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Wstęp 

Chomik europejski należy do gatunków związanych z otwartymi agrocenozami. Niegdyś 

powszechny na terenie kraju, współcześnie zasiedla zaledwie 25% terenów zajmowanych 

w latach 1960-tych (Surdacki 1971, Ziomek, Banaszek 2007). Obecny zasięg gatunku obejmuje 

Wyżyny Małopolską i Lubelską, Roztocze oraz Kotlinę Karpacką (Ziomek, Banaszek 2008, 

Ziomek i inni 2015). Chomiki preferują lekkie gleby z uprawami zbożowymi, gdzie 

dodatkowymi walorami są miedze i przydroża. Gatunkowi sprzyjają gleby lessowe, dominujące 

także w  Lublinie i okolicach. Nie dziwi zatem powszechne występowanie chomików na 

terenach rolnych otaczających miasto.  

Nowym zjawiskiem jest zasiedlanie przez chomiki terenów miejskich. Przykłady 

synurbizacji gatunku odnotowano w miastach Europy zachodniej: Wiedniu, Pradze czy 

Koszycach (Čanády A. 2013, Feoktistova i inni 2013a) i wschodniej: Symferopolu, Nalchiku 

oraz Moskwie (Feoktistova i inni 2013b). Dotychczasowe doniesienia o zasiedlaniu przez 

chomiki polskich miast: Krakowa (Matysek i inni 2013) i Lublina (Banaszek, Ziomek 2010), 

dotyczyły populacji zamieszkujących agrocenozy polne położone przy granicach 

administracyjnych miast. Na Śląsku odnaleziono stanowiska polne izolowane miejską zabudową 

(Skowrońska-Ochmann i inni 2011). W tym kontekście odnotowane w obrębie zabudowy 

miejskiej Lublina stanowiska chomika należy traktować jako unikatowe (ryc. 2). Szczególnej 

uwagi i ochrony wymagają Górki Czechowskie, będące obecnie największym spośród stanowisk 

gatunku w Lublinie i stanowiące zaplecze miejskiej populacji.  

Głównymi zagrożeniami chomika w Polsce są: zmiany struktury upraw, restrukturyzacja 

własnościowa gruntów rolnych, zalesianie, chwytanie, trucie, kłusownictwo, urbanizacja, 

rozbudowa przemysłu i infrastruktury drogowej oraz drapieżnictwo (Weinhold 2008).  

W konsekwencji licznych zagrożeń chomika objęto ścisłą ochroną prawem europejskim, 

jak i krajowym. Pojawił się wniosek o wprowadzenie tego gryzonia do „Polskiej Czerwonej 

Księgi Zwierząt” z kategorią EN (endangered) – zagrożony (Ziomek, Banaszek 2009). 

Pesymistyczne prognozy zakładają, że gatunek może wyginąć na terenie Polski w ciągu 

najbliższych 30 lat (Weinhold 2008).  

 

Metody badań  

Na przełomie kwietnia i maja 2018 roku podjęto badania w celu oszacowania liczebności 

chomika na Górkach Czechowskich, największym spośród stanowisk gatunku w granicach 

Lublina (łącznie 96 ha niezalesionej powierzchni, ryc. 1). Policzono koncentrację chomików na 
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5,8 ha pola, które częściowo było uprawiane do roku 2107 (ryc. 1., pow. A ). Liczenia 

prowadzono przemieszczając się tyralierą wzdłuż transektów oddalonych o ok. 5-7 metrów (fot. 

1). Oszacowano również liczebność w nawłociowiskach (łącznie 30 ha), ekstrapolując dane 

z dwóch powierzchni próbnych: wypalonej (7 ha ryc. 1, pow. B) i niewypalonej „land art” 

(2,2 ha; ryc. 1, pow. C, fot. 2). Liczenia prowadzono zgodnie z metodyką zaproponowaną przez 

Ziomek i inne (2015). Ponadto poszukiwano nor w lokalizacjach wskazanych w poprzednich 

inwentaryzacjach przyrodniczych (Urban i inni 2011, Szkołut 2016). Badania siedliskowych 

preferencji chomików uzupełniono przeszukując wybrane fragmenty zbiorowisk roślinnych 

porastających obszar, w tym muraw kserotermicznych. Kontrolowano również miejsca 

występowania chomików wskazane przez innych obserwatorów.  

Lokalizację znalezionych nor zapisano w urządzeniu GPS. Do pomiaru powierzchni 

zbiorowisk roślinnych i powierzchni badawczych wykorzystano mapy i narzędzia programu 

Geoportal.pl.  

 

 

Wyniki badań 

Największą koncentrację chomika odnotowano na wierzchowinie w sąsiedztwie osiedla 

„Prestige”, gdzie na powierzchni 5,8 ha chomiki występowały w liczbie 7,8 aktywnych nor na 1 

ha (45 zajętych systemów nor; fot. 3), co uznaje za wysokie zagęszczenie gatunku (Nechay 

2000). Świadczy ono o optymalnych warunkach bytowania. Miejsce to do roku 2017 było 

częściowo obsiewane zbożami lub rzepakiem. W roku 2018 zaprzestano uprawy na całym 

omawianym fragmencie. W miejscach, gdzie w ubiegłych latach zaprzestano upraw pojawia się 

unikana przez chomiki inwazyjna nawłoć oraz chwastowiska z ekspansywnym wrotyczem. 

Obserwowane zagęszczenia były ponad dwukrotnie wyższe od stwierdzonych w zbliżonym 

siedlisku, w latach 2010 i 2011 przez Agnieszkę Szeląg (cyt. za Szkołut 2016). Na powierzchni 

8,8 ha chomiki występowały wówczas w zagęszczeniu 3,19 os/ha. 

Badania przeprowadzone na powierzchniach próbnych w nawłociowiskach wykazały 

niskie zagęszczenia. Na powierzchni z wypaloną nawłocią (7 ha) znaleziono łącznie 13 nor 

(fot. 4), spośród których 6 było aktywnych (zagęszczenie, 0,85 nor na ha). Porośniętą 

nawłociowiskiem i częściowo koszoną w  2017 roku powierzchnię, tzw. „land art” (2,2 ha) 

chomiki zamieszkiwały w zagęszczeniu 1 aktywnej nory na hektar (fot. 5 i 6). Na podstawie 

badań na powierzchniach próbnych przyjęto, że w nawłociowiskach zagęszczenie chomików 

wynosi 1  aktywną norę na hektar. Ekstrapolując je na łączną powierzchnię 30 ha nawłociowisk 
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porastających niezabudowaną część badanego obszaru można przyjąć, że  występuje w nich 30 

aktywnych nor chomików.  

Pomimo poszukiwań nie potwierdzono występowania nor chomików w  siedliskach 

kserotermicznych w okolicach strzelnicy, skąd podawano je w starszych dokumentacjach (Urban 

i inni 2011, Szkołut 2016). Stwierdzono, że powodami wycofania się chomików z tych miejsc 

były: intensywna penetracja ludzka, zarastanie tarniną i głogiem oraz przeprowadzone w roku 

2016 na strzelnicy i  w jej sąsiedztwie prace ziemne, degradujące obszar. W innych miejscach, 

porośniętych murawami kserotermicznymi, gdzie wymienione czynniki nie występowały w 

takim nasileniu, znaleziono kilka chomiczych nor.  

Podsumowując można przyjąć, iż populacja chomika na Górkach Czechowskich liczy 

minimum 75 aktywnych nor. W niniejszym oszacowaniu przyjęto minimalną wartość, gdyż na 

tak dużym obszarze trudno jest odnaleźć wszystkie rozproszone pary gatunku. Nie można też 

wykluczyć występowania lokalnych kolonii chomików, jakie wykazano we wcześniejszych 

opracowaniach (Urban i inni 2011).  

Dobrą kondycję populacji potwierdzają obserwacje nor chomików w siedliskach 

suboptymalnych, na samych Górkach, jak też w sąsiedztwie w zabudowie miejskiej. Pośrednio 

dobrego stanu populacji dowodzą liczne przypadki znalezienia martwych osobników na 

okalających Górki arteriach komunikacyjnych (ryc. 1) oraz wiele relacji o przynoszeniu przez 

koty upolowanych chomików.  

 

Znaczenie Górek Czechowskich jako stanowiska chomika europejskiego 

Wyjątkowość stanowiska chomika na Górkach Czechowskich wynika z jego położenia 

w obrębie rozrastającej się zabudowy miejskiej. Szansa zachowania omawianej populacji 

chomików wynika z jej wielkości, jak też warunków jakie stwarza samo stanowisko, przede 

wszystkim: znaczna powierzchnia, ciągłość krajobrazowa, charakter roślinności, bliskość 

populacji zasiedlających agrocenozy. Obszar ma również wyjątkowe znaczenie dla 

rozproszonych niewielkich stanowisk chomików zasiedlających tereny miejskie. Osobniki 

pochodzące z terenu Górek mogą je zasilać genetycznie, ograniczając występowanie 

degenerującego chowu wsobnego. Przekonują o tym liczne obserwacje migrujących i żerujących 

chomików na  okolicznych osiedlach, jak też odnotowane przypadki śmierci na drogach 

w  sąsiedztwie badanego terenu (ryc. 2, fot. 8).  
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Zagrożenia lokalnej populacji chomika europejskiego 

Podczas prowadzenia obserwacji odnotowano szereg niepokojących zjawisk, 

wpływających na populację chomików zasiedlającą Górki Czechowskie. Większość z nich 

pokrywa się z zagrożeniami krajowej populacji gatunku (Weinhold 2008). Niżej przedstawiono 

najistotniejsze zagrożenia populacji chomika na badanym terenie: 

1. rosnąca izolacja stanowiska wynikająca z budowy dwupasmowych arterii 

komunikacyjnych: od strony północnej ul. Zelwerowicza, od zachodu ul. Poligonowa; 

pod obiema trasami zapewniono przejścia dla zwierząt: dwa pod ul. Poligonową i 

jedno pod ul. Zelwerowicza; niestety łączność z pozamiejskimi populacjami znacznie 

ograniczyła zabudowa blokowiskiem (na północ od ul. Zelwerowicza) wąwozu 

będącego kontynuacją, biegnącego z północy na południe, głównego wąwozu Górek,  

2. rozrastanie się zasięgu zabudowy jednorodzinnej w północnej części areału, 

4. presja naturalnych drapieżników zwłaszcza lisów (3 aktywne nory znaleziono podczas 

badań na powierzchniach próbnych), 

5. presja psów, rozkopujących chomicze nory; na ponad 5-hektarowej powierzchni polnej 

w sąsiedztwie osiedla „Prestige” (pow. A, ryc. 1) oprócz zajętych 45 nor znaleziono 

48 nor rozkopanych w ubiegłych latach (fot. 7), 

6. drapieżnictwo kotów pochodzących z okolicznych osiedli; zebrano kilka informacji 

o  przynoszeniu przez koty upolowanych chomików,  

7. zaprzestanie uprawy na pól w sąsiedztwie osiedla „Prestige” (pow. A, ryc. 1), gdzie 

obecnie, jak i w przeszłości odnotowano największe zagęszczenia nor, 

8. zarastanie wierzchowin nawłocią, której gęste i mało zróżnicowane florystycznie 

zarośla nie są atrakcyjne dla chomika, 

9. wiosenne wypalanie roślinności, pozbawiające chomiki bazy pokarmowej w okresie 

wybudzania ze snu zimowego, 

10. zaśmiecanie obszaru przez mieszkańców.  

 

Nieodwracalne zmianny w siedliskach chomików spowodowały między innymi: 

1.dokonane w latach 2014-15 zasypywanie wąwozów od strony ul. Poligonowej, 

pochodzącym z budów osiedli oraz dróg, lessem, gruzem i asfaltem, 

2. zasypanie w roku 2016 płaskiego fragmentu strzelnicy materiałem z budowy ul. 

Poligonowej oraz płoszenie zwierząt przez manewrujące maszyny drogowe 

i budowlane; w miejscu tym w przeszłości znaleziono czynne nory chomików,  



6 
 

3. prowadzone w latach 2015-16 prace w zachodniej części, porośniętego laskiem, stoku 

doliny Czechówki, polegające na wycięciu 2000 drzew i ścięciu fragmentu zbocza 

(dawne skrzyżowanie ul. Ducha i ul. Poligonowej); w konsekwencji zniszczono 

fragment położony u podnóża zbocza zamieszkiwany przez kilka rodzin chomików. 

 

Proponowana ochrona chomika europejskiego na Górkach Czechowskich  

W nieodległej perspektywie czasowej, spodziewany jest konflikt pomiędzy planem 

zabudowy Górek Czechowskich a koniecznością ochrony lokalnych warunków przyrodniczych, 

w tym występujących tam gatunków roślin i zwierząt. W przypadku gatunków chronionych, 

takich jak chomik, sytuacja jest zero-jedynkowa i nie pozostawia większych możliwości 

kompromisu. Znajduje to wyraz w zapisach obowiązującego od roku 2000 „Studium Kierunków 

i Uwarunkowań Zagospodarowania Przestrzennego”, według którego jest to obszar wymagający 

ochrony z częściowym przeznaczeniem na wypoczynek i rekreację.  

Chomik europejski jako gatunek objęty ochroną ścisłą w ramach Dyrektywy 

Siedliskowej Unii Europejskiej z roku 1992 (92/43/EWG) wymaga bezwzględnej ochrony 

siedlisk. Stały Komitet Konwencji Berneńskiej zarekomendował w roku 1999 objęcie chomika 

pilnymi działaniami ochronnymi, jako fundamentalnego elementu dziedzictwa przyrodniczego 

Europy (Weinhold U. 2008). W polskim prawie gatunek podlega ochronie ścisłej 

z koniecznością prowadzenia ochrony czynnej (Rozporządzenie Ministra Środowiska 2016).  

Wśród wymienianych przez Ministra licznych ograniczeń dotyczących oddziaływania na 

gatunki chronione, chomika w szczególności dotyczą zakazy:  

1. umyślnego zabijania,  

2. niszczenia siedlisk lub ostoi, będących ich obszarem rozrodu, wychowu młodych, 

odpoczynku, migracji lub żerowania, 

3. niszczenia, usuwania lub uszkadzania nor, 

4. umyślnego przemieszczania z miejsc regularnego przebywania na inne miejsca. 

Rozporządzenie zobowiązuje również m.in. do (wybrano zalecenia dotyczące chomika):  

1. inwentaryzowania, oceny stanu zachowania, monitorowania stanowisk, siedlisk, ostoi 

i populacji zwierząt oraz prowadzenia i udostępniania baz danych dotyczących ich 

stanowisk i ostoi; 

2. zabezpieczania ostoi, stanowisk i siedlisk zwierząt przed zagrożeniami zewnętrznymi; 

3. ustalania stref ochrony ostoi, miejsc rozrodu lub regularnego przebywania gatunków; 
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4. wykonywania zabiegów ochronnych utrzymujących właściwy stan populacji lub 

siedlisk zwierząt polegających na: 

a. renaturyzacji i odtwarzaniu siedlisk, 

b. utrzymywaniu lub odtwarzaniu właściwego dla gatunku stanu gleby lub wody, 

c. zapobieganiu sukcesji roślinnej przez wypas, koszenie, wycinanie drzew i krzewów 

oraz usuwaniu biomasy, 

d. dostosowaniu sposobów i terminów wykonywania prac agrotechnicznych, leśnych, 

rybackich, budowlanych (w tym hydrotechnicznych), remontowych i innych, tak 

aby zminimalizować ich wpływ na zwierzęta i ich siedliska, 

e. tworzeniu i utrzymywaniu korytarzy ekologicznych, 

f. tworzeniu przejść dla zwierząt pod i nad drogami publicznymi oraz liniami 

kolejowymi, 

5. wspomagania rozmnażania się gatunku na stanowiskach naturalnych; 

6. edukacji społeczeństwa w zakresie rozpoznawania gatunków objętych ochroną 

i  sposobów ich ochrony; 

7. promowania technologii prac związanych z prowadzeniem racjonalnej gospodarki 

rolnej, leśnej, rybackiej i wodnej, umożliwiających zachowanie stanowisk, siedlisk 

i  ostoi gatunków objętych ochroną; 

8. uwzględniania potrzeb gatunków przy planowaniu, zatwierdzaniu i realizowaniu 

masowych imprez plenerowych, rekreacyjnych i sportowych; 

9. realizowania programów ochrony poszczególnych gatunków. 

 

Realizacja powyższych zaleceń w przypadku populacji chomika zamieszkującej Górki 

Czechowskie powinna w szczególności obejmować: 

1. bezwzględne utrzymanie kolonii chomików na polach przylegających do osiedla 

„Prestige” (5,8 ha) przez przywrócenie na tym terenie ekstensywnej gospodarki rolnej 

uwzględniającej: 

- orkę na maksymalną głębokość 25 cm,  

- rozpoczynanie jesiennych zabiegów agrotechnicznych, głównie orki w połowie 

października,  

- stosowanie płodozmianu z dominacją zbóż, którym powinny towarzyszyć wieloletnie 

rośliny pastewne jak lucerna czy koniczyna,  

- wyłączenie ze żniw pasów roślinności o szerokości min. 20 m.; 

2. ograniczenie niszczenia nor przez wprowadzenie zakazu spuszczania psów ze smyczy;  
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3. koszenie nawłoci na wierzchowinach (doświadczenia na powierzchni „land art” 

pokazują, że dwukrotne koszenie w sezonie wegetacyjnym znacznie ogranicza 

ekspansję nawłoci; pierwsze koszenie powinno się odbywać w maju a drugie 

w  sierpniu); 

4. utrzymanie otwartego krajobrazu poprzez ograniczenie zarastania siedlisk 

murawowych głogiem i tarniną oraz zadrzewieniami topolowymi; 

5. wyznaczenie obszarów dla sportu i rekreacji;  

6. opracowanie planu ochrony całego areału Górek Czechowskich z uwzględnieniem 

wszystkich najcenniejszych gatunków i siedlisk.  
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Ryc. 1.
A B C

 Lokalizacja powierzchni badawczych na terenie Górek Czechowskich: 
              - pow. “polna”,  - pow. “wypalona”,  - pow. “land art.”
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Ryc. 2. Rozmieszczenie stanowisk lęgowych i miejsc obserwacji chomika na terenie miasta 
Lublina w latach 2016-18. (1) - granica miasta, (2) - grunty orne i nieużytki, (3) - obszary 
zabudowane, (4) - tereny przemysłowe, (5) tereny zielone, (6) - lasy, (7) - stanowiska lęgowe
chomików, (8) -  miejsca obserwacji pojedynczych osobników, (9) - miejsca znalezienia martwych
chomików na drogach. 
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Fot. 1. Prowadzenie liczenia nor chomika na powierzchni polnej w sąsiedztwie osiedla 

„Prestige” 

 

 
 

Fot. 2. Powierzchnia ”land art” z koncentrycznymi okręgami wykoszonymi 

w nawłociowisku w  roku 2017 
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Fot. 3. Nora chomika na użytkowanym w roku 2015 polu uprawnym 

 

 
 

Fot. 4. Nora chomika na wierzchowinie wypalonej wiosną 2018 roku. W roku 2017 

powierzchnię porastał zwarty łan nawłoci. 

  



14 
 

 
 

Fot. 5. Nora chomika w koszonym w roku 2017 nawłociowisku (powierzchnia „land art”). 

 

 
 

Fot. 6. Nora chomika w koszonym w roku 2017 nawłociowisku (powierzchnia „land art”). 
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Fot. 7. Nora chomika rozkopana przez psy na powierzchni polnej na wierzchowinie 

w  sąsiedztwie osiedla „Prestige”, 28.04.2018 roku 

 

 
 

Fot. 8. Martwy chomik przy ulicy Północnej (prawdopodobnie śmierć poniósł spadając 

z wysokiego muru oporowego zabezpieczającego skarpę) 



16 
 

 


