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Wieloletnie cykle liczebności są jednym z najbardziej interesujących i zarazem intrygu-
jących zjawisk ekologicznych. Pytanie, który czynnik lub czynniki generują cykle w po-
pulacjach drobnych ssaków fascynuje naukowców od czasów Eltona (1924). Z wielu 
hipotez próbujących wytłumaczyć to zjawisko, tylko dwie nie zostały sfalsyfikowane, 
a są to: drapieżnictwo oraz ilość lub jakość pokarmu. Eksperymenty i badania tereno-
we autorów są próbą oszacowania wpływu drapieżników wyspecjalizowanych (ptaków 
drapieżnych i drobnych łasicowatych) na dynamikę liczebności w cyklicznej populacji 
nornika północnego w Biebrzańskim Parku Narodowym.

Populację nornika monitorowano przez rok na trzech stałych powierzchniach odłow-
nych. Równolegle obserwowano dzienne ptaki drapieżne przebywające w pobliżu tych 
powierzchni. Po zakończeniu obserwacji wykonano eksperyment wyłączenia drapieżnic-
twa ptaków. Dość nieoczekiwanie, nie znaleziono zależności pomiędzy częstością wizyt 
ptaków drapieżnych a tempem wzrostu populacji nornika. Wyłączenie drapieżnictwa pta-
ków wykazało natomiast, że ta grupa drapieżników powoduje dużą śmiertelność w popu-
lacji nornika, ale wyłącznie na początku wiosny. 

Śledząc dynamikę liczebności populacji łasicy łaski, gronostaja i ich głównej ofiary – 
nornika północnego, wyłączono drapieżnictwo drobnych łasicowatych. Nie stwierdzono 
przesunięcia czasowego w dynamice populacji łasicy, jako opóźnionej reakcji na dyna-
mikę liczebności populacji nornika. Populacja łasicy i gronostaja nie wpływała istotnie 
na tempo wzrostu populacji nornika, podczas gdy zagęszczenie nornika warunkowało 
liczebność łasic i gronostai. Eksperyment wyłączenia drapieżnictwa łasic i gronostai, 
wykonany w fazie spadku liczebności populacji nornika, nie zmienił trendu spadkowego 
w populacji nornika i nie miał żadnego wpływu na przeżywalność norników. 



Stwierdzono, iż dwie analizowane grupy drapieżników: drobne łasicowate i ptaki 
drapieżne, nie są w stanie wytworzyć opóźnionej reakcji zagęszczeniowo-zależnej, 
niezbędnej do wytworzenia endogennego cyklu w populacji nornika północnego. 
Przeżywalność norników uzależniona jest natomiast od masy ich ciała i zmienna za-
leżnie od fazy cyklu populacji. Największa śmiertelność w badanej populacji nornika 
występuje w drugiej części zimy, co może wskazywać, że to jakość zasobów pokar-
mowych generuje cykl liczebności w populacji. Hipoteza ta powinna zostać zweryfi-
kowana empirycznie.


