
Mustela eversmanni
Lesson, 1827

Tchórz stepowy

ssaki, drapie˝ne, ∏asicowate

Opis gatunku – cechy 
diagnostyczne

Tchórz stepowy jest Êredniej wielkoÊci drapie˝nikiem o ty-
powej dla ∏asicowatych wysmuk∏ej sylwetce. Budowà i pro-
porcjami cia∏a nie ró˝ni si´ od tchórza zwyczajnego. Tu∏ów
ma wyd∏u˝ony i gi´tki, koƒczyny krótkie, g∏ow´ niedu˝à,
lekko sp∏aszczonà i osadzonà na d∏ugiej szyi. Krótkie, za-
okràglone uszy sà szeroko rozstawione. Puszysty ogon jest
krótszy od po∏owy d∏ugoÊci cia∏a. D∏ugoÊç cia∏a (bez ogo-
na) doros∏ych osobników wynosi 29–46 cm, a d∏ugoÊç
ogona 7–16 cm. Samce osiàgajà wi´kszà mas´ cia∏a (do
960 g) ni˝ samice (do 570 g). Samica ma 5–6 par sutek.
Liczba chromosomów 2n = 38.
Ubarwienie tchórza stepowego jest du˝o jaÊniejsze od
tchórza zwyczajnego. Grzbiet, kark i boki cia∏a sà wo-
skowo˝ó∏te, a koƒczyny brunatnawe. G∏owa razem
z uszami jest bia∏awa, tylko wokó∏ oczu wyst´pujà ciem-
niejsze plamy tworzàce jakby mask´. Ogon jest jasny,
a od po∏owy – brunatny. Ubarwienie zmienne – spotyka-
ne sà osobniki bardzo jasne, bez widocznej ciemnej ma-
ski na cz´Êci twarzowej. Futro odznacza si´ rzadkimi
i krótkimi w∏osami oÊcistymi, nieprzykrywajàcymi ˝ó∏ta-
wych w∏osów we∏nistych, które to decydujà o jasnym
ubarwieniu sierÊci tchórza stepowego. Linienie przebie-
ga dwa razy w ciàgu roku: wiosnà i jesienià. Letnia
sierÊç jest rzadsza i krótsza od zimowej, przy czym latem
bardziej widoczny jest kontrast mi´dzy ciemnymi i jasny-
mi cz´Êciami cia∏a.

Âlady ∏ap 3,5–4 cm d∏ugoÊci. Na tropach widoczne sà od-
bicia 5 opuszek palcowych i wyd∏u˝onej opuszki mi´dzy-
palcowej. Odchody spiralnie skr´cone, d∏ugoÊci 6–8 cm,
zaostrzone na jednym z koƒców.

Mo˝liwoÊç pomy∏ki przy 
identyfikacji gatunku

Najbardziej przypominajàcym z wyglàdu tchórza stepowe-
go gatunkiem jest tchórz zwyczajny, spotykany w ca∏ej Pol-
sce w Êrodowiskach nadwodnych i antropogenicznych.
Oba gatunki odznaczajà si´ obecnoÊcià podobnych ciem-
nych plam wokó∏ oczu, tworzàcych jakby mask´. Jednak
ogólne ubarwienie tchórza stepowego jest du˝o jaÊniejsze,
a cechà charakterystycznà jest to, ˝e tylko koƒcowa po∏o-
wa ogona jest ciemno ubarwiona. Âlady (tropy i odchody)
obu gatunków tchórzy sà zbyt podobne do siebie, aby sa-
me mog∏y byç podstawà do ich rozró˝nienia.

Cechy biologiczne

Rozmna˝anie
Tchórz stepowy jest gatunkiem poligamicznym. Okres godo-
wy przebiega wczesnà wiosnà, najintensywniej w marcu. Ko-
pulacja trwa do trzech godzin i mo˝e byç kilkakrotnie powta-
rzana po co najmniej 4-minutowych  przerwach. Cià˝a trwa
37–38 dni, z czego jedna trzecia tego okresu przypada na
diapauz´ (zatrzymanie rozwoju zarodka przed implantacjà).
Liczba m∏odych w miocie najcz´Êciej wynosi 8–10, a w re-
kordowych przypadkach do 18. Noworodki wa˝à oko∏o
6 g i sà pokryte rzadkimi szarofioletowymi w∏osami pucho-
wymi. Oczy otwierajà si´ po oko∏o miesiàcu, w tym te˝ cza-
sie m∏ode zaczynajà rozrywaç zdobycz przynoszonà przez
matk´, chocia˝ jeszcze przez pó∏ miesiàca ssà mleko.
W wieku 40–50 dni potomstwo zaczyna wychodziç z gniaz-
da i uczy si´ polowaç na m∏ode sus∏y. W rodzinnej norze
mieszkajà do koƒca lata, po czym zaczynajà samodzielne
˝ycie. JeÊli miot ulegnie zag∏adzie, samica mo˝e powtórnie
mieç cieczk´ i zajÊç w cià˝´ jeszcze raz w tym samym roku.
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Wra˝liwoÊç
Najlepiej rozwini´tymi zmys∏ami tchórza stepowego sà
s∏uch i w´ch, natomiast wzrok jest s∏aby. Sp∏oszony ucieka
i chowa si´ w swojej norze. Wrogami tchórza stepowego
sà wi´ksze od niego drapie˝niki: wilk, lis i or∏y.

AktywnoÊç
Tchórz stepowy jest ruchliwym i zwinnym zwierz´ciem. Po-
rusza si´ energicznymi skokami, cz´sto zatacza p´tle
i obszukuje wszelkie nory, szczeliny i potencjalne ukrycia
swych ofiar. W ciàgu doby przebiega Êrednio kilka – kil-
kanaÊcie kilometrów, a w warunkach niskiej liczebnoÊci
ofiar pokonuje do 20 km. Poluje na powierzchni ziemi
i w podziemnych norach. Nory sus∏ów i innych gryzoni
rozkopuje z du˝à pr´dkoÊcià dzi´ki wyd∏u˝onym i moc-
nym pazurom przednich ∏ap. M∏ode osobniki i samice
mogà poruszaç si´ w szerokich podziemnych korytarzach
sus∏ów, nawet ich nie poszerzajàc. Zimà tchórze stepowe
polujàc na gryzonie, cz´sto „nurkujà” w Êniegu na odle-
g∏oÊç do kilkunastu metrów.
Szczyt aktywnoÊci tchórza stepowego przypada na Êwit
i zmierzch, oprócz tego aktywny jest g∏ównie w nocy, choç
nierzadko, zw∏aszcza latem, bywa spotykana w dzieƒ. Ob-
serwowano te˝ samice polujàce w dzieƒ ze swoimi m∏ody-
mi. Zimà podczas silnych mrozów tchórze mogà przez kil-
ka dni nie opuszczaç swych kryjówek, korzystajàc ze zgro-
madzonych zapasów pokarmu.
Kryjówkami tchórza stepowego sà najcz´Êciej nory sus∏ów,
chomików i innych gryzoni. Ka˝dy osobnik posiada kilka
nor, które odwiedza na zmian´, przy czym tylko niektóre wy-
korzystuje przez d∏u˝szy czas. Zamieszkiwane nory sus∏ów
rozbudowuje, poszerzajàc i pog∏´biajàc korytarze nawet na
kilka metrów pod ziemi´. Po∏o˝onà g∏´boko (np. na g∏´bo-
koÊci 3 m) komor´ gniazdowà wyÊciela sianem, resztkami
gniazd i skórkami gryzoni. Otwory wejÊciowe majà Êrednic´
10–12 cm. Zaj´te nory mo˝na poznaç po resztkach ofiar
i odchodach widocznych w pobli˝u oraz Êwie˝ej ziemi usy-
panej przy wejÊciach, pochodzàcej z pog∏´biania korytarzy.
Innymi Êladami aktywnoÊci tchórzy stepowych sà ich tropy.

Sposób od˝ywiania
Tchórz stepowy jest drapie˝nikiem wyspecjalizowanym
w polowaniu na kolonijne gryzonie, takie jak sus∏y i cho-
miki. Poza nimi ∏owi myszy, norniki i inne drobne ssaki.
W niewielkich iloÊciach zjada ptaki, jaszczurki, w´˝e i owa-
dy, nie gardzi te˝ padlinà.

Charakterystyka ekologiczna

Tchórz stepowy jest mieszkaƒcem stepów, pó∏pustyƒ, ∏àk
i rzadziej pó∏ uprawnych. W górach zasiedla ∏àki wyso-
kogórskie od wysokoÊci 2200 m n.p.m. Wszystkie miej-
sca wyst´powania tchórza stepowego w Lubelskiem
zwiàzane by∏y z ugorami, pastwiskami i ∏àkami o cha-
rakterze stepowym na p∏askim terenie i stokach wzgórz.

Siedliska z Za∏àcznika I Dyrektywy 
Siedliskowej mogàce wchodziç w zakres
zainteresowania
6120* – ciep∏olubne Êródlàdowe murawy napiaskowe
6210 – murawy kserotermiczne (* ze storczykami)
6510 – ni˝owe ∏àki u˝ytkowane ekstensywnie

Rozmieszczenie geograficzne

Ca∏kowity zasi´g gatunku
Area∏ geograficzny tchórza stepowego obejmuje stepowà
i leÊnostepowà stref´ Eurazji, m.in. obszary Azji Ârodkowej,
zachodniej Syberii, Mongolii i Chin. W Europie wyst´puje
na po∏udniu Rosji i Ukrainie oraz od Rumunii i Bu∏garii po
W´gry i Czechy. Area∏ gatunku w Europie Ârodkowej jest
rozproszony (wyspowy) i ulega rozszerzeniu w kierunku za-
chodnim i pó∏nocnym: w 1928 r. odnotowano pojawienie
si´ gatunku na W´grzech, w 1948 r. – w Czechos∏owacji,
w 1952 r. w Austrii.

Zasi´g wyst´powania w Polsce
Pierwsze powojenne stanowisko tchórza stepowego
w Polsce zosta∏o wykryte przez W∏odzimierza Puchal-
skiego w Gliniskach k. Hrubieszowa w 1970 r. W la-
tach 70. i 80. stwierdzono kilka kolejnych stanowisk
po∏o˝onych w po∏udniowo-wschodniej cz´Êci Wy˝yny
Lubelskiej i na Roztoczu. Stanowiska te le˝à na zachod-
nim skraju ukraiƒskiej populacji tchórza stepowego
i wszystkie znajdujà si´ na terenach zasiedlonych przez
sus∏y pere∏kowane.

Wyst´powanie gatunku na obszarach
chronionych

Stanowisko tchórza stepowego w Gliniskach jest obj´te
ochronà rezerwatowà. Jednak aktualne wyst´powanie ga-
tunku w tym miejscu jest ma∏o prawdopodobne z powodu
wygini´cia sus∏ów w latach 1993–94.
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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
Polska czerwona lista – NT
Polska czerwona ksi´ga – NT
Lista dla Karpat – VU (w PL – VU)

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

Przemiany i stan populacji
Trudne do oceny z powodu braku systematycznych badaƒ.
Pomimo nieopisania aktualnych stanowisk w Polsce mo˝na
przypuszczaç, ˝e Wy˝yna Lubelska i Roztocze zasiedlane sà
przez ma∏o liczebnà, okresowà lub sta∏à populacj´ tchórzy
stepowych, zasilanà z ostoi na Ukrainie.

Potencjalne zagro˝enia
Gatunek w skali swego area∏u nie jest szczególnie zagro-
˝ony. Zjawisko stepowienia niektórych obszarów w Polsce
jest dla tego gatunku korzystne. Przysz∏oÊç polskiej popula-
cji uzale˝niona mo˝e byç od powstrzymania gwa∏townego
zmniejszania si´ liczebnoÊci populacji sus∏a pere∏kowane-
go (stanowiàcego podstaw´ pokarmu tchórza stepowego),
który to proces trwa od oko∏o 50 lat.

Propozycje dzia∏aƒ ochronnych

Propozycje dotyczàce siedliska gatunku
Wskazane jest rozwini´cie na Wy˝ynie Lubelskiej i Roztoczu

sieci rezerwatów stepowych i kserotermicznych oraz u˝ytków
ekologicznych w celu ochrony siedlisk i stanowisk gatunku.

Propozycje wzgl´dem gatunku
Bardzo wa˝ne dla tego gatunku jest powodzenie skutecz-
nych dzia∏aƒ na rzecz ochrony sus∏a pere∏kowanego.

Kierunki i zakres badaƒ 
naukowych

Wskazane jest prowadzenie badaƒ terenowych nad aktual-
nym wyst´powaniem gatunku na Wy˝ynie Lubelskiej i Roz-
toczu. Badania te mogà uzupe∏niaç planowane badania
nad sus∏em pere∏kowanym na tym samem terenie lub sta-
nowiç samodzielny program badawczy. Podstawà tereno-
wych poszukiwaƒ powinna byç rejestracja nor ze Êladami
obecnoÊci tchórzy, wzbogacona o rejestracj´ fotograficznà
lub od∏owy w pu∏apki ˝ywo∏owne dla dok∏adnego rozpo-
znania gatunku. Równie wa˝ne jest prowadzenie akcji edu-
kacyjnej o gatunku, ukierunkowanej na m∏odzie˝ szkolnà.
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