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Tchórz – biologia gatunku (cz. II)

Młode tchórze z matką

U tchórzy występuje dymorfizm płcio-
wy, samce mają dużo masywniejszą 
budowę, są większe i cięższe. Dojrzałość 
płciową zwierzęta te osiągają w wieku 
9-10 miesięcy. Ruja występuje najczę-
ściej w marcu lub kwietniu i trwa 3-5 
dni. U tchórzy hodowlanych w okresie 
letnim występuje druga ruja. Dwukrotne 
występowanie cyklu płciowego tchórze 
hodowlane odziedziczyły po fretce, gdyż 
u tchórzy dzikich ruja pojawia się tylko 
raz w roku. Samice tchórzy hodowlanych 
w porównaniu z norkami i lisami pospo-
litymi cechują się wysoką płodnością 
i plennością. Po ciąży trwającej średnio  
42 dni rodzą od 1 do 18 młodych w jed-
nym miocie, średnio 8 sztuk. Największą 
plennością odznaczają się samice dwulet-
nie. Młode rodzą się ślepe, bezzębne, po-
kryte bardzo delikatnym, cienkim włosem 
puchowym. Masa ciała waha się od 8 do 
11 g, długość od 6 do 7 cm. Tempo wzro-
stu młodych tchórzy jest bardzo intensywne, bowiem 
już po kilku dniach podwajają masę ciała. W 3.-4. 
tygodniu życia otwierają oczy, a w wieku 6-7 tygodni 
opuszczają już gniazdo. W wieku 5 miesięcy osiągają 
dojrzałość fizyczną. Jesienią znacznie zmniejsza się 
tempo przemiany materii u tchórzy, a w ich ciele za-
czyna odkładać się tłuszcz zapasowy, przez co masa 
ciała wzrasta o około 20%.

Zabarwienie okrywy włosowej tchórza jest dość cha-
rakterystyczne: ponad włosy puchowe o szaropopiela-
tej lub słomkowej barwie wyrastają włosy pokrywowe 
o zabarwieniu prawie czarnym lub czarnobrunatnym. 
Na grzbiecie są one bardziej gęste i dłuższe, a na 
bokach rzadsze i krótsze, przez co boki są jaśniejsze. 

Dwubarwność okrywy włosowej tchórzy (barwa 
włosów podszyciowych i pokrywowych) decyduje 
o atrakcyjności tych skór na rynku futrzarskim. Nie 
można ich otrzymać w wyniku imitacji skór innych 
gatunków, np. poprzez barwienie. W 100-punktowej 
porównawczej skali trwałości futer, w której za naj-
bardziej trwałe przyjęto futro wydry morskiej, skóry 
tchórzy zostały ocenione na 60 pkt. (II grupa trwało-
ści). Młode tchórze hodowlane rodzą się porośnięte 
delikatnym, jedwabistym włosem o barwie popielatej, 
dopiero w wieku 3 tygodni w ich umaszczeniu zaczyna 
się pojawiać barwa brązowa. Kończyny, brzuch i ogon 
stają się czarno-brązowe. Dwumiesięczne osobniki 
mają już ubarwienie podobne jak dorosłe.


