
Spermophilus suslicus
(Güldenstaedt 1770)

*Suse∏ pere∏kowany

Gatunek priorytetowy

ssaki, gryzonie, 
wiewiórkowate
Syn.: Citellus suslicus, Citellus spermophilus

Opis gatunku – cechy 
diagnostyczne

Suse∏ pere∏kowany jest Êredniej wielkoÊci gryzoniem. Kszta∏-
tem i wielkoÊcià cia∏a przypomina wiewiórk´, jednak jego
uszy sà krótkie i nie wystajà poza futerko, natomiast puszy-
sty ogon jest znacznie krótszy. Oczy ma du˝e i ciemne.
˚eruje na ziemi poruszajàc si´ na 4 koƒczynach, jak i przy-
siadajàc na tylnych ∏apach. Obserwujàc okolic´ wstaje i pro-
stujàc cia∏o przyjmuje charakterystycznà pozycj´ s∏upka.
D∏ugoÊç cia∏a doros∏ego osobnika mierzonego wraz
z ogonem wynosi 17–23 cm. Samce sà zwykle wi´ksze
i ci´˝sze od samic. Masa cia∏a doros∏ego osobnika waha
si´ pomi´dzy 180 a 450 g, wynoszàc Êrednio oko∏o
230 g dla samic oraz oko∏o 300 g dla samców. M∏ode
w chwili pierwszego wyjÊcia z nory wa˝à oko∏o 30–50 g,
natomiast w pe∏ni lata 120–240 g.
Ogon Êredni lub krótki, 2–6 cm, lekko sp∏aszczony, pokry-
ty d∏ugimi i sztywnymi w∏osami, obfitszymi po bokach,
wierzcho∏ek zwykle bez w∏osów. W∏osy te sà na koƒcach
be˝owe i nadajà mu puszysty wyglàd.
SierÊç g´sta, w∏osy u nasady szare, w kierunku wierzcho∏-
ka stajà si´ czarne albo brunatne. Cz´Êç w∏osów posiada

rozjaÊnione bia∏awe koƒcówki, tworzàce charakterystycz-
ne plamki na grzbiecie cia∏a zwierz´cia. Wierzch cia∏a
szarobrunatny lub ˝ó∏tawobrunatny, z wyraênie wyodr´b-
niajàcymi si´ bia∏ymi plamkami o Êrednicy 3–4 mm. Bo-
ki cia∏a bia∏awobe˝owe do ˝ó∏tawoszarych. Spód cia∏a
szaro˝ó∏ty, czasem be˝owy lub rudawy, pierÊ rudawo˝ó∏-
ta. Na szyi jaÊniejsza bia∏awa plama. Ubarwienie m∏o-
dych ciemniejsze, a sierÊç bardziej puszysta, szczególnie
w okolicach szyi i piersi.
Koƒczyna przednia posiada 4 palce (piàty palec jest
uwsteczniony), natomiast tylna ma 5 palców. Palce sà za-
koƒczone doÊç silnymi pazurami przydatnymi do kopania
nor. Pokarm cz´sto przytrzymuje sobie przednimi ∏apkami,
tak jak wiewiórka.
Uz´bienie szcz´ki stanowià: 1 para siekaczy, 2 pary z´bów
przedtrzonowych i 3 pary z´bów trzonowych. ˚uchwa za-
wiera po 1 parze siekaczy i z´bów przedtrzonowych oraz
3 pary z´bów trzonowych. Odchody owalne, pod∏u˝ne
(0,5x1 cm), wydalane zwykle ko∏o nory, z∏o˝one g∏ównie
z resztek roÊlinnych.

Mo˝liwoÊç pomy∏ki przy 
identyfikacji gatunku

Suse∏ pere∏kowany mo˝e byç mylony z sus∏em mor´go-
wanym Spermophilus citellus, od którego jest nieznacz-
nie mniejszy i ma krótszy ogon. Poza tym charaktery-
styczne dla niego jest wyraêne bia∏e pere∏kowanie na
grzbiecie. Jest te˝ ciemniejszy i bardziej kontrastowy
ni˝ suse∏ mor´gowany. W Polsce, ze wzgl´du na roz-
dzielenie zasi´gów obu gatunków, ich pomylenie w na-
turze jest niemo˝liwe.
Podczas obserwacji aktywnych zwierzàt w koloniach ich
prawid∏owe rozpoznanie nie nastr´cza trudnoÊci. Jednak
przy obserwacji z wi´kszej odleg∏oÊci pojedynczych, p∏ochli-
wych i mniej aktywnych zwierzàt, mo˝na je pomyliç z cho-
mikiem Cricetus cricetus, ewentualnie z ∏asicà Mustela ni-
vialis. Cechy jednoznacznie wyró˝niajàce opisywany gatu-
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nek to du˝e, wyraênie widoczne oko oraz bia∏e pere∏kowa-
nie na grzbiecie, nie wyst´pujàce u ∏asic ani u chomików (te
ostatnie sà ∏aciate – czarno-bràzowo-bia∏e).
Zaniepokojone sus∏y przyjmujà pozycj´ s∏upka i wydajà
g∏oÊne gwizdy, natomiast chomik jakby szczekanie. Sus∏y
szczególnie widoczne sà w du˝ych koloniach, gdzie jedno-
czeÊnie aktywnych jest wiele zwierzàt. Chomik zwykle wy-
st´puje pojedynczo, bardzo rzadko zdarzajà si´ du˝e za-
g´szczenia na niewielkim obszarze, mogàce przypominaç
niewielkie kolonie. 
Tak˝e obserwacje nor mogà doprowadziç do pomy∏ek.
Nory sus∏ów majà Êrednic´ oko∏o 5 cm, natomiast chomi-
ka sà szersze – oko∏o 8–10 cm. Nory sus∏ów mogà byç po-
mylone równie˝ z norami kretów lub innych gryzoni, szcze-
gólnie na stanowiskach, gdzie sucha, ma∏o zwarta gleba
obsypuje si´ na brzegach otworu. Od nor krecich zwykle
biegnie poziomy korytarz tu˝ pod powierzchnià ziemi. Ko-
rytarze suÊlich nor sà pionowe do oko∏o 30–50 cm lub
ukoÊnie schodzà pod ziemi´ na g∏´bokoÊç oko∏o
30–70 cm, od ich wyjÊç odchodzà Êcie˝ki, a przy samych
otworach cz´sto znajduje si´ odchody (znacznie wi´ksze
ni˝ np. norników czy innych drobnych gryzoni, lecz nie tak
du˝e, jak chomików czy zaj´cy).

Cechy biologiczne

Rozmna˝anie
Jest to gatunek monoestralny, czyli rozmna˝a si´ tylko raz
w roku – na wiosn´. Ruja nast´puje zaraz po hibernacji, od
koƒca marca do drugiej po∏owy kwietnia. Samce wybudza-
jà si´ pierwsze, a samice kilka dni póêniej. Pierwsze w stan
rui wchodzà osobniki doros∏e, czyli dwuletnie i starsze.
Osobniki urodzone w poprzednim sezonie przyst´pujà do
rui póêniej i nie wszystkie. Kopulacja odbywa si´ w norze.
Po zakoƒczeniu rui u samców nast´puje zanik gonad,
a u samic rozpoczyna si´ cià˝a, która trwa 22–26 dni.
M∏ode rodzà si´ mi´dzy koƒcem kwietnia a po∏owà maja.
Z regu∏y w miocie jest ich 3–8, choç liczba embrionów
u zap∏odnionych samic wynosi 6–9. Miotem opiekuje si´
tylko samica. Sus∏y rodzà si´ nagie i Êlepe, oczy otwierajà
po oko∏o 3 tygodniach, ssà mleko do 4–5 tygodnia ˝ycia.
Na powierzchni pojawiajà si´ w ostatnich dniach maja lub
pierwszych dniach czerwca. Po˝ywienie roÊlinne zaczynajà
przyjmowaç w momencie pierwszych wyjÊç z nory na po-
wierzchni´, z regu∏y w wieku oko∏o 4 tygodni. Przez kolej-
ne 1–2 miesiàce m∏ode jeszcze pozostajà z samicà, jednak
˝erujà samodzielnie lub grupkami rodzeƒstwa, w pobli˝u
nory. Ju˝ po oko∏o miesiàca od wyjÊcia z macierzystej no-
ry próbujà kopania w∏asnych nor. M∏ode samice pozosta-
jà z matkà d∏u˝ej ni˝ samce. Dojrza∏oÊç p∏ciowà osiàgajà
po przezimowaniu – wiosnà nast´pnego roku.

AktywnoÊç
Suse∏ jest zwierz´ciem kolonijnym i prowadzi osiad∏y tryb
˝ycia. Jego kolonie niejednokrotnie odznaczajà si´ du˝à li-

czebnoÊcià i zag´szczeniem. Skupienia te mogà liczyç od
kilkunastu do kilku, a nawet kilkunastu tysi´cy osobników.
Najwy˝sze zag´szczenia wyst´pujà po usamodzielnieniu
si´ m∏odych w lipcu lub sierpniu i wynoszà 100–340 osob-
ników na hektar.
Sus∏y posiadajà nory, które sà miejscem ich schronienia, od-
poczynku, a tak˝e rozrodu i hibernacji. Ka˝dy osobnik samo-
dzielnie kopie w∏asnà nor´ lub adaptuje ju˝ istniejàcà. Nora
taka cz´sto posiada kilka otworów. Wczesnà wiosnà jest to
1 wejÊcie, a latem 2–5. Odleg∏oÊç mi´dzy nimi mo˝e wyno-
siç kilka do kilkunastu metrów. G∏´bokoÊç nory si´ga oko∏o
1 m, natomiast d∏ugoÊç korytarzy 2–7 m. Komora gniazdo-
wa znajduje si´ na g∏´bokoÊci 60–150 cm. Na powierzchni
gruntu wejÊcia po∏àczone sà charakterystycznymi Êcie˝kami,
w pobli˝u których suse∏ ̋ eruje. Âcie˝ki te umo˝liwiajà zwierz´-
ciu szybki powrót do nory w razie niebezpieczeƒstwa.
˚eruje zwykle w bezpoÊredniej okolicy nory, choç czasem
potrafi si´ od niej znacznie oddaliç, np. oko∏o 100–150 m,
szczególnie gdy baza pokarmowa jest ograniczona – np.
na polach i miedzach. Area∏ osobniczy wynosi oko∏o
500–2000 m2, Êrednio 1150 m2, jednak ponad 50% cza-
su sp´dza na przestrzeni oko∏o 300 m2. Ca∏a kolonia po-
dzielona jest na niewielkie grupy rodzinne, z∏o˝one z samic
i osobników m∏odych urodzonych w danym roku. Liczeb-
noÊç takiej grupy wynosi od kilku do kilkudziesi´ciu samic
i zajmuje powierzchni´ oko∏o 0,5–1 ha. Dooko∏a roz-
mieszczone sà terytoria samców.
AktywnoÊç sus∏a przejawia si´ g∏ównie na powierzchni zie-
mi i przypada na godziny dzienne. Rozpoczyna si´ oko∏o
godziny 7.00–7.30 i koƒczy oko∏o 19.00–19.30. Szczyt
przypada na godziny przedpo∏udniowe pomi´dzy 9.00
a 11.00 oraz popo∏udniowe mi´dzy 16.00 a 18.00.
W okresie jesienno-zimowym sus∏y zapadajà w stan hiber-
nacji, który trwa oko∏o 6 miesi´cy – od wrzeÊnia lub paê-
dziernika do koƒca marca lub poczàtku kwietnia. Osobni-
ki doros∏e zasypiajà wczeÊniej od m∏odych i równie˝ budzà
si´ oko∏o 2 tygodnie przed nimi. Bodêcem do rozpocz´cia
hibernacji jest obni˝enie temperatury otoczenia poni˝ej
10ºC. RównoczeÊnie konieczna jest fizjologiczna gotowoÊç
zwierz´cia, polegajàca na zgromadzeniu odpowiednich
rezerw t∏uszczu i zmianach hormonalnych.
Sus∏y nie gromadzà zapasów pokarmu na zim´. W czasie
hibernacji czerpià energi´ z tzw. t∏uszczu brunatnego, któ-
ry odk∏ada si´ im g∏ównie w okolicach grzbietowych (szyi,
∏opatek, nerek). Ciep∏ota ich cia∏a jest wówczas bardzo ni-
ska, i przy temperaturze otoczenia ok. 0ºC wynosi
1,6–2,0ºC. Praca serca z 300 uderzeƒ na minut´ w trak-
cie aktywnoÊci spada do 4–7 razy/min. Spowalnia si´ tak-
˝e oddech i przy temperaturze cia∏a 2,8ºC wynosi 1 na mi-
nut´. Obni˝a si´ tak˝e pobudliwoÊç nerwowa.
˚yjà do 5 lat, w hodowli nawet do 8.

Sposób od˝ywiania
Suse∏ jest roÊlino˝erny. Jego g∏ówne po˝ywienie w ca∏ym
okresie aktywnoÊci stanowià zielone cz´Êci roÊlin: liÊcie
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i m∏ode p´dy traw oraz innych roÊlin zielnych, a tak˝e
kwiaty, nasiona, owoce i bulwy. Cz´sto ˝eruje na roÊlinach
uprawnych: burakach cukrowych, lucernie, koniczynie,
esparcecie czy zbo˝ach. Nie stroni tak˝e od pokarmu zwie-
rz´cego, jak np. d˝d˝ownice czy drobne owady.

Charakterystyka ekologiczna

Suse∏ pere∏kowany nale˝y do gatunków zwiàzanych z siedli-
skami stepowymi, gdy˝ jako wzrokowiec preferuje miejsca
otwarte. Ch´tnie zasiedla ∏agodne i s∏oneczne stoki wzgórz,
pastwiska i wygony. Typowe Êrodowisko sus∏a stanowià
otwarte, niezalesione przestrzenie, takie jak step naturalny
i sztuczny step kulturowy. W Polsce jego kolonie mo˝na zna-
leêç na rozleg∏ych obszarach suchych ∏àk, pastwiskach, nie-
u˝ytkach, niezaoranych skrawkach pól, na drogach pol-
nych, poboczach dróg i szos, trawiastych lotniskach. Spoty-
kany jest tak˝e w uprawach rolnych, szczególnie koniczyny,
lucerny i innych motylkowych. Na polach, ze wzgl´du na
zabiegi agrotechniczne, wyst´puje g∏ównie przy miedzach,
w ugorach, na wygonach, rzadziej na u˝ytkowanych cz´-
Êciach pól, na których uprawiane sà buraki czy zbo˝a.
Jego stanowiska wyst´pujà g∏ównie na glebach lessowych,
rzadziej na r´dzinach i czarnoziemach, a tak˝e na glebach
piaszczystych.
Najlepsze warunki do wyst´powania to:
• sta∏a obecnoÊç niezarastajàcej murawy, nawet o niewiel-

kiej powierzchni, ale umo˝liwiajàcej obserwacj´ okolicy,
a wi´c koszonej lub wypasanej;

• wyst´powanie dogodnych warunków pokarmowych,
czyli urozmaiconej roÊlinnoÊci zielnej;

• brak lub mo˝liwoÊç omini´cia du˝ych, niemo˝liwych do
przebycia przeszkód, jak lasy, wody, podmok∏e ∏àki itp.;

• niska presja drapie˝ników naturalnych i antropogenicznych.
W populacji utrzymuje si´ raczej wyrównany stosunek p∏ci,
oko∏o 1:1. Osobniki dojrza∏e p∏ciowo stanowià oko∏o
30–40%, w tym jednoroczne po pierwszej zimie oko∏o
20–25%, natomiast starsze 5–15%. Pozosta∏à cz´Êç popu-
lacji – oko∏o 60–70% – tworzà osobniki m∏odociane, uro-
dzone si´ w danym sezonie.
Ârednia rozrodczoÊç jest zale˝na od zag´szczenia i wy-
nosi oko∏o 150%. Z regu∏y 70–90% samic przyst´puje
do rozrodu. 
ÂmiertelnoÊç w czasie hibernacji waha si´ pomi´dzy
50–60 % i jest wy˝sza wÊród osobników m∏odych – mo˝e
u nich si´gaç nawet 70% lub wi´cej. ÂmiertelnoÊç letnia
spowodowana przez drapie˝niki jest tak˝e wysoka i rów-
nie˝ dotyka przede wszystkim osobniki m∏odociane.
Suse∏ jest nara˝ony na ataki ze strony wielu drapie˝ni-
ków. Sà to zarówno ssaki, jak i ptaki: kot, pies, lis Vul-
pes vulpes, tchórz Mustela putorius, tchórz stepowy Mu-
stela eversmanii, gronostaj Mustela erminea, ∏asica Mu-
stela nivialis, kuny Martes spp., myszo∏ów Buteo buteo,
go∏´biarz Accipiter gentilis, b∏otniaki Circus spp., orze-
∏ek Hieratus pennatus, raróg Falco cherrug. M∏odym za-

gra˝ajà tak˝e pustu∏ki Falco tinnunculus i ptaki kruko-
wate Corvus spp.

Siedliska z Za∏àcznika I Dyrektywy 
Siedliskowej mogàce wchodziç w zakres
zainteresowania
6120* – ciep∏olubne Êródlàdowe murawy napiaskowe

(Koelerion glaucae)
6210 – murawy kserotemiczne (* ze storczykami)
6510 – ni˝owe i górskie ∏àki u˝ytkowane ekstensywnie

(Arrhenatherion elatioris) (siedlisko priorytetowe
dla gatunku) 

Rozmieszczenie geograficzne

Ca∏kowity zasi´g gatunku
Suse∏ pere∏kowany jest gatunkiem wschodnioeuropejskim,
charakterystycznym dla stepu kontynentalnego.
Strefa jego wyst´powania obejmuje stepowe okolice Eu-
ropy, od Mo∏dawii i ujÊcia Dunaju na po∏udniowym-za-
chodzie po Wo∏g´ i Don na pó∏nocnym-wschodzie
Ukrainy i europejskiej cz´Êci Rosji.
Pó∏nocno-zachodnia granica wyst´powania gatunku prze-
biega przez po∏udniowo-wschodnià Polsk´ i jest prawdo-
podobnie oderwana od cz´Êci zasi´gu na zachodniej
Ukrainie. Inna oderwana cz´Êç zasi´gu obejmuje po∏u-
dniowo-zachodnià Bia∏oruÊ.

Zasi´g wyst´powania w Polsce
W Polsce suse∏ wyst´puje tylko na po∏udniowym wschodzie
Wy˝yny Lubelskiej i cz´Êciowo na Roztoczu (Województwo
Lubelskie). Zwarte wyst´powanie gatunku obejmuje obsza-
ry mi´dzy Wieprzem a Bugiem, w okolicach Hrubieszowa,
ZamoÊcia i Tomaszowa Lubelskiego. Tylko jedno stanowi-
sko, b´dàce wynikiem wsiedlenia przez cz∏owieka (kolonia
w Âwidniku ko∏o Lublina), po∏o˝one jest ok. 100 km na
pó∏nocny zachód od zwartej granicy zasi´gu.

Wspó∏czesne wyst´powanie sus∏a pere∏kowanego w Polsce
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Wyst´powanie gatunku na 
obszarach chronionych

Specjalnie w celu ochrony stanowisk sus∏a pere∏kowanego
zosta∏o utworzonych pi´ç rezerwatów przyrody: Hubale,
Gliniska, Popówka, Wygon Grabowiecki i SuÊle Wzgórza.
W rezerwacie Gliniska sus∏y wygin´∏y w latach 1993–94,
w pozosta∏ych obecnie sà nieliczne.
Dwa inne stanowiska sà projektowanymi rezerwatami
przyrody. Jedno znajduje si´ na terenie u˝ytku ekologicz-
nego B∏onia Nadbu˝aƒskie, drugie w okolicy Tyszowiec.

Status gatunku

Prawo mi´dzynarodowe
Konwencja Berneƒska – Za∏àcznik II
Dyrektywa Siedliskowa – Za∏àcznik II* i IV

Prawo krajowe
ochrona gatunkowa w Polsce – ochrona Êcis∏a (1) (2)

Kategorie IUCN
Czerwona lista IUCN (1996) – VU
Polska czerwona lista – EN
Polska czerwona ksi´ga – EN

Przemiany i stan populacji w skali
kraju, potencjalne zagro˝enia

Przemiany i stan populacji
Sus∏y wyst´pujàce w naszym kraju sà reliktem stepowym
pochodzenia pontyjskiego. Polska populacja jest zaliczana
do podgatunku S. s. volhynensis, za czym przemawiajà ar-
gumenty morfologiczne. Jednak niektórzy badacze twier-
dzà, ˝e nale˝y do podgatunku S. s. boristenicus.
W drugiej po∏owie XIX w. granica jego wyst´powania na
zachodzie przebiega∏a wzd∏u˝ linii Che∏m–Krasnystaw–Tar-
nogóra–Szczebrzeszyn. Najdalej na zachód wysuni´te sta-
nowiska znajdowa∏y si´ ko∏o Szczebrzeszyna.
Wed∏ug danych z poczàtku XX wieku suse∏ pere∏kowany by∏
wówczas nadal pospolitym gatunkiem we wschodniej Za-
mojszczyênie. Obszar jego wyst´powania nie zmieni∏ si´,
a skrajnie zachodnie stanowiska znajdowa∏y si´ w Radzi´-
cinie k. Frampola i Dàbrowicy k. Bi∏goraja. By∏ gatunkiem
charakterystycznym dla polskiego Podola i Wo∏ynia. Wyst´-
powa∏ wówczas na stanowiskach p∏askich i równinnych
(stepy, pola, wygony i pastwiska), ale te˝ urzeêbionych, jak
wzgórza i ostaƒce wapienne.
W kolejnych latach pierwszej po∏owy XX wieku jego za-
chodnie granice zasi´gu nie uleg∏y zmianie. Na po∏udnio-
wy wschód od Che∏ma, Krasnegostawu, Tarnogóry i Szcze-
brzeszyna znajdowa∏y si´ liczne kolonie, a suse∏ uchodzi∏
za szkodnika upraw.
Po II Wojnie Âwiatowej populacja sus∏ów znacznie zwi´k-
szy∏a swojà liczebnoÊç i liczb´ stanowisk, ale zasi´g pozo-
sta∏ ten sam. W 1953 r., gdy rozpocz´to szczegó∏owà in-
wentaryzacj´ stanowisk prowadzonà przez Surdackiego,

znaleziono ich 143, a populacj´ oszacowano na oko∏o 70
tys. osobników. Od tego momentu datuje si´ regres su-
s∏ów tego gatunku na terenie Polski. Nastàpi∏o to prawdo-
podobnie w wyniku powstania PGR-ów i procesu scalania
gruntów w wielohektarowe uprawy, zaorywania wygonów
i lotnisk, ograniczenia wypasu, melioracji, intensyfikacji
upraw, g∏´bokiej orki i stosowania chemicznych Êrodków
ochrony roÊlin.
W latach 1954–61 liczba znanych stanowisk spad∏a do
81, a liczba osobników do oko∏o 24 tys. RównoczeÊnie
liczba du˝ych kolonii zmniejszy∏a si´ z 20 w 1954 r. do
6 w 1961 r. W latach 80. istnia∏y ju˝ tylko 32 stanowiska,
w tym tylko 6–8 du˝ych kolonii. Inwentaryzacje z koƒca lat
90. wykaza∏y 7 du˝ych kolonii i tylko 18 w rozproszeniu.
Na przestrzeni ostatnich 50 lat liczba stanowisk sus∏ów
zmniejszy∏a si´ o ok. 90%. Obni˝y∏a si´ tak˝e liczebnoÊç
kolonii. Spadek liczebnoÊci sus∏ów w Polsce wià˝e si´ ze
zmianà sposobu u˝ytkowania gruntów oraz zaprzesta-
niem wypasu byd∏a, nak∏adajàcymi si´ na okresowe fluk-
tuacje w populacji. Wp∏yw mia∏y na to równie˝ zmiany in-
fastruktury i form u˝ytkowania ziemi – np. w Hubalach
osuszenie i zalesienie terenu, w Tyszowcach zabudowa te-
renu oraz eksploatacjia piachu i ˝wiru. W latach 60.
w Klemensowie i Roz∏opach w miejscu istnienia kolonii
powsta∏y ogródki dzia∏kowe, natomiast w Czumowie nad
Bugiem zniszczono koloni´ podczas budowy nasypu LHS.
Zanik wypasu i zarastanie wyniszczy∏y kolonie w Glini-
skach i Horodyszczu. Ulewne deszcze w Hubalach
w 1958 r. i w Tyszowcach w 2000 r. zatopi∏y du˝e cz´Êci
kolonii. Powódê w 1975 r. spowodowa∏a zanik kolonii
w Horodysku. W ostatnich latach w Tyszowcach dochodzi
do rozbudowy osiedla mieszkaniowego wkraczajàcego
w teren kolonii, zwi´kszy∏a si´ przez to presja drapie˝ni-
ków (psów i kotów), a tak˝e cz∏owieka. W dalszym ciàgu
trwa tam eksploatacja piasku. Osuszenie i melioracje te-
renu w Tyszowcach czy w Hubalach doprowadzi∏y do
zmian roÊlinnoÊci i wyja∏owienia gleby.
Obecnie wielkoÊç populacji sus∏a pere∏kowanego nie jest
dok∏adnie znana, ale wed∏ug dost´pnych danych jest on
w naszym kraju na skraju wygini´cia. Utrzymujà si´ tylko
2 doÊç du˝e kolonie. Na trawiastym lotnisku w Âwidniku
˝yje ich ok. 11 400. Ârednie zag´szczenie wynosi tu 187
osobników/ha. Jest to jedyne znane tak liczne skupienie
tego gatunku w Polsce. Druga pod wzgl´dem liczebnoÊci
kolonia wyst´puje w Tyszowcach i liczy ok. tysiàca osob-
ników Pozosta∏e kolonie w rezerwatach: Hubale,
Popówka, Wygon Grabowiecki i SuÊle wzgórza sà bardzo
nieliczne. Niewielkie grupy sus∏ów spotyka si´ tak˝e
w okolicach miejscowoÊci: Hrubieszów, Niewirków, Wól-
ka Niedzieliska, Hubinek, Myców.
Poza kolonià w Âwidniku, która jest przyk∏adem na udanà
introdukcj´, nie ma miejsc, gdzie sus∏y pere∏kowane utrzy-
mujà si´ d∏u˝ej w wyniku wsiedlenia przez cz∏owieka. Do-
tychczas podj´te próby planowych reintrodukcji nie przy-
nios∏y pozytywnych rezultatów.
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Ze wzgl´du na potrzeb´ ochrony dziedzictwa przyrodnicze-
go na Polsce spoczywa specjalna odpowiedzialnoÊç, po-
niewa˝ zachowa∏y si´ tu jeszcze naturalne populacje su-
s∏ów. Sà one prawdopodobnie oderwane od g∏ównej cz´-
Êci zasi´gu na Ukrainie, wa˝ne jest wi´c zachowanie ka˝-
dej kolonii w naszym kraju. Jest to tym istotniejsze, ˝e nie-
znany jest status i liczebnoÊç populacji sus∏ów z Ukrainy,
Rosji, Bia∏orusi i Mo∏dawii.

Potencjalne zagro˝enia
Utrzymanie i rozwój populacji sus∏ów pere∏kowanych sà
utrudnione z uwagi na intensyfikacj´ rolnictwa, a jedno-
czeÊnie zaprzestanie wypasu i hodowli pastwiskowej.
Najwa˝niejszym zagro˝eniem jest zanik siedlisk, szcze-
gólnie w wyniku zaorywania i zagospodarowania, a tak-
˝e zabudowy gruntów i terenów otwartych. Wyst´puje
tendencja do scalania gruntów, zalesiania enklaw Êród-
polnych, takich jak wygony, nieu˝ytki i ugory. Wiele
miejsc, w których wyst´puje suse∏ pere∏kowany, zarasta
roÊlinnoÊcià krzewiastà i drzewiastà.
Melioracje ma∏ych dolin rzecznych mogà powodowaç wy-
suszenie i zmian´ w∏aÊciwoÊci gleby na zboczach doliny,
a tak˝e na niewielkich wzniesieniach terenu, na których su-
s∏y kopià nory, jak w Tyszowcach czy Hubalach. Zbytnie
osuszenie ziemi negatywnie wp∏ywa na rozwój roÊlinnoÊci
b´dàcej podstawowym po˝ywieniem sus∏ów.
Trudno oceniç niebezpieczeƒstwo wynikajàce ze stosowania
Êrodków ochrony roÊlin, zw∏aszcza ˝e nie przeprowadzono
dotàd badaƒ dotyczàcych ich szkodliwoÊci dla sus∏ów.
Niekiedy sus∏y mogà wyrzàdzaç szkody w uprawach,
przez co zdarzajà si´ przypadki ich chwytania i zabijania
przez rolników.
Istniejà projekty modernizacji lotniska w Âwidniku, gdzie
egzystuje najwi´ksza polska populacja tego gatunku.
Planowana jest tam budowa betonowego pasa startowe-
go oraz dróg ko∏owania i obiektów towarzyszàcych. Za-
gra˝a to egzystencji kolonii sus∏ów na tym obszarze –
praktycznie po∏owa z zasiedlanej przez sus∏y powierzchni
le˝y w zasi´gu tej inwestycji.
Wszystkie te czynniki powodujà izolowanie poszczególnych
populacji bàdê ich stopniowe lub ca∏kowite wyniszczanie.

Propozycje dzia∏aƒ ochronnych

Propozycje dotyczàce siedliska gatunku
Utrzymaç i rozszerzyç ochron´ obszarowà. 
W koloniach prowadziç czynne zabiegi konserwatorskie,
polegajàce przede wszystkim na koszeniu, usuwaniu pod-
rostu drzew i krzewów.
Na obszarze wyst´powania sus∏ów nie zalesiaç nieu˝ytków.
Niewielkie Êródpolne ugory, pastwiska i ∏àki chroniç przed
zagospodarowaniem lub zaorywaniem. Odtworzyç znisz-
czone pastwiska poprzez ich rekultywacj´, koszenie i pod-
siewanie traw i roÊlin motylkowych. Dotyczy to szczególnie
okolic, w których wyst´pujà wielkie pola popegeerowskie.

Promowaç i utrzymywaç tradycyjne, ekstensywne sposoby
gospodarowania gruntami: sprzyjaç suchym ∏àkom natu-
ralnym i dà˝yç do utrzymania roÊlinnoÊci trawiastej wÊród
pól na miedzach i nieu˝ytkach.
W ca∏ym areale wyst´powania, a szczególnie w okolicach
stanowisk istniejàcych obecnie i historycznych, wdra˝aç
ekstensywne metody uprawy i hodowli. Zachowywaç roz-
drobnienie i mozaikowatoÊç upraw oraz niewielkie nieu˝yt-
ki i ∏àki Êródpolne.
Stosowaç u∏atwienia pozwalajàce sus∏om przebyç lub
obejÊç wielkie, intensywnie u˝ytkowane pola (np. drogi
Êródpolne z trawiastymi poboczami, miedze).
Na obszarach wyst´powania sus∏ów nie stosowaç ˝adnych
chemicznych metod walki z gryzoniami.
Zaprzestaç melioracji niewielkich dolin rzecznych i obni˝eƒ,
na skarpach których mogà wyst´powaç sus∏y, gdy˝ mo˝e to
prowadziç do nadmiernego osuszenia terenów wyst´powania
tych zwierzàt. Prowadziç wykup lub dzier˝aw´ na cele ochron-
ne obszarów z najbardziej znaczàcymi siedliskami sus∏ów.
Dotyczy to stanowisk zagro˝onych, a tak˝e miejsc, na których
gatunek ten wyginà∏, ale utrzyma∏o si´ odpowiednie siedlisko.
Utrzymywaç ∏àki, pastwiska, wygony i ugory w granicach wy-
st´powania gatunku. Zapobiegaç ich zarastaniu. Wspieraç
na tych obszarach finansowo i merytorycznie hodowl´ i wy-
pas byd∏a, koni, owiec i kóz na ekstensywnych pastwiskach.

Propozycje dotyczàce gatunku
Prowadziç akcje informacyjne i edukacyjne dla spo∏eczeƒ-
stwa na temat ró˝nych aspektów ochrony gatunku.
Przeprowadziç kontrol´ populacji w skali Europy Wschod-
niej (aktualny zasi´g wyst´powania, ocena liczebnoÊci
i rozmieszczenia).
Monitorowaç szkody w uprawach rolnych, w przypadku
istotnych i powtarzajàcych si´ szkód wyrzàdzanych przez
sus∏y – wprowadziç rekompensaty finansowe.
Nie zezwalaç na introdukcje poza naturalnym zasi´giem
gatunku.
Reintrodukcje i introdukcje przeprowadzaç zgodnie z zasa-
dami okreÊlonymi przez IUCN.

Przyk∏ady dzia∏aƒ ochronnych

Obecnie prowadzony program pt. „Ochrona stanowisk su-
s∏a pere∏kowanego na Zamojszczyênie” realizuje cz´Êç
przedstawionych za∏o˝eƒ. Jest on jednak ograniczony tylko
do rezerwatów ju˝ powo∏anych dla ochrony sus∏ów pere∏-
kowanych i 2 rezerwatów projektowanych. Polega on na
rekultywacji zdegradowanych pastwisk, organizowaniu na
nich wypasu i koszeƒ oraz na sta∏ym monitoringu stano-
wisk. Prowadzi si´ te˝ dzia∏ania edukacyjne promujàce
ochron´ tych zwierzàt. Program jest finansowany przez
Fundacj´ EkoFundusz, Wojewódzki Fundusz Ochrony Âro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, Wojewod´ Lu-
belskiego i Wojewódzki OÊrodek Doradztwa Rolniczego
w Lublinie – Oddzia∏ w Sitnie.
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Kierunki i zakres badaƒ 
naukowych

Suse∏ pere∏kowany nale˝y do grupy gatunków bardzo s∏a-
bo poznanych. Dla zwi´kszenia skutecznoÊci ochrony pilna
jest kontynuacja badaƒ na temat etologii, ekologii oraz
genetyki tego gatunku – w szczególnoÊci zachowaƒ spo-
∏ecznych, aktywnoÊci, wykorzystania przestrzeni, struktury
genetycznej na poziomie populacji i kolonii, sposobów wy-
miany osobników pomi´dzy poszczególnymi cz´Êciami ko-
lonii i populacji, zmiennoÊci geograficznej, przyczyn Êmier-
telnoÊci oraz zwyczajów rozrodczych.
Nale˝y te˝ zbadaç wp∏yw na sus∏y pestycydów, herbicydów
i innych Êrodków ochrony roÊlin, w tym toksyn stosowanych
w walce z niepo˝àdanymi gryzoniami.
Prowadziç ciàg∏y monitoring ca∏ej populacji, równie˝
ukraiƒskiej.
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