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Mechanizmy współistnienia oraz interakcje zachodzące pomiędzy dwoma współwy-
stępującymi naturalnie gatunkami ssaków drapieżnych: łasicą i gronostajem, badano 
na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego. Dodać należy, że na terenie badań 
nie występuje królik, który jest gatunkiem obcym w faunie Polski i będąc ofiarą 
gronostajów, wydatnie wpływa na relacje pomiędzy dwoma wymienionymi drapież-
nikami. Analizowano strukturę i dynamikę liczebności łasicy i gronostaja oraz dyna-
mikę liczebności populacji podstawowego gatunku ofiary obu drapieżników – nor-
nika północnego (Microtus oeconomus), przy niskiej, wzrostowej i wysokiej fazie 
cyklu liczebności tego gatunku. Odłowiono łącznie 70 łasic i 7 gronostajów. Poza 
liczebnością, oba gatunki różniły się strukturą płci – u łasic wynosiła ona 1:1,9 na 
korzyść samców, a u gronostaja 6:1 na korzyść samic. Wykazano, iż duże samce 
łasicy (mieszczące się w przedziale od 120 do 140 gramów masy ciała) w dużym 
stopniu pokrywają się rozmiarami z samicami gronostaja. Sugeruje to brak rozdziału 
nisz troficznych obu gatunków i dużą konkurencję o pokarm. Drapieżniki te różnią 
się rytmem aktywności dobowej: łasica wykazuje dzienną aktywność, podczas gdy 
gronostaj całodobową. Choć oba gatunki drapieżników wykorzystują turzycowisko 
i unikają lasu, to gronostaj preferuje zakrzewione wyniesienia, a łasica otwarte turzy-
cowisko. Jedynie zimą preferencje środowiskowe obu gatunków były bardzo zbliżo-
ne – wybierały pokryte krzewami wyniesienia. 

W analizowanej populacji łasicy i gronostaja, ze względu na podobne rozmiary ciała 
i jednakową bazę pokarmową poziom nakładania się nisz pokarmowych u tych drapież-
ników jest bardzo wysoki. Mimo, iż drapieżniki te różnią się wzorcami aktywności dobo-
wej, różnice te nie zmniejszają interakcji konkurencyjnych zachodzących pomiędzy nimi. 
Wykorzystanie środowiska przez łasice i gronostaje w makroskali jest podobne, różnice 
zarysowują się dopiero przy analizowaniu wykorzystania mikrośrodowisk. Gronostaje 
preferują przede wszystkim zakrzaczenia i wzniesienia, podczas gdy łasice – turzycowi-
sko otwarte, wzniesienia zaś tylko zimą. Omawiane gatunki w odmienny sposób reagują 



na zmiany zasobów pokarmowych, czyli dynamikę liczebności nornika północnego, pod-
stawowego składnika diety tych drapieżników. W fazie najmniejszej liczebności nornika, 
nie odnotowano obecności gronostaja, który pojawił się w momencie wzrostu liczebności 
ofiary, łasica natomiast była obecna przez cały analizowany odcinek cyklu liczebności 
gryzonia. Sugeruje to, iż w sytuacji małego zagęszczenia nornika, z terenów zdomino-
wanych przez ten gatunek, gronostaj migruje do zasobniejszych w pokarm środowisk. 
Łasice natomiast, niezależnie od zagęszczeń norników pozostają na tym samym terenie. 
Wydaje się, iż obecność obu gatunków drapieżników na tych samych obszarach w fazie 
zwiększenia liczebności populacji nornika pośrednio świadczy o braku konkurencji po-
między nimi, a podstawowym elementem kształtującym interakcje łasicy z gronostajem 
jest zasobność bazy pokarmowej.


