Lis – sprzymierzeniec człowieka

Chodzi lisek koło drogi …. ma na szczęście wszystkie nogi. Lis rudy jest
najliczniej występującym w Polsce przedstawicielem ssaków drapieżnych. Jest
też jednym z najbardziej znienawidzonych gatunków przez rolników, myśliwych
i hodowców drobiu. Czy jednak lis naprawdę zasługuje na opinię szkodnika
i zabójcy kur? Poznajmy bliżej to niesamowite zwierzę.
Lisy mają dużą zdolność adaptacyjną, dlatego zamieszkują też miasta. Lisy
mogą prowadzić wędrowny tryb życia lub zajmować terytoria, które znakują za pomocą
moczu. Żyją w grupach rodzinnych lub formują stada złożone z lisów przepędzonych
przez swoje rodziny. W takim stadzie prawo do rozmnażania ma jedynie dominująca para
alfa. Pozostali członkowie stada pomagają w opiece nad szczeniętami. Lisy kopią rozległe
nory, rozgałęziające się pod ziemią, które dzielą czasami z borsukami.
Rozród lisów przypada na wiosnę, samica rodzi 4-6 szczeniąt i pozostaje z nimi
przez pierwsze 2-3 tygodnie, ogrzewając i karmiąc maluchy, ponieważ początkowo nie
mają one zdolności do samodzielnej termoregulacji. W tym okresie pozostali członkowie
stada przynoszą samicy pożywienie. Szczenięta otwierają oczy po 2 tygodniach od
urodzenia. Na początku ich oczy są niebieskie, jednak z czasem stają się bursztynowe.
Małe liski bardziej przypominają wyglądem kunę, jednak po kilku tygodniach zaczynają
obrastać rudym futrem. Młode liski usamodzielniają się w wieku ok. 3-4 miesięcy.
Lisy są doskonałymi drapieżcami, jednak wbrew ogólnej opinii ich głównym
pożywieniem są gryzonie. Polowanie na gryzonie wygląda dość efektownie, a lisy
opanowały je wręcz do perfekcji. Lisy posiadają zdolność widzenia stereoskopowego,
mają też bardzo dobry słuch, mogą usłyszeć pisk myszy z odległości 100 m. Najpierw
lis dokładnie lokalizuje zdobycz za pomocą słuchu, a następnie wyskakuje w górę na
wysokość ok. 2 metrów, po wszystkim ląduje łapami prosto na swoją ofiarę. Lis potrzebuje
ok. 0,5 kg pożywienia dzienne, dlatego jest on niezwykle pożytecznym zwierzęciem
i sprzymierzeńcem człowieka w walce z plagami myszy czy szczurów, szczególnie na
terenach rolniczych, gdzie liczebność gryzoni może wzrastać w sposób niekontrolowany.
Jeśli liczba gryzoni jest niewystarczająca, kolejnymi ofiarami lisów będą ptaki
(kuraki i gatunki gniazdujące na ziemi) oraz mniejsze ssaki (np. młode zające). Lisy rude
są oportunistami, czyli mają bardzo urozmaiconą dietę. Nie wzgardzą płazami i gadami,
bezkręgowcami, czy owocami i roślinami bulwiastymi. Niestety lisy mają nieodpartą
potrzebę nadmiernego zabijania ofiar, pomimo braku potrzeby zaspokojenia głodu. Dzieje
się tak najczęściej podczas wychowu młodych. Dlatego lis w kurniku może spowodować
ogromne straty. Na terenie miasta lisy jedzą wyrzucane przez ludzi resztki pokarmowe
i polują na szczury i gołębie. Lisy odgrywają w przyrodzie funkcję sanitarną, polując
gównie na osłabione lub chore osobniki, jak również zjadając padlinę.
Lisy mogą przenosić wściekliznę, jednak od kiedy rozpoczęto w Polsce szczepienia
lisów, rzadko spotyka się osobniki zarażone tym wirusem. Ich obecną bolączką są choroby
skóry – świerzb i nużeniec, które powodują wypadanie sierści i utratę wagi. Zarażone lisy



umierają w ciągu 4 miesięcy od zainfekowania. Lisy mogą być też zarażone tasiemcami,
glistami lub nosić na sobie pasażerów na gapę – pchły i kleszcze. Dlatego najlepiej nie
dotykać lisów, które potrzebują pomocy, tylko wezwać odpowiednie służby.
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