
Sóweczka

Glaucidium passerinum (Linne, 1758)
Sóweczka

PygmyowI

Ordo: Strigiformes
Familia: Stligidae

Status. Gatunek nieliczny, w kraju (200-250 par) wy
stepuje tylko regionalnie, glównie w górach na polud
niu Polski oraz w Puszczy Bialowieskiej. Chroniona.
Pochodzenie, systematyka. Sóweczka jest gatunkiem
pochodzenia tajgowego, jedynym z rodzaju Glauci-
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dzum gniezdzacym sie w zachodniej Palearktyce,
a zarazem siega najdalej na pólnoc sposród sów na
lezacych do tego rodzaju. Rozróznia sie dwa pod
gatunki sóweczki: w Europie wystepuje Glaucidzum
p. passerinum (Linne, 1758), zasieg drugiego zas 
G. p. orientale Taczanowski, 1891 - ogranicza sie
do centralnej i wschodniej Syberii [8].
Rozmieszczenie. Sóweczka nalezy do fauny typu
syberyjsko-kanadyjskiego. Wystepuje w pasie szero
kosci 600-1000 km, ciagnacym sie od Skandynawii
przez wschodnia Syberie do Sachalina, Mandzurii i
pólnocno-wschodnich Chin. Poza tym spotykana jest
jako relikt polodowcowy w centralnej Europie, gdzie
zamieszkuje Alpy i Karpaty, a takze inne, mniejsze
góry europejskie, np. Wogezy, Schwarzwald, G.
Harzu i Pireneje. Rzadziej jest spotykana na nizi
nach, chociaz w ostatnich latach odnotowano wyraz-
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ny wzrost jej liczebnosci w wielu populacjach (rów
niez nizinnych), a nawet pojaw na nowych obszarach,
np. w Grecji i Belgii [5, 8, 9-11].
W Polsce najliczniejsze populacje wystepuja w Kar
patach, Sudetach, Puszczy Bialowieskiej i Borach
Dolnoslaskich. Na pozostalym obszarze spotykana
na rozproszonych, pojedynczych stanowiskach.
Siedlisko. Bory swierkowe, jodlowe i miesza'ne,
w Bieszczadach z domieszka buka, a na zachodnich
krancach Slaska równiez bory sosnowe z domiesz
ka swierka [2, 3, 18]. Preferuje starsze drzewostany
z wyraznymi pietrami badz tereny o zróznicowanej
strukturze wiekowej. Nie bez znaczenia jest obec
nosc drzew lisciastych jako domieszki [11]. W miej
scu wystepowania wymaga obecnosci kilku dziupli.
Wielu autorów podkresla równiez silny zwiazek tego
gatunku z obecnoscia terenów podmoklych, mlod
ników, oraz terenów otwartych, m.in. torfowisk i ha
lizn [np. 4, 10, 12]. Lowiska moga byc znacznie od
dalone od drzewa legowego [13]. Poza sezonem le
gowym przebywa w bogatszych siedliskach lasów
lisciastych i mieszanych, gdzie latwiej o pokarm [4].
W jego poszukiwaniu zbliza sie nawet do siedzib
ludzkich, zwlaszcza w pólnocnej czesci zasiegu [lO].
N a rozmieszczenie przestrzenne sóweczki duzy
wplyw ma obecnosc konkurentów i wrogów, glów
nie sów innych gatunków, a zwlaszcza wlochatki
Aegolius junereus i puszczyka Strix aluco, które miej
scami moga zajmowac podobne siedliska.
Zmiany siedliskowe. W odniesieniu do wymagan
tego gatunku trudno je okreslic. Obecny wzrost licz
by obserwacji moze miec czesciowy zwiazek z ob
umieraniem lasów, zwlaszcza w Sudetach.
Rozmnazanie. Gatunek monogamiczny. Toki rozpo
czyna okolo dwa miesiace przed zlozeniem jaj, tj. na
przelomie lutego i marca. Terytorium legowe jest sto
sunkowo duze i obejmuje obszar ok. 1 km2. Gniaz
duje w dziuplach, których srednica otworu nie prze
kracza zwykle 5 cm, wykutych przez duze dziecioly,
zwlaszcza dzieciola duzego. Tylko wyjatkowo zajmu
je budki legowe. W warunkach polskich jaja sklada
w drugiej polowie kwietnia i na poczatku maja, w licz
bie 3-7 (srednio 5). Wysiaduje wylacznie samica przez
28 dni od zlozenia ostatniego lub przedostatniego jaja,
totez piskleta kluja sie i wylatuja niemal równocze
snie, co jest wyjatkiem wsród sów. Samiec w okresie
inkubacji i przebywania pisklat w dziupli przynosi
pokarm samicy, która rozdziela go miedzy piskleta.
Dopiero po ich wylocie karmi je równiez samiec.
Samica rozpoczyna regularne polowania mniej wie
cej po 2 tygodniach od wyklucia sie pisklat. W po
karmie sóweczki na terenie Polski przewazaja ptaki
(60-85%) [13]. Przez caly rok sowa ta przechowuje
ofiary w swego rodzaju spizarniach [8, 10, 11, 13].
Wielkosc populacji wolno zyjacej. Wedlug najnow
szych ocen w Polsce gniazduje 200-250 par [18].
Rzeczywista liczba moze byc jednak wieksza i do
chodzic nawet do 400 par legowych [np. 1, 15, 17].
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Najwieksza populacja sóweczki istnieje od lat w
Puszczy Bialowieskiej - szacuje sie ja na 40-50 par
legowych [4, 16]. W ostatnich latach podobnie duze
populacje wykryto w Borach Dolnoslaskich (ok. 50
par) [2, 17-18]), Górach Stolowych (25-30 par) [12,
13]), a nieco mniejsza w Karkonoszach (ok. 20 par)
[14]). W Karpatach Zachodnich podobno mozna sie
doliczyc 50 stanowisk [6], czeste sa tez doniesienia
o stwierdzeniu tego gatunku w Bieszczadach [17, 20].
Dane historyczne. W XIX w. byla nierzadkim gatun
kiem legowym w Augustowskiem, na Podlasiu, Lu
belszczyznie i Kielecczyznie. Wystepowala tez na Sla
sku, gdzie ,,(...) w kwietniu 1832 r. zdobyto kilka (lub
tylko parke) okazów nad Mala Panwia na Opolszczyz
nie i widywano ten gatunek wiosna wielokrotnie, a w
1880 r. zabito jedna sóweczke przy gniezdzie z jajami
w Górach Stolowych. Poza tym pojedyncze okazy
zdobyto w pierwszej polowie XIX w. w Górach Izer
skich, w 1804 r. w okolicach Zmigrodu, w 1796 r. kolo
Gronowic pod Sycowem, przed laty na Slezy, pózna
jesienia 1899 r. schwytano jedna kolo Twaroga pod
Tarnowskimi Górami, wreszcie miano ja widziec
w 1887 r. kolo Bukowiny Bobrzanskiej pod Zaganiem
oraz kolo Ledna pod Sulechowem. Mniej przekonu
jace sa informacje o spotkaniu sóweczki w latach dzie
wiecdziesiatych kolo Lginia i Debowej Laki pod
Wschowa, jako pochodzace z trzeciej reki. W XIX
stuleciu sóweczka niewatpliwie gniazdowala takze
w Karpatach (lacznie z Tatrami), a takze w czterech
miejscach na Mazurach [19]. Doniesienia z Wybrze
za mogly dotyczyc ptaków przelotnych, choc gniaz
dowanie tam równiez nie jest wykluczone.
Kierunek i prognoza zmian w populacji. W ostat
nich latach obserwuje sie w Polsce wzrost obserwa
cji tych sów, co moze byc zarówno wynikiem wzro
stu liczebnosci populacji, jak i specjalnych poszuki
wan tej sowy [18]. Przyklady dobrze kontrolowanych
pod wzgledem ornitologicznym rejonów Polski, np.
Karkonoszy [5, 7, 14], moga swiadczyc bardziej jed
noznacznie niz gdzie indziej o wzroscie liczebnym
sóweczki. Trudno jednak powiedziec, jak dlugo ten
dencja wzrostowa tego gatunku w Polsce moze sie
utrzymac. Jego szerokie spektrum pokarmowe oraz
znaczny sukces legowy [13] pozwalaja przypuszczac,
ze utrzyma sie on przynajmniej na obecnym pozio
mie liczebnym, jeszcze dlugo, jakkolwiek postepu
jaca lokalnie degradacja lasów moze z czasem do
prowadzic do zalamania sie populacji sóweczki [9].
Stosowane sposoby ochrony. Podlega ochronie ga
tunkowej (Dz.U. 1995, nr 13, poz. 61). Duza czesc
populacji znajduje sie w granicach istniejacych par
ków narodowych: Bialowieskiego, Karkonoskiego,
Gór Stolowych oraz niektórych rezerwatów przyro
dy. Objeta Konwencja Bernenska - Appendix II
i Dyrektywa Ptasia UE - Annex I
Proponowane sposoby ochrony. Niezaleznie od sto
sowanych form ochrony zaleca sie tworzenie niewiel
kich stref ochronnych wokól miejsc rozrodu oraz



Puszczyk uralski

zachowywanie drzew dziuplastych, zwlaszcza tam,
gdzie jest ich niewiele. Deficyt dziupli naturalnych
moze w pewnym stopniu zrekompensowac wywie
szanie odpowiednich budek sluzacych ptakom
przede wszystkim jako schronienie i spizarnie
w okresie obfitosci pokarmu.

Summary. The pygmy owl population has been esti
mated at 200-250 breeding pairs in Poland. Most oj
them have been reported Jrom Bialowieza Primeval
Forest (40-50 pairs), the Sudetes (45-50 pairs) and
the Bory Dolnoslaskie Jorests (approx. 50 pairs). An
inrease in the number oj reeords has reeently been not
ed, whieh may be a result oj more intense prospeeting
and also may refleet the growth oj the native popula
tion. Strietly proteeted by 'law.

Zródla informacji. 1. Bednorz 2000; 2. Bena W - inf. ustna; 3.
Cwikowski 1996; 4. Domaszewiez 1997; 5. Dyrez A. 1992; 6. Fel
ger A. F. - inf. ustna; 7. Flousek, Gramsz 1999; 8. deI Hoyo i
wsp. (red.) 1999; 9. Ki:inig i wsp. 1999; 10. Mikkola 1983; 11. Mik
kola 1997; 12. Mikusek 1996; 13. Mikusek R. - mat. niepubl.;
14. Palueki 2000; 15. Palueki A. - inf. ustna; 16. Pugaeewiez
1997; 17. Raporty KP 1-14; 18. Stawarezyk i wsp. - w druku;
19. Tomialojc 1990; 20. Walasz, Mielczarek (red.) 1992.

Opraeowal/Elaborated by R. Mikusek

Strix uralensis (Pallas, 1771)
Puszczyk uralski
UralowI

Ordo: Strigifonnes
Familia: Strigidae
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Status. Gniezdzi sie licznie w Karpatach, prawdo
podobnie zanikl natomiast na Mazurach. Dawniej
notowany takze na Slasku. Chroniony.
Pochodzenie, systematyka. Typowy gatunek tajgo
wy [1, 5], prawdopodobnie dosc mlody, w plejsto
cenie oddzielil sie od pospolitego u nas puszczyka
Strix aluco Linne, 1758 [11], z którym daje plodne
potomstwo [16-17]. Szczatki kopalne znaleziono na
czterech stanowiskach, z których 3 znajduja sie
z dala od granic dzisiejszego zasiegu (Wegry - 2,
Szwajcaria - 1). W Polsce szczatki tego puszczy
ka odkryto w warstwach z okresu zlodowacenia
baltyckiego w jaskini Raj pod Kielcami (14/Md)
[1]. Gatunek politypowy; klinalnie zróznicowany
pod wzgledem wielkosci i ubarwienia. Polska po
pulacja mazurska jest zaliczana do podgatunku
Strix u. liturata Lindroth, 1788, podczas gdy karpac
ka i dawna slaska - do S. u. maeroura Woli, 1810
[5, 7].
Rozmieszczenie. Dosc szeroki pas lasów borealnych
i eurazjatyckiej tajgi od Skandynawii i krajów nad
baltyckich po Morze Japonskie oraz wyspowe ob
szary Karpat, Alp i Gór Dynarskich [1, 7, 12].
W Polsce puszczyk uralski gniezdzi sie licznie w Kar
patach i na Podkarpaciu, m.in. na Pogórzu Strzyzow
skim (16/P), Pogórzu Przemysko-Dynowskim wraz
z Górami Slonnymi (17-l8/P-R), a takze w Pusz
czy Niepolomickiej (B/Oi, k-l) [3-4,18-19] i lasach
Wierzchoslawicko- Radlowskich k. Tarnowa (14/0k;
l4/Pb) [10]. Niewielka populacja puszczyka uralskie
go stale wystepuje w masywie Babiej Góry [14], nie
wykazano go natomiast z Tatr [10]. W latach 1984
92 pary i odzywajace sie samce odnotowano w la
sach Zamojszczyzny i Gór Swietokrzyskich. Nie po
twierdzono wystepowania tego puszczyka na Mazu
rach [por. 9, 21] i Slasku (m.in. pod Swidnica 
5/Mi). Gatunek osiadly.


