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Odmiany barwne lisa pospolitego (cz. I)
Do najbardziej znanych odmian barwnych lisów 

pospolitych należą: lis srebrzysty i płomienisty. Coraz 
rzadziej spotykany jest lis białoszyjny i pastelowy, 
jedyne polskie odmiany mutacyjne, które w związku 
z tym kilka lat temu objęto programem ochrony.

Lis pospolity srebrzysty posiada okrywę włoso-
wą jednolicie czarną lub szarą. Włosy pokrywowe 
są czarne o trzonach strefowo pigmentowanych. 
Niepigmentowana część włosów (biała strefa – tzw. 
srebro) zajmuje środkowy odcinek włosów pokrywo-
wych, dając efekt posrebrzenia na grzbiecie i bokach. 
Od szerokości tego białego odcinka oraz gęstości 
okrywy zależy intensywność i stopień jej srebrzysto-
ści. Zakończenie włosa jest czarne. Głowa lisów tej 
odmiany barwnej jest czarna z charakterystycznym 
posrebrzeniem części twarzowej czyli tzw. maską. 
Niezależnie od stopnia posrebrzenia brzuch i łapy są 
czarne. Bardzo charakterystyczny jest natomiast czarny 
ogon zakończony białym kwiatem. Okrywa włosowa 
na stronie grzbietowej jest bardzo gęsta, sprężysta, 
a włosy pokrywowe całkowicie kryją włosy podszy-

ciowe. W zależności od stopnia posrebrzenia rozróżnia 
się: lisa pełnosrebrzystego, trzy-czwarte srebrzystego, 
półsrebrzystego i ćwierćsrebrzystego. Długość ciała 
mierzona od czubka nosa do nasady ogona u naj-
większych samców wynosi powyżej 74 cm, u samic 
powyżej 69 cm, masa ciała mieści się w granicach od 
5 do 8 kg.

Lis pospolity płomienisty odznacza się jednolitą 
barwą rudoczerwoną (przypominającą barwę płomie-
nia), bez oznak posrebrzenia. Niewielkie równomier-
ne posrebrzenie dopuszczalne jest na masce i części  
lędźwiowo-krzyżowej. Występuje duże zróżnicowanie 
intensywności barwy rudej, od słomkowej do rudo-
brązowej. Okrywa włosowa na stronie grzbietowej 
jest bardzo gęsta, jedwabista, delikatna o sprężystym 
włosie. Podgardle i brzuch są barwy białej do ciem-
nosiwej, ogon rudy z dużą ilością czarnych włosów, 
zakończony białym kwiatem. Łapy i uszy w części 
zewnętrznej są czarne. Długość ciała mierzona od 
czubka nosa do nasady ogona u największych samców 
wynosi powyżej 74 cm, u samic powyżej 69 cm, masa 
ciała mieści się w granicach od 5 do 7 kg.Lis pospolity płomienisty
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