
Sowy
Strigiformes

Specyfika grupy
Sposób inwentaryzacji sów mocno ró˝ni si´ od inwentaryzacji innych grup ptaków,

ze wzgl´du na wyró˝niajàcà je aktywnoÊç nocnà i biologi´. Podstawowà oznakà ich

obecnoÊci jest głos, wydawany głównie przez terytorialne samce w okresie l´gowym.

Tego rodzaju aktywnoÊç jest najintensywniejsza w krótkim okresie godowym oraz 

w sprzyjajàcych warunkach pogodowych. Nawet jeÊli przeprowadzamy kontrole 

w czasie i warunkach idealnych, nierzadko trafiajà si´ ciche noce. Dlatego w przy-

padku wi´kszoÊci gatunków sów wymagane jest stosowanie dodatkowej stymulacji

głosowej, która zwi´ksza ich wykrywalnoÊç.

Planowanie badaƒ a aktywnoÊç ptaków 
Sowy sà najmniej aktywne głosowo, równie˝ słabo reagujàc na wabienie, podczas

ni˝owej pogody, którà charakteryzujà:

• opady deszczu;

• całkowite zachmurzenie (ciemne i g´ste chmury);

• silny wiatr (zwykle przekraczajàcy 15 m/s);

• mgła.

Mniejszà aktywnoÊç przejawiaç mogà równie˝ przy niskiej temperaturze, choç ten

czynnik jest zmienny i zale˝ny od gatunku: np. puchacz doÊç intensywnie nawołuje

w temperaturach od -10 do 0 st. C, zaÊ uszatka czy sóweczka, gdy temperatura jest

bliska zeru lub nieco tylko wy˝sza. Sprzyjajàce zwi´kszonej aktywnoÊci sà jasne noce

w okresach bliskich pełni ksi´˝yca. JeÊli niesprzyjajàca pogoda koliduje z naszymi

planami, doÊwiadczenie uczy, ̋ e najlepiej kontrol´ przeło˝yç a nieefektywny nasłuch

to niepotrzebna strata czasu i energii. Nawet, jeÊli uda nam si´ wykryç pojedyncze
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ptaki, b´dzie to zawsze niewielki procent tego, co mo˝emy stwierdziç „w szczycie”.

Podczas wy˝owej pogody nie ma nigdy gwarancji maksymalnej aktywnoÊci sów, 

dlatego kontrole zawsze warto powtarzaç, stàd zalecane sà dwie kontrole całoÊci

powierzchni w optymalnych warunkach i porach.

Powierzchnia badawcza 
WielkoÊç powierzchni na jakiej prowadziç b´dziemy cenzus zale˝y od wielu czyn-

ników, w tym Êrodowiska, spodziewanego zag´szczenia sów (ewentualnie za-

g´szczenia preferowanego gatunku sowy), czy mo˝liwoÊci czasowych obserwatora.

Zawsze dà˝ymy do uzyskania liczby bezwzgl´dnej, dlatego powinno si´ wykonaç

dokładne liczenia na mniejszej, reprezentatywnej powierzchni, jeÊli du˝ej, to

wybranej losowo, ani˝eli na wi´kszej, która mo˝e nam daç tylko wyniki przybli˝one

i nieprecyzyjne. Wyjàtkiem mogà byç gatunki sów rzadkich lub/i których Êrodowiska

l´gowe rozmieszczone sà plamowo (np. puchacz, płomykówka w obr´bie osiedli,

puszczyk w miastach). Granicà powierzchni mogà byç jednostki administracyjne.

Np. inwentaryzacja sów na terenach miejskich powinna objàç cały jego obszar,

szczególnà uwag´ zwracajàc na przedmieÊcia, zadrzewienia (parki, cmentarze, aleje),

dzielnice willowe itp. Minimalna wielkoÊç powierzchni na terenie leÊnym nie

powinna byç mniejsza ni˝ 10-20 km2 (patrz opis poszczególnych gatunków). Mo˝na

oczywiÊcie planowaç liczenia na wi´kszych powierzchniach, jeÊli mo˝liwe jest zaan-

ga˝owanie wi´kszej liczby osób. Np. powierzchnia ok. 200 km2 wymaga ju˝ zaanga˝owa-

nia w całym sezonie zespołu 3-4 osób, tak by realna stała si´ mo˝liwoÊç wykrycia

wi´kszoÊci stanowisk.

Nie ma potrzeby wyznaczania granic w terenie na wzór metody kartograficznej.

Wystarczy mapa w wyraênej skali, (co najmniej 1:25 000, maksimum 1:10 000), na

której wyznaczamy czytelne granice powierzchni, najlepiej przebiegajàce po wydzie-

leniach (drogi, linie oddziałowe, ró˝nowiekowe lasy itp.). W teren najlepiej zabieraç

dwa rodzaje map: kolorowà „podglàdówk´”, o mniejszej skali (np. 1:25 000 a nawet

1:50 000), oraz drugà, dokładniejszà (czarno-białe ksero), w skali co najmniej

1:25 000, która ma słu˝yç do nanoszenia obserwacji w terenie. Im skala wi´ksza, tym

precyzyjniej zaznaczymy na niej punkty, ale niewskazane sà zbyt szczegółowe mapy,

w skali np. 1:5 000, choç mogà znaleêç wykorzystanie np. do dokładnego wyznacza-

nia granic terytoriów w badaniach radiotelemetrycznych itp. ZnajomoÊç terenu, czy

potencjalnych miejsc l´gowych, mo˝e zwi´kszyç wydajnoÊç kontroli. Na mapie, pod-

czas pierwszej kontroli lub kontroli rozpoznawczej, zaznaczamy charakterystyczne

punkty orientacyjne znajdujàce si´ na trasie przemarszu. WielkoÊç powierzchni prób-

nej mo˝e byç ró˝na dla ró˝nych gatunków w myÊl reguły, ˝e im wi´ksze terytorium

osobnicze tym wi´ksza powierzchnia próbna. Wytypowana powierzchnia powinna

obejmowaç co najmniej 15-20 terytoriów l´gowych (nawołujàcych samców) lub po-

tencjalnie l´gowych, obliczonych wst´pnie na podstawie obecnoÊci odpowiednich

Êrodowisk z uwzgl´dnieniem wielkoÊci terytorium danego gatunku sowy.

Sprz´t i okreÊlanie poło˝enia  
Poniewa˝ gro gatunków sów przejawia aktywnoÊç nocnà, koniecznym wyposa˝eniem

staje si´ latarka a mniej wa˝nym - lornetka. Poleca si´ zabieraç ze sobà dwa êródła

Êwiatła na wypadek awarii jednego z nich. W terenie cz´sto jesteÊmy zmuszeni
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okreÊliç kierunek: np. przemarszu, ekspozycji dziupli, pochylenia stoku i najcz´Êciej

miejsca skàd dobiega głos. Najprostszym i najtaƒszym sposobem jest u˝ycie kom-

pasu. Warto wyposa˝aç si´ w kompasy uzupełnione o skale odczytu map (1:25 tys.,

1:50 tys.), lup´ (powi´kszenie szczegółów na mapach) czy mocowanie do nadgarstka.

Funkcj´ kompasu pełnià te˝ odbiorniki GPS. W razie braku przyrzàdu, w nocy przy

pochmurnym niebie pomóc mo˝e ustalenie poło˝enia gwiazdy północnej, czy łuny 

o wschodzie i zachodzie słoƒca. Cz´sto istnieje potrzeba okreÊlenia kierunku, 

z którego dobiega słabo słyszalny dêwi´k. Wyjàtkowà trudnoÊç sprawiajà pod tym

kàtem wysokie tony (np. piski pisklàt). W precyzyjnym ustaleniu mo˝e pomóc 

sztuczka, polegajàca na przyło˝eniu otwartych dłoni do uszu od tyłu, powi´kszajàc

tym samym powierzchni´ mał˝owin, otwarciu ust przez które przepuszczamy powi-

etrze wzmacniajàc w ten sposób odbiór. Obracajàc głowà próbujemy uÊciÊliç miejsce

skàd głos dochodzi. JeÊli ptak odzywa si´ w pewnej odległoÊci konieczne jest jak 

najdokładniejsze ustalenie jego poło˝enia wyznaczajàc azymut krzy˝owy. Przy pier-

wszym nasłuchu okreÊliliÊmy kierunek z którego głos dochodzi i zaznaczamy to na

mapie w formie linii prostej łàczàcej miejsce nasłuchu z nawołujàcym ptakiem

(mo˝na te˝ zanotowaç odchylenie w stosunku do linii N w stopniach). Nast´pnie

przemieszczamy si´ w bok w stosunku do nawołujàcego ptaka i po kilkuset metrach

czynnoÊç powtarzamy. JeÊli ptak w mi´dzyczasie nie przemieÊcił si´ zbytnio, mo˝emy

byç pewni ˝e odzywa si´ na przeci´ciu obu linii.

Kontrola terenowa   
Przed wyjÊciem w teren dobrze jest osłuchaç si´ z głosami sów, nie tylko z podsta-

wowymi, ale i tymi mniej typowymi (np. Pelz 2003) na wypadek spotkania si´ z ni-

etypowym głosem. Gdy nie jesteÊmy pewni gatunku sowy, warto głos opisaç lub

nagraç, dlatego przydatnym sprz´tem w nocnych kontrolach mo˝e byç dyktafon,

który bywa pomocny równie˝ jako notes terenowy. Równie˝ mapa słu˝y do

wprowadzania dodatkowych zapisów, w tym koniecznych, takich jak data i godziny

kontroli, czy trasa przejÊcia. Na marginesie mo˝na nanosiç wszelkie uwagi, 

ze wskazaniem, której obserwacji dotyczà. Na map´ nanosimy wszystkie punkty, 

w których stosowano wabienie, równie˝ te, gdzie nie wykryto ptaków.

Imitujàc głos konkretnego gatunku sowy przy pomocy wabika, magnetofonu, od-

twarzacza mp3 z głoÊnikami, gwi˝d˝àc itp., mo˝emy zmusiç ptaki do intensywnego

głoszenia zaj´cia terytorium w czasie, gdy ich naturalna aktywnoÊç głosowa jest niska.

W noce, kiedy spotykamy si´ z du˝à, naturalnà aktywnoÊcià głosowà sów, nie zaleca

si´ tego rodzaju ingerencji. Dzi´ki temu łatwiej b´dzie ustaliç granice terytoriów 

i poczyniç wi´cej obserwacji podnoszàcych kategori´ l´gowoÊci (ptaki nawołujàce

przy gnieêdzie, w oknie dziupli, kopulujàce, jednoczesne stwierdzenia pary ptaków

czy dwóch nawołujàcych samców itp.): spontanicznie i monotonnie nawołujàce ptaki

zwykle odzywajà si´ bli˝ej gniazda i centrów terytoriów. Reagujàc na wabienie sowy

nierzadko zbli˝ajà si´ do êródła dêwi´ku nie odzywajàc si´, przemieszczajà na granic´

terytorium, zaÊ np. mniejsze sowy milknà słyszàc głos wi´kszego gatunku, który mo˝e

byç dla nich zagro˝eniem. Wa˝ny jest w tym przypadku równie˝ aspekt etyczny, gdy˝

wabiàc zaburzamy naturalny rytm ˝ycia ptaków np. przez odciàganie ich od

wa˝niejszych czynnoÊci, typu polowanie, karmienie, w skrajnych przypadkach

prowokujàc utarczki terytorialne, atak drapie˝nika czy te˝ przyczyniajàc si´ do za-
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gro˝enia l´gu, kiedy ptaki poszukujàc rywala pozostawiajà go bez nadzoru. Wabie-

nie mo˝e utrudniaç równie˝ mapowanie i póêniejszà interpretacj´ wyników, dlatego

ka˝de naÊladowanie głosu sowy w jej terytorium powinno byç silnie umotywowane. 

Z tych powodów stymulacj´ głosowà prowadzimy wyłàcznie:

• w przypadkach koniecznych, w trakcie badaƒ; 

• w okresie niskiej aktywnoÊci głosowej sów, zaÊ w przypadku samoistnej, wysokiej

aktywnoÊci, wabienie stosujemy znacznie rzadziej lub odst´pujemy od niego

całkowicie;

• w porach odpowiednich dla naturalnej aktywnoÊci gatunku;

• do momentu usłyszenia (zlokalizowania) ptaka, nigdy dłu˝ej!

JeÊli powierzchni´ penetrujemy pieszo, mo˝na stosowaç wabienie z wi´kszà cz´sto-

tliwoÊcià, zatrzymujàc si´ tylko sporadycznie po drodze, gdy odgłosy marszu zanadto

zakłócajà odbiór. Mo˝na jednak zdecydowaç si´ w tym przypadku równie˝ na

nasłuchy punktowe, które sà konieczne przy innego rodzaju przemieszczaniu si´ (np.

rower, samochód). W efekcie wielkoÊç skontrolowanego obszaru jest wi´ksza, choç

„słuchowo” gorzej spenetrowana (szczególnie w przypadku auta). OdległoÊç mi´dzy

punktami powinna wynosiç ok. 300-500 m, co zale˝y w du˝ej mierze 

od charakteru powierzchni. Przy planowaniu trasy i punktów nasłuchu, oprócz 

obecnej w terenie sieci dróg, pod uwag´ nale˝y wziàç mo˝liwe zmienne akustyczne.

Nasz odbiór zale˝y głównie od takich czynników jak:

• charakter otoczenia: dotyczy przeszkód stojàcych bezpoÊrednio na drodze

nadawca-odbiorca, takich jak las, podrost, góra, zabudowania, i in.;

• rodzaj zakłóceƒ: dotyczy êródeł zakłócajàcych odbiór, takich jak odgłosy pojazdów

(miasto, droga szybkiego ruchu itp.), samolotów (korytarze powietrzne), bliskoÊç

osad (szczekajàce psy, głoÊna muzyka), strumieni, opadu deszczu, silnego wiatru

(szum koron drzew) czy nawet innych zwierzàt (np. owady, ptaki). Uwzgl´dniajàc

aktywnoÊç człowieka w krajobrazie antropogenicznym, efektywne mogà okazaç

si´ kontrole prowadzone przed wschodem słoƒca;

• warunki rozchodzenia si´ dêwi´ku: dêwi´k rozchodzi si´ lepiej w ni˝szej tempe-

raturze, zaÊ przy du˝ej wilgotnoÊci - dalej i szybciej. Wtedy jednak trudniej okreÊliç

kierunek, z którego ptak nawołuje;

• zdolnoÊç słuchowa odbiorcy: w okresie, kiedy prowadzimy intensywne nasłuchy

nocne, warto zadbaç o słuch i odwiedziç laryngologa w celu usuni´cia woskowiny

gromadzàcej si´ w uchu (ochrona naturalna, która jednak mo˝e byç wydzielana 

w nadmiarze);

• gatunku sowy.

Wpływ wielu z tych czynników mo˝na wyeliminowaç lub zmniejszyç umiej´tnie do-

bierajàc pory kontroli czy trasy przejÊç (np. z dala od strumieni). W punkcie, gdzie

planowany jest nasłuch i wabienie, przeprowadzamy wst´pny 1-3 min. nasłuch spon-

tanicznie odzywajàcych si´ ptaków.  Polecane sà coraz dłu˝sze stymulacje w trzech

kolejnych seriach, np. po 10, 30, i 60 s, w przerwach z nasłuchami trwajàcymi po 

1 min. po pierwszym odtworzeniu i  2-3 min po kolejnych. Skrócone czasy nasłuchu

i wabienia na poczàtku, podyktowane sà mo˝liwoÊcià szybkiej i krótkiej reakcji ptaka,
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który znalazł si´ w pobli˝u i mo˝e podlecieç w naszym kierunku. Po ok. 15 minutowej

stymulacji głosowej, efektywnoÊç wykrywania praktycznie ju˝ si´ nie zwi´ksza.

Przy odtwarzaniu głosu dobrze jest co chwil´ obracaç głoÊnik, przez co zwi´kszamy

promieƒ penetracji dêwi´kiem. DonoÊnoÊç wabienia b´dzie wi´ksza, gdy odtwarzamy

głosy z miejsc wyniesionych, otwartych, na duktach leÊnych czy z linii oddziałowych.

Zdarza si´ nierzadko, ˝e ptak odezwie si´ w trakcie wabienia a po jego zakoƒczeniu

milknie. Poniewa˝ w trakcie odtwarzania głosu mamy ograniczà słyszalnoÊç

dêwi´ków pochodzàcych z otoczenia, polecane sà kontrole z dodatkowà osobà 

(osobami), która stojàc w pewnej odległoÊci nasłuchuje i w razie reakcji sowy naty-

chmiast daje sygnał (np. latarkà) do przerwania wabienia. Równie˝ przemieszczajàc

si´ obserwatorzy mogà utrzymywaç dystans, szczególnie przy ciàgłym wabieniu na

trasie. Odtwarzane nagranie nie mo˝e byç zbyt głoÊne oraz zbyt długie, gdy˝ mo˝e

powodowaç reakcj´ innà od oczekiwanej i ptaki mogà milknàç zdeprymowane obecnoÊ-

cià nietypowego osobnika albo przylatywaç z sàsiednich czy bardzo oddalonych terytoriów. 

W przypadku sów dà˝ymy do okreÊlenia liczby zaj´tych terytoriów. Mimo to

zwracamy du˝à uwag´ na obecnoÊç par ptaków oraz samic, ze wzgl´du na czasem

znaczny procent niel´gowych samców. Pomaga to w ustalaniu liczby l´gowych par.

Tym niemniej w celach monitoringowych w zupełnoÊci wystarczajàcym kryterium

jest ustalenie zaj´cia terytorium. Równie˝ rozró˝nienia terytoriów poprzez jed-

noczesne stwierdzenia nawołujàcych samców w tej grupie ptaków nie sà konieczne,

ze wzgl´du na du˝e terytoria sów. W wyjàtkowych przypadkach sowy mogà jednak

gniazdowaç w luênych grupach (np. włochatka, uszatka), czy blisko siebie (pójdêka).

Trzeba mieç jednak ÊwiadomoÊç, ˝e wabiàc z blisko oddalonych punktów, istnieje

niebezpieczeƒstwo szybkiego przemieszczenia si´ sowy za obserwatorem, 

zanotowania jej jako innego osobnika a w konsekwencji zawy˝enia liczby terytorium.

W niejasnych sytuacjach nale˝y to odnotowaç w notesie lub na mapie. Warto

wiedzieç, ̋ e niemal u wszystkich gatunków sów krajowych stwierdzono indywidualne

ró˝nice w Êpiewie, które z łatwoÊcià identyfikujà osobnika podobnie jak obràczka na

nodze (marker wokalny, np. Galeotti i Pavan 1991). Dlatego te˝ w niejasnych sytu-

acjach mo˝e pomóc analiza nagranych w terenie głosów konkretnych osobników.

Wymaga to jednak dodatkowych nakładów, niewspółmiernych do dokładnoÊci

wyników, których oczekujemy.

Kiedy poszukiwania nastawione sà na wykrycie ró˝nych gatunków sów, wa˝na staje

si´ kolejnoÊç wabienia: mniejsze gatunki mogà nie odpowiadaç, jeÊli wczeÊniej w ich

terytorium odtwarzany był głos wi´kszego gatunku sowy. Wynika to z konkurencji 

w obr´bie rz´du Strigiformes, gdy mniejsze sowy mogà paÊç łupem wi´kszych, które

czasami te˝ aktywnie na nie polujà (dotyczy to głównie puchacza i obu puszczyków).

Wabiàc pomijamy gatunki, których si´ w danym Êrodowisku nie spodziewamy si´.

Przykładowa kolejnoÊç wabienia wyglàda nast´pujàco:

• w lesie: sóweczka> włochatka> uszatka> puszczyk> puszczyk uralski

• w Êrodowisku synantropijnym: pójdêka> płomykówka> uszatka> puszczyk

Nie wymieniono tu puchacza, który rzadko odpowiada na wabienie głosem, czasami

tylko podlatujàc bli˝ej (patrz opis gatunku). Nierzadko gatunki wi´ksze reagujà na

głosy mniejszych sów zbli˝ajàc si´ do êródła dêwi´ku, czasami te˝ nawołujàc, dlatego

nie zawsze sowa którà zobaczymy lub usłyszymy jest tà, którà aktualnie wabimy. 
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JeÊli droga powrotna przebiega przez naszà powierzchni´, w wybranych, niejasnych

punktach, wabienia mo˝na powtórzyç pami´tajàc, by ptaki zbytnio nie niepokoiç.

Terminy i liczba kontroli 
Daty kontroli planujemy wst´pnie na podstawie kalendarza aktywnoÊci gatunków za-

mieszkujàcych Êrodowiska, które chcemy penetrowaç. Staramy si´ tak je dobraç,

aby objàç nasłuchem maksymalnà wielkoÊç zaplanowanej do badaƒ powierzchni 

w szczycie aktywnoÊci gatunku. W przypadku gatunków przejawiajàcych jesiennà

aktywnoÊç głosowà, zajmowane wówczas terytoria nie muszà i cz´sto nie

odpowiadajà terytoriom l´gowym (patrz: Wokalizacja). ObecnoÊç ptaków w tym 

czasie na stanowisku, mo˝e byç jedynie wskazówkà do poszukiwaƒ w okresie l´-

gowym. Przykładowo sóweczka odwiedza w tym czasie bogate siedliska 

(np. buczyny), które z kolei omija w okresie l´gowym. Jedna, efektywna kontrola,

jeÊli jest rozbita na kilka mniejszych, nie powinna trwaç wi´cej jak 1-5 dni. Liczenie

nale˝y powtarzaç w miejscach, gdzie nie wykryto sów w ogóle oraz w Êrodowiskach

optymalnych (np. starodrzewy). Za minimum mo˝na przyjàç kontrole całej

powierzchni odbyte w szczycie aktywnoÊci oraz w sprzyjajàcych warunkach

pogodowych. Wskazówkà do oceny wartoÊci kontroli mo˝e byç aktywnoÊç gatunków

sów pospolitych. Liczb´ zalecanych kontroli podano przy charakterystyce

gatunkowej. Kolejne kontrole majà głównie za zadanie stwierdzenie nie wykrytych

stanowisk, sprecyzowanie liczby par l´gowych, w mniejszym stopniu potwierdzenie

zaj´toÊci wczeÊniej wykazanych terytoriów. Jednak wczesne wykrycie terytorialnego

samca (np. włochatki, sóweczki) warto potwierdziç póêniej, gdy˝ mo˝e dotyczyç 

osobnika w trakcie w´drówki. Dodatkowà komplikacjà jest cz´sty u niektórych

gatunków polimorfizm, dlatego wykazanie np. dwóch samic blisko siebie w wielu

przypadkach nie mo˝e stanowiç podstawy do rozró˝nienia terytoriów. Poszukiwanie

gniazd i nawołujàcych podlotów jest szczególnie przydatne na tych fragmentach

powierzchni próbnych, gdzie podczas penetracji terenu pojawiły si´ niejasnoÊci, np.

w stosunku do liczby par l´gowych czy statusu ptaków. Liczb´ czy długoÊç kontroli

warto korygowaç w zale˝noÊci od wyst´powania odpowiednich Êrodowisk; np. na

poszukiwania puszczyka poÊwi´camy wi´cej czasu w gràdach nadrzecznych a mniej

w litych soÊninach, dla włochatki w starszych ni˝ młodszych borach sosnowych itd.

Trasy mogà byç modyfikowane po pierwszej kontroli, tak, aby przechodziły mi´dzy

rewirami i pozwalały na jednoczesne rozró˝nianie par.

Romuald Mikusek
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