresie letnim. Natomiast tam, gdzie
nie ma lub jest ma∏o ssaków kopytnych, zajàce i ptaki sta-
nowià najwa˝niejsze po˝ywienie. Wp∏yw rysi na populacje
wspó∏wyst´pujàcych z nimi ssaków kopytnych, a zw∏aszcza
sarny mo˝e, byç bardzo znaczàcy. Doros∏y samiec zabija
Êrednio jednà sarn´ lub jelenia na 5–6 dni, a samica pro-
wadzàca m∏ode jednà takà zdobycz co 2–5 dni (w zale˝-
noÊci od liczby m∏odych i ich wielkoÊci). 

Cechy ekologiczne

Typowe Êrodowisko rysia w Europie stanowià du˝e kom-
pleksy leÊne, liÊciaste, mieszane i iglaste, zarówno w gó-
rach, jak i na nizinach. W azjatyckiej cz´Êci zasi´gu geogra-
ficznego zamieszkuje tak˝e zakrzewione, bardziej otwarte
tereny, pó∏pustynie, w tundrze, a w górach stwierdzany by∏
powy˝ej granicy lasu. Nie unika lasów w znacznym stopniu
pofragmentowanych, ale muszà one byç te˝ odpowiednio
rozleg∏e. Du˝e tereny otwarte, brak ∏àcznoÊci mi´dzy kom-
pleksami leÊnymi stanowià zasadniczà barier´ dla migracji
i zajmowania nowych terenów przez ten gatunek. Zasadni-
czym warunkiem bytowania rysia jest obecnoÊç odpowied-
nio licznej bazy ˝erowej, przede wszystkim sarny i jelenia. 
Rysie potrafià przebywaç w bliskoÊci cz∏owieka, wsi, pól,
dróg, gdy˝ tam cz´sto naj∏atwiej jest upolowaç sarny. Na-
tomiast wymagajà miejsc bardziej odludnych i spokojnych
na za∏o˝enie gniazda i wyprowadzenie m∏odych. 
RyÊ nie ma w∏aÊciwie naturalnych wrogów. Zdarzajà si´
sporadyczne przypadki zabijania rysi przez du˝e dra-
pie˝niki: wilki, rosomaki, tygrysy. Aktualnie najwi´kszym
ich wrogiem jest cz∏owiek. W europejskich populacjach
rysia, nawet obj´tych ochronà Êcis∏à, wi´kszoÊç Êmier-
telnoÊci doros∏ych rysi spowodowana jest dzia∏alnoÊcià
cz∏owieka (k∏usownictwo, zabicie przez samochody lub
pociàgi). U drapie˝nika tego stwierdzono wyst´powanie
licznych paso˝ytów, jak tasiemce, nicienie, glisty, w∏o-
sieƒ spiralny. SpoÊród chorób spotyka si´ przypadki
wÊcieklizny i parwovirozy.
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Siedliska z Za∏àcznika I Dyrektywy 
Siedliskowej mogàce wchodziç w zakres
zainteresowania
Rysie nie sà uzale˝nione od jakiegoÊ okreÊlonego typu
siedliska, ich aktywnoÊç ˝yciowa rozciàga si´ na wiele
siedlisk. 
9110 – kwaÊne buczyny (Luzulo-Fagenion)
9130 – ˝yzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion,

Galio odorati-Fagenion)
9140 – górskie jaworzyny zio∏oroÊlowe (Aceri-Fagetum)
9150 – ciep∏olubne buczyny storczykowe (Cephalanthe-

ro-Fagenion)
9170 – gràd Êrodkowoeuropejski i subkontynentalny

(Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
9180 – jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach

i zboczach (Tilio-Acerion) siedlisko priorytetowe
91D0* – bory i lasy bagienne 
91E0* – ∏´gi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe

(Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alne-
nion glutinoso-incanae, olsy êródliskowe)* siedli-
sko priorytetowe

91F0 – ∏´gowe lasy d´bowo-wiàzowo-jesionowe (Fica-
rio-Ulmetum)

91I0* – ciep∏olubne dàbrowy (Quercetalia pubescenti-
petraeae) siedlisko priorytetowe

91P0 – wy˝ynny jod∏owy bór mieszany (Abietetum polo-
nicum)

9410 – górskie bory Êwierkowe (Piceion abietis cz´Êç –
zbiorowiska górskie)

Rozmieszczenie geograficzne

Geograficzny zasi´g wyst´powania gatunku Lynx lynx
rozciàga si´ od Europy Ârodkowej i Skandynawii,
przez Turcj´, Irak, Iran, Rosj´ i Mongoli´, a˝ do Man-
d˝urii. Po ca∏kowitym wyt´pieniu zosta∏ ponownie rein-
trodukowany do Szwajcarii, Francji, Czech, W∏och,
Niemiec i S∏owenii. 
W Polsce ryÊ wyst´puje w dwóch izolowanych regionach:
w pó∏nocno-wschodniej (populacja nizinna) i po∏udniowo-
-wschodniej (populacja karpacka) cz´Êci kraju. 
• Populacja nizinna wyst´puje w Puszczy Bia∏owieskiej,

Knyszyƒskiej, Augustowskiej, Piskiej, Rominckiej, Bo-
reckiej i lasach Napiwodzko-Ramuckich. Od 1993 r.
niewielka reintrodukowana populacja wyst´puje
w Puszczy Kampinoskiej i lasach Gostyniƒsko-W∏o-
c∏awskich.

• Populacja karpacka zajmuje Pogórze Przemyskie, Biesz-
czady, Beskid Niski, Beskid Sàdecki, Gorce, Tatry, Pieni-
ny i Beskid ˚ywiecki. 

Istniejà dobre mo˝liwoÊci bytowania gatunku w pó∏noc-
no-zachodniej Polsce, ale rysie nie sà w stanie samo-
dzielnie zasiedliç tych regionów, bardzo oddalonych od
zasadniczych centrów wyst´powania gatunku we
wschodniej cz´Êci kraju.

Wyst´powanie rysia w Polsce

Status gatunku

Prawo mi´dzynarodowe
Konwencja Berneƒska – Za∏àcznik III
Konwencja Waszyngtoƒska – Za∏àcznik II
Rozp. Rady (WE) 338/97 – Za∏àcznik A
Dyrektywa Siedliskowa – Za∏àcznik II i IV

Prawo krajowe
ochrona gatunkowa w Polsce – ochrona Êcis∏a (1) (2)
rekompensata strat – za szkody

w pog∏owiu zwie-
rzàt gospodarczych

Kategorie IUCN
Czerwona lista IUCN (2002) – NT
Polska czerwona lista – NT
Polska czerwona ksi´ga – NT
Lista dla Karpat – EN (w PL – EN)

Ocena UICN: Êwiat – nieumieszczony na liÊcie; Polska – gatu-
nek ni˝szego ryzyka, ale bliski zagro˝enia (near threatened).

Wyst´powanie gatunku na 
obszarach chronionych

Na obszarach chronionych, ze wzgl´du na bardzo du-
˝e wymagania przestrzenne gatunku, wyst´puje jedy-
nie niewielka cz´Êç polskiej populacji rysi. Drapie˝nik
ten wyst´puje w 9 parkach narodowych: Bieszczadz-
kim, Magurskim, Gorczaƒskim, Pieniƒskim, Tarzaƒ-
skim, Babiogórskim, Roztoczaƒskim, Kampinoskim,
Bia∏owieskim.

Rozwój i stan populacji, 
potencjalne zagro˝enia

Rozwój i stan populacji
W koƒcu XVIII wieku ryÊ zniknà∏ z terenów na zachód od
Wis∏y, a pod koniec XIX w. zachowa∏ si´ ju˝ tylko w Kar-
patach, Puszczy Bia∏owieskiej i na Mazurach. Drapie˝nik
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ten by∏ bezpoÊrednio wyniszczony przez cz∏owieka jako
cenny obiekt polowaƒ, a poÊrednio przez wycinanie la-
sów i rozwój rolnictwa. 
Po II Wojnie Âwiatowej ryÊ by∏ bardzo rzadkim gatunkiem
w obecnych granicach polski i zosta∏ obj´ty ochronà ga-
tunkowà. W wyniku wzrostu liczebnoÊci oraz du˝ego zain-
teresowania myÊliwych polowaniem na tego drapie˝nika,
ryÊ zosta∏ wpisany na list´ zwierzàt ∏ownych w 1953 r. Li-
czebnoÊç rysi szacowano wtedy na ponad 200 osobników. 
W 1995 r. ryÊ zosta∏ obj´ty ochronà gatunkowà, Oficjalne
szacunki liczebnoÊci, dochodzàce do 700 osobników
w po∏owie lat 80. by∏y z pewnoÊcià znacznie zawy˝one.
Ostatnie badania, przeprowadzone w 2001 r. przez Za-
k∏ad Badania Ssaków PAN w Bia∏owie˝y, wykaza∏y, ˝e
w Polsce bytuje oko∏o 200 rysi, a szacunki te mogà byç nie-
co zani˝one ze wzgl´du na przyj´tà metodyk´. Aktual-
nie,drapie˝nik ten kurczy zasi´g swojego wyst´powania,
zw∏aszcza w populacji nizinnej, pó∏nocno-wschodniej cz´-
Êci kraju. W Karpatach obserwuje si´ tak˝e regres liczeb-
noÊci, chocia˝ nie jest widoczne tak wyraêne zmniejszanie
si´ area∏u wyst´powania gatunku.
Z punktu widzenia dziedzictwa przyrodniczego, na Polsce
spoczywa specjalna odpowiedzialnoÊç zachowania skraj-
nych, najdalej na zachód w Europie Centralnej wyst´pu-
jàcych naturalnych populacji rysia: nizinnej i górskiej. Sta-
nowimy te˝ ∏àcznik mi´dzy Europà Wschodnià, gdzie cià-
gle jeszcze rysie wyst´pujà licznie, a Europà Zachodnià,
gdzie zosta∏y reintrodukowane i wyst´pujà nielicznie w du-
˝ym rozproszeniu.

Potencjalne zagro˝enia
RyÊ jako gatunek nie jest zagro˝ony w skali Êwiata, nato-
miast jego populacja w Polsce doÊwiadcza lokalnych, ale
bardzo istotnych zagro˝eƒ.
K∏usownictwo jest zasadniczym czynnikiem ÊmiertelnoÊci
doros∏ych rysi w naszym kraju. Jest to przede wszystkim
gini´cie rysi we wnykach stawianych przez k∏usowników
na sarny i jelenie (drapie˝niki podà˝ajà po Êcie˝kach tych
zwierzàt i wpadajà w p´tle), a w mniejszym stopniu nie-
legalne polowanie na rysie przez myÊliwych – posiadaczy
broni palnej. 
Rozwój infrastruktury komunikacyjnej: drogi i linie kolejo-
we. Co roku rejestruje si´ kilka przypadków rysi zabitych
przez samochody lub pociàgi. 
Odizolowanie populacji (szczególnie w nizinnej cz´Êci za-
si´gu) spowodowane brakiem mo˝liwoÊci migracji mi´dzy
wi´kszymi kompleksami leÊnymi. Kompleksy te sà oddzie-
lone od siebie du˝ymi obszarami bezleÊnymi, polami
uprawnymi i ∏àkami, co praktycznie uniemo˝liwia prze-
mieszczanie si´ rysi mi´dzy nimi. Izolacja te zostanie jesz-
cze powi´kszona przez spodziewany rozwój sieci autostrad
i dróg szybkiego ruchu.
Zmniejszanie si´ naturalnej bazy ˝erowej w wyniku zbyt
wysokiego pozyskania ∏owieckiego jeleniowatych. Dotyczy
to przede wszystkim sarny, ale w górach tak˝e jelenia. Sa-

mice nie sà w stanie zaspokoiç w pe∏ni zapotrzebowania
pokarmowego rosnàcych m∏odych, czego wynikiem jest
wysoka ÊmiertelnoÊç niedo˝ywionego potomstwa. Powodu-
je to tak˝e zwi´kszonà ÊmiertelnoÊç wÊród m∏odych rysi
opuszczajàcych matk´, które sà jeszcze bardzo niedo-
Êwiadczone w samodzielnym polowaniu na du˝à zdobycz.

Propozycje dzia∏aƒ ochronnych

Propozycje wzgl´dem siedliska gatunku
Wyznaczyç i odtworzyç sieç korytarzy migracyjnych ∏àczà-
cych g∏ówne kompleksy leÊne Polski. Korytarze te powinny
byç zalesione i obj´te jakàÊ formà prawnej ochrony, a w ich
ramach przeprowadzone dzia∏ania umo˝liwiajàce migracj´
zwierzàt (np. przejÊcia dla zwierzàt przez autostrady).

Propozycje wzgl´dem gatunku
Utrzymaç Êcis∏à ochron´ rysia.
Stworzyç oÊrodki rehabilitacji, gdzie mo˝na by przetrzymy-
waç m∏ode rysie znalezione po Êmierci matek, odchowaç
(z jak najmniejszà ingerencjà cz∏owieka) do osiàgni´cia
dojrza∏oÊci, i wypuÊciç na wolnoÊç. 
Lokalnie nale˝y rozwa˝yç okresowe wstrzymanie polowa-
nia na sarny, aby odbudowaç baz´ ˝erowà rysi. 
Opracowanie i w∏àczenie do programów edukacji ekolo-
gicznej s∏u˝b leÊnych specjalnych bloków tematycznych do-
tyczàcych roli drapie˝nictwa w procesach regulacji dzikich
ssaków kopytnych oraz wymagaƒ Êrodowiskowych rysi.

DoÊwiadczenia i kierunki badaƒ

Opracowaç standardowà i ∏atwà do powszechnego stoso-
wania metod´ szacowania liczebnoÊci populacji i/lub ich
tendencji do rozwoju.
Monitorowaç trendy liczebnoÊci i rozmieszczenia rysi
w Polsce.
Opracowaç program reintrodukcji rysi do pó∏nocno-
wschodniej cz´Êci Polski.
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