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W∏ochatka 
Aegolius funereus

1. Status gatunku w Polsce
W po∏udniowej Polsce w∏ochatka gniazduje regularnie w górach oraz na przedgórzu

i przyleg∏ych, nizinnych kompleksach leÊnych. Drugi obszar sta∏ego gniazdowania

obejmuje pó∏nocnà cz´Êç kraju od Pomorza przez Warmi´ i Mazury a˝ do Podlasia.

Lokalnie l´gowa na Lubelszczyênie i w Krainie Gór Âwi´tokrzyskich. Prawdopodob-

nie sporadycznie gniazduje na nizinach w Êrodkowej Polsce (Tomia∏ojç i Stawarczyk

2003). Rozmieszczenie i liczebnoÊç tej sowy sà nadal s∏abo rozpoznane (Mikusek i Si-

kora 2004). W obr´bie sta∏ych legowisk tworzy skupienia, gdzie jest zwykle nielicz-

na i osiàga zag´szczenie 2–5 terytoriów/ 10 km2 powierzchni leÊnej (np. Domaszewicz

1993, Mikusek 1996, B∏aszczyk 1999, KoÊcielny i Belik 2005). Wykazuje znaczne

fluktuacje liczebnoÊci, w znacznej mierze zale˝ne od obfitoÊci pokarmu.

W∏ochatki l´gowe na pó∏nocy Europy regularnie przemieszczajà si´ na dystans od kil-

kuset do 1000 km. Natomiast ptaki gniazdujàce w po∏udniowej cz´Êci zasi´gu sà

w wi´kszoÊci osiad∏e (Korpimäki i in. 1987).

2. Wymogi siedliskowe
W∏ochatka najch´tniej zasiedla rozleg∏e kompleksy leÊne, choç mo˝e równie˝ gniaz-

dowaç w kilkusethektarowych lasach (A. Sikora – dane niepublikowane). Wymogi

siedliskowe w∏ochatki sà zró˝nicowane regionalnie. W Górach Sto∏owych najch´tniej

zasiedla Êwierczyny o luênym zwarciu, z grupami lub pojedynczymi egzemplarzami

starych buków, w sàsiedztwie upraw lub m∏odników (Mikusek 1996), zaÊ w wy˝szych

partiach Sudetów – lite, wiekowe Êwierczyny po górnà granic´ lasu (R. Mikusek –

dane niepublikowane). W Lasach Lublinieckich w rewirach w∏ochatki dominowa∏y

100–120-letnie drzewostany sosnowe z domieszkà Êwierka w podszycie sàsiadujàce

z g´stymi m∏odnikami sosnowymi i sosnowo-Êwierkowymi oraz otwartymi obszarami,

jak np. zr´by, uprawy, ∏àki i nieu˝ytki (KoÊcielny i Belik 2005). Na nizinach w pó∏-

nocno-wschodniej cz´Êci kraju zwiàzana jest z ponad 120letnimi borami sosnowo-

-Êwierkowymi, cz´sto w pobli˝u leÊnych bagien, ∏àk, polan i dolin rzecznych (Doma-

szewicz i in. 1992, A. RyÊ – dane niepublikowane), zaÊ na Pomorzu Gdaƒskim w∏o-



chatka preferuje fragmenty drzewostanów, gdzie obok starych buczyn wyst´pujà g´-

ste drzewostany iglaste oraz uprawy lub ÊródleÊne ∏àki (B∏aszczyk 1999, A. Sikora –

dane niepublikowane).

3. Terytorializm i wielkoÊç obszaru u˝ytkowanego w okresie l´gowym
WielkoÊç terytorium wynosi zwykle 50–200 ha. Polujàce samce spotykano 1–1,3 km

od w∏asnego gniazda (Sonerud i in. 1986). Odleg∏oÊç mi´dzy równoczeÊnie zaj´tymi

dziuplami wynosi na ogó∏ 1–2 km (Cramp 1985). Poligyniczne samce zajmujà wi´k-

sze terytoria, choç wtedy odleg∏oÊç mi´dzy zaj´tymi dziuplami jest zwykle mniejsza

(Solheim 1983). Najbli˝ej po∏o˝one zaj´te dziuple spotykano w odleg∏oÊci 25 m od

siebie (A. Sikora – dane niepublikowane).

4. Podstawowe informacje o biologii l´gowej
4.1. Gniazdo
W∏ochatka zwykle zajmuje dziuple wykute przez dzi´cio∏a czarnego (patrz 4.6), g∏ów-

nie w bukach i sosnach (B∏aszczyk 1999, Sikora 2004, KoÊcielny i Belik 2005).

W Polsce spotykano równie˝ l´gi w budkach l´gowych (np. KoÊcielny i Belik 2005,

J. Bartoƒ, W. Kania – inf. ustna), co jest powszechnym zjawiskiem np. w Finlandii

(Korpimäki 1984), czy w Czechach, i wydaje si´ zale˝ne od dost´pnoÊci odpowiada-

jàcych jej skrzynek l´gowych oraz deficytu naturalnych dziupli. Wyjàtkowo l´gowa

w dziupli dzi´cio∏a czarnego wykutej w lizawce(!) dla jeleniowatych (D. Kujawa –

dane niepublikowane).

4.2. Okres l´gowy
Pierwsze samice przyst´pujà do sk∏adania jaj prawdopodobnie pod koniec marca,

a zwykle na poczàtku kwietnia. Okres sk∏adania jaj trwa do poczàtku czerwca. Klu-

cie pisklàt rozpoczyna si´ pod koniec maja, a byç mo˝e w po∏owie maja. Ostatnie pi-

skl´ta opuszczajà dziuple pod koniec lipca (ryc. 28). W∏ochatka sk∏ada jeden l´g

w roku (Cramp 1985), choç notowano przypadki dwóch l´gów w sezonie (Mikkola

1983, Sonerud 1988, Zarybnicka 2009). Istniejà podstawy, by sàdziç, ˝e cz´Êç sa-

mic przyst´puje do drugiego l´gu, po porzuceniu pierwszego l´gu na kilka (do 9) dni

przed wylotem pisklàt (Eldegard i Sonerud 2009), jak to robià przynajmniej niektó-

re samice w Czechach (Zarybnicka 2009). Wyjàtkowo sk∏ada zast´pcze zniesienie

po utracie l´gu na etapie inkubacji (Cramp 1985).
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Ryc. 28. Fenologia g∏ównych etapów okresu l´gowego w∏ochatek l´gowych na Pomorzu Gdaƒ-
skim, w Lasach Lublinieckich i Górach Sto∏owych (B∏aszczyk 1999, KoÊcielny i Belik 2005, R. Miku-
sek, A. Sikora – dane niepublikowane). Kolorem ciemnozielonym zaznaczono okres najpowszech-
niejszego wyst´powania danego etapu.
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4.3. WielkoÊç zniesienia
Zniesienie liczy 3–7 jaj (1–10) (Cramp 1985). W Europie Ârodkowej 56% zniesieƒ

zawiera∏o 5–6 jaj (Glutz i Bauer 1980). Jaja sk∏adane sà w odst´pach dwudniowych.

Znaczny rozrzut wielkoÊci zniesienia wynika ze zmian dost´pnoÊci pokarmu. W la-

tach obfitoÊci nornikowatych (podstawowy pokarm w∏ochatki) wielkoÊç zniesienia

jest najwy˝sza (Korpimäki 1987).

4.4. Inkubacja
L´g wysiaduje tylko samica, Êrednio przez 28 dni (25–32 dni). Zazwyczaj zaczyna in-

kubacj´ od drugiego jaja. Klucie pisklàt jest asynchroniczne (Cramp 1985).

4.5. Piskl´ta
Klujà si´ w przeciàgu 6–7 dni (w wi´kszych l´gach do 13 dni). Piskl´ta przebywajà

w dziupli przez 32 dni (28–33). Otwierajà oczy w 8–11 dniu ˝ycia. Wylot m∏odych

z gniazda nast´puje w wieku 30–32 dni. Pokarm dostarcza samiec – przekazuje go sa-

micy w sàsiedztwie dziupli, ta zaÊ zanosi do dziupli i karmi piskl´ta. M∏ode po wylo-

cie sà karmione przez oboje rodziców przez 5–6 tygodni (Mikkola 1983, Cramp 1985).

W latach obfitoÊci pokarmu, w cz´Êci l´gów, samica porzuca piskl´ta na kilka dni przed

wylotem, pozostawiajàc je pod wy∏àcznà opiekà samca (Eldegard i Sonerud 2009).

4.6. Identyfikacja l´gu – gniazdo, jaja i piskl´ta
W∏ochatka zajmuje dziuple wykuwane przez dzi´cio∏a czarnego, który ma kluczowe

znaczenie dla l´gów tej sowy i wielu innych gatunków ptaków (Johnsson 1993). Dziu-

ple dzi´cio∏a czarnego sà znacznie wi´ksze od innych krajowych dzi´cio∏ów – okno

wlotowe ma rozmiary: 7–10 cm szerokoÊci i 11–15 cm wysokoÊci (Êrednio 8,5 x 13

cm). Otwór wlotowy ma kszta∏t owalu, ale zdarzajà si´ równie˝ otwory okràg∏e, czy

lekko prostokàtne z zaokràglonymi brzegami (Cramp 1985). Przy skrobaniu w pieƒ

ptak doros∏y przebywajàcy w dziupli (samica wysiadujàca jaja lub ogrzewajàca m∏o-

de), pojawia si´ w otworze wlotowym. Po chwili mo˝e on ponownie schowaç si´

w dziupli, ale zdarza si´ równie˝, ˝e ptak rozk∏ada jedno ze skrzyde∏ i k∏adzie je na

brzegu dziupli (A. Sikora – dane niepublikowane).

Jaja w∏ochatki sà równobiegunowe, szerokie, o t´pych biegunach. Wymiary jaj wyno-

szà 33 x 26 mm (32–37 x 24–29). Skorupa jest bia∏a z doÊç mocnym po∏yskiem, zwy-

kle g∏adka (Gotzman i Jab∏oƒski 1972). Jaja siniaka sà podobne do jaj w∏ochatki,

gdy˝ sà zbli˝onej wielkoÊci (nieco wi´ksze) i majà bia∏à skorup´ z po∏yskiem, jednak

nie sà tak kuliste, lecz bardziej owalne. Natomiast jaja dzi´cio∏a czarnego sà bia∏e, ale

wyraênie ró˝nobiegunowe, (Gotzman i Jab∏oƒski 1972).

Ma∏e piskl´ta sà pokryte bia∏ym puchem. W wieku ok. 3 tygodni uzyskujà ciemno-

bràzowe ubarwienie odmienne od innych gatunków sów w szacie juwenalnej i znacz-

nie ciemniejsze od rodziców. Kilka dni przed wylotem m∏ode przesiadujà w oknie

dziupli (Cramp 1985).

4.7. Inne informacje
LiczebnoÊç w∏ochatki silnie fluktuuje w zwiàzku z cyklicznà zmiennoÊcià liczebnoÊci

populacji ofiar (gryzoni) w kolejnych sezonach. W ni˝szych szerokoÊciach geograficz-
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nych zmiany liczebnoÊci w∏ochatki nie sà tak wyraêne jak na pó∏nocy zasi´gu (Cramp

1985, Korpimäki 1986, Newton 2008), aczkolwiek mogà wyst´powaç du˝e ró˝nice

mi´dzy sàsiadujàcymi populacjami (Strann i in. 2002). Ptaki l´gowe na pó∏nocy po-

dejmujà pomi´dzy kolejnymi sezonami l´gowymi regularne przemieszczenia (nawet

rz´du kilkuset do 1000 km), zw∏aszcza samice i ptaki m∏ode. W∏ochatki w po∏udnio-

wej cz´Êci zasi´gu, gdzie baza pokarmowa jest relatywnie bardziej stabilna, sà bar-

dziej osiad∏e i przemieszczajà si´ pomi´dzy kolejnymi latami na niewielkie odleg∏oÊci,

wyjàtkowo do kilkuset kilometrów (Korpimäki i in. 1987). Niewykluczone, ˝e popu-

lacja w∏ochatki w Europie Ârodkowej mo˝e byç w niektórych sezonach zasilana przez

ptaki gniazdujàce w innych latach w Skandynawii. Mo˝liwe te˝, ˝e niektóre samice

przyst´pujà do drugiego l´gu w tym samym sezonie, w miejscu odleg∏ym o kilka–kilka-

dziesiàt kilometrów od pierwszego (Eldegard i Sonerud 2009).

5. Strategia liczeƒ monitoringowych
Optymalna powierzchnia badaƒ monitoringowych w∏ochatki to 40-50 km2 lasu. Je-

den obserwator mo˝e wykonaç dwukrotnà kontrol´ powierzchni próbnej, prowadzàc

na niej kontrole w ciàgu (2) 4–6 nocy. W Parkach Narodowych mo˝na wyznaczyç jed-

nà powierzchni´ próbnà, pod warunkiem obecnoÊci odpowiednich siedlisk. Nato-

miast na obszarach OSOP takich powierzchni mo˝e byç od 1 do 3 – proporcjonalnie

do wielkoÊci obszarów leÊnych w ostoi. Powierzchnie próbne powinny objàç ok. 30%

dogodnych biotopów l´gowych w∏ochatki na terenie OSOP, np. dla obszaru 500 km2

takich powierzchni powinno byç 3, a dla 150 km2 wystarczy jedna powierzchnia.

Dobór powierzchni powinien odbyç si´ losowo i byç ograniczony do wydzielonej war-

stwy zdefiniowanej odmiennie dla dwóch regionów kraju:

• obszar kraju po∏o˝ony poza zasi´giem buka: bory z p∏atami drzewostanu powy˝ej

100 lat;

• obszar Polski po∏o˝ny w zasi´gu buka: mozaika borów i buczyn z p∏atami drzewo-

stanu powy˝ej 100 lat.

W przypadku w∏ochatki wystarczajàcym wskaênikiem liczebnoÊci do celów monito-

ringowych jest liczba odzywajàcych si´ g∏osem godowym („Êpiewajàcych”) samców

lub terytoriów. W zwiàzku z nadwy˝kà samców w populacji w∏ochatki oraz obecno-

Êcià nierzadkich zwiàzków poligynicznych, operowanie liczbà par nie jest u tego ga-

tunku odpowiednie.

6. Technika kontroli terenowej
6.1. Ogólne okreÊlenie metodyki
Liczenia odbywajà si´ nocà metodà nas∏uchu z wyznaczonych punktów tak, aby kon-

trolà objàç wszystkie potencjalne siedliska w∏ochatki w granicach powierzchni. Pod-

czas s∏abej aktywnoÊci g∏osowej zaleca si´ stosowanie stymulacji g∏osowej. Wskazane

jest przemieszczanie si´ obserwatora po równoleg∏ych liniach oddzia∏owych. JeÊli

uk∏ad tych linii jest nieregularny lub sà one rozmieszczone zbyt daleko od siebie, na-

le˝y tak dobieraç trasy przejÊç, aby równomiernie skontrolowaç badanà powierzch-

ni´. W przypadku g´stej sieci dróg mo˝na przemieszczaç si´ mi´dzy punktami nas∏u-

chu samochodem. Wszystkie spotkania gatunku nale˝y mapowaç notujàc kryteria

stwierdzeƒ (tab. 33).
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6.2. Siedliska szczególnej uwagi
Najbardziej typowe miejsca wyst´powania w∏ochatki to stare buczyny, bory sosnowe

w wieku powy˝ej 100 lat, w których sàsiedztwie wyst´pujà m∏odniki Êwierkowe lub

ze znacznym udzia∏em Êwierka. W reglu górnym preferuje lite, stare Êwierczyny.

Wa˝nym elementem jej biotopu sà równie˝ tereny nie zalesione: otwarte halizny, zr´-

by, m∏odniki lub ∏àki wewnàtrz lasu, które sà prawdopodobnie wa˝nym obszarem ∏o-

wieckim w∏ochatki. Z tego powodu mo˝e byç liczna w zdegradowanych partiach gór.

Nale˝y pami´taç, ˝e w∏ochatki mogà zajmowaç suboptymalne siedliska, zw∏aszcza

w latach z wysokà liczebnoÊcià gatunku. 

6.3. Liczba kontroli i ich terminy
Nale˝y wykonaç dwie efektywne kontrole badanej powierzchni w ciàgu sezonu. Kon-

trola efektywna odbywa si´ w terminie dopasowanym do najwi´kszej aktywnoÊci g∏o-

sowej gatunku oraz w odpowiednich warunkach pogodowych. W przypadku wàtpli-

woÊci, co do zaj´cia danego stanowiska, wskazane jest wykonanie dodatkowej kontro-

li na wybranych stanowiskach. Odst´p czasu pomi´dzy kontrolami powinien wynosiç

15-30 dni. Zalecane terminy kontroli:

• pierwsza kontrola: 25 marzec–10 kwiecieƒ

• druga kontrola: 15–30 kwiecieƒ

Wskazane jest wykonanie kontroli w warunkach najwi´kszej aktywnoÊci g∏osowej w∏o-

chatki, tj. podczas pe∏ni ksi´˝yca. Ponadto w∏ochatka odzywa si´ ch´tniej, gdy tempera-

tura w nocy jest powy˝ej 0°C, nie ma pokrywy Ênie˝nej, pogoda jest bezwietrzna oraz

panuje obfitoÊç odpowiedniego pokarmu, g∏ównie nornic i myszy (Kloubec i Pacenovsky

1996). W okresie zalecanym do wykonywania kontroli (koniec marca – koniec kwietnia;

patrz wy˝ej) zdecydowana wi´kszoÊç samców jest aktywna g∏osowo (B∏aszczyk 1999),

natomiast w okresie póêniejszym (nawet jeszcze w czerwcu) odzywa si´ ju˝ tylko niewiel-

ka cz´Êç samców i prawdopodobnie sà to osobniki bez pary lub powtarzajàce l´gi.

6.4. Pora kontroli (pora doby)
Kontrol´ mo˝na prowadziç od zmierzchu do Êwitu. Tak wi´c, pod koniec marca od

ok. 19:30 do 5:30 (czas zachodnioeuropejski), a ok. 20 kwietnia od 20:30 do 4:30.

W∏ochatka jest najbardziej aktywna g∏osowo od zmierzchu do ok. godziny 23.00, na-

st´pnie przez 2–3 godziny aktywnoÊç spada i ponownie wzrasta w drugiej cz´Êci no-

cy ok. 2 godziny przed Êwitem (Mikkola 1983, Cramp 1985). W okresie najwi´kszej

aktywnoÊci samce mogà si´ odzywaç przez ca∏à noc, czasem nawet po wschodzie

s∏oƒca (A. Sikora – mat. niepubl.). Przed wschodem s∏oƒca efektywnoÊç nas∏uchu jest

du˝o mniejsza ze wzgl´du na zag∏uszanie g∏osów przez Êpiewajàce wróblowce.

6.5. Przebieg kontroli w terenie
Warunkiem efektywnej kontroli terenowej jest m.in. znajomoÊç badanego terenu

przez obserwatora. Wytypowanà powierzchni´ nale˝y skontrolowaç jeszcze przed za-

sadniczymi liczeniami i wtedy wytyczyç optymalne trasy przejÊç/przejazdu oraz

punkty nas∏uchu. Czasami w tym celu wystarczy analiza mapy. Warto zaznaczyç na

mapie i zapami´taç charakterystyczne punkty orientacyjne, co znacznie u∏atwi usta-

lanie w∏asnej lokalizacji podczas nocnych kontroli.
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Kontrola powierzchni próbnej zaczyna si´ od zmierzchu i mo˝e trwaç do Êwitu. Ob-

serwator porusza si´ pieszo, rowerem lub samochodem po wyznaczonej trasie mi´-

dzy kolejnymi punktami nas∏uchu. JeÊli aktywnoÊç ptaków jest wysoka obserwator

sp´dza na punkcie 2–3 min. i nie ma potrzeby stosowania stymulacji g∏osowej. W ta-

kich sytuacjach przejÊcia mogà byç równie˝ ciàg∏e, a nas∏uchy prowadzone na ca∏ej

trasie. Natomiast przy s∏abej aktywnoÊci g∏osowej czas sp´dzony na punkcie wyd∏u-

˝a si´ do 8–10 min. W takiej sytuacji wskazane jest stosowanie stymulacji g∏osowej,

odtwarzajàc g∏os godowy samca w∏ochatki (patrz p. 6.6).

Punkty wabieƒ powinny byç oddalone od siebie o oko∏o 500–1000 m. Przy odtwarza-

niu g∏osu mo˝na obracaç magnetofon, co zwi´ksza zasi´g odtwarzanego g∏osu. Dono-

ÊnoÊç wabieƒ b´dzie wi´ksza, gdy odtwarzamy g∏osy z miejsc wyniesionych, na obsza-

rach otwartych, duktach czy z linii oddzia∏owych. Trzeba mieç ÊwiadomoÊç, ˝e z blisko

oddalonych od siebie punktów mo˝emy wykrywaç ca∏y czas tego samego osobnika, któ-

ry dodatkowo mo˝e przemieszczaç si´ za g∏osem z magnetofonu i liczba zanotowanych

ptaków mo˝e byç wtedy zawy˝ana. Takie niejasne stwierdzenia nale˝y sprawdziç pod-

czas kolejnej kontroli. Do lokalizacji stanowisk u˝ywaç nale˝y kompasu lub odbiornika

GPS. Wskazane jest podchodzenie do miejsca, z którego odzywajà si´ w∏ochatki, w ce-

lu dok∏adnej lokalizacji punktów stwierdzeƒ na mapie leÊnej. Dodatkowà korzyÊcià jest

fakt, ˝e cz´sto odzywajà si´ one obok dziupli l´gowej. W przypadku niemo˝noÊci dotar-

cia do takiego miejsca wyznaczamy azymuty krzy˝owe z dwóch punktów nas∏ucho-

wych, co umo˝liwia w miar´ precyzyjne okreÊlenie miejsca, z którego odzywa si´ ptak.

Podczas prac terenowych wykorzystywane sà mapy leÊne 1: 20 000/25 000, a przy

bardziej szczegó∏owych badaniach przydatne mogà byç mapy 1:10 000.

6.6. Stymulacja g∏osowa
Terytorialny „Êpiew” samca w∏ochatki jest podobny do g∏osu dudka. Zazwyczaj jest

to zawo∏anie sk∏adajàce si´ z 5–7 (3–12) powtórzeƒ sylaby „po”, wznoszàce si´ ku

koƒcowi. Pojedyncze zawo∏anie trwa 2–3 sek., a przerwa mi´dzy zawo∏aniami 5–10

sek. Wyst´puje znaczna zmiennoÊç szybkoÊci powtórzeƒ sylab oraz czasu trwania po-

jedynczego zawo∏ania, co umo˝liwia odró˝nianie w terenie cz´Êci osobników. Mniej

sylab wydajà ptaki nawo∏ujàce wolniej i odwrotnie. W∏ochatka jest bardzo aktywna

g∏osowo i w ciàgu jednej nocy samiec mo˝e odezwaç si´ g∏osem do 4 tys. razy. Tak ak-

tywne samce sà prawdopodobnie nieskojarzone (Mikkola 1983, Cramp 1985).

W∏ochatka odzywa si´ cz´sto g∏osem cmokajàcym, który jest podobny do wydawane-

go przez wiewiórk´. Inny g∏os ostrzegawczy, to podobne do puszczyka „ku∏ik” lub „ki-

wik”. Jednym z g∏osów kontaktowych w∏ochatki jest niezbyt g∏oÊne „mu-id”. Samica

w okresie zalotów odzywa si´ mi´kkim „kjuk”. Podloty i m∏ode w dziupli odzywajà

si´ szorstkim „zrik” i Êwiszczàcym „siii” (Cramp 1985, Mikusek 2005).

Na stymulacj´ w∏ochatka reaguje doskonale. Jednak w noce o ma∏ej aktywnoÊci sam-

ce zamiast odpowiadaç g∏osem godowym, podlatujà w stron´ êród∏a dêwi´ku i odzy-

wajà si´ g∏osem zaniepokojenia. W przypadku s∏abej aktywnoÊci na poszczególnych

punktach stosujemy nas∏uch i stymulacj´ w nast´pujàcej sekwencji czasowej (w se-

kundach): nas∏uch – 120, stymulacja – 10, nas∏uch – 60, stymulacja – 30, nas∏uch –

120, stymulacja – 60, nas∏uch – ponad 120 sekund (Mikusek 2005). Nagranie nie

mo˝e byç zbyt g∏oÊne oraz zbyt cz´sto powtarzane z jednego punktu, gdy˝ mo˝e ono

spowodowaç ca∏kiem innà reakcj´ ni˝ oczekiwana – ptaki mogà przestaç si´ odzywaç.
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Nie nale˝y stosowaç stymulacji, jeÊli w∏ochatki wykazujà spontanicznie aktywnoÊç g∏o-

sowà, gdy˝ tak zwabiony ptak przemieszcza si´ w kierunku êród∏a dêwi´ku i ustalona

lokalizacja mo˝e mieÊciç si´ poza jego naturalnym rewirem. Wskazane jest dobieranie

takich terminów kontroli oraz najbardziej optymalnych warunków, aby trafiç na wyso-

kà aktywnoÊç wokalnà samców. Liczenie w takich warunkach jest zdecydowanie mniej

czasoch∏onne i daje bardziej wartoÊciowe wyniki ni˝ przy zastosowaniu stymulacji.

7. Interpretacja zebranych danych
W proponowanym monitoringu wi´kszoÊç spotkaƒ s∏uchowych b´dzie dotyczy∏a sam-

ców odzywajàce si´ g∏osem terytorialnym (tab. 33), np. w Puszczy Dar˝lubskiej ta-

kich stwierdzeƒ s∏uchowych odnotowano niemal 50% (B∏aszczyk 1999). W rewirach,

co do których nie ma pewnoÊci czy sà zaj´te, mo˝na wykonaç dodatkowà kontrol´

z nas∏uchem lub przeszukaç odpowiednie siedliska w celu wykrycia zaj´tej dziupli.

8. Techniki wyszukiwania gniazd
Wyszukiwanie zaj´tych dziupli najlepiej prowadziç od po∏owy maja do poczàtku czerwca,

choç l´gi powtarzane mogà byç nawet w lipcu. Wskazówkà do takich poszukiwaƒ mogà

byç wczeÊniejsze lokalizacje samców, które zwykle odzywajà si´ w pobli˝u dziupli. Samiec

najcz´Êciej Êpiewa przy kilku dziuplach, a ostatecznego wyboru tej najbardziej odpowied-

niej do z∏o˝enia l´gu dokonuje samica. Z map leÊnych typujemy obszary do skontrolowa-

nia, a wi´c w szczególnoÊci p∏aty ponad 100 letnich borów sosnowych i buczyn, zwraca-

jàc szczególnà uwag´ na dziuple wykuwane przez dzi´cio∏a czarnego, znajdujàce si´ na

wysokoÊci kilku-kilkunastu metrów. W∏ochatka mo˝e z∏o˝yç l´g w pojedynczym dziupla-

stym buku pozostawionym na otwartej przestrzeni zr´bowej (A. Sikora – dane nie-

publikowane). Zdarza si´ równie˝, ˝e zajmuje dziupl´ w pobli˝u niezbyt ruchliwej szosy

oraz przy skraju lasu (KoÊcielny i Belik 2005, A. Sikora – dane niepublikowane).
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Tabela 33. Kryteria klasyfikacji statusu l´gowego dla obserwacji w∏ochatki w okresie od lutego do lipca.

Gniazdowanie mo˝liwe
O Jednorazowa obserwacja w okresie od marca do lipca

Gniazdowanie prawdopodobne
S Odzywajàcy si´ terytorialny ptak w siedlisku l´gowym
P Para w siedlisku l´gowym 
KT Kopulujàca lub tokujàca para
OM Odwiedzanie miejsca nadajàcego si´ na gniazdo (dziupla, budka l´gowa)
NP Zaniepokojenie ptaków doros∏ych wskazujàce na obecnoÊç l´gu

Gniazdowanie pewne
JAJ Gniazdo z jajami, skorupy jaj w gnieêdzie lub w jego pobli˝u
WYS Leg wysiadywany
UDA Ptaki doros∏e odwodzàce od m∏odych, atakujàce, wydajàce g∏osy zaniepokojenia
PIS Gniazdo z piskl´tami 
M¸O S∏abo lotne m∏ode (od koƒca maja do poczàtku sierpnia)

Kategorie statusu l´gowego / kryteria klasyfikacji wraz z ich kodami 



JeÊli dziupla jest zaj´ta przez w∏ochatk´, to po skrobaniu w odziomkowà cz´Êç pnia,

samica pojawia si´ w otworze wlotowym. W celu okreÊleniu efektów l´gów mo˝na po-

wtórzyç kontrol´ w okresie przewidywanego pojawienia si´ wyroÊni´tych m∏odych

w oknie dziupli, a wi´c krótko przed uzyskaniem zdolnoÊci lotu w wieku 26–30 dni

(Glutz i Bauer 1980).

9. Zalecenia negatywne
Wyniki liczeƒ w∏ochatki oparte na wyszukiwaniu zaj´tych dziupli i rodzin poza dziuplà

wymagajà bardzo du˝ych nak∏adów czasowych. JednoczeÊnie sukces l´gowy gatunku

jest silnie uzale˝niony od warunków pokarmowych w danym sezonie oraz od nasilenia

drapie˝nictwa, zw∏aszcza w okresie inkubacji (Cramp 1985). Jest ono szczególnie wy-

sokie w populacjach gniazdujàcych w budkach l´gowych (Kloubec 2003, Meyer 2003).

Tak uzyskane wyniki nie odzwierciedlajà liczebnoÊci gatunku (liczby zaj´tych teryto-

riów) w danym sezonie. Interpretacja takich danych jest dodatkowo utrudniona z po-

wodu nierzadkich zwiàzków poligynicznych u w∏ochatki (Carlsson i in. 1987).

10. Bezpieczeƒstwo ptaków i obserwatora
Do minimum nale˝y ograniczyç stosowanie stymulacji g∏osowej (punkt 6.6). Równie˝

nie nale˝y zbyt cz´sto kontrolowaç zaj´tych dziupli, aczkolwiek ptaki sà bardzo tole-

rancyjne wobec cz∏owieka.

Poruszanie si´ obserwatora po obszarach chronionych (parki narodowe, rezerwaty)

wymaga odpowiednich pozwoleƒ od administratorów terenów chronionych.

Arkadiusz Sikora, Romuald Mikusek
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