
Glaucidium passerinum 
(L., 1758)

Sóweczka
Rzàd: sowy, rodzina: puszczykowate, podrodzina: puszczyki 

Status wyst´powania w Polsce

Bardzo nieliczny gatunek l´gowy, osiad∏y.

Opis gatunku

Najmniejsza sowa europejska, wielkoÊci szpaka. D∏ugoÊç
cia∏a doros∏ego osobnika wynosi ok. 17 cm, rozpi´toÊç skrzy-
de∏ 35 cm. Masa cia∏a samca zaledwie 65 g, zaÊ wi´kszej sa-
micy 80–85 g. Wierzch cia∏a jest szarobràzowy, regularnie
plamkowany, spód jasny, z d∏ugimi, ciemnymi pasami. G∏o-
wa ma∏a, zaokràglona, z licznymi bia∏ymi plamkami, robi
wra˝enie „wciÊni´tej” w tu∏ów ze wzgl´du na niewyró˝niajà-
cà si´ szyj´. Szlara wokó∏ dzioba i ˝ó∏tych oczu, oprawionych
bia∏ymi brwiami, jest s∏abo zaznaczona. Na ogonie wyst´pu-
je 5–6 wàskich prà˝ków. Lot falisty, przypominajàcy lot dzi´-
cio∏a: na przemian szybkie uderzenia skrzyde∏ i skrzyd∏a z∏o-
˝one, przywierajàce do cia∏a. Dzi´ki krótkim, zaokràglonym
skrzyd∏om na krótkim dystansie potrafi osiàgaç du˝e szybko-
Êci. M∏ode po opuszczeniu gniazda sà ubarwione bardziej
jednolicie ni˝ ptaki doros∏e, ciemnobràzowe, z nielicznymi
plamkami. G∏os samca to wysokie, krótkie gwizdy „piju” wy-
dawane z cz´stotliwoÊcià ok. 30 razy/min. Samica i m∏ode
odzywajà si´ wysokim, s∏abo donoÊnym piskiem „siiiit”.

Mo˝liwoÊç pomy∏ki z innymi 
gatunkami

Sóweczka podobna jest do pójdêki Athene noctua (A218,
nieopisana w tej ksià˝ce), a ze wzgl´du na to, ˝e w okre-
sie zimowym mo˝e zbli˝aç si´ do osad ludzkich, mo˝na jà
spotkaç równie˝ w typowym dla pójdêki siedlisku. Jest jed-
nak mniej p∏ochliwa, wyraênie mniejsza, ma s∏abiej wyró˝-
nionà g∏ow´ i w przeciwieƒstwie do pójdêki nogi jej sà
schowane w suto opierzonych nogawicach. Ró˝nià si´ rów-
nie˝ g∏osem: g∏os pójdêki jest wydawany z mniejszà cz´sto-
tliwoÊcià (do 20 razy/min) ni˝szy, d∏u˝szy i opadajàcy.

Biologia

Tryb ˝ycia
Sóweczka prowadzi dzienny tryb ˝ycia, ze szczytem aktywnoÊci
pokarmowej i g∏osowej tu˝ przed wschodem oraz krótko po za-
chodzie s∏oƒca. Noc przesypia w koronach drzew i dziuplach.

L´gi
Gatunek monogamiczny. Ta sama para ptaków mo˝e
gniazdowaç w jednym miejscu przez wiele lat, choç wier-

noÊç dotyczy raczej terytorium i dziupli l´gowej, a nie part-
nera. M∏ode ptaki przyst´pujà do rozrodu ju˝ w 1. kalenda-
rzowym roku ˝ycia. Na terenach obfitujàcych w pokarm
mo˝e pozostawaç w terytorium przez ca∏y rok, z regu∏y jed-
nak na okres zimy przemieszcza si´ w miejsca oferujàce
wi´cej pokarmu, a wi´c do lasów liÊciastych i mieszanych,
a tak˝e na ich skraje, w okolice siedzib ludzkich, do sadów
itp. Na terenach górskich sà to ni˝ej po∏o˝one rejony, gdzie
panuje tak˝e ∏agodniejszy klimat. Samce na l´gowiskach
pojawiajà ju˝ w po∏owie lutego, ok. 3 tygodnie wczeÊniej od
samic. Po przylocie zajmujà od razu odpowiednià dziupl´
l´gowà, której pilnujà i cz´sto odwiedzajà. Ârednica otwo-
ru dziupli, pierwotnie wykutej przez dzi´cio∏a du˝ego lub
dzi´cio∏a podobnej wielkoÊci, nie przekracza zwykle 5 cm.
W swoim terytorium sóweczka wymaga obecnoÊci wi´kszej
liczby podobnych dziupli, wykorzystywanych jako nocle-
gownie, schronienia i miejsca gromadzenia nadmiaru zdo-
byczy. Wyprowadza jeden l´g w roku. Samica sk∏ada
3–7 jaj (Êrednio 5), zale˝nie od dost´pnoÊci pokarmu. Jaja
znosi bezpoÊrednio na dnie dziupli, w 2. po∏owie kwietnia,
wyjàtkowo na poczàtku maja. Wysiaduje wy∏àcznie samica,
przez 26–28 dni. W tym czasie samiec donosi pokarm, któ-
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ry przekazuje partnerce w pobli˝u dziupli l´gowej. Samica
wysiaduje twardo i nawet prowokowana rzadko decyduje
si´ na jej opuszczenie. Piskl´ta wykluwajà si´ jednoczeÊnie,
co jest wyjàtkowe u sów, i pozostajà w dziupli przez dalsze
28 dni. W tym czasie samica regularnie czyÊci dziupl´ z wy-
pluwek, resztek jedzenia, ka∏u i odpadajàcego od Êcianek
dziupli próchna. W po∏owie tego okresu samica przy∏àcza
si´ do polowaƒ, wspomagajàc samca, wcià˝ jednak samo-
dzielnie karmi piskl´ta. M∏ode opuszczajà dziupl´ w ciàgu
1–3 dni, a par´ dni po ich wylocie samica pozostawia ro-
dzin´ i rozpoczyna pierzenie. Po opuszczeniu dziupli m∏ode
ju˝ do niej nie wracajà, nocujàc w koronach drzew. W tym
czasie rodzeƒstwo przebywa razem i karmione przez sam-
ca mo˝e si´ przemieÊciç o wiele setek metrów od dziupli l´-
gowej. SamodzielnoÊç uzyskujà miesiàc po wylocie z gniaz-
da. Liczba odchowanych m∏odych w Polsce wynosi 1–5, ze
Êrednià ok. 3 pisklàt na ka˝dà par´ przyst´pujàcà do l´gu
i jest nieco ni˝sza ni˝ w innych populacjach europejskich.
Sóweczka w Polsce w dogodnych siedliskach osiàga za-
g´szczenie 5–7 p./10 km2, najcz´Êciej jednak nie przekra-
cza 2 p./10 km2. Area∏ l´gowy pary ptaków to zazwyczaj
obszar o powierzchni 1 km2.

W´drówki
Gatunek osiad∏y, choç sóweczki z pó∏nocnych regionów
Europy w okresach niedoboru pokarmu odbywajà w´-
drówki na spore odleg∏oÊci w kierunku po∏udniowym i po-
∏udniowo-wschodnim. W tym czasie mogà pojawiaç si´
z dala od zwartego zasi´gu, docierajàc zapewne tak˝e do
Polski, brak na to jednak bezpoÊrednich dowodów. Samce,
zarówno m∏ode, jak i doros∏e, sà bardziej osiad∏e ani˝eli
samice. W okresie dyspersji pol´gowej m∏ode sowy poszu-
kujà odpowiednich terenów z wystarczajàcà iloÊcià pokar-
mu, dziupli, a tak˝e partnerów do rozrodu.

Zimowanie
Zimuje w obr´bie area∏u l´gowego i w jego bezpoÊrednim
sàsiedztwie.

Pokarm
Sóweczka jest drapie˝nikiem preferujàcym polowanie z za-
siadki, ale mo˝e te˝ polowaç aktywnie. W poszukiwaniu po-
karmu przeczesuje korony drzew, dziuple i budki l´gowe,
m∏odniki itp. Poluje na drobne ptaki i ssaki. Znana jest z te-
go, ˝e potrafi schwytaç ofiar´ równà swojej wielkoÊci, a na-
wet wi´kszà, jak np. dzi´cio∏a du˝ego czy paszkota. Ofiar´
chwyta szponami na ziemi, na ga∏´zi lub w powietrzu,
uÊmierca zaÊ dziobem. W zimie ró˝norodnoÊç pokarmu jest
znacznie mniejsza, czego powodem sà w´drówki i sen zi-
mowy ofiar oraz obecnoÊç pokrywy Ênie˝nej. W tym czasie
w diecie sóweczki dominujà ssaki, stanowiàc ponad 60%
pokarmu. Odwrotna sytuacja ma miejsce w lecie, kiedy
g∏ównà cz´Êç diety stanowià ptaki (ok. 70%). Najcz´stszà
zdobycz wÊród ptaków stanowià zi´by, mysikróliki i sikory,
zaÊ wÊród ssaków nornikowate i myszy. W latach obfitujà-

cych w drobne ssaki dominujà one w diecie sóweczki, od-
bija si´ to równie˝ na wi´kszej liczbie jaj w zniesieniu.
Niestrawione cz´Êci pokarmu, tj. g∏ównie sierÊç, pióra i ko-
Êci, sà formowane w postaci wypluwek i wydalane. Wy-
pluwki, osiàgajàce u sóweczki wielkoÊç Êrednio 23x10 mm,
stanowià doskona∏y materia∏ do analizy sk∏adu pokarmu.

Wyst´powanie

Siedlisko 
Sóweczka jako gatunek borealny jest silnie zwiàzana z bo-
rami iglastymi, szczególnie ze Êwierkiem i jod∏à. Nierzad-
ko zasiedla równie˝ bory sosnowe i gràdy, nawet z niewiel-
kà, ale niezb´dnà domieszkà Êwierka. Istotnym elementem
w drzewostanie jest obecnoÊç bujnego podrostu. Poza se-
zonem l´gowym przebywa cz´sto w litych lasach liÊcia-
stych, utrzymujàc niezale˝ne terytoria zimowe. W siedli-
skach bogatszych mo˝e przebywaç przez ca∏y rok.

Siedliska z za∏àcznika I Dyrektywy 
Siedliskowej, które mogà byç istotne 
dla gatunku
9170 Gràd Êrodkowoeuropejski i subkontynentalny (Ga-

lio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
9410 Górskie bory Êwierkowe (Piceion abietis cz´Êç – zbio-

rowiska górskie)
91D0 Bory i lasy bagienne

Rozmieszczenie geograficzne
Zwarty zasi´g sóweczki (podgatunek G. p. passerinum)
przebiega w pasie szerokoÊci 600–1000 km, ciàgnàcym
si´ od Skandynawii przez wschodnià Syberi´ do Sachalina,
Mand˝urii i pó∏nocno-wschodnich Chin. Jako relikt polo-
dowcowy wyst´puje w Alpach i Karpatach, jak równie˝
w innych mniejszych górach Europy, np. w Wogezach, Gó-
rach Schwarzwaldu, Górach Harzu czy w Pirenejach, a˝ po
górnà granic´ lasu. Centralnà i wschodnià Syberi´ za-
mieszkuje podgatunek G. p. orientale.

Rozmieszczenie w Polsce
Sóweczka zamieszkuje ca∏y ciàg gór Polski po∏udniowej,
najwi´ksze zag´szczenie osiàgajàc w Sudetach. Wyst´puje
ponadto w dwóch zwartych populacjach nizinnych. W Bo-
rach DolnoÊlàskich kontaktuje si´ bezpoÊrednio z obsza-
rem Sudetów poprzez Pogórze Izerskie, zaÊ populacja
z Puszczy Bia∏owieskiej wyst´puje na skraju zwartego are-
a∏u pó∏nocnoeuropejskiego.

Status ochronny

Ochrona gatunkowa w Polsce: gatunek obj´ty ochronà Êci-
s∏à, wymagajàcy ochrony czynnej (Dz U z 2004 r. Nr 220,
poz. 2237)
Polska czerwona ksi´ga zwierzàt (2001): LC gatunek
mniejszego ryzyka, ale wymagajàcy szczególnej uwagi
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Status zagro˝enia w Europie: (S) gatunek nie zagro˝ony,
którego status ochronny jest prawdopodobnie odpowiedni
BirdLife International: SPEC -
Dyrektywa Ptasia: Art. 4.1, za∏àcznik I
Konwencja Berneƒska: za∏àcznik II

Wyst´powanie gatunku na 
obszarach chronionych

Du˝a cz´Êç populacji sóweczki w Polsce zamieszkuje parki
narodowe – Bia∏owieski PN, Karkonoski PN, PN Gór Sto∏o-
wych, a tak˝e s∏abiej pod tym kàtem poznane tereny chro-
nione w Karpatach, g∏ównie Bieszczadzki PN, Tatrzaƒski
PN i Magurski PN. Obszary te chronià ok. 1/3 populacji
sóweczki w Polsce.

Rozwój i stan populacji

Oceniono, ˝e w Europie gniazduje 39 000–150 000 p. só-
weczki. Najliczniej gatunek ten zasiedla Rosj´
(10 000–100 000 p.), Szwecj´ (12 000–16 000 p.), Fin-
landi´ (8000–13 000 p.), Norwegi´ (2000–6000 p.), Au-
stri´ i Bia∏oruÊ (do 2000 p.). Od poczàtku lat 70. obserwu-
je si´ w Europie wzrost liczebnoÊci gatunku.
Tendencj´ t´ stwierdza si´ od lat 80. tak˝e w Polsce. Przy-
puszczalnie w latach 80. i 90. nastàpi∏a równie˝ ekspan-
sja tego gatunku na nowe tereny. Dotyczy to g∏ównie Bo-
rów DolnoÊlàskich, gdzie du˝a populacja kontaktuje si´
z populacjà karkonoskà, tworzàc z nià, poprzez Pogórze
Izerskie, zwarty zasi´g. Przypuszcza si´, ˝e ekspansja tego
gatunku jest mo˝liwa dzi´ki wysokiemu sukcesowi rozrod-
czemu i wy˝szej prze˝ywalnoÊci w okresie zimy. Szerokie
spektrum pokarmowe sóweczki, dost´pnoÊç odpowied-
nich dziupli l´gowych oraz wysoki udzia∏ Êwierka w drze-
wostanach, to czynniki korzystnie wp∏ywajàce na rozwój
populacji. JeÊli nie pojawià si´ nowe czynniki ogranicza-
jàce liczebnoÊç gatunku, obecny poziom populacji ma
szans´ utrzymaç si´ przez d∏u˝szy okres. LiczebnoÊç só-
weczki w Polsce mo˝na oceniç obecnie na 400–500 p. l´-
gowych. Najwi´ksze skupienia l´gowych ptaków wyst´pu-
jà na górzystych obszarach po∏udnia Polski i na pó∏noc-
nym wschodzie. LiczebnoÊç w Karkonoszach oceniono na
30–35 p. (w 2000), w Górach Sto∏owych powy˝ej 40 p.,
w Borach DolnoÊlàskich ok. 50 p. (w latach 90.), na Ba-
biej Górze 4–7 p. (w latach 1994–1998), w Tatrach do
5 p. (1992–1995), w Pieninach 1–3 p., w Gorcach
5–10 p. (w latach 1990–2000), w Beskidzie Niskim 5–7 p.
(w latach 1986–2002), Górach S∏onnych ok. 4 p.,
w Bieszczadach powy˝ej 10 p. (w latach 1995–1998)
i w Puszczy Bia∏owieskiej 30–50 p.

Zagro˝enia

Obecna kondycja sóweczki w Polsce jest zadowalajàca.
Czynnikami, które mogà staç si´ niebezpieczne dla stabil-

noÊci gatunku w kraju, sà:
• utrata siedlisk w wyniku nadmiernej eksploatacji starszych

drzewostanów i ograniczania powierzchni starodrzewu;
• utrata siedlisk wynikajàca z eliminacji z lasu martwego

drewna i obumierajàcych drzew;
• utrata siedlisk w wyniku upraszczania struktury drzewo-

stanów – struktury gatunkowej, pi´trowej i wiekowej.

Propozycje odnoÊnie do zarzàdzania

Na terenach wyst´powania sóweczki nale˝y: 
• wyszukiwaç, zaznaczaç i pozostawiaç drzewa dziuplaste;
• pozostawiaç uschni´te drzewa i ich kikuty;
• dà˝yç w hodowli lasu do tworzenia drzewostanów wielo-

pi´trowych, m.in. ze Êwierkiem w podroÊcie;
• dà˝yç w hodowli lasu do tworzenia mozaiki siedlisk le-

Ênych, zarówno pod wzgl´dem wieku, jak i sk∏adu ga-
tunkowego drzewostanu;

• wywieszaç budki l´gowe typu fiƒskiego, drà˝one w litych
pniach, imitujàce dziuple dzi´cio∏a du˝ego, na mocno
zmienionych (zdegradowanych) obszarach w obr´bie
zasi´gu gatunku;

• tworzyç niewielkie strefy ochronne o promieniu
50 m wokó∏ zaj´tych dziupli, gdzie obowiàzywa∏by ca∏-
kowity zakaz prac leÊnych, na podobnych zasadach, jak
w przypadku stref ochronnych dla innych gatunków
w Polsce, z wyjàtkiem rygorystycznego zakazu wst´pu,
gdy˝ sóweczka nie jest wra˝liwa na samà obecnoÊç cz∏o-
wieka w pobli˝u gniazda.

Nie ma potrzeby reintrodukcji gatunku do wolnej przyrody
przy obecnym poziomie rozwoju populacji.

Propozycje badaƒ

Nale˝y zbadaç:
• rozmieszczenie stanowisk i liczebnoÊç krajowej populacji

l´gowej (szczególnie w Karpatach);
• zakres i kierunek, tak przestrzenny, jak i siedliskowy eks-

pansji gatunku;
• wybiórczoÊç siedliskowà;
• sukces l´gowy;
• prze˝ywalnoÊç;
• dyspersj´ w obr´bie krajowej populacji l´gowej;
• pokrewieƒstwo genetyczne populacji karpackiej i nizinnej;
• wp∏yw gospodarki leÊnej na stan populacji gatunku;
• skutecznoÊç czynnej ochrony gatunku.

Monitoring

• coroczna ocena liczebnoÊci populacji l´gowej oraz suk-
cesu l´gów (na podstawie liczby samców odzywajàcych
si´ g∏osem godowym, w po∏àczeniu z wyszukiwaniem
dziupli l´gowych), na powierzchniach rz´du 50 km2, wy-
branych w Puszczy Bia∏owieskiej i w Sudetach (+ 3. po-
wierzchnia do ustalenia).

Glaucidium passerinum (Sóweczka)
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Niezb´dna jest stymulacja magnetofonowa. Liczenie
w czasie szybkiego przejÊcia sta∏ymi transektami, oddalo-
nymi od siebie o 400–500 m, od zachodu s∏oƒca do ca∏-
kowitego zmroku.

Bibliografia

BEDNORZ J. 2000. Glaucidium passerinum (L., 1758) – Sówecz-
ka. W: Bednorz J., Kupczyk M., Kuêniak S., Winiecki A. (red.)
2000. Ptaki Wielkopolski. Monografia faunistyczna. Poznaƒ
s. 315–316.

BENA W. – dane niepublikowane.
BAZA DANYCH OSO – NATURA 2000. Zak∏ad Ornitologii PAN.
BAZA DANYCH POLSKIEGO ATLASU ORNITOLOGICZNEGO.

Zak∏ad Ornitologii PAN.
BIRDLIFE INTERNATIONAL/EUROPEAN BIRD CENSUS COUN-

CIL. 2000. European bird populations: estimates and trends.
BirdLife Conservation Series No. 10. Cambridge, 160 s.

CRAMP S. (red.) 1985. The Birds of the Western Palearctic. Vol. 4.
Terns to Woodpeckers. Oxford, 960 s.

åWIKOWSKI C. 1996. Sowy Strigiformes Bieszczadów Zachod-
nich i Gór Sanocko-Turczaƒskich. Chroƒmy Przyr. Ojcz., 52,
6: 41–57.

DOMASZEWICZ A. 1997. Sóweczka Glaucidium passerinum
w Bia∏owieskim Parku Narodowym – jej siedliska, rozmiesz-
czenie i liczebnoÊç. Not. Orn., 38: 43–50.

FLOUSEK J., GRAMSZ B. 1999. Atlas ptaków l´gowych Karkono-
szy (1991–1994). Sprava Karkonosskeho narodniho parku.
Vrchlabi, 424 s.

GLUTZ v. BLOTZHEIM U. N., BAUER K. M., BEZZEL E. (red.) 1994.
Handbuch der Vögel Mitteleuropas. Band 9. Columbiformes-
Piciformes. Wiesbaden, 1148 s.

HAAPALA J., KORHONEN J., SAUROLA P. 1995. Breeding and
population trends of common raptors and owls in Finland in
1994. Linnut, 2, 30: 20–25.

del HOYO J., ELLIOTT A., SARGATAL J. (red.) 1999. Handbook
of the Birds of the World. Vol. 5. Barn–owls to Humming-
birds. Barcelona, 759 s.

KELLOMÄKI E. 1977. Food of the pygmy owl Glaucidium passe-
rinum in the breeding season. Ornis Fenn., 54: 1–29.

KLAUS S., VÖGEL F., WIESNER J. 1965. Ein Beitrag zur Biologie
des Sperlingskauzes. Beobachtungen an einem Brutpaar von
Glaucidium passerinum (L.) im Elbsandsteingebirge. Zool.
Abh., 28: 165–204.

KÖNIG C., WEICK F., BECKING J. H. 1999. Owls: Guide to the
Owls of the World. Pica Press, 462 s.

MIKKOLA H. 1972. Zur Aktivatät und Ernährung des Sperling-
skauzes (Glaucidium passerinum) in der Brutzeit. Beitr. Vo-
gelkd. Leipzig, 18: 297–309.

MIKKOLA H. 1983. Owls of Europe. Calton, 397 s.
MIKKOLA H. 1997. Glaucidium passerinum Pygmy Owl. W: Ha-

gemeijer W. J. M., Blair M. J. (red.) The EBCC Atlas of Euro-
pean Breeding Birds. Their Distribution and Abundance. Lon-
don, s. 406–407.

MIKUSEK R. 2001. Biologia rozrodu i wyst´powanie sóweczki
(Glaucidium passerinum) w Górach Sto∏owych. Not. Orn.,
42: 219–231.

MIKUSEK R. 2001. Glaucidium passerinum (Linne, 1758) – Só-
weczka. W: G∏owaciƒski Z. (red.) Polska czerwona ksi´ga
zwierzàt. Kr´gowce. Warszawa, s. 232–234.

MIKUSEK R., KLOUBEC S., OBUCH J. 2001. Diet of the Pygmy
Owl (Glaucidium passerinum) in eastern Central Europe. Bu-
teo, 12: 47–59.

PA¸UCKI A. 2000. Rozmieszczenie sóweczki (Glaucidium pas-
serinum) w Karkonoszach. 347–350. W: Geoecological
Problems of the Giant Mountains. Proc. Int. Conf., Septem-
ber 2000, Svoboda na Upou. Opera Corcontica 37.
Vrchlabí, 660 s.

SCHERZINGER W. 1970. Zum Aktionssystem des Sperlingskauzes
(Glaucidium passerinum L.). Zoologica, 41,118: 1–120.

SCHERZINGER W. 1974 Zur Ökologie des Sperligskauzes (Glau-
cidium passerinum) im Nationalpark Bayerischer Wald. Anz.
orn. Ges. Bayern, 13: 121–156.

SCHÖNN S. 1980. Der Sperlingskauz. Die Neue Brehm-Büche-
rei. Wittenberg Lutherstadt, 124 s.

SOLHEIM R. 1984. Catching behaviour, prey choice and surplus
killing by Pygmy owls Glaucidium passerinum during winter,
a functional response of generalist predator. Ann. Zool.
Fenn., 21: 301–308.

STROM H., SONERUD G. A. 2001. Home range and habitat se-
lection in the Pygmy Owl Glaucidium passerinum. Ornis
Fenn., 78: 145–158. 

TOMIA¸OJå L. 1991. Ptaki Polski. Rozmieszczenie i liczebnoÊç.
Warszawa, 462 s.

TOMIA¸OJå L., STAWARCZYK T. 2003. Awifauna Polski. Roz-
mieszczenie, liczebnoÊç i zmiany. Wroc∏aw, 870 s. 

WALASZ K., MIELCZAREK P. (red.) 1992. Atlas ptaków l´gowych
Ma∏opolski 1985–1991. Wroc∏aw, 522 s.

WESO¸OWSKI T., CZESZCZEWIK D., MITRUS C., ROWI¡SKI P.
2003. Ptaki Bia∏owieskiego Parku Narodowego. Not. Orn.,
44: 1–31.

Romuald Mikusek


