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Przed mo wa

Śpiew głusz ca to ta jem ni czy szmer la su, to ci cha je go mo wa, zro -
zu mia ła tyl ko dla my śli we go. (…) Śpiew głusz ca skła da się
z czte rech czę ści: kla pa nia, tre lo wa nia, to nu głów ne go (przej -
ścia, od bo ju) i szli fo wa nia. Mniej wię cej moż na go wy ra zić na -
stę pu ją ce mi sy la ba mi: „te… te te… te te… te te… te te… te te… te te…
te te… te te te te te… teuk czhau czy czy hau czhau czy czy hau czhau -
czy czy hau czhau czy czy hau uu”.

Bo le sław Świę to rzec ki, Głu szec, 1925

Ni niej sza mo no gra fia za wie ra ma te ria ły z I Mię dzy na ro do wej Kon fe ren cji
„Ochro na Ku ra ków Le śnych”, któ ra od by wa ła się w dniach 16–18 paź dzier ni ka 
2007 r. w Ja no wie Lu bel skim. Or ga ni za to ra mi spo tka nia po świę co ne go ku ra kom by -
ły re gio nal ne dy rek cje La sów Pań stwo wych w Lu bli nie i Ra do miu oraz Lu bel skie To -
wa rzy stwo Or ni to lo gicz ne. Kon fe ren cję sfi nan so wa ły La sy Pań stwo we przy wspar -
ciu Wo je wódz kie go Fun du szu Ochro ny Śro do wi ska w Lu bli nie. W spo tka niu wzię ło
udział po nad 100 osób, w tym na ukow cy z Nie miec, Czech, Ukra iny, Bia ło ru si i Li -
twy. Przed sta wio na zo sta ła pre zen ta cja ba da czy fran cu skich. Kon fe ren cja zgro ma -
dzi ła nie mal wszyst kich pol skich spe cja li stów zaj mu ją cych się pro ble ma ty ką ku ra -
ków le śnych i po zwo li ła na do ko na nie prze glą du do tych cza so wych kra jo wych
osią gnięć i sta nu wie dzy w ba da niach w tej dzie dzi nie. Sta no wi ła płasz czy znę wy -
mia ny do świad czeń w za kre sie ochro ny czyn nej ku ra ków dla spe cja li stów z Pol ski
i kra jów są sied nich. 

Ku ra ki le śne: głu szec, cie trzew i ja rzą bek, są ga tun ka mi bo re al ny mi, zwią za ny -
mi ści śle z eko sys te ma mi le śny mi. W Pol sce mo no ga micz ny ja rzą bek jest ga tun kiem
łow nym o względ nie sta bil nym za się gu i li czeb no ści, pod czas gdy po li ga micz ne głu -
szec i cie trzew na le żą do ga tun ków gi ną cych, wy ka zu ją cych wie lo let ni spa dek li czeb -
no ści po łą czo ny z kur cze niem za się gu i wy mie ra niem izo lo wa nych po pu la cji. Do
po ło wy lat 90. XX w. ku ra ki te by ły ga tun ka mi łow ny mi. Po lo wa nia na ko gu ty na
wio sen nych to kach na le ża ły do naj pięk niej szych i naj bar dziej emo cjo nu ją cych prze -
żyć ło wiec kich. Od 1995 r. głu szec i cie trzew ob ję te są ochro ną ga tun ko wą oraz stre -
fo wą. Wszyst kie ku ra ki le śne pod le ga ją ochro nie na mo cy za łącz ni ka I Dy rek ty wy
Pta siej. Nie ste ty, zmia na sta tu su z łow ne go na ochron ny nie przy czy ni ła się do ogra -
ni cze nia spad ku ich li czeb no ści. Za naj waż niej sze przy czy ny wy mie ra nia głusz ca
i cie trze wia uwa ża ne są m.in.: dra pież nic two, an tro po pre sja, zmia ny śro do wi sko we
po wo do wa ne dzia łal no ścią czło wie ka (le śnic two, rol nic two, tu ry sty ka) i ocie pla niem
kli ma tu. Z te re nu Pol ski do tych czas nie wie le jest do wo dów na uko wych we ry fi ku ją -

7



cych zna cze nie po szcze gól nych czyn ni ków. Po dej mo wa ne dzia ła nia z za kre su
ochron y czyn nej i re sty tu cji ma ją róż ną sku tecz ność i za sad ni czo w nie wiel kim stop -
niu przy czy ni ły się do po pra wy sy tu acji oby dwu ku ra ków. Istot ny wpływ na kształ -
to wa nie sie dlisk ku ra ków le śnych ma dzia łal ność go spo dar cza La sów Pań stwo wych.
Ok. 80% kra jo wej po pu la cji głusz ca, po nad 90% ja rząb ka i ok. 40% cie trze wia wy stę pu -
je na te re nach za rzą dza nych przez jed nost ki LP. W Pol sce bra ku je zor ga ni zo wa ne go
sys te mu mo ni to rin gu ku ra ków. Przy pad ko we da ne o suk ce sie lę go wym i śmier tel -
no ści nie są ni gdzie gro ma dzo ne i ana li zo wa ne.

Z prze glą du pre zen ta cji kon fe ren cyj nych wy ło nił się nie po ko ją cy ob raz sta nu
po pu la cji i tren dów li czeb no ści głusz ca i cie trze wia, choć ten ostat ni lo kal nie (w Gó -
rach Izer skich i Ko tli nie Bie brzań skiej) wy ka zu je wzrost li czeb no ści. Pro wa dzo ne
dla oca le nia gi ną cych ku ra ków dzia ła nia ochron ne oka zu ją się, jak na ra zie, ma ło
sku tecz ne, cho ciaż do syć kosz tow ne. Być mo że jed ną z przy czyn ta kie go sta nu jest
brak do sta tecz nych pod staw na uko wych po dej mo wa nych dzia łań oraz nie spój ne
prze pi sy pra wa ma ją ce go wpływ na sy tu ację ku ra ków. Sa me prze pi sy ochro ny ga -
tun ko wej i stre fo wej są nie efek tyw ne, a opra co wa ne pro gra my ochro ny oby dwu ga -
tun ków, cho ciaż za twier dzo ne przez Mi ni ster stwo Śro do wi ska i Dy rek cję Ge ne ral ną
La sów Pań stwo wych, nie ma ją cha rak te ru ob li ga to ryj ne go, i ich sto so wa nie za le ży
je dy nie od do brej wo li go spo da rza te re nu. Do naj waż niej szych za gro żeń dla ku ra -
ków le śnych na le ży szyb ki, nie kon tro lo wa ny wzrost po pu la cji li sa, zwią za ny z ak cją
wy kła da nia szcze pio nek prze ciw ko wście kliź nie. Pro ble mu spad ku li czeb no ści ku -
ra ków nie da się roz wią zać bez ogra ni cze nia li czeb no ści li sa. 

Za ska ku ją cy mo że wy da wać się fakt, że mi mo bar dzo ni skich li czeb no ści głusz -
ca (kil ka set osob ni ków) i cie trze wia (po ni żej 2000 osob ni ków) brak jest pre cy zyj nych
da nych o li czeb no ści w izo lo wa nych osto jach. Sza cun ko we da ne po da wa ne przez
róż nych ba da czy wy ka zu ją du żą roz pię tość, a cza sem są ze so bą sprzeczne. Po dob ne,
nie ko rzyst ne tren dy li czeb no ści głusz ca i cie trze wia no to wa ne są na Ukra inie i Bia -
ło ru si. Na Bia ło ru si gi ną cy jest pod ga tu nek głusz ca Te trao uro gal lus ma jor, ży ją cy
przy gra ni cy z Pol ską, a znacz nie sta bil niej szy i licz niej szy T.u. ple skei, wy stę pu ją cy
we wschod niej czę ści kra ju. W cze skich Su de tach cie trzew jest ga tun kiem od bu do -
wu ją cym li czeb ność. Opty mi stycz na jest w Pol sce sy tu acja ja rząb ka, ga tun ku sto -
sun ko wo licz ne go, choć trud no wy kry wal ne go, sza co wa ne go na ok. 70 tys. osob ni -
ków wio sną i ok. 90 tys. je sie nią. Po pu la cje są względ nie sta bil ne, a lo kal nie
wy ka zu ją sil ny wzrost. Ja rzą bek jest naj licz niej szym ku ra kiem le śnym na Ukra inie. 

W ni niej szej mo no gra fii za miesz czo no prze gląd współ cze snych ba dań i dzia łań
ochron nych pro wa dzo nych w Pol sce nad ku ra ka mi le śny mi. Do brym przy kła dem
ko or dy na cji dzia łań ochron nych i or ga ni za cji mo ni to rin gu jest re ali zo wa ny od 
2005 r. przez kil ka współ pra cu ją cych in sty tu cji pro gram ochro ny ku ra ków w wo je -
wódz twie ma ło pol skim, fi nan so wa ny przez Eko Fun dusz. Zin te gro wa ną, efek tyw ną
kon cep cję po dej ścia do ochro ny głusz ca opra co wa no w Szwar cwal dzie. W mo no gra -
fii przed sta wio no wy ni ki prac nad re sty tu cją głusz ca re ali zo wa nych w La sach Pań -
stwo wych w ho dow lach wo lie ro wych w nad le śnic twach Le żajsk i Wi sła. Du że na -
dzie je na wzrost efek tyw no ści re sty tu cji stwa rza no wa, pol ska me to da wsie dla nia
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pta ków „born to be free”, opracowana w Parku Dzikich Zwierząt w Kadzidłowie.
Suk ce sem za koń czył się pro jekt re sty tu cji cie trze wia w Po le skim Par ku Na ro do wym.

W ni niej szym opra co wa niu część prac pre zen to wa na jest je dy nie w for mie roz -
sze rzo nych abs trak tów, ze wzglę du na ich pu bli ka cję w pe rio dy kach na uko wych. In -
ten cją or ga ni za to rów kon fe ren cji by ło jed nak za miesz cze nie moż li wie peł ne go prze -
glą du kon fe ren cyj nych pre zen ta cji, choć by w skró co nej for mie. 

Re fe ra ty po dzie lo no na czte ry blo ki te ma tycz ne. W pierw szej czę ści ze bra no te
do ty czą ce li czeb no ści i roz miesz cze nia ku ra ków le śnych w Pol sce. Dru ga gru pa to
pra ce o me to dach ho dow li i efek tach wsie dla nia, trze cia – o bio lo gii, eko lo gii i za -
cho wa niu. Ostat nia gru pa tek stów do ty czy sy tu acji ku ra ków le śnych po za gra ni ca -
mi Pol ski.

dr inż. Do ro ta Za wadz ka
dr Mał go rza ta Pio trow ska

mgr inż. Je rzy Za wadz ki

Przedmowa





Li czeb ność 
i roz miesz cze nie 
ku ra ków le śnych 

w Pol sce

Mał go rza ta Pio trow ska

Hi sto ria ba dań nad li czeb no ścią głusz ca 
na Lu belsz czyź nie
The hi sto ry of ca per ca il lie po pu la tion stu dies 
in the Lu belsz czy zna re gion 

Słowa kluczowe: głuszec Tetrao urogallus, dynamika liczebności,
Lubelszczyzna, Puszcza Solska, Polska

SUM MA RY

Analysis of the capercaillie population distribution and abundance in the Lubelszczyzna
region over the past years has been performed on the basis of available literature and
unpublished materials. In the middle of the 19th century, the capercaillie inhabited forests
extending along the Bug river valley and “in some localities of the Zamojski entail estate”. At
the beginning of the 20th century, the capercaillie could be found near Włodawa, Chełm and
in the 1960s – in the forests of the Biała Podlaska Forest District. Its population in the Solska
Primeval Forest at that time was estimated at 400–500 individuals. The capercaillie
population during the World War II significantly suffered. In the 1950s, it was estimated at
130 individuals, then it increased to 250–400. The 1970s–1980s saw a decline in population
abundance to ca 100 individuals. Recent studies have confirmed the presence of a minimum
of 40–60 cocks on leks. The population was estimated at 100–150 individuals. Today,
capercaillie can be found only in the Solska Primeval Forest in the territory of five Forest
Districts: Biłgoraj, Janów Lubelski, Józefów, Zwierzyniec and Narol. 

Key words: capercaillie, Tetrao urogallus, population dynamics, Lubelszczyzna region, Solska
Primeval Forest, Poland 
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Głu szec Te trao uro gal lus na le ży do naj bar dziej za gro żo nych ga tun ków pta ków
w Pol sce i w Eu ro pie (Tuc ker, He ath 1994; Storch 2007). W ostat nich dzie się cio le -
ciach, kie dy stwier dzo no nie tyl ko znacz ny spa dek li czeb no ści, lecz tak że zmniej sze -
nie za się gu wy stę po wa nia te go ga tun ku, stał się on obiek tem wzmo żo ne go za in te re -
so wa nia za rów no ze stro ny ochro nia rzy, jak i le śni ków. Głu szec zo stał ob ję ty ochro ną
ga tun ko wą, stre fo wą i wpi sa ny do Pol skiej czer wo nej księ gi zwie rząt. Re jon je go wy stę -
po wa nia na Lu belsz czyź nie włą czo no do sie ci Na tu ra 2000, two rząc dwie osto je pta -
sie – „Pusz cza Sol ska” i „La sy Ja now skie”.

Aby za po biec dal sze mu spad ko wi li czeb no ści, po dej mo wa ne by ły róż ne go ro -
dza ju ini cja ty wy, za rów no na szcze blu cen tral nym (przez Mi ni ster stwo Śro do wi ska,
Dy rek cję Ge ne ral ną La sów Pań stwo wych, Eko Fun dusz), jak i lo kal nym (przez wo je -
wódz kie go kon ser wa to ra przy ro dy, re gio nal ną dy rek cję La sów Pań stwo wych, nad le -
śnic twa i or ga ni za cje spo łecz ne). Nie ogra ni czo no się tyl ko do spo tkań, na rad, kon -
fe ren cji, warsz ta tów, gdzie dys ku to wa no o za gro że niach i spo so bach ich li kwi da cji,
ale pro wa dzo no tak że ak tyw ną ochro nę te go ga tun ku.

W ostat nich la tach sy tu acja głusz ca w Pol sce i wpływ go spo dar ki le śnej na po pu -
la cję te go ku ra ka zo sta ły roz po zna ne sto sun ko wo do brze (Kel ler 2000). Wy da na zo -
sta ła mo no gra fia te go ga tun ku (Za wadz ka, Za wadz ki 2003). Po wsta ła kra jo wa stra -
te gia (Za wadz ka, Za wadz ki 1999), a na Lu belsz czyź nie – lo kal ny pro gram ochro ny
głusz ca (Kel ler, Pio trow ska 2001). Ostat nio opra co wa no tak że pro gram ochro ny w ra -
mach re ali za cji pol sko -bry tyj sko -ho len der skie go pro gra mu do ty czą ce go sie dlisk i ga -
tun ków na ob sza rach Na tu ra 2000 (Ka szu ba 2007). 

Zna na jest dość do kład nie więk szość za gro żeń głusz ca i przy czy ny spad ku je go
li czeb no ści. Pro wa dzo na jest ak tyw na ochro na w na tu ral nych osto jach (Pa łuc ki 2001,
Pio trow ska 2006) i rów no le gle ho dow la te go ga tun ku w kil ku ośrod kach w Pol sce
(Rzoń ca 2001). Jed nak mi mo po dej mo wa nych dzia łań ochron nych w dal szym cią gu
głu szec jest za li cza ny do pta ków skraj nie nie licz nych i za gro żo nych, a je go za sięg i li -
czeb ność cią gle się zmniej sza ją (To mia łojć, Sta war czyk 2003). Efek tyw nej ochro nie
nie sprzy jał do tych cza so wy brak sko or dy no wa nia po szcze gól nych dzia łań przez Mi -
ni ster stwo Śro do wi ska i brak chę ci sko rzy sta nia z rad spe cja li stów przy po dej mo wa -
niu de cy zji zwią za nych z tym ga tun kiem. 

Obec nie głu szec za sie dla je dy nie po łu dnie Lu belsz czy zny, tj. cen tral ną i wschod -
nią część Pusz czy Sol skiej. Jest to naj więk szy w re gio nie kom pleks le śny, któ ry roz -
cią ga się nie mal od Wi sły – na za cho dzie, po gra ni cę z Ukra iną – na wscho dzie. Je go
po wierzch nia wy no si ok. 130 tys. ha. Two rzą go przede wszyst kim bo ry so sno we
o róż nym stop niu uwil got nie nia. Sto sun ko wo du ży jest tu udział śród le śnych tor fo -
wisk, li czą cych nie rzad ko kil ka dzie siąt, a na wet kil ka set hek ta rów. Ce chą cha rak te -
ry stycz ną tych drze wo sta nów pusz czań skich jest znacz ny udział sie dlisk wil got nych
(ok. 40%). Osto je głusz ca zlo ka li zo wa ne są we wnę trzu te go zwar te go kom plek su le -
śne go, w miej scach naj bar dziej od da lo nych od osie dli ludz kich. 

Pusz cza Sol ska jesz cze w póź nym śre dnio wie czu opie ra ła się ko lo ni za cji. Ze
wzglę du na sła be gle by oraz du że po wierzch nie ob sza rów pod mo kłych i za ba gnio -
nych, do ce lów rol ni czych wy ko rzy sty wa no ra czej są sied nie, bar dziej do stęp ne i żyź -
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niej sze te re ny. Praw do po dob nie te ce chy by ły jed ną z istot nych przy czyn prze trwa -
nia tak du że go kom plek su le śne go. Zo sta ły jed no cze śnie za cho wa ne sto sun ko wo na -
tu ral ne wa run ki dla głusz ca na tym te re nie. 

Jak wy ni ka z do stęp nych in for ma cji, sy tu acja głusz ca na Lu belsz czyź nie przed
150–200 la ty by ła ko rzyst niej sza niż obec nie. Ga tu nek ten z re jo nów wschod niej Lu -
belsz czy zny praw do po dob nie ustą pił w tym okre sie. 

Mi mo że lu bel ska osto ja głusz ca w Pusz czy Sol skiej jest naj licz niej szą osto ją na ni -
żu (i jed ną z czte rech w Pol sce), rów nież tu przy szłość te go ga tun ku jest obec nie za -
gro żo na (Pio trow ska 2005). 

Ma te riał i me to dy ka

Aby prze śle dzić lo sy lu bel skiej po pu la cji głusz ca, prze ana li zo wa no li te ra tu rę, do -
stęp ne ma szy no pi sy i ar ty ku ły pra so we na je go te mat. Po mi mo ob fi to ści da nych wy -
stą pi ły pro ble my z ich in ter pre ta cją. Na pod sta wie ze bra nych ma te ria łów trud no by -
ło oce nić za rów no li czeb ność w po szcze gól nych la tach, jak i jej tren dy. Przy czy ną
by ła przede wszyst kim róż na wia ry god ność ist nie ją cych da nych. Wy ni ka ło to z róż -
nej me to dy ki pro wa dzo nych ba dań. W tym sa mym cza sie nie po rów ny wal ne me to -
dy mo gły być sto so wa ne w są sied nich osto jach, a wy ni ki po da wa no w jed nym opra -
co wa niu. 

W ostat nich kil ku dzie się ciu la tach więk szość ocen do ty czą cych li czeb no ści głusz -
ca po cho dzi z ba dań an kie to wych, w któ rych in for ma to ra mi by li przede wszyst kim
my śli wi i le śni cy. Do wie lu po da nych wy ni ków moż na mieć za strze że nia. Na przy -
kład nie za wsze po da wa no, w ja ki spo sób do ko ny wa no łącz nych ocen li czeb no ści
obu płci. Moż na tyl ko przy pusz czać, że wy ni ki obar czo ne są znacz nym błę dem, być
mo że czę ścio wo za mie rzo nym, lecz obec nie nie do wy kry cia. Praw do po dob nie my -
śli wi za wy ża li, a le śni cy nie co za ni ża li po da wa ną li czeb ność pta ków. Wy da je się jed -
nak, że przed sta wia ne licz by są zbyt wy so kie – oce ny or ni to lo gów z re gu ły by wa ły
niż sze (Ki mak 1991). Na in ter pre ta cję wy ni ków mo gły rów nież wpły nąć zmia ny ad -
mi ni stra cyj ne – np. w kil ku opra co wa niach nie po da je się obec no ści głusz ca w Nad -
le śnic twie Zwie rzy niec. Wy ni ka to z fak tu, że ist nia ło wte dy Nad le śnic two Te resz -
pol, bę dą ce obec nie czę ścią Nad le śnic twa Zwie rzy niec (gdzie do dziś jest osto ja
głusz ca), a w in nych la tach ob ręb Te resz pol był czę ścią Nad le śnic twa Bił go raj. 

Mi mo tych za strze żeń uda ło się nie tyl ko prze śle dzić naj waż niej sze okre sy spad -
ku li czeb no ści po pu la cji głusz ca na Lu belsz czyź nie, lecz tak że w nie któ rych przy -
pad kach usta lić przy czy nę tych zmian. Na pod sta wie ze bra nych ma te ria łów moż na
przy bli żyć zmia ny roz miesz cze nia i li czeb no ści te go ga tun ku na Lu belsz czyź nie
w XIX i XX w.
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Roz miesz cze nie głusz ca na Lu belsz czyź nie w XIX wie ku

Naj star sze wia ry god ne da ne do ty czą ce roz miesz cze nia głusz ca w re gio nie lu bel -
skim po cho dzą z po ło wy XIX w. Po da je je Wła dy sław Ta cza now ski – ne stor pol skiej
or ni to lo gii, ba da ją cy w XIX w. awi fau nę Kró le stwa Pol skie go. W dwu to mo wym dzie -
le Pta ki kra jo we, wy da nym w 1882 r., przed sta wił ma te ria ły ze bra ne w okre sie ok. 
40 lat. O głusz cu pi sał: W Kró le stwie Pol skiem do syć jest rzad ki, znaj du je się prze cież
w dość znacz nej jesz cze licz bie po wszyst kich więk szych la sach Gu ber nii Au gu stow skiej, po
więk szej czę ści błot ni stych, i w pa śmie la sów San do mier skie go za cząw szy od Ił ży po Kiel -
ce i Szy dło wiec, su chych i wzgór ko wa tych; w mniej szej już licz bie tra fia się w Lu bel skiem
w la sach nad buż nych oko ło Stul na, Du bien ki, Ra ko łup, i w nie któ rych miej sco wo ściach or -
dy na cyi Za moj skiej. […] W wie lu la sach za mo jej pa mię ci za gi nął zu peł nie, jak np. w Łę -
czyń skich. W tym okre sie by ło praw do po dob nie jesz cze ja kieś po łą cze nie lu bel skiej
po pu la cji głusz ca z głów nym are ałem te go ga tun ku (znaj du ją cym się na wscho dzie
i pół no cy Eu ro py i w za chod niej Sy be rii). Obec nie lu bel ska po pu la cja głusz ca jest
ode rwa na od zwar te go za się gu te go ga tun ku. 

Roz miesz cze nie i li czeb ność głusz ca w pierw szej 
po ło wie XX wie ku

Za sięg po pu la cji lu bel skiej z bie giem cza su zmniej szał się. Jesz cze w la tach przed -
wo jen nych pi sa no o „po pu la cji tar no brze sko -za moj skiej” te go ga tun ku, obej mu ją cej
Pusz czę Sol ską i San do mier ską (Do ma niew ski 1933). 

Na po cząt ku XX w. od no to wa no głusz ca praw do po dob nie rów nież po za Pusz czą
Sol ską. Do ma niew ski (1933) uzna wał sta no wi ska w wo je wódz twie lu bel skim za
„mniej lub wię cej za gro żo ne”. Z an kiety uzyskano informacje o po je dyn czych sztu -
kach z oko lic Mat cza, la su De puł ty cze i la sów ja ro sła wiec kich. 

Sza błow ski – za Do ma niew skim (1933) – na pod sta wie in for ma cji an kie to wych
po da wał, że w la tach 1911–1912 w by łych po wia tach ja now skim, bił go raj skim i za -
moj skim stwier dzo no 400–500 osob ni ków. W na stęp nych la tach na stą pił pra wie
wszę dzie „ka ta stro fal ny spa dek” li czeb no ści pta ków. Był on spo wo do wa ny przede
wszyst kim wpro wa dze niem ser wi tu tu pa stwi sko we go. Umoż li wio ny zo stał wte dy
wy pas by dła, cze go skut kiem by ło po ja wie nie się w la sach wa łę sa ją cych się psów,
któ re nisz czy ły lę gi. Po nad to spa dek li czeb no ści spo wo do wa ło na si la ją ce się kłu sow -
nic two. Dzia ła nia te spo tę go wa ły się w okre sie wo jen nym. Stan li czeb ny po pu la cji te -
go ga tun ku zmniej szył się w okre sie I woj ny świa to wej pra wie o po ło wę. Głu szec
znik nął wte dy m.in. z oko lic Li py, Ja no wa, Ko cu dzy, zmniej szył li czeb ność w oko li -
cy Krze szo wa i Te resz po la. 

W la tach 1925–1928 Za rząd Or dy na cji Za moy skiej prze pro wa dził an kie tę w sied -
miu nad le śnic twach (Ja nów, Li pa, Krze szów, Ko cu dza, Jó ze fów, Te resz pol i Osu chy),
gdzie wy ka za no ok. 260 pta ków (Do ma niew ski 1933). Jak po da je Do ma niew ski
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(1933), Ma ło pol skie To wa rzy stwo Ło wiec kie ro ze sła ło an kie tę do wszyst kich nad le -
śnictw rzą do wych i do wszyst kich pre nu me ra to rów „Łow ca” i „Łow ca Pol skie go”.
Z tak ze bra nych ma te ria łów an kie to wych wy ni ka, że li czeb ność głusz ca spa da ła
w okre sie I woj ny świa to wej – zo stał „prze trze bio ny przez woj sko i kłu sow ni ków
ser wi tu tan tów” – po czym od 1928 r. na stę po wa ła po wol na od bu do wa po pu la cji do
ok. 275–350 pta ków w 1933 r. 

In for ma cje o pew nym wzro ście li czeb no ści głusz ca w okre sie mię dzy wo jen nym
po da wał Za bieł ło (1937). Pi sał np. o to ko wi skach 165 ko gu tów w la sach te resz pol -
skich w 1937 r. Po dob nie Sku ra to wicz (1939), oce nia jąc li czeb ność ko gu tów w la sach
nad le śnictw Te resz pol i Ja nów na 160–170 osob ni ków, czy Pac -Po mar nac ki (1938), pi -
sząc o to ko wa niu 12 ko gu tów w Nad le śnic twie Ja nów Lu bel ski. Na tej pod sta wie Szy -
mań ski i Fran kie wicz (1967) sza cu ją li czeb ność ca łej po pu la cji w tym okre sie na mi -
ni mum 350 sztuk, przy za ło że niu sto sun ku płci 1:1. Ogól nie li czeb ność głusz ca
w re jo nie Pusz czy Sol skiej moż na sza co wać na ko niec lat 30. XX w. na 320–380 osob -
ni ków (Gło wa ciń ski i in. 1992; Szy mań ski, Fran kie wicz 1967). Od strzał w tym re jo -
nie, jak po da je Pac -Po mar nac ki (1938), był nie wiel ki. 

W cza sie II woj ny po pu la cja głusz ca po nio sła du że stra ty. Cho ciaż ga tu nek prze -
trwał, to za bu rzo ny zo stał na tu ral ny pro ces od bu do wy je go po pu la cji. Na te re nie
tym to czy ło się wie le walk par ty zanc kich, znacz nie wzro sło kłu sow nic two i na si li ła
się pe ne tra cja la su, co stwa rza ło du że za gro że nie dla pta ka. 

Po woj nie, w ko lej nych la tach, jak po da je Pac -Po mar nac ki (1950), głu szec wy co -
fy wał się z by łych nad le śnictw: Li pa, Ja nów i Mo dli bo rzy ce. Mar chlew ski (1948) pi -
sał o głusz cu ja ko o „nie licz nym” czy „bar dzo rzad kim” ga tun ku. Do po ło wy XX w.
je go li czeb ność nie od bu do wa ła się do sta nu sprzed woj ny i praw do po dob nie nie
prze kra cza ła 150 osob ni ków.

Roz miesz cze nie i li czeb ność głusz ca 
w dru giej po ło wie XX wie ku

W tym okre sie ze bra no wie le in for ma cji do ty czą cych ocen li czeb no ści po pu la cji
głusz ca na Lu belsz czyź nie. Nie ste ty, nie kie dy da ne po szcze gól nych au to rów po cho -
dzą ce z tych sa mych lat róż nią się mię dzy so bą i być mo że nie za wsze są wia ry god -
ne. Moż na jed nak z nich wy wnio sko wać, że w la tach 60. XX w. od no to wa no nie wiel -
ką ten den cję wzro stu li czeb no ści te go ga tun ku.

We dług Le wic kie go (1966) w la tach 1950–1954 na ob sza rze ok. 500 km2 la sów
(nad le śnic twa: Su siec, Bił go raj, Te resz pol, Ja nów, Jó ze fów, Ko cu dza, Li pa, Za kli ków,
Hu ta Krze szow ska) wy stę po wa ło 124–128 głusz ców (w tym 47–49 ko gu tów).

Po mar nac ki (1961) w 1961 r. oce nia li czeb ność po pu la cji lu bel skiej na 440 osob -
ni ków (w tym 140 ko gu tów), Ko wal ski (1969) we dług da nych z Wy dzia łu Le śnic twa
WRN w Lu bli nie dla lat 1963–1969 pi sze o 250–400 osob ni kach (pro por cje płci 1:1,2
dla sa mic). Do dat ko wo au tor ten po da je swo ją oce nę li czeb no ści, do ko na ną na pod -
sta wie wła snych ob ser wa cji i wy wia dów – 435 osob ni ków (w tym 195 sam ców).
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We dług Me is sne ra (1971) li czeb ność głusz ca w wo je wódz twach lu bel skim i rze -
szow skim w okre sie 1956–1968 utrzy my wa ła się na po zio mie 300–400 osob ni ków. 

Gra czyk i in. (1986) pi szą o spad ku li czeb no ści te go ga tun ku w la tach 1977–1979
w by łych wo je wódz twach prze my skim, tar no brze skim i za moj skim – z 271 do 210
osob ni ków. Na stęp nie in for mu ją o wzro ście z 229 do 536 w ko lej nych czte rech la -
tach. Wy ni ki te z pew no ścią obar czo ne są trud nym do oce ny błę dem, niełatwo bo -
wiem wy tłu ma czyć cho ciaż by 3,5-krot ny wzrost li czeb no ści te go ga tun ku z ro ku na
rok, co po da no dla by łe go wo je wódz twa tar no brze skie go. 

Sur dac ki (1975/1976) na pod sta wie da nych z ad mi ni stra cji le śnej w Lu bli nie oce -
nia li czeb ność te go ga tun ku w 1965 r. na ok. 300 osob ni ków, a w 1972 r. na 400. Po dob -
ne in for ma cje po da wał Jan kie wicz (1969) dla 1967 r. – 286 głusz ców w tym re jo nie. 

We dług Dzie dzi ca i in. (2000) w okre sie 1971–1998 li czeb ność głusz ca na Lu belsz -
czyź nie spa dła trzy krot nie, z po nad 300 do nie speł na 100 osob ni ków – naj bar dziej
w Nad le śnic twie Ja nów Lu bel ski (ze 190 do 40 osob ni ków). Naj więk sze tem po spad -
ku od no to wa no w la tach 1993–1994. 

Krup ka i in. (1994) oce nia ją li czeb ność te go ku ra ka na pod sta wie da nych po cho -
dzą cych z an kiet w 1988 r. na 209 pta ków, a na stęp nie stop nio wy wzrost w okre sie
trzech lat do 244 osob ni ków. Naj wyż szą li czeb ność od no to wa no wte dy w nad le śnic -
twach: Bił go raj, Ja nów Lu bel ski i Jó ze fów (96,8% wszyst kich głusz ców z te go te re nu).
Po zo sta łe osob ni ki wy stę po wa ły w la sach nad le śnictw Go ście ra dów, Rud nik i Zwie -
rzy niec.

We dług ma te ria łów z kół ło wiec kich, wy wia dów, kar to te ki or ni to lo gicz nej Uni -
wer sy te tu Wro cław skie go i wła snych ob ser wa cji (Gło wa ciń ski i in. 1992) oraz da nych
z an kie ty prze pro wa dzo nej w la tach 1976–1977 li czeb ność głusz ca spa dła do 150–250
osob ni ków i utrzy ma ła się na tym po zio mie w la tach 1988–1989. 

Osto je głusz ca w dru giej po ło wie XX w. znaj do wa ły się już je dy nie w gra ni cach
Pusz czy Sol skiej. Zaj mo wa ły prze strzeń o dłu go ści pra wie 70 km (da ne na pod sta -
wie ob ser wa cji, li czeń na to ko wi skach i da nych PZŁ). Wy ni ki z an kiet ze bra ne przez
pra cow ni ków nad le śnictw i RDLP w Lu bli nie z lat 1995 i 1999 i uzy ska nych przez
Kel le ra (2000) wska zu ją na spa dek li czeb no ści z nie mal 300 do 150 osob ni ków, przy
za ło że niu, że da ne zbie ra ne róż ny mi me to da mi moż na po rów ny wać (tab. 1.).

Po za in for ma cja mi obej mu ją cy mi jed no lub kil ka nad le śnictw po ło żo nych w re -
jo nie kom plek su le śne go Pusz czy Sol skiej wie le in for ma cji po cho dzi z ob ser wa cji
nie wiel kich frag men tów te go ob sza ru, np. jed ne go le śnic twa lub to ko wi ska. Ze bra -
no róż no rod ne da ne, po czy na jąc od ob ser wa cji kur na gnieź dzie w la tach 60. XX w.,
(A. Krzy wiń ski), a koń cząc na li cze niu pta ków na to ko wi skach (M. Cie ślak). 

W la tach 90. XX w. po wsta ło rów nież kil ka bar dzo in te re su ją cych prac ma gi ster -
skich, w któ rych po da no oce ny li czeb no ści po pu la cji głusz ca w po szcze gól nych nad -
le śnic twach po ło żo nych w gra ni cach Pusz czy Sol skiej. Do naj cen niej szych na le ży
pra ca Ki ma ka (1991), pod su mo wu ją ca m.in. ob ser wa cje pro wa dzo ne w la tach 1989–
1990 w Nad le śnic twie Bił go raj (i w obec nych gra ni cach Nad le śnic twa Zwie rzy niec).
Au tor stwier dził wy stę po wa nie 35–32 ko gu tów (w ko lej nych dwu la tach), gdy tym -
cza sem in wen ta ry za cja pro wa dzo na w tym sa mym cza sie przez le śni ków wy ka za ła
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obec ność 78 ko gu tów (w obu ko lej nych la tach), a więc dwu krot nie wię cej. W in nej
pra cy ma gi ster skiej Kość (2000) po da je, że w 10 le śnic twach Nad le śnic twa Jó ze fów
w la tach 1990–1999 li czeb ność te go ga tun ku utrzy my wa ła się na względ nie sta łym
po zio mie od 49 do 74 osob ni ków (śred nio 59). We dług ob ser wa cji au to ra w 1999 r. li -
czeb ność głusz ca oce nio no na 51 sztuk (31 ko gu tów i 20 kur), gdy tym cza sem w tym
sa mym ro ku we dług da nych nad le śnic twa wy no si ła ona 65 osob ni ków. Ob ser wa cje
w Nad le śnic twie Ja nów Lu bel ski pro wa dził w 2001 r. T. Frą czek, a sy tu ację te go ga -
tun ku w Nad le śnic twie Bił go raj oce niał Przy cho dzeń (2000).

W dru giej po ło wie XX w. głu szec wy stę po wał je dy nie na po łu dniu Lu belsz czy -
zny, w Pusz czy Sol skiej. Je go za sięg był jed nak nie co szer szy od dziś zaj mo wa ne go
i obej mo wał rów nież te re ny po ło żo ne na za chód i po łu dnie. Na wet pod ty tuł pra cy
Gło wa ciń skie go i in. (1992) do ty czy „po pu la cji tar no brze sko -za moj skiej”. Jesz cze do
lat 90. XX w. głu szec był obec ny w la sach po łu dnio wej czę ści Nad le śnic twa Go ście ra -
dów (ostat nia ob ser wa cja ku ry w 1999 r. i ko gu ta w 2000 r.), la sach Nad le śnic twa
Rud nik, Roz to czań skie go Par ku Na ro do we go i Nad le śnic twa Roz wa dów (gdzie jesz -
cze jest spo ra dycz nie ob ser wo wa ny w gra ni cach jed ne go le śnic twa). W ostat nich la -
tach za sięg ga tun ku zmniej szał się – w szyb kim tem pie wy co fał się on z za chod nich
re jo nów Pusz czy Sol skiej (por. ryc. 1).

W okre sie po II woj nie świa to wej bra ku je in for ma cji o obec no ści głusz ca z re jo -
nów po ło żo nych po za Pusz czą Sol ską. Wy jąt kiem jest in for ma cja z Nad le śnic twa Bia -
ła Pod la ska. Ist nie je jed nak du że praw do po do bień stwo, że do pie ro w la tach 60.
XX w. ga tu nek ten wy co fał się z tych re jo nów (co po świad czył eme ry to wa ny obec nie
leś ni czy) po prze pro wa dze niu in ten syw nych me lio ra cji (Pio trow ska 2005).

Po dob ną sy tu ację ob ser wo wa no w ca łej Pol sce. W pierw szym wy da niu „Pta ków
Pol ski” To mia łojć (1972) po da je: Nie gdyś za miesz ki wał w ca łym kra ju, lecz od daw na
wy ka zu je sta ły spa dek li czeb no ści i re duk cję sta no wisk. W od nie sie niu do Lu belsz czy -
zny pi sze: Je dy nie ist nie ją sza cun ko we oce ny uzy ski wa ne dro gą an kie to wą np. w Lu bel -
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Ta be la 1.
Li czeb ność głusz ca w Pusz czy Sol skiej we dług in for ma cji z nad le śnictw (la ta 1995, 1999), 
in wen ta ry za cji Kel le ra (2000), Urzę du Wo je wódz kie go w Lu bli nie (la ta 2003–2006) na pod sta wie
opra co wa nia Urba na i Ru dol fa (2006)

Nad le śnic two
Rok

1995 1999 2000 2003 2004 2005 2006

Go ście ra dów 10 0 0 – – – –

Ja nów Lu bel ski 80 70 50 min. 10 min. 10 10–15 10–15

Bił go raj 80 60 40 20–25 20–25 min. 22–30 min. 25–30

Zwie rzy niec 15 10 10 17–22 27–29 ok. 25 30–35

Jó ze fów 90 50 50 ok. 40 26–36 ok. 50 ok. 50

In ne – – – – – – ok. 20

Ra zem 275 190 150 87–97 83–100 107–120 135–150
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Ryc. 1. Rozmieszczenie głuszca na Lubelszczyźnie



skiem w Pusz czy Sol skiej stan li czeb ny na r. 1961 wy no sił ok. 409 sztuk, w tym 140 sam -
ców. W tym okre sie w Pol sce je go li czeb ność sza co wa no na 1500 osob ni ków.

W ko lej nym wy da niu „Pta ków Pol ski” To mia łojć (1990) po da je, że w kra ju roz -
miesz cze nie sta no wisk jest po dob ne jak w la tach po przed nich, jed nak li czeb ność ule gła
wy raź nej re duk cji wsku tek po stę pu ją ce go wy rę bu i prze su sze nia la sów oraz w wy ni ku
prze eks p loa to wa nia nie któ rych po pu la cji po lo wa nia mi. W la tach 80. li czeb ność głusz -
ca w Pol sce oce nio no na 630–700 osob ni ków, gdy tym cza sem na Lu belsz czyź nie na
nie co po nad 200 sztuk.

Naj now sze ba da nia – po czą tek XXI wie ku

Po upły wie ko lej nych dzie się cio le ci w naj now szym wy da niu Awi fau ny Pol ski
Tomia łoj cia i Sta war czy ka (2003) po da no oce nę li czeb no ści głusz ca dla Pol ski 
– 550–760 sztuk, a dla Lu belsz czy zny – 150–170. Od no to wy wa ne przy czy ny spad ku li -
czeb no ści te go ga tun ku to zda niem au to rów: do 1995 r. nie po ko je nie i eks plo ato wa -
nie nie któ rych po pu la cji po lo wa nia mi na to kach, frag men ta cja i prze su sza nie la -
sów, wzrost licz by wro gów na tu ral nych, wresz cie na si le nie nie po ko je nia przez
lud ność. 

W Atla sie pta ków lę go wych Lu belsz czy zny (2005) prze dsta wio no roz miesz cze nie
głusz ca, któ re zaj mu je ob szar li czą cy min. 60 × 20 km (por. ryc. 1), a je go li czeb ność
oce nio no na 100–150 osob ni ków (Pio trow ska 2005).

Na po cząt ku XXI w. sy tu acja te go ga tun ku w po szcze gól nych re jo nach Pusz czy
Sol skiej by ła zróż ni co wa na. W la tach 2003–2006 w ra mach pro gra mu ak tyw nej
ochro ny głusz ca, fi nan so wa ne go przez Eko Fun dusz, La sy Pań stwo we i wo je wo dę
lu bel skie go, Lu bel skie To wa rzy stwo Or ni to lo gicz ne pro wa dzi ło mo ni to ring li czeb -
no ści pta ka w czte rech nad le śnic twach Pusz czy Sol skiej. In for ma cje po zy ski wa no
róż ny mi me to da mi. Po le ga ły one na li cze niu ko gu tów na za pa dach, pe ne tra cji w te -
re nie wspól nie z le śni ka mi i gro ma dze niu in for ma cji z wy wia dów. Z czte ro let nich
ob ser wa cji wy ni ka, że nie za do wa la ją cą sy tu ację głusz ca od no to wa no je dy nie w Nad -
le śnic twie Ja nów Lu bel ski, a zwłasz cza w za chod niej je go czę ści, skąd ten ga tu nek się
wy raź nie wy co fu je. Obec nie je go sta no wi ska utrzy mu ją się tyl ko w ob rę bie Wła dy -
sła wów po ło żo nym na wscho dzie la sów Nad le śnic twa Ja nów Lu bel ski. Po dob ną sy -
tu ację od no to wa no już w koń cu XX w., kie dy to głu szec znik nął z la sów Nad le śnic twa
Go ście ra dów (po ło żo nych na za chód od la sów, gdzie obec nie wy stę pu je). W osto jach
Nad le śnic twa Ja nów Lu bel ski li czeb ność głusz ca w okre sie 2003–2006 spa dła z oko -
ło 30 do 10–15 osob ni ków (por. tab. 1).

W Nad le śnic twie Bił go raj sy tu acja głusz ca jest sto sun ko wo do bra. W 2006 r. li -
czeb ność sza co wa no na mi ni mum 25–30 osob ni ków. Po dob ną, do brą sy tu ację od no -
to wa no w la sach Nad le śnic twa Zwie rzy niec, gdzie li czeb ność ku ra ka osza co wa no na
30–35 osob ni ków. Wy da je się, że naj lep szą sy tu ację dla te go ga tun ku od no to wa no
w la sach Nad le śnic twa Jó ze fów, gdzie je go li czeb ność oce nio no na mi ni mum 50 pta -
ków (Urban, Ru dolf 2006). 
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Na pod sta wie uzy ska nych wy ni ków mo ni to rin gu li czeb ność głusz ca w czte rech
nad le śnic twach osza co wa no na 115–130 osob ni ków (por. tab. 1). Po uzu peł nie niu
tych da nych o in for ma cje o głusz cach wy stę pu ją cych w nad le śnic twach Na rol i Roz -
wa dów oraz w pół noc nej, sła bo zba da nej czę ści Nad le śnic twa Bił go raj i w in nych re -
jo nach nie do sta tecz nie roz po zna nych (la sy nie pań stwo we) łącz nie moż na oce niać
li czeb ność głusz ca w Pusz czy Sol skiej na 135–150 osob ni ków. 

Jak pod kre śla ją Urban i Ru dolf (2006), li czeb ność głusz ca w Pusz czy Sol skiej jest
sta bil na, a na wet ist nie ją pod sta wy, aby przy pusz czać, że ist nie je nie wiel ka ten den -
cja wzro sto wa. Praw do po dob nie jest ona w znacz nej mie rze na stęp stwem ak tyw nej
ochro ny te go ga tun ku (re duk cja dra pież ni ków, gro dze nia upraw żer dzia mi, pró by
ogra ni cza nia pe ne tra cji czy usu wa nia cze rem chy ame ry kań skiej) pro wa dzo nej tu
w La sach Pań stwo wych. W ostat nich la tach w wy mie nio nych po wy żej osto jach w róż -
nych ich re jo nach zna le zio no kil ka gniazd głusz ca i ob ser wo wa no ku ry z mło dy mi. 

Pod su mo wa nie

Obec nie naj waż niej sze dla głusz ca są osto je po ło żo ne w la sach nad le śnictw: Jó -
ze fów, Zwie rzy niec i Bił go raj. W ostat nich la tach głu szec wy co fał się z za chod nich re -
jo nów Pusz czy Sol skiej i wy stę pu je je dy nie we wschod nich re jo nach Nad le śnic twa
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Ryc. 2. Ogrodzenia upraw leśnych wykonane z żerdzi, niezagrażające głuszcom 
(fot. M. Piotrowska)



Ja nów Lu bel ski, w nad le śnic twach: Bił go raj, Zwie rzy niec, Jó ze fów i czę ści Nad le śnic -
twa Na rol, a po je dyn cze ob ser wa cje po da wa ne są z Nad le śnic twa Roz wa dów. 

Dal sze lo sy głusz ca na Lu belsz czyź nie za le żą od spo so bu pro wa dze nia go spo dar -
ki le śnej w ca łej Pusz czy Sol skiej i kon se kwent nej re ali za cji ak tyw nej ochro ny te go ga -
tun ku. Wy da je się bez spor ne, że w Pusz czy Sol skiej głów ny na cisk na le ży kie ro wać
na utrzy ma nie i po pra wę wa run ków sie dli sko wych, za co w du żej mie rze od po wia -
da ją le śni cy. Róż ne for my ak tyw nej ochro ny głusz ca, jak rów nież przy sto so wa nie go -
spo dar ki le śnej do je go wy ma gań na le ży pro wa dzić nie tyl ko w je go osto jach, lecz
tak że w ich bliż szym i dal szym są siedz twie (Pio trow ska 2004, 2006). Bar dzo waż ne
jest zro zu mie nie przez le śni ków pro ble mów zwią za nych z ochro ną i wy ma ga nia mi
głusz ca.

Do brym roz wią za niem by ło by utwo rze nie tzw. nad le śnictw głusz co wych – w ca -
łym kra ju jest ich kil ka na ście. W tych nad le śnic twach spo sób pro wa dze nia go spo -
dar ki uwzględ niał by na pierw szym miej scu po trze by te go ku ra ka. Jed nak że de cy zje
ta kie moż na pod jąć je dy nie na szcze blu cen tral nym.

Ist nie je na dzie ja, że dal sze ba da nia (zwłasz cza ge ne tycz ne) da dzą od po wiedź
na py ta nie, czy ist nie je szan sa na utrzy ma nie te go ga tun ku w Pol sce i na Lu belsz -
czyź nie. 

Obec nie naj więk szym za gro że niem dla głusz ca jest pre sja dra pież ni ków, zwłasz -
cza li sa. Sy tu ację tę uzdro wić mo gą je dy nie dzia ła nia sys te mo we, za któ re od po wie -
dzial ne jest Mi ni ster stwo Śro do wi ska. W kra jach, gdzie ten ga tu nek ma się znacz nie
le piej niż u nas, szcze pion ka prze ciw wście kliź nie nie jest wy kła da na.

Jest za dzi wia ją ce, że po czy na jąc już od pierw szych wzmia nek na te mat głusz ca,
po szcze gól ni au to rzy zda wa li so bie spra wę z je go za gro żeń. Zwłasz cza ci, któ rzy do -
brze zna li je go bio lo gię i wy ma ga nia (np. kon ser wa tyzm wo bec zmian). O za gro że -
niach pi sał już Ta cza now ski (1882): I wkrót ce za pew ne sta nie się bar dzo rzad kim w kra -
ju, je że li nie bę dzie wię cej oszczę dza nym, i la sy nie prze sta ną ule gać co raz więk sze mu
znisz cze niu. Na le ży uświa do mić so bie, że stwier dze nie to zo sta ło wy po wie dzia ne już
w XIX w. 

Gło wa ciń ski (1992) ja ko przy czy nę spad ku li czeb no ści głusz ca po da je: dzia ła nia
wo jen ne, kłu sow nic two, czyn ni ki lo so we (kli ma tycz ne) i an tro po ge nicz ne oraz pe ne -
tra cję dra pież ni ków. Au tor wy ra ża po gląd, że spa dek li czeb ny ma rów nież wy raź ny
zwią zek z po gor szo ną z punk tu wi dze nia ochro ny głusz ca go spo dar ką le śną. Wzro sły wy -
rę by w Pusz czy Sol skiej, eks plo ata cją na ru szo ne zo sta ły tra dy cyj ne ob sza ry głusz co we,
np. ko ło Jó ze fo wa, Ko cu dzy i Osuch. Młod ni ka mi wy peł ni ły się La sy Ja now skie. Ogrom -
ne zu bo że nia w sie dli skach głusz ca wno szą me lio ra cje le śne z re gu ły pro wa dzą ce do osu -
sza nia ba gien i pod mo kłych la sów. Zwra ca uwa gę, że za bie gi te po zba wia ją głusz ca
wie lu waż nych ro ślin ba gien nych i tor fo wi sko wych, sta no wią cych pod sta wę je go
die ty. Pi sze o od wod nie niu Ba gna Ta łan dy, Ba gna Mu la cin, tor fo wi ska ko ło Bo row -
ca. Pi sze rów nież o głę bo kich ro wach wy peł nio nych wo dą, w któ rych to pią się ma so wo
pi sklę ta ku ra ków le śnych (por. ryc. 3). In ne po da wa ne przez nie go przy czy ny to za -
gęsz cza ją ca się sieć dróg le śnych, po wsta wa nie pia skow ni, ośrod ków tu ry stycz no -re -
kre acyj nych. Ko lej ne przy czy ny to dra pież ni ki i po lo wa nia na to ko wi skach.
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Kel ler i Pio trow ska (2001) ja ko głów ne za gro że nia po da ją zmia ny śro do wi sko we
(frag men ta cja drze wo sta nów spo wo do wa na zrę ba mi zu peł ny mi, zmia ny struk tu ry
drze wo sta nu, zmia ny w war stwie ru na), kry tycz nie ma łą licz bę lo kal nych po pu la -
cji, eu tro fi za cję sie dlisk le śnych, na si la ją ce się w ostat nich trzech de ka dach dra pież -
nic two, zwięk szo ną an tro po pre sję bez po śred nią, ko li zje z li niami ener ge tycz nymi
i ogro dze nia mi upraw le śnych oraz kłu sow nic two.

Dzie dzic i in. (2004) dzie lą za gro że nia na sie dli sko we, kli ma tycz ne, wy ni ka ją ce
z re la cji mię dzy ga tun ko wych, an tro po gen ne i po pu la cyj ne. 

To mia łojć w 1992 r. pi sał: li czeb ność [głusz ca – przyp. red.] ule gła wy raź nej re duk -
cji wsku tek po stę pu ją ce go wy rę bu i prze su sze nia la sów oraz w wy ni ku prze eks p loa to wa -
nia nie któ rych po pu la cji po lo wa nia mi. Do ty czy to rów nież ostat nich lat. Jak wy ni ka
z ana li zy prze pro wa dzo nej przez To mia łoj cia i Sta war czy ka (2003), w Pol sce w ob rę -
bie Non -Pas se ri for mes naj bar dziej za gro żo ne jest dal sze trwa nie u nas lę go wisk pta ków
z rzę du Gal li for mes, wszyst kie ro dzi me pta ki z te go rzę du, za rów no le śne jak i po lne, ostat -
nio za ni ka ją. Po dob ne za gro że nia – oraz nie do sta tek po ży wie nia dla pi skląt (owa dy),
ich wy so ka śmier tel ność w chłod ne i mo kre la ta – wska zy wa ne są w ostat nich la tach
na Lu belsz czyź nie (Pio trow ska 2005).

Ryc. 3. Zagrożenia dla głuszca – rowy wypełnione wodą (fot. M. Piotrowska)
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Do ro ta Za wadz ka, Je rzy Za wadz ki

Dy na mi ka po pu la cji głusz ca 
w Pusz czy Au gu stow skiej w la tach 1911–2005
The po pu la tion dy na mics of ca per ca il lie in the 
Au gu stow ska Pri me val Fo rest in 1911–2005 

Sło wa klu czo we: głu szec Te trao urogallus, pre fe ren cje śro do wi sko we, 
roz miesz cze nie to ko wisk, spa dek po pu la cji, Pusz cza Au gu stow ska, Pol ska

SUM MA RY

The population and range of capercaillie Tetrao urogallus in Poland have declined since the
beginning of the 20th century. The aim of this study was to reconstruct the long-term
dynamics of its population in the Augustowska Primeval Forest, NE Poland, and compare
the historical data with the results of spring counts of cocks on leks conducted in 1997–2005.
The population size of capercaillie (with a conservative assumption of sex ratio 1:1) was
estimated at about 300 birds in 1911–1912, 150 in 1925–1928, and 200 in 1979–1981. However,
it decreased to 100–150 individuals in 1997 and to merely 50–70 birds in 2005. Out of the 35
lekking grounds identified in 1925–2005, only 11 were still active in 2005. The mean number
of cocks per lek was 5.4 in 1997 and 2.7 in 2005. The conservation measures applied so far
(status of protected species since 1995 and 0.5 to 1.2-km2 protection zones around the lekking
site established in 2000) have proven to be ineffective. The most likely causes of the observed
decline of the capercaillie population in the Augustowska Primeval Forest include
silvicultural practices (clear-cutting of old stands, changes in forest structure) and predation
pressure (increased abundance of red fox Vulpes vulpes). If the decline continues at the same
rate as that observed in 1997–2005, the local population (one of the four remaining
populations of the species in Poland) will be in danger of extinction in 5–20 years’ time. 

Key words: capercaillie Tetrao urogallus, habitat preferences, lek distribution, population
decline, Augustowska Primeval Forest, Poland 

W ubie głym stu le ciu eu ro pej skie po pu la cje głusz ca Te trao uro gal lus wy ka zy wa ły
trend spad ko wy po łą czo ny z kur cze niem za się gu. W Eu ro pie Środ ko wej udo ku men -
to wa no sze reg lo kal nych eks tynk cji w dru giej po ło wie XX w. (Storch 2000, 2001). Obec -
nie w Eu ro pie z wy jąt kiem Skan dy na wii i Ro sji głu szec wy stę pu je głów nie na ob sza -
rach gór skich. Po pu la cje ni zin ne za cho wa ły się we wschod niej i pół noc nej czę ści
kon ty nen tu. Za naj waż niej sze przy czy ny spad ku li czeb no ści uzna wa ne są: de gra da -
cja sie dlisk, frag men ta cja śro do wisk le śnych i go spo dar ka le śna oraz zmia ny kli ma -
tycz ne (Rol stad, Weg ge 1987; Viht 1995, Storch 2000, 2001; Moss i in. 2001). Zna czą cy
jest tak że wpływ dra pież nic twa (głów nie li sa Vul pes vul pes oraz kru ko wa tych Co rvi -
dae), za kłó ce nia po wo do wa ne przez czło wie ka, ko li zje z ogro dze nia mi upraw le śnych
oraz z po jaz da mi, dryf ge ne tycz ny oraz zbyt ma ła li czeb ność izo lo wa nych po pu la cji
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(Weg ge, Stoo ras 1990; Borsz -
czew ski 1993; Ba ines, Sum -
mers 1997; Be van ger 1995;
Kau ha la, Hel le 2002; Sa chot
i in. 2002; Sa ni ga 2003a, b;
Segel ba cher i in. 2003a i b),
a tak że po lo wa nia na to kach
(Storch 2000; Za wadz ka, Za -
wadz ki 2003a). 

W po cząt ku XX w. po pu la cja głusz ca w Pol sce oce nia na by ła na 2500 osob ni ków,
a w po cząt ku XXI w. – tyl ko na 400–600 pta ków (Gło wa ciń ski 2001; Za wadz ka, Za -
wadz ki 2003a). We dług Gło wa ciń skie go (1992) w dru giej po ło wie XX w. śred nie tem -
po wy mie ra nia wy no si ło 500 osob ni ków na 10 lat. Naj waż niej sze czyn ni ki wa run -
ku ją ce wy mie ra nie głusz ca w Pol sce to: po lo wa nia na to kach przed 1995 r.,
go spo dar ka le śna, dra pież nic two, an tro po pre sja (Za wadz ki i in. 1999, Gło wa ciń ski
2001, Za wadz ka 2004). Od 1995 r. głu szec pod le ga w Pol sce ochro nie ści słej, a je go
to ko wi ska ob ję te są ochro ną stre fo wą.

Ni niej sza pra ca do ku men tu je ba da nia pro wa dzo ne w la tach 1997–2005 w Pusz -
czy Au gu stow skiej, gdzie wy stę pu je jed na z czte rech izo lo wa nych pol skich po pu la -
cji ga tun ku. Z ba dań zmien no ści ge ne tycz nej głusz ca w Pol sce wy ni ka, że po pu la cja
au gu stow ska cha rak te ry zu je się naj wyż szą zmien no ścią. Po nad to stwier dzo na he te -
ro zy go tycz ność oraz bo gac two al le li by ły zbli żo ne do wy stę pu ją ce go w licz nych, roz -
le głych po pu la cjach głusz ca z eu ro pej skiej czę ści Ro sji (Rut kow ski i in. 2005).

Ce lem ba dań by ły:
� oce na li czeb no ści po pu la cji i jej tren dów, 
� okre śle nie roz miesz cze nia i wiel ko ści czyn nych to ko wisk (licz by ko gu tów),
� re kon struk cja wie lo let nich fluk tu acji i zmian li czeb no ści przy uży ciu do stęp -

nych pu bli ka cji i da nych nie pu bli ko wa nych. 

Te ren ba dań

Pol ska część Pusz czy Au gu stow skiej (23o15’E, 54oN) zaj mu je 1140 km2. Pusz cza
le ży na te re nie rów nin nym. La sy po kry wa ją 93% jej po wierzch ni, je zio ra 6%. W drze -
wo sta nach do mi nu je so sna zwy czaj na Pi nus sy lve stris (78%), świerk po spo li ty Pi cea
abies (8%), ol sza czar na Al nus glu ti no sa (9%), brzo za Be tu la ver ru co sa (5%) i dąb Qu er -

Ryc. 1. Kura głuszca 
w Puszczy Augustowskiej 
(fot. G. Zawadzki)



cus ro bur (1%). Śred ni wiek drze wo sta nów wy no si 58 lat. Więk sza część pusz czy, po -
dzie lo na na sześć nad le śnictw, jest ad mi ni stro wa na przez La sy Pań stwo we. W pół -
noc nej czę ści le ży utwo rzo ny w 1989 r. Wi gier ski Park Na ro do wy, zaj mu ją cy po -
wierzch nię 151 km2. Ca ła pusz cza jest ob ję ta ob sza rem spe cjal nym ochro ny pta ków
„Pusz cza Au gu stow ska” w ra mach sie ci Na tu ra 2000.

W Pusz czy Au gu stow skiej ży ją wszyst kie trzy ga tun ki ku ra ków le śnych (głu szec,
cie trzew Te trao te trix oraz ja rzą bek Bo na sa bo na sia). Ze spół ssa ków dra pież nych two -
rzą: lis, je not Nyc te reu tes pro cy ono ides, ku na le śna Mar tes mar tes, wilk Ca nis lu pus,
ryś Lynx lynx. Gniaz du je tam 12 ga tun ków pta ków szpo nia stych Fal co ni for mes oraz
kruk Co rvus co rax. W pusz czy wy stę pu ją licz ne po pu la cje czte rech du żych ro śli no -
żer ców: je le nia szla chet ne go Ce rvus ela phus (in tro du ko wa ne go w 1964 r.), sar ny Ca -
pre olus ca pre olus, dzi ka Sus scro fa oraz ło sia Al ces al ces.

Me to dy

W la tach 1997, 1999 oraz 2001–2005 gro ma dzo no da ne o lo ka li za cji to ko wisk
i licz bie ko gu tów gra ją cych ak tu al nie i w prze szło ści, na pod sta wie li te ra tu ry oraz
wy wia dów z le śni ka mi oraz my śli wy mi. Wszyst kie uzy ska ne in for ma cje o to ko wi -
skach by ły we ry fi ko wa ne w te re nie przez od dwóch do pię ciu osób kon tro lu ją cych
każ de po ten cjal ne to ko wi sko. Oce ny li czeb no ści gra ją cych ko gu tów do ko na no pod -
czas to ków, po mię dzy 10 kwiet nia a 10 ma ja, przed świ tem (od godz. 2 do 6 ra no)
oraz wie czo rem na za pa dach (od godz. 18 do 21). 

Na pod sta wie li te ra tu ry ło wiec kiej i or ni to lo gicz nej z XX w. oraz spra woz daw czo -
ści pla nów ło wiec kich nad le śnictw prze pro wa dzo no pró bę re kon struk cji wie lo let -
niej dy na mi ki po pu la cji głusz ca w Pusz czy Au gu stow skiej. Wy ko rzy sta no wy ni ki in -
wen ta ry za cji zwie rzy ny łow nej w nad le śnic twach do oce ny licz by ko gu tów na
to ko wi skach w la tach 1979–1981 oraz da ne o li czeb no ści je le nia i li sa z lat 1960–2005. 

Wy ni ki 

Dy na mi ka po pu la cji

W po cząt ku XX w. wy stę po wa nie głusz ca od no to wa no we wszyst kich nad le śnic -
twach Pusz czy Au gu stow skiej (por. tab. 1). W opar ciu o da ne an kie to we uzy ska ne od
pra cow ni ków La sów Pań stwo wych Sza błow ski (1913, za Do ma niew skim 1933)
stwier dził obec ność co naj mniej 284 pta ków. Na pod sta wie ana li zy tych da nych Do -
ma niew ski (1933) oce nił, że w la tach 1911–1912 w Pusz czy Au gu stow skiej wy stę po wa -
ło ok. 400 głusz ców na po wierzch ni 869 km2, śred nie za gęsz cze nie wy no si ło więc
0,33–0,46 os./km2. Do ma niew ski (1933) po da wał tak że, że po pu la cja istot nie zmniej -
szy ła się pod czas I woj ny świa to wej i woj ny pol sko -so wiec kiej (1919–1920). Wy ni ki
an kie ty z lat 1925–1928 do ku men to wa ły 75 ko gu tów lub to ko wisk, ale „w ostat nich
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la tach [czy li ok. 1930 r. – przyp. aut.] po pu la cja wi docz nie od bu do wa ła się” (Do ma -
niew ski 1933). Naj wyż szą li czeb ność głusz ca (do kład ne da ne nie są zna ne) od no to wa -
no w 1937 r. (Pe tru se wi czo wa 1937, za Ka niew skim 1975). Ka niew ski (1975) in for mo -
wał o zna czą cym spad ku po pu la cji po II woj nie świa to wej. W la tach 50. li czeb ność
wzro sła po now nie. Do stęp ne da ne dla te go okre su dla Nad le śnic twa Szcze bra do ku -
men tu ją 20 ko gu tów w 1952 r. oraz 12 w 1959. Opi so we in for ma cje z lat 1959–1962
po twier dza ły obec ność ak tyw nych to ko wisk w pię ciu nad le śnic twach. De fi ni tyw nie
głu szec wy gi nął w Nad le śnic twie Su wał ki. 

Prze pro wa dzo ne przez au to rów ni niej sze go ar ty ku łu li cze nia w la tach: 1997,
1999 oraz 2001–2005 wy ka za ły sta ły spa dek li czeb no ści głusz ca z 54–75 ko gu tów
w 1997 r. do 26–34 w 2005 (por. tab. 1). Przy za ło że niu, że sto su nek płci wy no si
w przy bli że niu 1:1 (Ro ma now 1988, Borszczew ski 1993) cał ko wi ta li czeb ność ga tun -
ku wy no si ła 110–150 osob ni ków w 1997 r. i 50–70 w 2005. Po pu la cja wy stę po wa ła tyl -
ko we wschod niej czę ści pusz czy, na łącz nej po wierzch ni 483 km2. Za gęsz cze nie wy -
no si ło 0,23–0,31 os./km2 w 1997 r. i 0,10–0,14 os./km2 w 2005 r. 

Na pod sta wie da nych licz bo wych oraz in for ma cji opi so wych pod ję to pró bę re -
kon struk cji dy na mi ki po pu la cji głusz ca w ca łej Pusz czy Au gu stow skiej oraz na te re -
nie obec ne go Nad le śnic twa Szcze bra w la tach 1911–2005 (ryc. 2). Fluk tu acje li czeb no -
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Tabela 1. 
Wy stę po wa nie i li czeb ność głusz ca (ko gu tów na to ko wi sku, wszyst kich pta ków lub 
od no to wa nych czyn nych to ko wisk) w Pusz czy Au gu stow skiej i sze ściu nad le śnic twach 
(w obec nych gra ni cach ad mi ni stra cyj nych, zob. ryc. 3) w la tach 1911–2005

Nad le śnic two

Sza cun ko wa licz ba głusz ców

1911–1912a

(ra zem 
pta ków 

[*] lub ♂♂)

1925–1928b

(♂♂)

1959–1962c

(to ko wisk 
[+] lub ♂♂)

1979–1981d

(to ko wisk 
[+] lub ♂♂)

1997e

(♂♂)
2005e

(♂♂)

Au gu stów 11 ♂♂ 15 + 25 15–22 9–12

Głę bo ki Bród i Wi gier ski
Park Na ro do wy 60* 24 + 21 0–2 0

Pła ska 60* 15 + 18 20–28 3–5

Po mo rze 130* 20 + 33 13–17 13–16

Su wał ki 3 ♂♂ 0 0 0 0 0

Szcze bra 20* 1 12 ♂♂ + 6 1

Ca ła pusz cza ♂♂ 149 75 ? > 97 54–75 26–34

Ra zem pta ków 298 152 ? > 194 108–150 52–68

Li czeb ność je le nia 0 0 0 ? 1171 1952

Li czeb ność li sa ? ? < 400 ? 630 798

Źró dła: a Sza błow ski (1913), b Do ma niew ski (1933), c Świę to rzec ki (1959, 1962), d ar chi wal ne wy ni ki in wen ta ry za cji
zwie rzy ny łow nej w nad le śnic twach, e ni niej sza pra ca, ? – brak da nych. Pismem półgrubym ozna czo no licz bę wszyst -
kich pta ków osza co wa ną przy za ło że niu sto sun ku płci 1:1 (Ro ma now 1988). Da ne o li czeb no ści je le nia i li sa po cho -
dzą z in wen ta ry za cji zwie rzy ny łow nej w nad le śnic twach.



ści w pierw szej po ło wie XX w. by ły spo wo do wa ne dzia ła nia mi wo jen ny mi. Wy da je
się jed nak, że od bu do wa po pu la cji po woj nach nie by ła kom plet na. Od lat 80. XX w.
po pu la cja wy ka zu je sta ły spa dek. Daw niej sze da ne (z lat 1911–1997) su ge ru ją wol -
niej szy re gres (śred nio 2 ko gu ty rocz nie), pod czas gdy w la tach 1997–2005 tem po wy -
mie ra nia wzro sło do 3,5–5 ko gu tów na rok. Je że li ta kie tem po spad ku utrzy ma się,
po pu la cji głusz ca za gro zi wy gi nię cie ok. 2013 r. (mi ni mal na oce na li czeb no ści ko gu -
tów: Rok = 7105,284 – 3,530 (N ko gu tów), R2 = 0,832, p = 0,004; mak sy mal na oce na: Rok
= 10725,206 – 5,331 (N ko gu tów), R2 = 0,905, p = 0,003). Przy za sto so wa niu 90% prze dzia -
łu uf no ści dla oby dwu li nii re gre sji praw do po dob ny okres eks tynk cji na stą pi w la -
tach 2008–2027. 

Licz ba i roz miesz cze nie to ko wisk

Spo śród 35 to ko wisk, od no to wa nych w la tach 1925–2005, 24 (69%) za ni kło w szyb -
kim tem pie (6–7 to ko wisk na 10 lat) w la tach 70. i 80. XX w. (por. ryc. 3). Dla 4 wciąż
ist nie ją cych to ko wisk (Ku riań skie Ba gno, Lip ki, Łoz ki oraz Dwor czy sko) do stęp ne są
da ne o licz bie gra ją cych ko gu tów z lat 1976–1996. Na każ dym z to ko wisk to ko wa ło ich
8–18, śred nio 12 (SE = 0,9; n = 13 to ko wisk -lat). W la tach 2002–2005 na tych sa mych to -
ko wi skach stwier dzo no 2–7 ko gu tów, śred nio 5 (SE = 0,9; n = 8 to ko wisk -lat). W 1997 r.
w Pusz czy Au gu stow skiej by ło 12 czyn nych to ko wisk z od 1 do 16 ko gu tów na każ -
dym z nich (śred nio 5,4). Tyl ko na 3 are nach prze by wa ło po wy żej 10 sam ców. Naj bliż -
sza od le głość mię dzy są sied ni mi to ko wi ska mi wy no si ła od 1,8 do 9,6 km, śred nio
4,5 km. W 2005 r. stwier dzo no 11 czyn nych to ko wisk z 1–7 ko gu ta mi, śred nio 2,7. Na
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Ryc. 2. Dynamika populacji głuszca (liczba grających kogutów) w całej Puszczy
Augustowskiej oraz w Nadleśnictwie Szczebra (lokalizacja na ryc. 3) w latach 1911–2005,
zrekonstruowana na podstawie dostępnych źródeł. Dane z tab. 1 dotyczące liczebności
wszystkich osobników w latach 1911–1912 przeliczono z liczby kogutów przy założeniu
stosunku płci 1:1 (za Romanowem 1988)
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żad nym nie to ko wa ło wię cej niż 10 ko gu tów, a 7 z nich by ło za ję tych tyl ko przez 1–2
sam ce. Naj bliż sza od le głość mię dzy miej sca mi to ków wy no si ła od 2 do 11 km, śred -
nio 5,8 km. 

Rów no le gle z kur cze niem się po pu la cji od no to wa no wzrost stwier dzeń nie zwy -
kłych za cho wań pta ków. Czę ste by ły ob ser wa cje agre syw nych ko gu tów i nie pło chli -
wych kur po da wa ne w la tach 70. (Ka niew ski 1975, 1976). W po cząt ku XXI w. re gu lar -
nie (1–3 ra zy w ro ku) ob ser wo wa ne są nie pło chli we ku ry oraz agre syw ne ko gu ty,
zbli ża ją ce się do lu dzi w okre sie to ków (Za wadz ka, Za wadz ki 2003b). 

Śmier tel ność

Stra ty lę gów (n = 3 znie sie nia) by ły po wo do wa ne przez ssa ki dra pież ne, dzia łal -
ność go spo dar czą w La sach Pań stwo wych oraz za bi cie ku ry przez sa mo chód. Spo -
śród 22 przy pad ków śmier tel no ści pta ków do ro słych 17 (77%) by ło spo wo do wa ne
przez dra pież ni ki, głów nie li sa, 5 przez ko li zje (z sa mo cho da mi, ogro dze nia mi
upraw oraz li nią te le fo nicz ną). We dług in for ma cji uzy ska nych od my śli wych w la -
tach 50. znaj do wa no mar twe głusz ce po opry skach DDT prze ciw ko chra bąsz czo wi
ma jo we mu Me lo lon tha me lo lon tha. Bra ku je do kład nej ewi den cji od strza łu głusz ca,
pro wa dzo ne go w pusz czy do 1992 r. Nie mniej jednak, z da nych Pol skie go Związ ku

Ryc. 3. Rozmieszczenie opuszczonych (z czasem wygaśnięcia) i czynnych w 2005 r. tokowisk
głuszca w Puszczy Augustowskiej



Ło wiec kie go wy ni ka, że w la tach 1952–1992 w ca łej Pusz czy Au gu stow skiej od strze -
lo no przy naj mniej 189 ko gu tów (od 2 do 9 rocz nie, śred nio 4,6). 

Dys ku sja

Wzo rzec wy mie ra nia głusz ca w Pusz czy Au gu stow skiej jest po dob ny do po da wa -
nych z in nych re gio nów Eu ro py (Moss i in. 2000, 2001; Sa chot i in. 2002; Sa ni ga
2003a; Klaus, Berg mann 2004). Jed nak że, w opar ciu o ni niej sze da ne, nie moż na
wska zać po je dyn czej, naj waż niej szej przy czy ny kur cze nia się po pu la cji. Wy so ce
praw do po dob ne jest współ dzia ła nie kil ku czyn ni ków. Klu czo wą ro lę od gry wa go -
spo dar ka le śna, szcze gól nie zrę by zu peł ne wy ko ny wa ne na miej scach to ków, in ten -
syw ne i czę ste trze bie że pro wa dzo ne w cią gu ca łe go ro ku, wy ci na nie sta rych drzew
(prze sto jów) i gro dze nie upraw siat ką me ta lo wą. Zmia na struk tu ry la su (szcze gól -
nie po przez ob ni że nie wie ku drze wo sta nów i wzrost ich zwar cia) oraz wzrost gę sto -
ści i ja ko ści sie ci dróg le śnych wpły wa ją na in ten syw ność nie po ko je nia i pło sze nia
pta ków przez lu dzi oraz przez wy wóz drew na. Po dob ne czyn ni ki opi su je Sa ni ga
(2003a, b) w sło wac kich Kar pa tach, gdzie po gor sze nie śro do wi ska le śne go by ło naj -
waż niej szą przy czy ną spad ku li czeb no ści głusz ca. Dzia łal ność go spo dar cza w la sach,
frag men ta cja la sów i zmia ny ich struk tu ry by ły głów ny mi przy czy na mi kur cze nia
się po pu la cji głusz ca w Tu ryn gii w Niem czech (Bo ock, Pa pe 1995). Te sa me przy czy -
ny re gre su ku ra ka by ły wska zy wa ne przez Klau sa i Berg man na (2004) w Niem czech
oraz przez Viht (1995) w Es to nii. Ko li zje z ogro dze nia mi, naj waż niej sza przy czy na
śmier tel no ści w Szko cji (Ba ines, Sum mers 1997), praw do po dob nie nie są aż tak waż -
ne dla Pusz czy Au gu stow skiej.

Dru gim bar dzo waż nym czyn ni kiem wpły wa ją cym na wy mie ra nie głusz ca mo -
że być dra pież nic two. W cią gu ostat nich 20 lat li czeb ność li sa w Pusz czy Au gu stow -
skiej rap tow nie wzro sła (por. tab. 1). Wy ni ki ba dań z in nych re gio nów su ge ru ją istot -
ny wpływ dra pież ni ków opor tu ni stycz nych na dy na mi kę po pu la cji głusz ca (Storch
1991, Sto ra as i in. 1999, Storch i in. 2005). Dra pież nic two na lę gach (ja jach i pi sklę -
tach) li mi tu je po pu la cje głusz ca na Sło wa cji (Sa ni ga 2002, 2003a, b), a praw do po dob -
nie tak że w Fin lan dii (Kau hu la, Hel le 2002). Suk ces lę go wy głusz ca w Szko cji był naj -
wyż szy na ob sza rach, gdzie ogra ni cza no li czeb ność dra pież ni ków (Ba ines i in. 2004). 

Ko lej nym waż nym pro ble mem jest wzrost li czeb no ści je le nia in tro du ko wa ne go
do Pusz czy Au gu stow skiej (por. tab. 1). Bo ock i Pa pe (1995) wy ka za li, że wzrost li -
czeb no ści ssa ków ko pyt nych mo że ne ga tyw nie wpły wać na po pu la cję głusz ca
poprzez kon ku ren cję po kar mo wą. Je le nio wa te zgry za ją ja go dzi ska, na któ rych ży ją
lar wy owa dów sta no wią cych pod sta wo wy po karm pi skląt głusz ca. Ba da nia pro wa -
dzo ne w Al pach su ge ru ją, że izo lo wa ne po pu la cje głusz ca są wy so ce na ra żo ne na
wy gi nię cie, głów nie z po wo du ogra ni cze nia prze pły wu ge nów i dy stan su geo gra -
ficz ne go (Se gel ba cher, Storch 2002; Se gel ba cher i in. 2003a, b). Zgod nie ze scho la -
stycz nym mo de lem zbu do wa nym przez Grimm i Storch (2000), mi ni mal na wiel kość
ży wot nej po pu la cji po win na wy no sić ok. 470 osob ni ków, przy ry zy ku wy mar cia nie -
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prze kra cza ją cym 1% w cią gu 100 lat. Cho ciaż au gu stow ska po pu la cja głusz ca ma
praw do po dob nie kon takt z pta ka mi ży ją cy mi w li tew skiej i bia ło ru skiej czę ści pusz -
czy, to li czeb ność głusz ca po za gra ni ca mi kra ju jest niż sza niż w pol skiej czę ści 
(T. Paw lusz czyk, da ne nie pu bli ko wa ne). 

Od 1995 r. głu szec pod le ga praw nej ochro nie ga tun ko wej, jed nak nie za po bie gła
ona spad ko wi li czeb no ści (Gło wa ciń ski 2001, Za wadz ka 2004). Od 2000 r. część to ko -
wisk głusz ca w Pusz czy Au gu stow skiej zo sta ła ob ję ta stre fa mi ochron ny mi wiel ko ści
0,5–1,2 km2 każ da. Po wierzch nie te są jed nak zbyt ma łe, gdyż po win ny obej mo wać
co naj mniej 200–1000 ha (Méno ni i in. 2008). Je że li dzia łal ność go spo dar cza w la sach
nie zo sta nie ogra ni czo na na ca łym te re nie prze by wa nia głusz ca na za sa dach po dob -
nych jak w stre fach ochron nych, ochro na ga tun ku bę dzie nie sku tecz na. Wy da je się,
że au gu stow ską po pu la cję głusz ca, zło żo ną z 50–70 pta ków w 2005 r., z rocz nym tem -
pem wy mie ra nia 5–9%, cze ka wy mar cie, je że li nie zo sta ną szyb ko pod ję te spe cjal ne
dzia ła nia ochron ne. 

Po dzię ko wa nia

Dzię ku je my prof. dr hab. Bo gu mi le Ję drze jew skiej za uwa gi do wcze śniej szej
wer sji ma szy no pi su oraz le śni kom z Pusz czy Au gu stow skiej, szcze gól nie Krzysz to fo -
wi Fie do ro wi czo wi, Do ro cie Pie chow skiej i Wal de ma ro wi Sud ni ko wi, za po moc
w pra cach te re no wych. Dzię ku je my kie row nic twu nad le śnictw: Au gu stów, Głę bo ki
Bród, Pła ska, Po mo rze i Szcze bra oraz Ja no wi Goź dziew skie mu z Za rzą du Okręgo -
we go PZŁ za udo stęp nie nie ar chi wal nych da nych ło wiec kich i pla nów urzą dza nia
la su. 
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Wło dzi mierz Ci choc ki

Roz miesz cze nie to ko wisk cie trze wia 
w Ko tli nie Oraw sko -No wo tar skiej
The di stri bu tion of leks of the black gro use 
in the Oraw sko -No wo tar ska Val ley 

Sło wa klu czo we: cie trzew Te trao te trix, li czeb ność po pu la cji, sto su nek płci,
Ko tli na Oraw sko -No wo tar ska, Pol ska

SUM MA RY

The Orawsko-Nowotarska Valley is inhabited by one of the most numerous black grouse
populations in Poland. As of 2002, at least 13 leks and 306–340 individuals were identified in
the Valley area. The Orawsko-Nowotarska Valley’s black grouse population is in close contact
with the Slovak population. During and after the lekking season, single cocks displaying
alone can sometimes be found in the Valley area. In recent years, differences in lek



distribution have been observed. The changes are the result of disturbing the birds on leks
and abandoning of mowing of the meadows which so far have been their courting grounds.

Key words: black gro use, Te trao te trix, po pu la tion numbers, sex ra tio, Oraw sko -No wo tar ska
Val ley, Po land 

Ko tli nę Oraw sko -No wo tar ską za miesz ku je jed na z naj licz niej szych po pu la cji cie -
trze wia w Pol sce. Po nie waż du ża jej część za sie dla tor fo wi ska wy so kie wraz z ota cza -
ją cy mi je nie wiel kimi za drze wie nia mi i la sa mi, a do oko ła znaj du ją się łą ki i po la
upraw ne, moż na te pta ki do kład nie po li czyć.

Wszyst kie to ko wi ska znaj du ją się na te re nie ad mi ni stro wa nym przez Nad le śnic -
two No wy Targ. Te re ny tor fo wisk i po tor fi to wła sność pry wat na, na któ rej by tu je
naj sil niej sza po pu la cja w wo je wódz twie i jed na z sil niej szych w Pol sce, li czą ca 146–
152 ♂♂ (306 osobników). Rów no cze śnie jest to je dy na po pu la cja w Pol sce, dla któ rej
moż na okre ślić na czę ści po wierzch ni struk tu rę płci oraz struk tu rę prze strzen ną ca -
łej po pu la cji. W 2002 r. we dług bar dzo do kład nych li czeń po le ga ją cych na prze miesz -
cza niu się na nar tach po tor fo wi sku i wy pła sza niu wszyst kich by tu ją cych tam pta -
ków po li czo no 306 osob ni ków (w tym 146 ♂♂ i 160 ♀♀). Oczy wi ście tak szcze gó ło wo
mo gą być po li czo ne tyl ko pta ki, któ re by tu ją na tor fo wi skach oto czo nych przez od -
kry te po la. Część po pu la cji by tu je w la sach i tu już li cze nia nie są tak do kład ne. Ogó -
łem we dług sza cun ku w 2002 r. prze by wa ło na te re nie Ko tli ny Oraw sko -No wo tar -
skiej 306–340 osob ni ków. Po dob nie jak na Ba biej Gó rze, ist nie je tu ści sły kon takt
z po pu la cją sło wac ką. Na te re nie ko tli ny znaj du je się 12 to ko wisk.

1. Za chod ni brzeg cof ki Je zio ra Oraw skie go i Czar nej Ora wy to te ren, na któ rym
po ło żo ne jest naj bar dziej na za chód wysunięte to ko wi sko. Spo ty ka się tu taj 7–10
ko gu tów w 2–3 miej scach – ko ło Dzie dziń skiej Po la ny, na po łu dnie i na pół noc od
Ja no wia ków ki. Na łą kach tych zi mą by wa ją widzia ne sku pi ska do 80 cie trze wi.
Ta kie sku pie nia obserwo wa no rów nież na łą kach po wschod niej stro nie cof ki
mię dzy Chyż nem a Ja błon ką. Pta ki te przy la tu ją do nas ze Sło wa cji.

2. Dal sze to ko wi sko znaj du je się na po łu dnio wy  za chód od wsi Chyż ne, na tak zwa -
nym Wy ro bi sku w po bli żu tor fo wi ska Pu stać i Urbar kie go La su. Spo ty ka no tu taj
do 6 ♂♂ i co naj mniej 3 ♀♀. W po bli skim Le sie Ham rzy ska wi dzia no rów nież ku -
rę wo dzą cą pi sklę ta.

3. Na pół noc od te go to ko wi ska, przy tor fo wi sku Ja siow ska Pu ści zna znaj du je się
na stęp ne to ko wi sko, gdzie ob ser wo wa no 4–8 ko gu tów. Pta ki te wi dy wa no prze -
miesz cza ją ce się za rów no w kie run ku po łu dnio wym na Wy ro bi sko, jak i w kie -
run ku za chod nim w stro nę Oraw skie go Je zio ra, jed nak z re gu ły trzy ma ły się oko -
lic Ja siow skiej Pu ści zny. Je dy nie gwał tow ne spło sze nie przez lu dzi do pro wa dza ło
do dłu go dy stan so wych prze miesz czeń. Licz by ko gu tów dla tych dwóch to ko wisk
po da no na pod sta wie rów no cze snych ob ser wa cji.

4. Na pół noc od Pu ści zny Wiel kiej ob ser wo wa no na to ko wi sku 11–17 ♂♂, do któ -
rych wy cho dzi ło mi ni mum 12 kur. Po spło sze niu pta ki z te go to ko wi ska prze -
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miesz cza ły się z re gu ły na bli ski dy stans, je dy nie dwa ra zy ob ser wo wa no po je -
dyn cze prze lo ty na po łu dnie, a raz na wschód.

5. Na po łu dnio wym skra ju Pu ści zny Ma łej ob ser wo wa no na to ko wi sku 2–3 ♂♂.
6. Dwa osob ne to ko wi ska znaj do wa ły się na po tor fiach przy tor fow ni. Tuż przy to -

rach spo ty ka no do 7 ♂♂, a bar dziej na pół noc, przy reszt kach tor fo wi ska Kacz -
mar ka do 5 ♂♂. Ob ser wo wa no prze miesz cza nie się pta ków mię dzy oby dwo ma
to ko wi ska mi. Licz by ko gu tów dla tych dwóch to ko wisk po da no na pod sta wie
rów no cze snych ob ser wa cji.

7. Na za chód od wsi Pod czer wo ne znaj du je się jed no z naj sil niej szych to ko wisk.
Z re gu ły ob ser wo wa no tam od 13 do 22 pta ków, ale zda rza ły się dni, w któ rych
w chwi li ob ser wa cji za uwa żo no 31 ♂♂. Praw do po dob nie wy ni ka ło to z łą cze nia
się na mo ment ko gu tów z są sia du ją cych ze so bą to ko wisk. Zja wi sko to ob ser wo -
wa no, gdy pta ki by ły nie po ko jo ne przez li sa lub czło wie ka. Na wi dok pta ków dra -
pież nych ko gu ty za ta cza ły tyl ko ko ło i wra ca ły na miej sce to ków. Przy in ten syw -
nej pe ne tra cji to ko wi ska przez li sa lub czło wie ka pta ki roz pra sza ły się zu peł nie
i te go dnia za zwy czaj nie od by wa ły się już to ki. To tu taj ob ser wo wa no w 2000 r.
ko pu la cję ko gu tów cie trze wia z sa mi cą ba żan ta. 

8. Bar dziej na po łu dnie, na łą kach przy tor fo wi sku Przy bo jec znaj du je się to ko wi -
sko od wie dza ne przez 7–9 ♂♂. Pta ki po spło sze niu przez li sa czę sto prze miesz -
cza ły się na to ko wi sko nie da le ko Pod czer wo ne go. Na to to ko wi sko zla ty wa ły tak -
że cza sa mi pta ki ze Sło wa cji.

9. Nie wy ka zy wa nym do tej po ry to ko wi skiem są łą ki mię dzy Czar nym Du naj cem
a Mię tu stwem, tzw. Bo ry Mię tu sie, gdzie ob ser wo wa no 3–5 ♂♂. Pta ki te to ko wa -
ły pa rę dni, a na stęp nie po spło sze niu prze miesz cza ły się czę sto na to ko wi ska
pół noc ne.

10. Rozległy ob szar to ko wisk na pół noc od dro gi Czar ny Du na jec – Pie kiel nik oraz na
wschód od rze ki Czar ny Du na jec w oko li cach tor fo wi ska Ba li gów ka i Pu ści zny
Rę ko wiań skiej. Zna nych jest 7–8 sta łych miejsc to ków, na któ rych łącz nie spo ty -
ka się do 38 ♂♂. Te to ko wi ska znaj du ją się na łą kach na po łu dnie i pół noc od Ba -
li gów ki, na po lach i łą kach na po łu dnie i wschód od Pu ści zny Rę ko wiań skiej oraz
na łą kach na jej pół noc nym skra ju. Oprócz te go to ko wi sko do 9 ♂♂ znaj do wa ło
się na wschod niej stro nie szo sy Czar ny Du na jec – Pie niąż ko wi ce na po lach Dłu -
go po la. Obec nie w je go naj bliż szym są siedz twie po wsta ła żwi row nia. Ma ona
kon ce sję na 20 lat po zy ska nia żwi ru na 10 ha te re nu, a na stęp ne 20 ha czy nio ne
są sta ra nia. Rów no cze śnie na tym te re nie stwier dzo no wy stę po wa nie sa mot ne -
go ko gu ta, któ ry ca ły czas to ko wał od dziel nie po za głów ny mi to ko wi ska mi. Trzy
ko gu ty przez ca ły se zon trzy ma ły się ok. 250 m na pół noc od cmen ta rza w Czar -
nym Du naj cu.
Mię dzy ty mi to ko wi ska mi ist nie je peł na wy mia na ko gu tów. Stwier dzo no tu taj
wy cho dze nie na to ko wi ska co naj mniej 45 ♀♀. Na Pu ściź nie Rę ko wiań skiej za -
ob ser wo wa no dwie ku ry wo dzą ce pi sklę ta. 

11. Na stęp nym ob sza rem, gdzie stwier dzo no więk szą licz bę to ko wisk, jest te ren
ogra ni czo ny od pół no cy Czar nym Du naj cem, a od po łu dnia szo są Czar ny Du na -
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jec – No wy Targ. Obec nie naj licz niej sze to ko wi sko znaj du je się na po łu dnie od
Dłu go po la (stwier dzo no do 21 ♂♂). Bar dziej na wschód położone jest to ko wi sko
na po lach na pół noc od Pu ści zny Fran ków Brze żek (do 9 ♂♂). Na stęp ne – mię dzy
Pu ści zną Fran ków Brze żek a tor fo wi skiem Przy miar ki (do 12 ♂♂). Naj bar dziej
wy sunięte na wschód jest to ko wi sko mię dzy Przy miar ka mi a wsią Ludź mierz
(do 9 ♂♂). Na tym te re nie, ze wzglę du na du żą pe ne tra cję lu dzi i bar dzo inten -
syw  ne po zy ska nie tor fu, co wią że się z czę stym ru chem sa mo cho dów cię ża ro -
wych i sprzę tu wy do by wczego (ko par ki), to ko wi ska ule gać za czy na ją roz pro -
szeniu i są prze no szo ne na no we miej sca. Do ty czy to zwłasz cza to ko wisk
w oko li cach tor fo wi ska Przy miar ki. 
Pta ki z wszyst kich tych to ko wisk prze miesz cza ją się po mię dzy ni mi. Spo ra dycz -
ne ob ser wa cje wska zu ją rów nież na in ne kie run ki prze miesz czeń. Część pta ków
wę dru je na za chód, na to ko wi ska ob sza ru 11, a je den ko gut prze la tu je i sys te ma -
tycz nie to ku je na łą kach na po łu dnie od rze ki Ro goź nik. 

12. Ostat nie to ko wi sko ob ję te ob ser wa cja mi znaj do wa ło się w oko li cach lot ni ska, ko -
ło la su Czer wo ny Bór i re zer wa tu „Bór na Czer wo nem”. Na po łu dnie od lot ni ska
wi dzia no do 3 ♂♂.
Na ca łym te re nie Ko tli ny Oraw sko -No wo tar skiej spo ty ka my w se zo nie lę go wym

i po za nim po je dyn cze ko gu ty, któ re cza sa mi to ku ją sa mot nie. 
W cią gu se zo nu oraz w ko lej nych la tach za cho dzą pew ne róż ni ce w roz miesz cze -

niu to ko wisk. Zmia ny te wy ni ka ją z nie po ko je nia pta ków na to ko wi sku oraz z za nie -
cha nia ko sze nia łąk, na któ rych od by wa ły się do tych czas to ki. Szcze gól nie w ostat -
nich la tach co raz więk szy wpływ na roz miesz cze nie to ko wisk ma ją nie ko szo ne łą ki.
Po 2–3 la tach od za nie cha nia ko sze nia łą ka za ra sta tak wy so ko, że nie na da je się na
to ko wi sko cie trze wi.

Od po cząt ków li sto pa da pro wa dzo no ob ser wa cje zi mo wych sku pień cie trze wi.
Pta ki te wi dzia no ko ło wszyst kich miejsc to ko wych, jed nak miej sca sku pień wy stę -
pu ją w in nych śro do wi skach. Czę sto są to za drze wie nia brzo zy lub po roz rzu ca ne za -
drze wie nia so sno we. 

Spo ty ka ne stad ka mia ły róż ną li czeb ność oraz róż ną struk tu rę płci. Naj licz niej -
sze li czy ły do 54 pta ków. Spo ty ka no za rów no sta da jed no pł cio we, jak i mie sza ne.
Naj więk sze sta do sam ców – li czą ce 32 osob ni ki – od no to wa no 17 stycz nia 2004 r.
w oko li cach Czar ne go Du naj ca, a naj więk sze sta do sa mic – 13 osob ni ków – 15 mar ca
2003 r. na pół noc nych obrze żach tor fo wi ska „Ba li gów ka”. Naj więk sze sta do mie sza -
ne – 54 osob ni ki (44 sa mi ce i 10 sam ców) – stwier dzo no w li sto pa dzie 2004 r. na te re -
nie ko pal ni tor fu na Pu ściź nie Wiel kiej. We dług in for ma cji oko licz nych miesz kań -
ców na łą kach na po łu dnie od Ja błon ki spo ty ka no w tym cza sie na wet 80 osob ni ków.
W sta dach tych czę sto do mi no wa ły sa mi ce. Przy kła do wo 8 grud nia 2001 r. po mię dzy
Ba li gów ką a Pu ści zną Rę ko wiań ską że ro wa ło na so snach i brzo zach 26 pta ków 
(18 ♀♀ i 8 ♂♂). Na ob ser wo wa nych zi mą 56 stad, w któ rych roz po zna no płeć pta -
ków, stwier dzo no ich wy stę po wa nie w pro por cji 1,55 ♂♂: 1 ♀♀. Ogó łem przez ca ły
okres ba dań w okre sie je sien no -zi mo wym wi dzia no 785 osob ni ków, a śred nia li czeb -
ność sta da wy no si ła 14 osob ni ków. 
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Obec nie jest to w mia rę sta bil na me ta po pu la cja cie trze wia. Pa mię tać jed nak trze -
ba, że – jak mó wią zgod nie my śli wi i przy rod ni cy -ama to rzy pe ne tru ją cy od lat te te -
re ny – obec na li czeb ność to tyl ko 30–40% pta ków, któ re wi dy wa no jesz cze w la tach 60.
i 70. XX w. Wy da je się, że spa dek po pu la cji cie trze wia w Ko tli nie Oraw sko -No wo tar -
skiej zo stał w ostat nich la tach spo wol nio ny lub na wet za trzy ma ny. Nie ste ty, na dal
nie ma my żad ne go ro ze zna nia, czy jest to zja wi sko chwi lo we, a przede wszyst kim –
ja kie są przy czy ny i rze czy wi ste roz mia ry spad ku li czeb no ści te go ga tun ku. 

Ro bert Ka mie niarz

Zmia ny w wy stę po wa niu cie trze wia w Pol sce
mię dzy la ta mi 1993–1994 a 2006–2007 
Chan ges in black gro use di stri bu tion in Po land 
in the pe riod be twe en 1993–1994 and 2006–2007 

Sło wa klu czo we: cie trzew Te trao te trix, are ał, wy stę po wa nie, zmia ny, Pol ska

SUM MA RY

The analysis of changes in the area of black grouse distribution was based on hunters’
reports. In 1993–1994, the black grouse colonised the southern and eastern regions of Poland.
5.5% of the analysed hunting districts regularly reported the presence of these birds. At the
turn of the 20th century, the black grouse were no longer observed in the Central and Eastern
Sudetes and Siedlecka Upland. In the Sandomierska Valley and Polesie Lubelskie, only single
refuges of this species were preserved. Also a marked decrease in the area of black grouse
habitats was observed in the Dolnośląskie Forests and on the Śląsko-Krakowska Upland, the
Małopolska Upland, the Białostocka and Bielska Plateaus, as well as in the Mazurian
Lakeland and Kurpiowska Plain. In the region encompassing the Biebrza Valley and the
Augustowska Primeval Forest, the disappearance of black grouse in some hunting districts
was accompanied by a parallel appearance of new refuges. In the Western Sudetes and
Western Carpathians, the area colonised by this species expanded. In the years 2006–2007,
only 3.2% of hunting clubs’ reports confirmed the regular occurrence of black grouse. The
black grouse population decline rate in Poland slightly slowed down – an analogous indicator
for the period between 1982–1983 and 1993–1994 was 49%. This may have been a consequence
of the regional programs for the conservation of this species which were implemented at
the turn of the 20th century. 

Key words: black gro use Te trao te trix, area, di stri bu tion, chan ges, Po land 

Gwał tow ny spa dek li czeb no ści cie trze wi w ska li kra ju roz po czął się w po ło wie lat
70. XX w. Gra czyk i in. (1986), ana li zu jąc da ne spra woz daw czo ści ło wiec kiej z lat 1977–



83, stwier dzi li, że zmniej sza nie sta nów li czeb nych mia ło miej sce w więk szo ści wo je -
wództw. W la tach 80. i 90. trend spad ko wy po stę po wał. Cie trzew za sie dlał wów czas
już tyl ko kil ka na ście, czę sto nie wiel kich re jo nów kra ju. Ko lej na ana li za da nych ze spra -
woz dań ło wiec kich wy ka za ła, że mię dzy la ta mi 1982–1983 a 1993–1994 li czeb ność cie -
trze wi w Pol sce zmniej szy ła się o 67%, a are ał po pu la cji o 49%. Istot ne ogra ni cze nie are -
ału te go ga tun ku na stą pi ło w więk szo ści re gio nów Pol ski (Ka mie niarz 1997). 

W la tach 1993–95 stwier dzo no, że re gre so wi cie trze wia w Pol sce to wa rzy szy ły
zmia ny śro do wi sko we w te re nach je go wy stę po wa nia, któ re naj czę ściej by ły kon se -
kwen cją ob ni że nia po zio mu wód grun to wych w wy ni ku jed no kie run ko wych me -
lio ra cji. Na osu szo nych tor fo wi skach wy ci na no za ro śla sta no wią ce osto je tych pta -
ków, a tak że in ten sy fi ko wa no wy pas zwie rząt go spo dar skich. Te ostat nie zu ba ża ły
sza tę ro ślin ną w stre fie eko to no wej na po gra ni czu łąk i la su, po gar sza jąc wa run ki
osło no we w okre sie lę gów cie trze wi. Z ko lei w la sach skut kiem me lio ra cji by ło za le -
sie nie wie lu, wcze śniej pod mo kłych, po wierzch ni otwar tych i pół otwar tych. Ogra ni -
czy ło to are ał po ten cjal nych to ko wisk, a z cza sem tak że miejsc lę go wych cie trze wi
(Ka mie niarz 2000, 2003). W Niem czech za ob ser wo wa no, że na osu szo nych te re nach
wzra sta ło za gęsz cze nie gry zo ni, a w kon se kwen cji pe ne tra cja ta kich bio to pów przez
dra pież ni ki (So de ikat 1997). 
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Ryc. 1. Osuszenie terenu spowodowało zalesienie wielu, wcześniej podmokłych,
śródleśnych powierzchni otwartych i półotwartych, będących niezbędnym elementem ostoi
cietrzewia (fot. R. Kamieniarz)



Pod ko niec XX w. w Pol sce po stę po wał wzrost li czeb no ści nie któ rych dra pież -
ni ków, zwłasz cza li sów. Stwier dzo no, że tam, gdzie lis był licz niej szy, spa dek li czeb -
no ści cie trze wia był więk szy (Ka mie niarz 2000). W Au strii wy ka za no, że wzra sta -
ją ca pre sja li sa sta ła się po wo dem ra dy kal ne go zmniej sze nia suk ce su lę go we go
cie trze wia (Schmal zer 1996), a to wła śnie ten pa ra metr de cy du je o dy na mi ce ga -
tun ku (Klaus i in. 1990). Dla te go za głów ną przy czy nę zmniej sza nia li czeb no ści cie -
trze wi w Pol sce w ostat nich de ka dach XX w. uznać na le ży nie ko rzyst ne zmia ny śro -
do wi sko we w miej scach wy stę po wa nia tych pta ków, któ rych kon se kwen cją by ła
więk sza pre sja dra pież ni ków, zwłasz cza co raz licz niej szych li sów, na lę gi i wy sia du -
ją ce sa mi ce. 

Ce lem pra cy by ło opi sa nie zmian are ału wy stę po wa nia cie trze wia w Pol sce na
prze ło mie XX i XXI w., czy li w okre sie, w któ rym przy go to wa no i wdro żo no kil ka re -
gio nal nych pro gra mów ak tyw nej ochro ny te go ga tun ku. 

Ma te riał i me to dy

Zmia ny are ału wy stę po wa nia cie trze wia mię dzy la ta mi 1993–1994 a 2006–2007
ba da no w opar ciu o je dy ne ogól no kra jo we źró dło da nych, ja kim są spra woz da nia
kół ło wiec kich zrze szo nych w Pol skim Związ ku Ło wiec kim. Pro wa dzą one go spo -
dar kę ło wiec ką w 90% ob wo dów ło wiec kich w kra ju (śred nia po wierzch nia ob wo du
wy no si 5000 ha). 

Dla lat 1993–1994 źró dłem da nych by ły spra woz da nia ozna czo ne sym bo lem 
Łow -2, za wie ra ją ce in for ma cje o li czeb no ści i po zy ska niu zwie rząt łow nych w po -
szcze gól nych ob wo dach ło wiec kich. Po nie waż od 1995 r. cie trzew jest w Pol sce ga -
tun kiem chro nio nym, da ne dla lat 2006–2007 za czerp nię to ze spra woz daw czo ści
Łow -1, któ ra in for mu je o wy stę po wa niu w po szcze gól nych ob wo dach ło wiec kich ga -
tun ków bę dą cych w prze szło ści obiek tem po lo wań. W obu przy pad kach źró dłem da -
nych za war tych w spra woz da niach by ły ca ło rocz ne ob ser wa cje my śli wych go spo da -
ru ją cych na okre ślo nym te re nie. 

Za te re ny z osto ją cie trze wi uzna wa no przede wszyst kim ob wo dy ło wiec kie,
w któ rych pta ki te by ły wy ka zy wa ne re gu lar nie, tj. w obu la tach ba da nych okre sów.
W la tach 1993–1994 do miejsc wy stę po wa nia cie trze wi za li cza no tak że ob wo dy z da -
ny mi z jed ne go ro ku, o ile na okre ślo nym te re nie pta ki te wy ka zy wa no w 1992 r.
W la tach 2006–2007 ob wo dy z in for ma cja mi o cie trze wiach tyl ko w jed nym ro ku
uzna wa no za osto ję, je śli by ły nią już w la tach 1993–1994, oraz pod wa run kiem że
w ostat nich la tach gra ni czy ły z te re na mi, w któ rych pta ki te by ły re gu lar nie re je stro -
wa ne. 

Dla uzu peł nie nia ob ra zu roz miesz cze nia po pu la cji cie trze wia w Pol sce na ryc. 2A
i 2B za zna czo no par ki na ro do we z osto ja mi te go pta ka (da ne po cho dzą z: Ka mie -
niarz 1999, GUS 2006, 2007). Po nad to, przed sta wia jąc da ne z lat 2006–2007, wy róż -
nio no ob wo dy ło wiec kie no wo lub po now nie za sie dlo ne przez ten ga tu nek, tj. ta kie,
w któ rych nie był on wy ka zy wa ny w la tach 1993–1994. 
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Wy ni ki

W la tach 1993–1994 cie trze wie za sie dla ły re gio ny le żą ce za sad ni czo na po łu dniu
i wscho dzie Pol ski, od Bo rów Dol no ślą skich na po łu dnio wym za cho dzie po Ma zu ry
i Pod la sie na pół noc nym wscho dzie kra ju (ryc. 2A). Po wierzch nio wo naj więk sze,
a jed no cze śnie naj bar dziej zwar te re jo ny wy stę po wa nia by ły zlo ka li zo wa ne w Bo -
rach Dol no ślą skich, na Wy ży nie Ma ło pol skiej, na wy so czy znach Bia ło stoc kiej i Biel -
skiej oraz na Po je zie rzu Ma zur skim i Rów ni nie Kur piow skiej. W tym okre sie obec -
ność cie trze wi re gu lar nie wy ka zy wa no w 265 ob wo dach dzier ża wio nych przez ko ła
ło wiec kie, co sta no wi ło 5,5% ba da nych te re nów. 

Na prze ło mie XX i XXI w. na stą pi ło wy raź ne zmniej sze nie are ału wy stę po wa nia
cie trze wia. Ob ję ło ono więk szość re jo nów za sie dlo nych przez ten ga tu nek, za rów no
naj więk sze po wierzch nio wo, jak i te, w któ rych już w la tach 1993–1994 wy stę po wa -
nie mia ło cha rak ter wy spo wy. W kon se kwen cji w okre sie 2006–2007 cie trze wie nie
by ły już ob ser wo wa ne w Su de tach Środ ko wych i Wschod nich oraz w re jo nie Wy so -
czy zny Sie dlec kiej (ryc. 2A). Z ko lei w Ko tli nie San do mier skiej, gdzie licz ba ob wo -
dów zmniej szy ła się o 71%, oraz na Po le siu Lu bel skim (spa dek tej licz by o 56%) za cho -
wa ły się tyl ko po je dyn cze osto je. Wy raź ne zmniej sze nie licz by ob wo dów ło wiec kich
z wy stę po wa niem cie trze wi na stą pił tak że w Bo rach Dol no ślą skich (o 36%), na Wy ży -
nie Ślą sko -Kra kow skiej (38%), na Wy ży nie Ma ło pol skiej (35%), na wy so czy znach Bia -
ło stoc kiej i Biel skiej (53%) oraz na Po je zie rzu Ma zur skim i Rów ni nie Kur piow skiej
(47%). W efek cie w ob rę bie więk szo ści re jo nów za sie dla nych jesz cze przez te pta ki na -
stą pi ła wy raź na frag men ta cja are ału ga tun ku. Tyl ko w gó rach licz ba ostoi cie trze wi
wzro sła, za rów no w Su de tach Za chod nich (o 67%), jak i w Kar pa tach Za chod nich
(38%). W re jo nie obej mu ją cym Ko tli nę Bie brzań ską i Pusz czę Au gu stow ską za ni ko wi
ich wy stę po wa nia na nie któ rych te re nach czę sto to wa rzy szy ło po ja wia nie się no -
wych ostoi (are ał zmniej szył się tam tyl ko o 11%). Ob wo dy no wo lub po now nie za -
sie dla ne przez cie trze wie po ja wi ły się lo kal nie rów nież w in nych re jo nach. Naj wię -
cej ta kich te re nów le ża ło w za chod niej czę ści Wy ży ny Ma ło pol skiej (oko li ce
Ko niec po la i Ra dom ska) oraz na Wy ży nie Ślą sko -Kra kow skiej (oko li ce Ja worz na).

W kon se kwen cji wy żej opi sa nych zmian w wy stę po wa niu cie trze wi w la tach
2006–2007 by ły one re gu lar nie wy ka zy wa ne w 151 ob wo dach kół ło wiec kich (3,2% ta -
kich te re nów w kra ju), co ozna cza zmniej sze nie are ału ga tun ku w ska li Pol ski o 43%
w po rów na niu z la ta mi 1993–1994. 
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Ryc. 2. Zmiany w występowaniu cietrzewia w Polsce między latami 1993–1994 (A) 
a 2006–2007 (B) 



Dys ku sja 

Po mi mo za ni ku wy stę po wa nia cie trze wia w wie lu je go osto jach, a na wet w ca -
łych re jo nach, tem po kur cze nia się are ału pol skiej po pu la cji by ło w ana li zo wa nym
okre sie tro chę mniej sze niż oce nio ne w ten sam spo sób mię dzy la ta mi 1982–1983
a 1993–1994 (Ka mie niarz 1997). Mo gło to być skut kiem m.in. wy ty cza nia stref
ochron nych wo kół to ko wisk i miejsc re gu lar ne go wy stę po wa nia te go ga tun ku, co
sta ło się moż li we wraz z je go wpro wa dze niem na li stę zwie rząt chro nio nych. Kon se -
kwen cją by ło unik nię cie za go spo da ro wa nia nie któ rych ostoi cie trze wia na te re nach
bę dą cych wła sno ścią Skar bu Pań stwa. Przy kła dem jest ogra ni cze nie za le sień na by -
łym po li go nie woj sko wym „Prze mków Po łu dnio wy” w Bo rach Dol no ślą skich. W ten
spo sób ochro nio no roz le głe wrzo so wi sko, któ re na po cząt ku XXI w. sta ło się jed ną
z naj waż niej szych ostoi cie trze wia w tym re jo nie (M. Cie ślak – inf. ust na).

Do ogra ni cze nia tem pa re gre su w po pu la cji cie trze wia w Pol sce przy czy ni ły się
nie wąt pli wie tak że re gio nal ne pro gra my ak tyw nej je go ochro ny, przy go to wa ne
i wdro żo ne w więk szo ści re jo nów wy stę po wa nia. Na Po le siu Lu bel skim cie trze wie
wy stę pu ją dzię ki pro gra mo wi re sty tu cji, któ ry po le gał na prze sie dle niach tych pta -
ków z ukra iń skiej i bia ło ru skiej czę ści Po le sia (Dzie dzic i in. 2008). W Pol sce pół noc -
no -wschod niej, naj licz niej za sie dla nej przez ana li zo wa ny ga tu nek, sku pio no się na -
to miast na po pra wie wa run ków śro do wi sko wych w je go osto jach. Mo ni to ring sta nu
ko gu tów na to ko wi skach, to wa rzy szą cy re ali zo wa nym tam dzia ła niom ochron nym,
po ka zał, że li czeb ność cie trze wi w wie lu osto jach usta bi li zo wa ła się, a lo kal nie na wet
wzro sła (Ka szu ba 2003). Pro gra my ochro ny pod ję to tak że w naj bar dziej sta bil nych
gór skich re jo nach wy stę po wa nia cie trze wi, tj. w Su de tach Za chod nich (Pa łuc ki 1998)
i Kar pa tach Za chod nich (Żu rek i in. 2008).

Nie ste ty, ma ło sku tecz ne oka za ły się dzia ła nia ochron ne na Kie lec czyź nie (Fi jew -
ski 2007), w Bo rach Dol no ślą skich, Su de tach Środ ko wych i Wschod nich (Pa łuc ki
2007). W tym ostat nim re jo nie by ły one naj praw do po dob niej pod ję te zbyt póź no.
Z ko lei w Bo rach Dol no ślą skich nie moż li we oka za ło się za trzy ma nie nie ko rzyst nych
zmian śro do wi sko wych, ja kie na stą pi ły po zmia nie sta tu su tam tej szych po li go nów
woj sko wych. Po nad to, w kon se kwen cji zwal cza nia wście kli zny, szyb ko wzra sta ły
tam sta ny li sów (Ka mie niarz 1995). Na po cząt ku XXI w. dy na micz ny wzrost li czeb no -
ści tych dra pież ni ków ob ser wo wa no już tak że w cen trum kra ju i w po łu dnio wo -
-wschod niej Pol sce (Pa nek 2005), co praw do po dob nie po zo sta wa ło nie bez zna cze -
nia dla sku tecz no ści dzia łań ochron nych na Kie lec czyź nie, a tak że przy spie sza ło
za nik cie trze wi na Wy ży nie Ślą sko -Kra kow skiej i w Ko tli nie San do mier skiej. Tyl ko
w pół noc no -wschod nich re gio nach kra ju za gęsz cze nia li sów po zo sta wa ły w tym cza -
sie na sto sun ko wo ni skim po zio mie. By ło to praw do po dob nie kon se kwen cją póź -
niej sze go roz po czę cia tam szcze pień prze ciw wście kliź nie, a tak że bra ku ana lo gicz -
nej ak cji na więk szo ści te re nów za wschod nią gra ni cą Pol ski. 

Nie za leż nie od po dej mo wa nych dzia łań ochron nych, lo kal nie mia ły miej sce
zmia ny śro do wi sko we, któ re mo gły po zy tyw nie od dzia ły wać na wy stę po wa nie cie -
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trze wi. W Gó rach Izer skich (Su de ty Za chod nie) bio to py od po wied nie dla tych ku ra -
ków po ja wi ły się w kon se kwen cji wiel ko po wierzch nio wych od no wień w tam tej -
szych la sach, któ rych roz le głe frag men ty mu sia ły być wy cię te w związ ku z ich za -
mie ra niem na sku tek ska żeń z po wie trza i gra da cji owa dów (Ka mie niarz 1996).
W Pol sce pół noc no -wschod niej ku ra kom tym po ma ga ły bo bry, któ re spię trza jąc wo -
dę na ro wach i ka na łach me lio ra cyj nych, zwięk sza ły uwod nie nie osu szo nych tor fo -
wisk (Ka mie niarz 2002). Z ko lei w za chod nich re jo nach Wy ży ny Ma ło pol skiej, gdzie
pod ko niec XX w. cie trze wie po ja wi ły się po now nie w nie któ rych swo ich osto jach, ko -
rzyst ne dla nich bio to py po wsta ły w na stęp stwie eks ten sy fi ka cji go spo dar ki łą ko wej
i za le sia nia przy le śnych grun tów wy łą czo nych z użyt ko wa nia rol ni cze go (C. Szad -
kow ski, I. Chłąd – inf. ust na). Po dob na sy tu acja mia ła miej sce w tym re gio nie na
prze ło mie lat 60. i 70. XX w. (Po mar nac ki 1976; Mar kow ski, Woj cie chow ski 1977).

Spon ta nicz ne zmia ny śro do wi sko we sprzy ja ją ce cie trze wiom wy da ją się zbyt
rzad kie, aby mo gły gwa ran to wać za cho wa nie te go ga tun ku we wszyst kich do tych -
cza so wych re jo nach wy stę po wa nia w Pol sce. Stąd nie wąt pli wie los tych ku ra ków bę -
dzie za le żał od sku tecz no ści po dej mo wa nych pro gra mów ochro ny, w tym od kon se -
kwent ne go dzia ła nia wie lu osób i ak cep ta cji spo łecz nej dla po dej mo wa nych
przed się wzięć. Sy tu acja cie trze wia w Eu ro pie wska zu je, że naj więk sze per spek ty wy
prze trwa nia te go ga tun ku ist nie ją w gó rach oraz w tych re jo nach ni zin nych lub wy -
żyn nych, w któ rych uda ło się za cho wać roz le głe frag men ty bio to pów pre fe ro wa nych
przez te pta ki (Klaus i in. 1990). 

Ryc. 3. Istotnym zagrożeniem dla kuraków i ich lęgów są lisy, których zagęszczenia
wzrosły w następstwie szczepień przeciw wściekliźnie (fot. H. Mąka)
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Do ro ta Za wadz ka, Je rzy Za wadz ki

Wy mie ra nie cie trze wia 
w Pusz czy Au gu stow skiej
Black gro use extinc tion 
in the Au gu stow ska Pri me val Fo rest 

Sło wa klu czo we: cie trzew Te trao te trix, dy na mi ka li czeb no ści, wy mie ra nie,
Pusz cza Au gu stow ska, Pol ska

SUM MA RY

The black grouse occurred in the Augustowska Primeval Forest before World War II. The
results of the first post-war questionnaire survey in 1946 documented its presence in the
Suwalski and Augustowski counties. According to professor Fruziński’s findings, it appears
that in 1966, the Augustowska Primeval Forest was inhabited by about 790 individuals.
A marked decline in its population was noted in the entire Augustowska Primeval Forest at
the end of the 1980s and in early 1990s. It is possible that already in 1996 the population
numbered less than 150 individuals. Field inspections carried out in 2001 confirmed only
seven active black grouse locations in three forest districts and a total of 23–38, that is 31
cocks on average. The whole population was estimated at 60 individuals of both sexes. Until
2007, the black grouse had been preserved only in the territory of the Pomorze Forest District
with 10 birds inhabiting the post-fire site and single individuals in a total number of about
15–20 birds living in the surroundings of former leks. 

Key words: black gro use, Te trao te trix, po pu la tion dy na mics, extinc tion, Au gu stow ska Pri -
me val Fo rest, Po land 

Cie trzew Te trao te trix jest ga tun kiem bo re al nym i gór skim za sie dla ją cym ob sza -
ry wstęp nej fa zy suk ce sji le śnej w Eu ro pie i Azji. Do pre fe ro wa nych śro do wisk te go



pta ka na le żą pół otwar te ob sza ry o ni skim za drze wie niu, bo ry ba gien ne, wrzo so wi -
ska, po li go ny, po ża rzy ska, upra wy i luź ne młod ni ki. Pre fe ru je sie dli ska ubo gie,
zwykle sil nie uwil got nio ne, w la sach bo ry ba gien ne ni zin ne i gór skie (ob sza ry po klę -
sko we, po za mar ciu drze wo sta nu, rza dziej luź ne bo ry świe że i wil got ne). Od kil ku -
dzie się ciu lat trwa re gres ga tun ku w ca łej Eu ro pie (Lindström i in. 1998; Storch 2000,
2005). Cie trzew fi gu ru je na czer wo nych li stach za gro żo nych ga tun ków więk szo ści
kra jów eu ro pej skich, tak że Pol ski (Gło wa ciń ski 2001, Storch 2005). Nie za leż nie od
spad ko we go tren du w ca łym za się gu ob ser wo wa ne są fluk tu acje li czeb no ści, naj wy -
raź niej za zna czo ne w Skan dy na wii (Lindström i in. 1998). W Pol sce cie trzew był licz -
ny do koń ca lat 60. (Fru ziń ski 1969, 1970), a pro ces kur cze nia za się gu te go nie gdyś
po spo li te go pta ka prze bie ga rap tow nie od po ło wy lat 70. XX w. W la tach 1976–1999
kra jo wa po pu la cja zmniej szy ła się 20-krot nie (Ka mie niarz, Szym kie wicz 2001). We -
dług Ka mie nia rza (1997) li czeb ność po pu la cji po mię dzy la ta mi 1982–1983 a 1993–
1994 zma la ła o 67%, a w la tach 90. cie trzew wy stę po wał tyl ko na 5,5% daw ne go are ału.
W po cząt ku XXI w. spa dek li czeb no ści ga tun ku po stę pu je nie co wol niej, a lo kal nie
(w Gó rach Izer skich i Ko tli nie Bie brzań skiej) ma miej sce od bu do wa po pu la cji
(Dmoch 2007, Ka mie niarz 2008, Pa łuc ki 2007). 

Ce lem pra cy by ła oce na zmian li czeb no ści i roz miesz cze nia cie trze wia w Pusz -
czy Au gu stow skiej w ostat nim pół wie czu. Au to rzy opie ra li się na do stęp nych da nych
hi sto rycz nych i kon tro lach te re no wych z lat 1998–2007.

Te ren ba dań

Pusz cza Au gu stow ska le ży na Po je zie rzu Wschod nio su wal skim i Rów ni nie Au gu -
stow skiej. Zaj mu je po nad 1600 km2, z te go 1140 km2 le ży w Pol sce, a po zo sta ła część
na te ry to rium Li twy i Bia ło ru si. Po wierzch nia wód wy no si ok. 70 km2. Pusz cza jest
ob sza rem spe cjal nej ochro ny pta ków w sie ci Na tu ra 2000. W pół noc no -za chod niej
czę ści le ży Wi gier ski Park Na ro do wy o po wierzch ni 151 km2. Po zo sta ła część pusz czy
za rzą dza na jest przez Pań stwo we Go spo dar stwo Le śne La sy Pań stwo we i po dzie lo -
na na sześć nad le śnictw. La sy zaj mu ją 93% po wierzch ni (Kon drac ki 1994). W pusz czy
do mi nu ją sie dli ska bo ro we. Drze wo sta ny z do mi nu ją cą so sną po kry wa ją 78% po -
wierzch ni le śnej, świer kiem 8%, ol szą 9%, brzo zą 5% i dę bem 1%. Na ob sza rze La sów
Pań stwo wych śred ni wiek drze wo sta nów wy no si 58 lat, a po nad 100-let nie sta ro drze -
wy zaj mu ją ok. 5% po wierzch ni. W Wi gier skim Par ku Na ro do wym śred ni wiek wy -
no si 65 lat, a drze wo sta ny po wy żej 100 lat zaj mu ją 18% po wierzch ni. 

Ma te riał i me to dy

Do ana li zy zmian li czeb no ści cie trze wia wy ko rzy sta no ar chi wal ne da ne z nad le -
śnictw: Au gu stów, Głę bo ki Bród, Pła ska i Po mo rze, nie pu bli ko wa ne wy ni ki an kie ty
z 1996 r. oraz nie licz ne pu bli ka cje. W la tach 1995–1998 do ko na no wstęp nej in wen ta -
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ry za cji miejsc wy stę po wa nia cie trze wia, we ry fi ku jąc wcze śniej ze bra ne in for ma cje
o lo ka li za cji to ko wisk. W kwiet niu pro wa dzo no na słu chy w go dzi nach po ran nych
(godz. 5–9), przy do brej po go dzie. Li czo no wszyst kie gra ją ce ko gu ty, nie oce nia no
licz by kur. Da ne o licz bie osob ni ków uzy ska no, mno żąc przez 2 licz bę ko gu tów, przy
za ło że niu sto sun ku płci 1:1. W la tach 2000–2007 co rocz nie kon tro lo wa no wszyst kie
zna ne miej sca to ków. Wszyst kie in for ma cje w tek ście od no szą się do obec nych gra -
nic ad mi ni stra cyj nych nad le śnictw. 

Wy ni ki 

Dy na mi ka li czeb no ści

Przed II woj ną świa to wą cie trzew wy stę po wał w Pusz czy Au gu stow skiej, ale bra -
ku je wia ry god nych da nych na te mat je go li czeb no ści i roz miesz cze nia. Wy ni ki
pierw szej an kie ty po wo jen nej do ku men tu ją roz miesz cze nie cie trze wia w po wia tach
su wal skim i au gu stow skim, na te re nie któ rych le ży Pusz cza Au gu stow ska (Mar -
chlew ski 1948). We dług da nych Pol skie go Związ ku Ło wiec kie go z ośmiu ob wo dów
ło wiec kich z te re nu ów cze sne go wo je wódz twa bia ło stoc kie go w 1957 r. stwier dzo no
830 osob ni ków cie trze wia, a w 1958 r. 1040, czy li o 25% wię cej. By ły to jed nak da ne
nie kom plet ne (Świę to rzec ki 1959). Wio sną 1966 r. Fru ziń ski (1969) oce nił li czeb ność
cie trze wia w po wia tach au gu stow skim i sej neń skim na ok. 790 osob ni ków (tab. 1),
a w ca łym wo je wódz twie na 7220. W po ło wie lat 60. cie trzew wy stę po wał na te re nie
pię ciu dzi siej szych nad le śnictw, a szcząt ko wa po pu la cja ży ła na te re nie obec ne go
Wi gier skie go Par ku Na ro do we go. Osto je cie trze wia obej mo wa ły względ nie du że ob -
sza ry. Po nad po ło wa po pu la cji au gu stow skiej (ok. 500 osob ni ków) wy stę po wa ła na te -
re nach otwar tych (grun ty pry wat ne) po mię dzy la sa mi a do li ną Bie brzy (por. ryc. 1).
Naj wyż szą li czeb ność na te re nach le śnych stwier dzo no w ob rę bie Po mo rze Nad le -
śnic twa Po mo rze (ok. 80 pta ków) i ob rę bie Czar na Hań cza Nad le śnic twa Po mo rze
(60 pta ków), gdzie też nie ob ser wo wa no spad ku, a na wet stwier dzo no wzrost (Fru -
ziń ski 1969). Już wów czas nie by ło cie trze wia w Nad le śnic twie Su wał ki oraz dzi siej -
szym ob rę bie Mi ka szów ka Nad le śnic twa Pła ska. In for ma cja o to ko wa niu ostat nich
cie trze wi w 1964 r. w daw nym Nad le śnic twie Pła ska (Fru ziń ski 1969) jest sprzecz na
z póź niej szy mi stwier dze nia mi te go ga tun ku w la tach 70. m.in. w re jo nie re zer wa -
tów Ma ły Bo rek, le śnic twa Ha nus oraz Łąk Kra śniań skich nad rze ką Woł ku szan ką
(D. Pie chow ska, inf. ust na) oraz z wy ni ka mi an kie ty z 1996 r. (M. Kel ler, da ne nie pu -
bli ko wa ne). 

Z nie kom plet nych da nych z lat 60. (spra woz daw czość ło wiec ka z da nych ar chi -
wal nych nad le śnictw) wy ni ka, że cie trzew był bar dzo licz ny na pół no cy i po łu dniu
pusz czy (przy gra ni cy z do li ną Bie brzy), a mniej po spo li ty w cen tral nej czę ści kom -
plek su le śne go. Ge ne ral nie da ne te po kry wa ją się z wy ni ka mi in wen ta ry za cji pro -
wa dzo nej przez Fru ziń skie go (1969). W pół noc nej czę ści pusz czy, w ob rę bie Po mo -
rze Nad le śnic twa Po mo rze w la tach 60. wy stę po wa ło od 25 do 60 osob ni ków, bez
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wy raź ne go tren du li czeb no ści. Na jed nym z to ko wisk w le śnic twie Wi grań ce (ob -
ręb Po mo rze) gra ło po wy żej 30 ko gu tów (Fru ziń ski 1969), lecz li czeb ność ta spa dła
w koń cu lat 60. do 5–8 na sku tek roz pę dza nia to ko wi ska przez ko gu ta głusz ca (Iwa -
now ski 1969). W la tach 1977–1988 w dzi siej szym ob rę bie Czar na Hań cza Nad le śnic -
twa Po mo rze ży ło 30–80 osob ni ków, ze zmien ną li czeb no ścią w ko lej nych la tach.
Ar chi wal ne da ne Nad le śnic twa Głę bo ki Bród do ku men tu ją wy stę po wa nie co naj -
mniej 35–55 pta ków w 1975 r. i 30–45 w 1980. W la tach 80. za zna czył się spa dek.
W 1981 r. zin wen ta ry zo wa no 18 osob ni ków, w 1989 już tyl ko 11. W la tach 1990–1996
stwier dzo no 10–24 pta ki. W Nad le śnic twie Au gu stów we dług spra woz daw czo ści ło -
wiec kiej obej mu ją cej du ży pro cent ob sza rów nie le śnych li czeb ność w 1982 r. wy no -
si ła 292 osob ni ki, w 1986 – 123, a w 1996 – 23 (por. ryc. 2). W dzi siej szym Nad le śnic -
twie Pła ska w la tach 80. li czeb ność praw do po dob nie prze kra cza ła 100 pta ków.
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Ta be la 1.
Wy stę po wa nie cie trze wia w Pusz czy Au gu stow skiej w 1966 r. (za Fru ziń skim 1969)

* Po dział na nad le śnic twa sprzed 1970 r.; w na wia sie po da no przy na leż ność do obec nych nad le śnictw.

Nad le śnic two* Ob sza ry wy stę po wa nia 
(le śnic twa) Licz ba pta ków

Trend li czeb no ści
w ostat nich 

20 la tach 

Au gu stów (Au gu stów) Sa je nek, Czar ny Bród 40 wol ny, sta ły spa dek

Ba lin ka (Au gu stów)

łą ki ko ło leśn. So ko li Las
łą ki mię dzy wsia mi: 
Hru skie, Ja strzęb na, 
Lipsk, Kra sne

ok. 500 
na grun tach 
pry wat nych

?

Bia ło brze gi (Au gu stów) wy gi nął

Szta bin (Au gu stów) re jon wsi Je sio no wo nie licz ny ?

Ser wy (Szcze bra/Pła ska) Hań cza, Gor czy ca, 
Bia łe, Prze więź 50 sta bil ny

Szcze bra (Szcze bra) Klo now ni ca, No win ka 20
spa dek wzglę dem 
li czeb no ści 
przed wo jen nej

Mi ka szów ka (Pła ska) wy gi nął

Pła ska (Pła ska) wy gi nął w 1966 r. 

Czar na Hań cza (Po mo rze) Szla my 60 sta bil ny

Po mo rze (Po mo rze) Wi grań ce 80 wzrost

Głę bo ki Bród (Głę bo ki Bród) Ostęp, Chy li ny 25 sta bil ny

Mać ko wa Ru da 
(Głę bo ki Bród/ Wi gier ski PN)

To bo łowo, 
Czer wo ny Krzyż 15–20 spa dek

Su wał ki (Su wał ki) Pło cicz no wy gi nął w 1948 r.

Wi gry (Wi gier ski PN) Wi gry
spo ra dycz ne 
ob ser wa cje, 
brak to ko wisk

sil ny spa dek

Łącz nie 790–795
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W Nad le śnic twie Szcze bra cie trzew był jesz cze względ nie licz ny w la tach 70., a wy -
gi nął na prze ło mie lat 80. i 90. Już wów czas nie wy stę po wał na dzi siej szym ob sza -
rze Wi gier skie go Par ku Na ro do we go.

Wy raź ny spa dek li czeb no ści w ca łej pusz czy od no to wa no w dru giej po ło wie lat
80. i pierw szej 90. XX w. (ryc. 3). W 1994 r. we ry fi ko wa ne w te re nie da ne an kie to we
wy ka za ły obec ność łącz nie ok. 150 pta ków na 13 sta no wi skach na te re nie 3 nad le -
śnictw i 6 ob wo dów ło wiec kich. Li czeb ność ga tun ku w Pusz czy Au gu stow skiej i Ko -
tli nie Bie brzań skiej po mię dzy 1982 a 1994 r. spa dła o ok. 55% (Ka mie niarz 1999).

We dług wy ni ków an kie ty prze pro wa dzo nej w 1996 r. (M. Kel ler, da ne nie pu bli -
ko wa ne) cie trzew wy stę po wał w Nad le śnic twie Po mo rze – łącz nie ok. 70 osob ni ków,
w Nad le śnic twie Pła ska (łącz nie kil ka dzie siąt pta ków, ok. 40–60) oraz w Nad le śnic -
twie Głę bo ki Bród (ok. 14 ko gu tów). Bar dzo sil nie spa dła li czeb ność w Nad le śnic twie
Au gu stów, gdzie od no to wa no tyl ko 20–25 osob ni ków na te re nach nie le śnych przy
gra ni cy z Bie brzań skim Par kiem Na ro do wym. Praw do po dob nie cał ko wi ta li czeb -
ność by ła niż sza niż 150 osob ni ków. We ry fi ka cja te re no wa w 2000 r. po zwo li ła na
oce nę po pu la cji na 40–55 ko gu tów i sza cu nek na 80–110 wszyst kich osob ni ków (przy
za ło że niu sto sun ku płci 1:1). Po szcze gól ne sta no wi ska zaj mo wa ły nie wiel kie po -
wierzch nie (do kil ku od dzia łów le śnych) i by ły sil nie izo lo wa ne wzglę dem sie bie.
Naj wyż sza by ła li czeb ność cie trze wia w Nad le śnic twie Po mo rze, gdzie wy stę po wa ło
28–40 ko gu tów (Za wadz ki i in. 2001). Kon tro le na to ko wi skach w 2001 r. wy ka za ły już

Ryc. 1. Rozmieszczenie cietrzewia w Puszczy Augustowskiej w latach 70. XX w. oraz obecnie



tyl ko 7 czyn nych sta no wisk w 3 nad le śnic twach z 23–38 ko gu ta mi (śred nio 31). Ca -
łość po pu la cji oce nio no na ok. 60 osob ni ków obu płci. Do 2007 r. cie trzew za cho wał
się tyl ko w Nad le śnic twie Po mo rze, gdzie na daw nym po ża rzy sku ży je 3–5 ko gu tów
(do 10 pta ków; po pu la cja po łą czo na z pta ka mi z Li twy) oraz po je dyn cze osob ni ki
w oko li cy wcze śniej zna nych to ko wisk, mak sy mal nie tyl ko 15–20 pta ków.

Tem po wy mie ra nia

Li czeb ność cie trze wia w Pusz czy Au gu stow skiej, oce nio na na ok. 790 osob ni ków
w 1966 r., w 2007 r. wy no si ła tyl ko 15–20 pta ków. W cią gu 41 lat zmniej szy ła się więc
o 98%. Tem po wy mie ra nia dla ca łe go okre su wy nio sło śred nio 18,9 osob ni ka rocz -
nie. Ogra ni cza jąc ana li zę je dy nie do ob sza rów ści śle le śnych, moż na po mi nąć 500
pta ków wy stę pu ją cych na te re nach otwar tych przy po łu dnio wej gra ni cy pusz czy
(por. tab. 1) i przy jąć, że w 1966 r. ży ło 290 pta ków, a do 2007 r. li czeb ność spa dła
o 94%. Tem po wy mie ra nia przy tak uję tych da nych wy no si ło 6,7 pta ka rocz nie.

Trud no do kład nie oce nić zmia ny tem pa kur cze nia się po pu la cji, ale we dług nie -
kom plet nych, ar chi wal nych wy ni ków in wen ta ry za cji zwie rzy ny od 1982 r. do 1988 r.
w Nad le śnic twie Au gu stów li czeb ność spa dła z ok. 292 do 88 osob ni ków, czy li ok.
70%. W tym okre sie gi nę ły śred nio 34 osob ni ki rocz nie. Z da nych dla ca łej pusz czy
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Ryc. 2. Zmiany
liczebności
cietrzewia

w Nadleśnictwie
Augustów

w latach 
1982–1997 (lata

1989–1995 – brak
danych)

Ryc. 3. Zmiany
liczebności
cietrzewia

w obrębie Czarna
Hańcza

Nadleśnictwa
Pomorze w latach

1977–2007



z lat 1995–2007 wy ni ka, że li czeb ność zmniej szy ła się z 172 pta ków do 17, czy li w prze -
cią gu 12 lat spa dła o 90%. Tem po wy mie ra nia w tym ostat nim okre sie wy no si ło śred -
nio 12,9 pta ka rocz nie, a więc za cho dzi ło wol niej niż śred nio dla ca łe go okre su, przyj -
mu jąc za wiel kość wyj ścio wą po pu la cji 790 pta ków. Przy po rów na niu ogra ni czo nym
tyl ko do ob sza rów ści śle le śnych tem po wy mie ra nia w ostat niej de ka dzie jest jed nak
dwu krot nie szyb sze niż w ca łym 40-let nim okre sie. Da ne te jed no znacz nie wska zu -
ją, że cie trzew jest ska za ny na wy gi nię cie w Pusz czy Au gu stow skiej w cią gu naj bliż -
szych kil ku lat. 

Wy biór czość śro do wi sko wa

W dru giej po ło wie XX w. cie trzew za sie dlał przede wszyst kim śród le śne i otwar -
te, wil got ne łą ki użyt ko wa ne rol ni czo, gdzie by to wa ła po nad po ło wa po pu la cji (Fru -
ziń ski 1969, 1970). Śro do wi ska zaj mo wa ne przez cie trze wia w la sach Pusz czy Au gu -
stow skiej Fru ziń ski (1970) okre ślił ja ko „bio top wrzo so wi sko wy”, obej mu ją cy
sie dli ska bo ro we od bo ru su che go do ba gien ne go, z do mi na cją bo ru świe że go. W ru -
nie do mi nu ją: wrzos, bo rów ka ba gien na, brusz ni ca i czer ni ca, ba gno, tor fo wiec i spo -
ra dycz nie weł nian ka. 

W drze wo sta nach głów nym ga tun kiem jest so sna, do miesz kę two rzy brzo za. Cie -
trze wie za sie dla ją tu zrę by, lu ko wa te młod ni ki, te re ny ob fi tu ją ce w lu ki, ha li zny i pła -
zo wi ny. Spo ra część po pu la cji cie trze wia w la tach 60. wy stę po wa ła na ob sza rach po -
gra da cyj nych i po ża rzy skach o ni skim stop niu za drze wie nia (Fru ziń ski 1970). 

W koń cu XX w. cie trzew w Pusz czy Au gu stow skiej za sie dlał otwar te ob sza ry śród -
le śne: zrę by, upra wy i luź ne młod ni ki, po let ka ło wiec kie, po ża rzy ska, pa sy prze ciw -
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Ta be la 2. 
Li czeb ność cie trze wia w Pusz czy Au gu stow skiej w la tach 1966–2007 w po szcze gól nych 
nad le śnic twach

* We dług obec ne go po dzia łu ad mi ni stra cyj ne go La sów Pań stwo wych.
+ wy stę pu je, – brak da nych licz bo wych.
Źró dła: a Fru ziń ski 1969, b da ne ar chi wal ne nad le śnictw, c M. Kel ler, da ne an kie to we nie publ., d Za wadz ki i in. 2001,
e da ne wła sne.

Nad le śnic two*
Rok

1966a 1970–1980b 1985b 1994–1996c 1999–2000d 2002e 2005e 2007e

Au gu stów 540 bar dzo licz ny 248 20–25 – – – –

Głę bo ki Bród 40 > 35–55 11–18 14 8 2 – –

Wi gier ski PN + + – – – – – –

Pła ska 25 licz ny licz ny 40–60 14–20 8 – –

Po mo rze 140 > 100 > 100 70–100 56–80 30–50 20–30 15–20

Su wał ki – – – – – – – –

Szcze bra 95 + – – 0–2 – – –

Łącz nie 790 kil ka set 360–400 144–200 74–132 40–60 20–30 15–20



po ża ro we oraz frag men ty mo zai ki star szych drze wo sta nów o sła bym zwar ciu,
z udzia łem luk oraz in nych po wierzch ni nie za le sio nych (Za wadz ki i in. 2001). Do
naj szyb ciej opusz cza nych sie dlisk na le ża ły wil got ne łą ki oraz do cho dzą ce do zwar -
cia młod ni ki. W 2000 r. do sta łych miejsc wy stę po wa nia cie trze wia na le ża ły: czę ścio -
wo od no wio ny ob szar po ża rzy ska, pa sy prze ciw po ża ro we, kom plek sy młod ni ków,
śród le śne ba gien ka po ro śnię te czę ścio wo wierz bą. Opusz czo ne zo sta ły sta no wi ska
na śród le śnych łą kach i łą kach przy le ga ją cych do la su na po łu dniu pusz czy. Po ro ku
2000 wszyst kie daw niej za sie dla ne przez cie trze wia młod ni ki osią gnę ły sil ne zwar -
cie, za rów no na sku tek wzro stu drzew, jak i uzu peł nia nia luk przez le śni ków, szcze -
gól nie na ob sza rze daw ne go po ża rzy ska w le śnic twie Wi grań ce, ostat niej ostoi
cietrze wia w Pusz czy Au gu stow skiej. Nie zmie ni ły się na to miast wa run ki na śród le -
śnych ba gien kach i pa sach prze ciw po ża ro wych oraz w drą go wi nach. Na za kła da -
nych w po bli żu młod ni ków po wierzch niach zrę bo wych cie trzew prze stał się po ja -
wiać. 

Dys ku sja

Wy mie ra nie cie trze wia jest pro ce sem za cho dzą cym nie mal w ca łym eu ro pej -
skim za się gu ga tun ku, co su ge ru je dzia ła nie czyn ni ków o cha rak te rze glo bal nym.
Na le żą do nich prze kształ ce nia i frag men ta cja śro do wisk, wzrost an tro po pre sji oraz
wzrost pre sji dra pież ni ków opor tu ni stycz nych, po lo wa nia na to kach, a tak że glo bal -
ne ocie ple nie kli ma tu (Lindström i in. 1998; He rzog, Krüger 2003; Storch 2005; Ba -
ines, Ri chard son 2007). Trud no jed no znacz nie zi den ty fi ko wać przy czy ny gwał tow -
ne go spad ku li czeb no ści cie trze wia w Pusz czy Au gu stow skiej ze wzglę du na brak
in for ma cji o bez po śred nich przy czy nach śmier tel no ści oraz brak da nych o suk ce sie
lę go wym i pro duk tyw no ści. Wy da je się, że nie tak du ży jak na in nych ob sza rach
wpływ mia ły od wod nie nia te re nów le śnych, wy mie nia ne przez wie lu ba da czy ja ko
je den z głów nych czyn ni ków (Lindström i in. 1998, Ka mie niarz 2002), gdyż we dług
da nych Fru ziń skie go (1969, 1970) w po ło wie lat 60. du ża część po pu la cji le śnej by to -
wa ła na sie dli skach świe żych lub su chych. Me lio ra cje wy ko na ne w la tach 70 i 80.
oraz wzrost che mi za cji w rol nic twie mo gły mieć wpływ na sil ny spa dek li czeb no ści
po pu la cji w kra jo bra zie otwar tym. Ne ga tyw nym czyn ni kiem by ło tak że ogra ni cze -
nie użyt ko wa nia łąk w la tach 90. i zwią za na z tym suk ce sja le śna w kra jo bra zie
otwar tym. Na te re nach le śnych do spad ku li czeb no ści przy czy ni ły się zmia ny struk -
tu ry kra jo bra zu, a przede wszyst kim wzrost zwar cia i wie ku drze wo sta nów oraz za -
nik nie wiel kich śród le śnych po wierzch ni otwar tych. 

Sze reg ba da czy pod kre śla sil ny zwią zek cie trze wia z wstęp ną fa zą suk ce sji le śnej
oraz z drze wo sta na mi prze rze dzo ny mi, o ni skim zwar ciu (Swen son, An gel stam
1993; An gel stam 2004; Pe ar ce -Hig gins i in. 2007). Za ni ka nie te go ty pu śro do wisk
w Pusz czy Au gu stow skiej oraz me lio ra cje, zwią za ne z in ten sy fi ka cją go spo dar ki le -
śnej w ostat nich de ka dach, do pro wa dzi ły do sil ne go ogra ni cze nia do stęp no ści pre -
fe ro wa nych przez cie trze wia bio to pów le śnych, jak ma to miej sce m.in. w le śnic twie
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Wi grań ce na sku tek za le sie nia te re nów po ża rzy ska. Do wzro stu bez po śred niej śmier -
tel no ści oraz zmniej sze nia suk ce su lę go we go mo gły przy czy nić się po lo wa nia na to -
kach, pro wa dzo ne do 1995 r. Ko lej nym czyn ni kiem jest wzrost dra pież nic twa,
przede wszyst kim li sa Vul pes vul pes, któ re go li czeb ność wzro sła w ostat nich de ka -
dach kil ku krot nie na sku tek wy kła da nia szcze pio nek prze ciw ko wście kliź nie. Sil ny
wpływ dra pież nic twa li sa i ku ny Mar tes mar tes na cie trze wia wy ka za no m.in. w Fin -
lan dii (Kur ki i in. 1997, Kau ha la, Hel le 2002). Spo śród pta ków szpo nia stych naj więk -
sze zna cze nie ja ko dra pież nik ma ja strząb Ac ci pi ter gen ti lis, w po kar mie któ re go
w Fin lan dii ku ry cie trze wia sta no wi ły 10% ofiar (Torn berg 2001). Pu ga ce wicz (1998)
po da wał, że w Ko tli nie Bie brzań skiej szcząt ki cie trze wia stwier dzo no w po kar mie
pu cha cza Bu bo bu bo, or li ka gru bo dzio be go Aqu ila clan ga, ja strzę bia oraz li sa, a ja ja
w po kar mie kru ka Co rvus co rax, jed nak bez przy to cze nia da nych ilo ścio wych. Z te -
re nu Pusz czy Au gu stow skiej brak da nych na te mat stop nia dra pież nic twa, ale moż -
na przy pusz czać, że po dob nie jak na in nych te re nach był to czyn nik re du ku ją cy po -
pu la cje osła bio ne na sku tek za ni ku bio to pów czy wzro stu an tro po pre sji, a je go
zna cze nie ro sło wraz ze spad kiem li czeb no ści i wzro stem izo la cji ostoi cie trze wia. 

Po dzię ko wa nia

Au to rzy dzię ku ją Ar tu ro wi Pa łuc kie mu za prze ka za nie pu bli ka cji prof. B. Fru ziń -
skie go, dr. Mar ko wi Kel le ro wi za udo stęp nie nie da nych an kie to wych oraz le śni kom
z Pusz czy Au gu stow skiej za prze ka za nie in for ma cji o stwier dze niach cie trze wia.
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Wło dzi mierz Ci choc ki, Mi chał Gło wacz, Piotr Paw li kow ski, 
Fi lip Zię ba 

Roz miesz cze nie i li czeb ność cie trze wia
i głusz ca w wo je wódz twie ma ło pol skim 
– stan na 2003 rok 
The di stri bu tion and numbers of black gro use 
and ca per ca il lie in the Ma ło pol ska Pro vin ce 
– the sta tus as of 2003 

Sło wa klu czo we: cie trzew Tetrao tetrix, głu szec Tetrao urogallus, 
li czeb ność po pu la cji, za gro że nia, Kar pa ty, Ma ło pol ska, Pol ska

SUM MA RY

The inventory of black grouse and capercaillie carried out in the Małopolska Province in the
years 2001–2003 showed that the occurrence of both species was confined only to the
territory of the Carpathian Mountains. The black grouse occurs in groups in an area
extending from the mount Babia Góra, the Orawsko-Nowotarska Valley and the Tatra
Mountains to the Małe Pieniny Mountains. At least 21 leks were recognized in this area. Their
population is estimated at 390–440 individuals. The black grouse’s leks were identified in
the Beskid Żywiecki Mountains (Babia Góra, Polica), Działy Podhalańskie (Podhalańskie
Range), the Orawsko-Nowotarska Valley, the Gorce Mountains, the Beskid Wyspowy
Mountains, the Tatra Mountains, the Pieniny Mountains and the Beskid Sądecki Mountains.
Its population is estimated at 175–210 individuals. 

Key words: black gro use Tetrao tetrix, ca per ca il lie Tetrao urogallus, population numbers,
thre at, Car pa thian Mo un ta ins, Ma ło pol ska Pro vin ce, Po land 

W la tach 2001–2003 na zle ce nie kon ser wa to ra przy ro dy w wo je wódz twie ma ło -
pol skim prze pro wa dzo no in wen ta ry za cję cie trze wia Te trao uro gal lus i głusz ca Te -
trao te trix. Re ali za cję te go za da nia pod ję to ze wzglę du na po trze bę pil ne go za ję cia się
czyn ną ochro ną głusz ca i cie trze wia w Pol sce. Stan li czeb ny po szcze gól nych lo kal -
nych po pu la cji oby dwu tych ga tun ków osią gnął po ziom li czo ny już nie w set kach
czy ty sią cach, ale co naj wy żej w dzie siąt kach osob ni ków za cho wu ją cych ze so bą moż -
li wość kon tak tu i two rzą cych me ta po pu la cje o usta bi li zo wa nej pu li ge ne tycz nej. Po -
pu la cje kra jo we wy ka zu ją spa dek do kil ku set osob ni ków w przy pad ku głusz ca
i poniżej 2000 u cie trze wia. Do 1995 r. oba ku ra ki by ły zwie rzę ta mi łow ny mi, do pie -
ro póź niej ob ję to je ochro ną ga tun ko wą, w tym tak że tzw. ochro ną stre fo wą. Jed nak
do tych cza so we me to dy ochro ny tych pta ków prak tycz nie nic nie da ły. Sy tu acja ta ka
spo wo do wa ła po wsta nie wie lu lo kal nych ini cja tyw, słu żą cych ich ochro nie. Rów nież
De par ta ment Le śnic twa, Ochro ny Przy ro dy i Kra jo bra zu Mi ni ster stwa Śro do wi ska
zle cił opra co wa nie Kra jo wych Stra te gii Ochro ny dla obu ga tun ków (Za wadz ka, Za -
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wadz ki 1999; Ka mie niarz, Szym kie wicz 2001). W trak cie ba dań opi sa nych w ni niej -
szej pra cy sta ra no się oce nić li czeb ność, struk tu rę po pu la cji oraz are ał wy stę po wa -
nia cie trze wia i głusz ca w wo je wódz twie ma ło pol skim.

Roz miesz cze nie i li czeb ność cie trze wia

Do tych cza so we wia do mo ści o wy stę po wa niu cie trze wia w Ma ło pol sce 

W Ma ło pol sce nie prze pro wa dzo no do tych czas kom plek so wych ba dań nad cie -
trze wiem. Wszel kie da ne po cho dzi ły w więk szo ści z an kiet bądź z in for ma cji zbie ra -
nych na miej scu od my śli wych i służb le śnych. Brak by ło szcze gó ło wych da nych, a je -
dy ne in for ma cje z li te ra tu ry do ty czy ły tyl ko nie któ rych te re nów, jak Ba bia Gó ra
(Bo cheń ski 1970), Ta try (Po do biń ski 1960, 1979) czy Tor fo wi ska Oraw sko -No wo tar -
skie (Ka mie niarz 1998, 2002). Pro fus (1992a) wy mie niał tyl ko ogól nie miej sca to ko -
wisk, opie ra jąc się głów nie na li te ra tu rze. Ka mie niarz (1998) sza co wał po pu la cję kar -
pac ką na 270 osob ni ków. We dług Fel ge ra (2001) moż na się by ło spo dzie wać
w Kar pa tach wy stę po wa nia ok. 150–170 cie trze wi. Po da wał on, że po pu la cja za miesz -
ka ła na Ora wie i Pod ha lu li czy ok. 100 pta ków, na te re nie Ta trzań skie go Par ku Na ro -
do we go ży je ich 40–50, a po pu la cję ba bio gór ską oce niał na 15–20 pta ków. Wia do mo,

Ryc. 1. Koguty cietrzewi (fot. K. Pańszczyk)



że do koń ca lat 70. cie trzew wy stę po wał w oko li cach Chrza no wa i Dą bro wy Tar now -
skiej. W la tach 90. za sie dlił na krót ko te re ny Gor ców, gdzie wy stą piły du że po -
wierzch nie zrę bów po gra da cji za snui, jed nak wraz z pro ce sem za ra sta nia po -
wierzch ni zrę bo wych i wia tro ło mów wy co fał się z te go te re nu.

Me to dy ba daw cze

Ba da nie roz po czę to od ro ze sła nia an kie ty w 2001 r. do wszyst kich jed no stek
ad mi ni stru ją cych la sa mi (nad le śnic twa, par ki na ro do we i le śne za kła dy do świad -
czal ne) na te re nie wo je wódz twa ma ło pol skie go. Na 25 an kiet wy sła nych uzy ska no
od po wie dzi z 23 jed no stek (brak je dy nie od po wie dzi z Le śne go Za kła du Do świad -
czal ne go w Kry ni cy i z Oj cow skie go Par ku Na ro do we go). Po uzy ska niu od po wie -
dzi sta ra no się je we ry fi ko wać w te re nie, od wie dza jąc miej sca, w któ rych wy ka za -
no obec ność cie trze wi. Sa me ba da nia ilo ścio we pro wa dzo no na tran sek tach.
W okre sie go do wym w 2002 r. w Ko tli nie Oraw sko -No wo tar skiej po ru sza no się na
nar tach i pie cho tą wzdłuż tor fo wisk wy so kich, za pi su jąc wszyst kie wy la tu ją ce
osob ni ki. W od kry tym te re nie, na któ rym le ży więk szość tor fo wisk, by ło moż li we
po li cze nie za rów no sam ców, jak i sa mic. Po za tor fo wi ska mi ob ser wa cje pro wa dzo -
no li cząc ko gu ty na to ko wi skach. Licz bę sa mic w ta kim przy pad ku przyj mo wa no
przez po dwo je nie licz by ko gu tów na to ko wi skach. W przy pad ku gdy za ist nia ła
moż li wość za wy że nia da nych przez po dwój ne li cze nie czę ści pta ków, sta ra no się
to za zna czyć w tek ście przy oma wia niu po szcze gól nych to ko wisk. Ob ser wa cje je -
sien no -zi mo we pro wa dzo no na tran sek tach, li cząc prze by wa ją ce w po bli żu pta ki.
Ob ser wa cje w te re nie pro wa dzo no rów nież w tych miej scach, o któ rych wie dzia -
no z in nych źró deł, że nie daw no po ja wi ły się tam ku ra ki. Każ da wia do mość spraw -
dza na by ła w terenie.

Osto je cie trze wia w Ma ło pol sce

W wy ni ku prze pro wa dzo nej in wen ta ry za cji stwier dzo no prze by wa nie cie trze -
wia tyl ko na po łu dniu wo je wódz twa ma ło pol skie go, w Kar pa tach Za chod nich, w na -
stę pu ją cych osto jach:

1. Ba bia Gó ra. W Ba bio gór skim Par ku Na ro do wym stwier dzo no 15 osob ni ków
za sie dla ją cych pię tro ko so drze wi ny. Pta ki te prze by wa ły na oraw skiej (po łu dnio wej)
stro nie sto ku Ba biej Gó ry. Sta no wią one jed ną po pu la cję z pta ka mi ze sło wac kiej czę -
ści Ba biej Gó ry. Mię dzy pta ka mi prze by wa ją cy mi po obu stro nach gra ni cy ist nie je
sta ły kon takt i wy mia na osob ni ków. Wy da je się, że co raz czę ściej spo ty ka się ten ga -
tu nek, ale mo że jest to wy ni k zwra ca nia na nie go więk szej uwa gi. W trak cie ob ser -
wa cji uzy ska no pew ność, że osob ni ki tu ży ją ce utrzy mu ją kon takt rów nież z pta ka -
mi z Ko tli ny Oraw sko -No wo tar skiej. Po nie waż po pu la cja ta wy stę pu je na te re nie
par ku na ro do we go, nie jest w znacz nym stop niu za gro żo na. 

2. Ko tli na Oraw sko -No wo tar ska. Wszyst kie to ko wi ska znaj du ją się na te re nie
ad mi ni stro wa nym przez Nad le śnic two No wy Targ. Te re ny tor fo wisk i po tor fi to wła -
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sność pry wat na, na któ rej wy stę pu je naj sil niej sza po pu la cja w wo je wódz twie i jed -
na z sil niej szych w Pol sce, li czą ca 146–152 ♂♂ (306 osob ni ków). Rów no cze śnie jest to
je dy na po pu la cja w Pol sce, dla któ rej moż na okre ślić na czę ści po wierzch ni struk tu -
rę płci oraz struk tu rę prze strzen ną ca łej po pu la cji. W 2002 r., we dług bar dzo do kład -
nych li czeń, po le ga ją cych na prze miesz cza niu się na nar tach po tor fo wi sku i wy pła -
sza niu wszyst kich by tu ją cych tam pta ków, po li czo no 306 pta ków (w tym 146 ♂♂
i 160 ♀♀). Szcze gó ło wo mo gą być po li czo ne tyl ko pta ki, któ re by tu ją na tor fo wi skach
oto czo nych przez od kry te po la, część jednak po pu la cji by tu je w la sach i tu już li cze -
nia nie są tak do kład ne. Ogó łem, we dług sza cun ku, w 2002 r. prze by wa ło na te re nie
Ko tli ny Oraw sko -No wo tar skiej 306–340 osob ni ków. Zarówno tutaj, jak i na Ba biej Gó -
rze, ist nie je ści sły kon takt z po pu la cją sło wac ką. Na te re nie ko tli ny stwier dzo no 
13 to ko wisk, na któ rych spo ty ka no od 3 do 31 ko gu tów. Pta ki z wszyst kich tych to ko -
wisk prze miesz cza ją się po mię dzy ni mi. Spo ra dycz ne ob ser wa cje wska zu ją rów nież
na in ne kie run ki prze miesz czeń. Na ca łym te re nie Ko tli ny Oraw sko -No wo tar skiej
na po tka no w se zo nie lę go wym i po za nim po je dyn cze ko gu ty, któ re cza sa mi to ku ją
sa mot nie. W cią gu se zo nu oraz w ko lej ne la ta za cho dzą pew ne róż ni ce w roz miesz -
cze niu to ko wisk. Zmia ny te wy ni ka ją z nie po ko je nia pta ków na to ko wi sku oraz z za -
nie cha nia ko sze nia łąk, na któ rych od by wa ły się do tych czas to ki. Szcze gól nie w ostat -
nich la tach co raz więk szy wpływ na roz miesz cze nie to ko wisk ma ją nie ko szo ne łą ki.
Po dwóch – trzech la tach od za nie cha nia ko sze nia łą ka za ra sta tak wy so ko, że nie na -
da je się na to ko wi sko cie trze wi. 

3. Ta try. Na te re nie Ta trzań skie go Par ku Na ro do we go stwier dzo no 26–38 ♂♂
(czy li ok. 50–60 osob ni ków). Wszyst kie to ko wi ska znaj du ją się w stre fie po nad gór ną
gra ni cą la su, na po la nach w roz rze dzo nej stre fie ko só wek lub na łą kach al pej skich
tuż po nad ko sów ką do wy so ko ści 1800 m n.p.m. Z Tatr roz po zna no 12 to ko wisk te -
go ga tun ku na te re nie sze ściu do lin, ale w tym przy pad ku ist nie je moż li wość za wy -
że nia da nych. Wy ni ka ona z możliwości ob sa dze nia pa ru to ko wisk ty mi sa my mi ko -
gu ta mi. Jest to o ty le praw do po dob ne, że wi dzia no prze lo ty ko gu tów w kie run ku
są sied nich to ko wisk. Naj bar dziej re al na jest licz ba ok. 30 ♂♂ i ok. 60 wszystkich
osob ni ków. Wszyst kie to ko wi ska znaj du ją się w re zer wa tach Ta trzań skie go Par ku
Na ro do we go i ra czej nie wiel kie są tu taj za gro że nia dla te go ga tun ku. Je dy nie pe ne -
tra cja lu dzi roz bi ja ją ca to ko wi ska mo że wpły wać na je go li czeb ność. Na le ża ło by je -
dy nie roz wa żyć za my ka nie po bli skich szla ków na okres to ków. 

4. Po gó rze Spi sko -Gu ba łow skie i Pie ni ny. Na tym te re nie obec ność cie trze wia
wy ka zy wa no od daw na. Je go wy stę po wa nie by ło ogra ni czo ne do te re nów Spi sza
i Ma łych Pie nin. W okre sie ba dań w Pie niń skim Par ku Na ro do wym – nie spo ty ka ny.
Wszyst kie ob ser wa cje po cho dzi ły z te re nów ad mi ni stro wa nych przez Nad le śnic two
Kro ścien ko. Miej sca sta łych spo tkań to: le śnic two Ma łe Pie ni ny – 4 ♀, 2 ♂; le śnic two
Łap sze – 2 ♂; le śnic two Nie dzi ca – 1 ♀; la sy nad zo ro wa ne Łap sze Niż ne, ur. Har dyń
– 1 ♀; oko li ce Łap szan ki – 3–4 ♂♂.

Zna ne jest jed no to ko wi sko z 3–5 ko gu ta mi pod Łap szan ką, nie da le ko gra ni cy
pań stwa, położone na te re nach pry wat nych. Przy pusz czal nie dru gie znaj du je się
w Ma łych Pie ni nach. Li czeb ność oce nio no na około 15 osob ni ków.
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5. Gor ce. W Gor cach prowadzono je dy nie po je dyn cze ob ser wa cje na terenie Ob -
wo du Ochron ne go Ochot ni ca w Gor czań skim Par ku Na ro do wym. Ostat nio nie
stwier dzo no to ko wisk.

To ki

W okre sie ba dań po twier dzo no zna ną za sa dę, że okres to ków uza leż nio ny jest
od po go dy. W po szcze gól nych la tach ko gu ty roz po czy na ły to ko wa nie od 17.02.2001 r.
na te re nie Pod czer wo ne go, 12.03.2002 r. i 7.03.2003 r. ko ło Pu ści zny Rę ko wiań skiej
w Ko tli nie Oraw sko -No wo tar skiej. W Ta trach po czą tek to ków przy pa dał z re gu ły ok.
2–3 ty go dnie póź niej. To ki trwa ły w za leż no ści od po go dy do koń ca ma ja lub do po -
ło wy czerw ca. Po je dyn cze ko gu ty bul go ta ły jesz cze na wet 25.06.2003 r. na Dłu gim
Upła zie w Do li nie Cho cho łow skiej i 23.06.2002 r. na łą kach nad Ro goź ni kiem ko ło re -
zer wa tu „Skał ka Ro goź nic ka”.

Ku ry przy la tu ją lub przy cho dzą na to ko wi sko póź niej niż ko gu ty. Po cząt ko wo
ob ser wu ją za cho wa nia sam ców z obrze ża to ko wi ska. Do pie ro póź niej prze miesz cza -
ją się w ob ręb wy bra ne go te ry to rium, part ne ra bo wiem wy bie ra sa mi ca. Na to ko wi -
sku cie trze wi w Pod czer wo nem stwier dzo no wy cho dze nie ku ry ba żan ta Pha sia nus
col chi cus i jej kry cie przez ko gu ty cie trze wi.

Pod su mo wa nie

Obec nie w wo je wódz twie ma ło pol skim cie trzew wy stę pu je tyl ko w jed nej me ta -
po pu la cji za miesz ku ją cej Kar pa ty Za chod nie. Li czeb ność tej po pu la cji moż na było
okre ślić w 2003 r. na 390–440 osob ni ków (ca 400 osob ni ków), z cze go ok. 50 osob ni -
ków prze miesz cza się na te ren Sło wa cji. Zna nych jest w tej chwi li po nad 20 to ko wisk
po ło żo nych na te re nie Tatr, Ba biej Gó ry i Ko tli ny Oraw sko -No wo tar skiej. Do kład niej -
sze go zba da nia wy ma ga jesz cze po pu la cja za sie dla ją ca Spisz na te re nie Ko tli ny
Oraw sko -No wo tar skiej.

Roz miesz cze nie i li czeb ność głusz ca

Sie dli ska głusz ca

Głu szec jest miesz kań cem la sów bo re al nych i la sów gór skich stre fy kli ma tu
umiar ko wa ne go. Za sie dla sta re, roz le głe la sy w sta dium kli mak su. Uni ka te re nów
ob ję tych wstęp ną fa zą suk ce sji oraz roz drob nio nych kom plek sów le śnych. Pre fe ru -
je sie dli ska bo ro we te re nów wy so ko gór skich o róż nym stop niu wil got no ści.
W górach Eu ro py wy stę pu je w bo rach gór skich i wy so ko gór skich, rza dziej w la sach
re glo wych, aż do gór nej gra ni cy la su. W Kar pa tach zasiedla bo ry świer ko we z bo -
rów czy ska mi w wyż szych po ło że niach, tak że z udzia łem lim by i ja rzę bi ny. W Ta -
trach naj wy żej po ło żo ne to ko wi sko znaj du je się na wy so ko ści 1600 m n.p.m. (Sa ni -

Ochrona kuraków leśnych

60



Liczebność i rozmieszczenie kuraków leśnych w Polsce

61

ga 1996). Głu szec pre fe ru je drze wo sta ny o umiar ko wa nym zwar ciu. W Kar pa tach
wy stę pu je w sta rych, po nad 80-let nich drze wo sta nach z do mi na cją świer ka. W prze -
ci wień stwie do cie trze wia po zo sta je sta le w le sie lub na msza rach i ni gdy nie wy la -
tu je na po la upraw ne.

W ob rę bie zaj mo wa ne go te ry to rium głu szec po trze bu je od po wied nich miejsc
do od by cia to ków, za ło że nia gniaz da i wy cho wy wa nia mło dych, pie rze nia, że ro wa -
nia, miejsc ką pie li piasz czy stych, zdo by wa nia żwi ru na ga stro li ty, miejsc do ukry cia
i od po czyn ku oraz zi mo wa nia. Wy ko rzy sty wa nie po szcze gól nych ty pów śro do wisk
le śnych zmie nia się w cią gu ro ku (Za wadz ka, Za wadz ki 2003).

Do tych cza so we wia do mo ści o wy stę po wa niu głusz ca w Ma ło pol sce 

Po pu la cja kar pac ka głusz ca w cza sach hi sto rycz nych za sie dla ła Be skid Ślą ski, Ży -
wiec ki, Są dec ki, Gor ce i Ta try.

W wo je wódz twie kra kow skim w 1928 r. głu szec żył w po wia tach: No wy Sącz, Li -
ma no wa, No wy Targ (Gor ce, Ba bia Gó ra, Ta try), Ży wiec, Wa do wi ce (20 ko gu tów ko -
ło Za woi), bra ko wa ło jed nak szcze gó ło wych da nych na te mat li czeb no ści (Do ma -
niew ski 1933). 

Ryc. 2. Kogut głuszca (fot. P. Król)



W 1947 r. głu szec był wszę dzie nie licz ny lub rzad ki, z wy jąt kiem Tatr, gdzie
stwier dzo no obec ność 17 ko gu tów i 26 kur, oraz Nad le śnic twa Wę gier ska Gór ka w Be -
ski dzie Ży wiec kim, gdzie ży ło 15 głusz ców (Mar chlew ski 1948). W pierw szym dwu -
dzie sto le ciu po II woj nie świa to wej za ni kły sta no wi ska na wschod nim krań cu Be -
ski du Są dec kie go: w Mu szyn ce, Po wroź ni ku, Ty li czu, Le lu cho wie, Moch nacz ce,
Wier chom li i w re jo nie Na wo jo wej (Gło wa ciń ski 2001). W la tach 60. li czeb ność głusz -
ca wy raź nie wzro sła, na Ba biej Gó rze wy no si ła ca 90, a w Ta trach – 150–180 pta ków
(Jam ro zy 1991). W po cząt kach lat 70. głu szec wy co fał się z Ja wo rzy ny Kry nic kiej (To -
mek 1993).

W la tach 1976–1978 w ca łych Kar pa tach Za chod nich po pu la cję sza co wa no na
250–300 pta ków i co naj mniej 20 to ko wisk (Gło wa ciń ski 2001). An kie ta prze pro wa -
dzo na w 1982 r. wy ka za ła obec ność 250 osob ni ków w ca łych Kar pa tach, w tym 
88 w Ta trach, 15 w Gor cach, 83 w Be ski dzie Ży wiec kim wraz z Ba bią Gó rą oraz 
21 w Be ski dzie Ślą skim (Jam ro zy 1991). Po tym okre sie na stą pił spa dek li czeb no ści
przy naj mniej w czę ści are ału kar pac kie go. W Ta trach w 1989 r. stwier dzo no 74 pta -
ki, w 1990 r. – 66 (Jam ro zy 1991). Gra czyk i in. (1986) w 1983 r. oce ni li po pu la cję no -
wo są dec ką (w Ta trach, Gor cach i Be ski dzie Są dec kim) na za le d wie 35 osob ni ków.
We dług Gło wa ciń skie go (1992) w koń cu lat 80. li czeb ność po pu la cji kar pac kiej wy no -
si ła 250–300 osob ni ków (w tym w Be ski dzie Ślą skim 80–110, Be ski dzie Ży wiec kim
70–100, Gor cach 15–20 i Ta trach ca 70). Wszyst kie te da ne, czę sto sprzecz ne ze so bą,
ana li zu ją Za wadzka, Zawadzki (2003). 

Me to dy ba daw cze

Jak wia do mo, naj więk szą po pu la cję głusz ca w Pol sce stwier dzo no na te re nie Kar -
pat. Rów no cze śnie we wszyst kich opra co wa niach pod kre śla no, że po pu la cja kar pac -
ka jest naj sła biej po zna na. W ob rę bie Kar pat zde cy do wa na więk szość pta ków za sie -
dla te re ny po ło żo ne w wo je wódz twie ma ło pol skim.

Ba da nia, po dob nie jak w przy pad ku cie trze wia, roz po czę to od ro ze sła nia an kie -
ty z py ta nia mi o wy stę po wa nie i li czeb ność głusz ców. Za wsze, gdy uzy ska no od po -
wiedź po zy tyw ną, sta ra no się zwe ry fi ko wać da ne w te re nie. O ile do syć ła two by ło
po li czyć cie trze wie na to ko wi skach, to okre śle nie li czeb no ści głusz ca by ło o wie le
trud niej szym przed się wzię ciem. Wy ni ka to z te go, że cie trzew ma to ko wi ska głów -
nie na tor fo wi skach i po nad gór ną gra ni cą la su, czy li na te re nach otwar tych, a głu -
szec na po lan kach, wia tro ło mach i in nych prze świe tlo nych miej scach we wnątrz
drze wo sta nu. Z re gu ły jest to drze wo stan star szych klas wie ku, 100-let ni i starszy.
We ry fi ka cja da nych po le ga ła na prze cho dze niu te re nu pie szo lub na nar tach, gdy
ist nia ła du ża po kry wa śnie gu w cza sie to ków. Je że li na wet nie na po tka no pta ków, to
czę sto wi dać by ło kre śle nia na śnie gu, wska zu ją ce na ich to ki. Ze wzglę du na te ren,
któ ry unie moż li wiał prze śle dze nie prze miesz cza nia się spło szo nych pta ków i bra -
ku ich ozna ko wa nia, nie moż na by ło stwier dzić, jak du żą po wierzch nię pe ne tru ją
po szcze gól ne osob ni ki. Za każ dym ra zem, by nie za wy żyć li czeb no ści, sta ra no się
eli mi no wać lub łą czyć w wy ni kach to ko wi ska po ło żo ne bli sko sie bie. 

Ochrona kuraków leśnych

62



Osto je głusz ca w Ma ło pol sce

W wy ni ku prze pro wa dzo nych ba dań swier dzo no na stę pu ją ce osto je głusz ca:
1. Be skid Ży wiec ki. W Be ski dzie Ży wiec kim w wo je wódz twie ma ło pol skim spo -

ty ka my głusz ca w ma sy wie Ba biej Gó ry oraz w ma sy wie Po li cy.
Na Ba biej Gó rze jest wy ka zy wa nych 30 osob ni ków, głów nie na po łu dnio wo -

-wschod nich i wschod nich zbo czach ma sy wu (od stro ny oraw skiej). Głu szec wy stę -
pu je tu w re glu na wy so ko ści 850–900 m n.p.m. Są to te re ny Ba bio gór skie go Par ku
Na ro do we go. Po pu la cja z Ba biej Gó ry ma bez po śred ni kon takt z po pu la cja mi po ło -
żo ny mi na wschód w wo je wódz twie ślą skim, w Be ski dzie Ży wiec kim i Ślą skim, z po -
pu la cją na po łu dnio wych sto kach Ba biej Gó ry na Sło wa cji oraz od wscho du z pta ka -
mi za sie dla ją cy mi ma syw Po li cy.

Od Ba biej Gó ry przez prze łęcz Kro wiar ki na wschód po przez Syh lec, Czyr niec
po szczyt Po li cy i da lej na wschód do Jusz czy na i Si dzi ny znaj du je się naj więk szy
w Pol sce zwar ty ob szar wy stę po wa nia głusz ca. Jest on tu pta kiem po spo li tym
i miej sca mi osią ga zi mą wy so kie za gęsz cze nia – do 11 os./km2 (oczy wi ście nie na ca -
łym te re nie, tyl ko w od po wied nich śro do wi skach). Sty ka ją się tu gra ni ce trzech
nad le śnictw: Su cha, My śle ni ce i No wy Targ. Od pół no cy, na Po li cy spo ty ka się co
naj mniej 7 osob ni ków. Osto ję sta no wi drze wo stan po nad 100-let ni na te re nie re -
zer wa tu im. Prof. Kle men sie wi cza. W oko li cy Jusz czy na na po tka no ku rę z młody -
mi. W le śnic twie Si dzi na Nad le śnic twa My śle ni ce osto ję sta no wią wierz choł ko we
par tie ma sy wu Po li cy i Psia Do lin ka. Sza cu je się, że tu taj wy stę pu je do 20 osob ni -
ków wi dy wa nych na sto ku Po li cy – 200 m po ni żej szczy tu i ni żej. Na po łu dnio wych
sto kach Po li cy od stro ny Syhl ca, Po la ny Czer niec, wzdłuż po to ków: Czar ne go, Spil -
ca, Su che go aż do Pa sie ki w Zu brzy cy wy stę pu je praw do po dob nie mi ni mum 30–
40 pta ków. Spo ty ka ne są tam re gu lar nie w sta łych miej scach oraz w okre sie to ków,
kie dy to ob ser wu je się licz ne miej sca to ko we (kre śle nia na śnie gu). Każ de go ro ku
widywa ne są sa mi ce z mło dy mi. Ogó łem po uwzględ nie niu moż li wo ści za wy że -
nia wy ni ków stwier dzo no w ma sy wie Po li cy ok. 60 głusz ców (57–67 osob ni ków).
Te ren ten na le ży za rów no do La sów Pań stwo wych, jak i w więk szo ści do pry wat -
nych wła ści cie li. Nie ste ty, tu taj tak że po ja wia ją się naj więk sze za gro że nia in we sty -
cja mi. W cią gu ostat nich lat po wstał plan bu do wy wy cią gu z Zu brzy cy na Po la nę
Czyr niec, czy li przez śro dek naj cie kaw szych to ko wisk głusz ca w Kar pa tach. Przez
sta łą osto ję głusz ca pla no wa no tak że po pro wa dze nie no we go szla ku tu ry stycz ne -
go z Za woi na Po li cę. Ostat nio sły szy się o no wej kon cep cji wy cią gu nar ciar skie go
z Zu brzy cy na Syh lec.

2. Pa smo Pod ha lań skie (Dzia ły Pod ha lań skie). Na po łu dnie od Sie nia wy, w oko -
li cy Bucz ni ka stwier dzo no wy stę po wa nie 2 ko gu tów głusz ca. Sta no wi sko to sta no wi
łącz nik mię dzy po pu la cją głusz ca z ma sy wu Po li cy a po pu la cją w Gor cach. Sam ma -
syw Bucz ni ka jest ty po wym ko ry tarzem eko lo gicz nym.

3. Ko tli na Oraw sko -No wo tar ska. To ko wi sko z 2–3 ♂♂ znaj du je się na po łu dnio -
wy wschód od Chyż ne go, nad po to kiem To kar ka, w le sie Ham rzy ska i w Urbar skim
Le sie. Jest to nie licz ne to ko wi sko, któ re utrzy mu je się już od pa ru lat.
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4. Gor ce i Be skid Wy spo wy. W Gor cach stwier dzo no wy stę po wa nie 4 osob ni -
ków na Obi do wej (2 ♂♂ i 2 ♀♀), na te re nie Nad le śnic twa No wy Targ, przy gra ni cy
z Gor czań skim Par kiem Na ro do wym. W Gor czań skim Par ku Na ro do wym sza co wa -
no li czeb ność na 10–20 osob ni ków, wy stę pu ją cych w re jo nie Ku dło nia i Ka mie ni cy.
W Be ski dzie Wy spo wym głusz ce ma ją to ko wi ska i są spo ty ka ne re gu lar nie w ma sy -
wie Mo gie li cy. Wi du je się je tak że na Śnież ni cy – stwier dzo no tu 3–5 ko gu tów. Ogó -
łem sza co wa na li czeb ność głusz ca wy no si 20–30 osob ni ków. W więk szo ści po pu la cja
wy stę pu je na te re nie par ku na ro do we go, gdzie na wia tro wa łach oraz zrę bach po
drze wo sta nach opa no wa nych przez gra da cje za snui znaj du je od po wied nie wa run -
ki do ży cia. 

5. Ta try. Na te re nie Tatr ist nie je sto sun ko wo sil na po pu la cja głusz ca, któ ra jest
izo lo wa na od pół no cy od po pu la cji z Be ski du Ży wiec kie go, ale ma po łą cze nie z licz -
ną po pu la cją głusz ca na Sło wa cji, i to za rów no w Ta trach, jak i na Ora wie. W Ta trach
po pu la cję osza co wa no na 60–70 osob ni ków, któ re wy stę pu ją za rów no w re glu dol -
nym, jak i gór nym. To ko wi ska roz rzu co ne są po ca łym te re nie re gli, ale moż na wy -
róż nić 12 sta łych to ko wisk i kil ka na ście miej sc sta łe go prze by wa nia. W Do li nie Cho -
cho łow skiej zna ne są to ko wi ska:
� na Po la nie pod Fur ka ską – Pa rząt cza ka (2–3 ♂♂), 
� na szla ku na Grze sia (za kręt za punk tem wi do ko wym) (3–5 ♂♂), 
� na Ku low cu – naj sil niej sze 1450–1500 m n.p.m. (do 5 ko gu tów, 2 ku ry). 

Na Opa lo nym Wier chu (1400 m n.p.m.) stwier dzo no śla dy to ko wi ska (li czeb ność:
1–2 ko gu ty); jest to rów no cze śnie miej sce sta łe go prze by wa nia głusz ców (ku ra z mło -
dy mi). Miej scem sta łe go prze by wa nia pta ków te go ga tun ku jest rów nież pas gra nicz -
ny na Fur ka sce (1 ko gut, 1 ku ra z mło dy mi), la sy nad Po la ną Ku cą (kie dyś bar dzo sil -
ne to ko wi sko) oraz pod Świń ską Tur nią (ku ra z mło dy mi). W Do li nie Ko ście li skiej
to ko wi ska znaj du ją się w Za dnim Smre czyń skim (Smre czy ny) (1350 m n.p.m., 2 ♂♂)
i w Ja fe ro wym Żle bie. Śla dy kre śle nia stwier dzo no rów nież na Wyżniem Or na czań -
skiem i Upła zie (1400 m n.p.m.); w tych miej scach pta ki prze by wa ły tak że na sta łe.
W Ob wo dzie Ochron nym Strą ży ska to ko wi sko 2–3 ko gu tów znaj du je się w re jo nie
szla ku Grzy bo wiec – Ba cuch (1420 m n.p.m.). W Ob wo dzie Ochron nym Kuź ni ce to ko -
wi ska stwier dzo no w Do li nie Su chej Kon drac kiej (2–3 ko gu ty) i na Kro kwi (3–6 ko gu -
tów), za rów no nad klasz to rem oo. Al ber ty nów, jak i od stro ny Do li ny Bia łe go. Do
2001 r. zna ne by ły to ko wi ska w Do li nie Su chej Ka spro wej (2–3 ko gu ty), a tak że na Go -
rycz ko wej (1–2 ko gu ty). Obec nie są to w dal szym cią gu miej sca sta łe go wy stę po wa -
nia głusz ców, lecz to ko wisk w cza sie ba dań nie stwier dzo no. W Ob wo dzie Ochron -
nym Gą sie ni co wa znaj du je się jed no to ko wi sko w re jo nie Du bra wi ska – Bu to rów (do
3 ko gu tów), a miej scem sta łe go wy stę po wa nia jest Sko ru śniak. Obwód Ochron ny
Brze zi ny ma to ko wi sko głusz ców na Czer wo nych Brzeż kach (1–2 ko gu ty). Miej sca mi
sta łe go wy stę po wa nia są: ra mię Wo ło szy na (3–4 ko gu ty), oko li ce To po ro wych Staw -
ków (1 ko gut), ob szar nad Psią Traw ką (1 ko gut). W Ob wo dzie Ochron nym Za zad nia
stwier dzo no to ko wi sko na Skraj nej Ko pie Soł ty siej (3–4 ko gu ty), a sta łe prze by wa nie
głusz ców ob ser wo wa no na Su chym Wier chu Wak smundz kim, w Do li nie Fi lip ki 
(2–3 ko gu ty) i na Go łym Wier chu (ku ra z mło dy mi, 2 ko gu ty). W Ob wo dzie Ochron -

Ochrona kuraków leśnych

64



nym Mor skie Oko czyn ne to ko wi sko stwier dzo no na Czu bie Roz toc kiej (2–3 ko gu ty),
a na gra ni Ża bie go sta łe wy stę po wa nie pta ków te go ga tun ku. To ko wi sko praw do po -
dob nie znaj du je się po sło wac kiej stro nie, na zrę bach.

6. Pie ni ny i Be skid Są dec ki. Na tym te re nie obec ność głusz ca za ob ser wo wa no
głów nie w Ma łych Pie ni nach i w Pa śmie Ra dzie jo wej. Przy pusz czal nie wy stę pu je
sze rzej, lecz nie wszę dzie służ ba le śna i my śli wi wi du ją go. W trak cie ba dań te re no -
wych nie za ob ser wo wa no tu taj głuszca, wi dy wa no je dy nie kno ty, kre śle nia i in ne
śla dy świad czą ce o je go by to wa niu. Wy ni ka to praw do po dob nie ze sto sun ko wo nie -
wiel kiej po pu la cji by tu ją cej na tym te re nie. Świad czą o tym in for ma cje od or ni to lo -
gów pro wa dzą cych tu ob ser wa cje. Li czeb ność głusz ców w Be ski dzie Są dec kim i Pie -
ni nach osza co wa no na 10–15 osob ni ków.

W Nad le śnic twie Kro ścien ko stwier dzo no mi ni mum 5 osob ni ków, któ re prze by -
wa ją sta le w Ma łych Pie ni nach i w gór nej czę ści Pa sma Ra dzie jo wej. W 2003 r. widzia -
no w okre sie to ków 1 ko gu ta na te re nie le śnic twa Falsz tyn. 

W Nad le śnic twie Sta ry Sącz głusz ca stwier dzo no na te re nie ob wo du ło wiec kie -
go 67. „Darz Bór”, ob ręb ewi den cyj ny Obi dza, gmi na Łąc ko, „Re zer wat Ba ni ska”
w Pa śmie Ra dzie jo wej. Prze by wa ją tam co naj mniej 2 osob ni ki. 

W Nad le śnic twie Li ma no wa głu szec by wa spo ty ka ny w ob rę bie Ło pień, a tak że
na Śnież ni cy w Be ski dzie Wy spo wym, o czym brak in for ma cji w nad le śnic twie. Wy -
da je się, że te ren nad le śnic twa jest je go ty po wym ko ry ta rzem eko lo gicz nym, w któ -
rym na stę pu je prze miesz cza nie się pta ków po mię dzy Gor ca mi, Be ski dem Wy spo -
wym a Be ski dem Są dec kim.

W re jo nie wsi Hom rzy ska -Rze cza nów, nie da le ko gra ni cy z Nad le śnic twem Piw -
nicz na, głusz ce są wi dy wa ne re gu lar nie w Nad le śnic twie Na wo jo wa.

Dla ochro ny ga tun ku na tych te re nach nad le śnic twa: Kro ścien ko, Piw nicz na
i Sta ry Sącz w dniu 14.03.2002 r. za war ły Po ro zu mie nie w ce lu wy zna cze nia stre fy ostoi
głusz ca Te trao uro gal lus w Pa śmie Ra dzie jo wej w Be ski dzie Są dec kim. Za wie ra ono za -
sa dy za go spo da ro wa nia la sów w powstającej stre fie ochro ny ostoi głusz ca, stwo rzo -
ne na pod sta wie opra co wań: 
� Wpływ go spo dar ki le śnej na po pu la cje głusz ca Te trao uro gal lus i cie trze wia Te trao

te trix – Za le ce nia dla prak ty ki le śnej Dy rek cji Ge ne ral nej La sów Pań stwo wych
z dnia 31.01.2002 r.

� Kra jo wy pro gram ochro ny po pu la cji głusz ca, za ak cep to wa ny przez Mi ni ster stwo
Śro do wi ska w dniu 28.03.2001 r., spo rzą dzo ny na pod sta wie opra co wa nia Do ro -
ty i Je rze go Za wadz kich.
Twór cy po ro zu mie nia uwzględ ni li tak że po ło że nie nad po zio mem mo rza i ist -

nie ją ce wa run ki śro do wi ska. Po ni żej za miesz cza my treść po ro zu mie nia.

I. W ob sza rze po ten cjal nych to ko wisk i ich oto cze nia
1. Ogra ni cze nie użyt ko wa nia ręb ne go do nie zbęd nych po trzeb wy ni ka ją cych ze sta nu

sta ro drze wu i po wsta ją cych od no wień z uwzględ nie niem za pi sów obo wią zu ją ce go
ope ra tu urzą dze nio we go.
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2. Wy ko ny wa nie pla no wa nych za bie gów z za kre su po zy ska nia wy łącz nie w ter mi nie
od 01.07 do 31.01.

3. Po zy ska nie użyt ków przy god nych zgod nie z po trze ba mi w okre sie ca łe go ro ku, ma -
jąc na uwa dze wła ści wy stan sa ni tar ny drze wo sta nów.

4. Ogra ni cze nie do nie zbęd ne go mi ni mum pro wa dze nia prac ho dow la nych w ob rę bie
to ko wisk w okre sie od 01.02 do 01.07.

5. Cał ko wi ty za kaz po zy ski wa nia ru na le śne go.
6. Po zo sta wia nie wy kro tów i na tu ral nie prze wró co nych drzew z za strze że niem za cho -

wa nia pra wi dło we go sta nu sa ni tar ne go.
7. Ochro nę drzew prze sto jo wych.
8. W przy pad kach ko niecz no ści ogra ni cze nia li czeb no ści szko dli wych owa dów pro wa -

dze nie za bie gów ra tow ni czych środ ka mi bez piecz ny mi dla głusz ca.

II. W ob sza rze ca łej ostoi
1. Za cho wa nie do tych cza so we go cha rak te ru drze wo sta nów z uwzględ nie niem stop nio -

wej prze bu do wy drze wo sta nów w fa zie roz pa du.
2. Utrzy ma nie śród le śnych en klaw, jak np. ba gien ka, łą ki, msza ry w ob rę bie ostoi w nie -

zmie nio nym sta nie.
3. Ochro nę du żych po wierzch ni bo rów ki brusz ni cy i czer ni cy.
4. Utrzy ma nie wła ści wych sto sun ków wod nych.
5. Przy za le sia niu hal do bór ga tun ków drzew i krze wów pre fe ro wa nych przez głusz ca.
6. Ochro nę drzew prze sto jo wych.
7. Kon cen tro wa nie prac w jed nym miej scu w ob rę bie ostoi i ogra ni cze nie cza su ich trwa -

nia do nie zbęd ne go mi ni mum.

Ob szar ostoi głusz ca wy no si 2797,55 ha, z cze go w Nad le śnic twie Kro ścien ko
1523,27 ha, w Nad le śnic twie Piw nicz na 785,65 ha, w Nad le śnic twie Sta ry Sącz 488,63 ha.

Pod su mo wa nie

Głu szec w wo je wódz twie ma ło pol skim za sie dla tyl ko re jon Kar pat Za chod nich,
ale na zna cznie więk szym ob sza rze niż cie trzew. Po sia da ne obec nie da ne wska zu ją,
że głusz ca w wo je wódz twie ma ło pol skim spo ty ka my na te re nie nad le śnictw: Su cha,
My śle ni ce, No wy Targ, Kro ścien ko, Sta ry Sącz, Piw nicz na, Li ma no wa i Na wo jo wa
oraz na te re nie par ków na ro do wych: Ba bio gór skie go, Gor czań skie go i Ta trzań skie -
go. Spo ty ka ny jest na ca łym tym te re nie w trud nej do po li cze nia licz bie osob ni ków.
Li czeb ność je go po pu la cji osza co wa no na 175–210 osob ni ków. 
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Po ro zu mie nie w spra wie ochro ny ku ra ków le śnych 
na Pod ha lu

W wy ni ku gwał tow ne go zmniej sze nia się li czeb no ści ku ra ków le śnych po wsta -
ło wie le lo kal nych ini cja tyw do ty czą cych ich ochro ny. Na po cząt ku paź dzier ni ka
2001 r. w sie dzi bie Nad le śnic twa No wy Targ pod pi sa no Po ro zu mie nie w spra wie ochro -
ny głusz ca i cie trze wia na te re nie Pod ha la i ota cza ją cych je pasm gór skich. Oto peł ne
brzmie nie do ku men tu.

Po ro zu mie nie w spra wie ochro ny głusz ca i cie trze wia na te re nie Pod ha la 
i ota cza ją cych je pasm gór skich
Stro na mi Po ro zu mie nia są:

1) Wo je wódz ki Kon ser wa tor Przy ro dy Ma ło pol skie go Urzę du Wo je wódz kie go w Kra -
ko wie

2) Ba bio gór ski Park Na ro do wy w Za woi
3) Gor czań ski Park Na ro do wy w Po rę bie Wiel kiej
4) Pie niń ski Park Na ro do wy w Kro ścien ku
5) Ta trzań ski Park Na ro do wy w Za ko pa nem
6) HKO Hor na Ora va w Na me sto vie, Sło wa cja
7) Nad le śnic two Pań stwo we No wy Targ
8) Nad le śnic two Pań stwo we Kro ścien ko
9) Nad le śnic two Pań stwo we Li ma no wa

10) Nad le śnic two Pań stwo we My śle ni ce
11) Nad le śnic two Pań stwo we Su cha Be skidz ka
12) Sta ro stwo Po wia to we w No wym Tar gu
13) Za rząd Okrę go wy PZŁ w No wym Są czu

14–28) Ko ła Ło wiec kie: Głu szec, Sza rak, Po no wa, Gor ce i Kro kus w No wym Tar gu, Ryś
w Ja błon ce, im. Sa ba ły w Za ko pa nem, Lu bań w Kro ścien ku, Cie trzew w Ochot ni -
cy Dol nej, Ro so mak w Po ro ni nie, Wspól no ta w Wi to wie, Ba bio gór skie w Sę dzi nie,
Skal niak w Łusz czy nie, Knie ja w Za woi.

§ 1

Stro ny zgod nie usta la ją, iż na mo cy Ustaw: Pra wo ochro ny śro do wi ska (Dz.U.62/01),
O ochro nie przy ro dy (Dz.U. 99/01), Pra wo Ło wiec kie (Dz.U. 42/02) oraz Roz po rzą dze nia
Mi ni stra o ochro nie ga tun ko wej zwie rząt (Dz.U. 130/01) cią ży na nich obo wią zek pro wa -
dze nia ra cjo nal nej go spo dar ki ma ją cej na ce lu za cho wa nie rów no wa gi przy rod ni czej,
wła ści wej ja ko ści śro do wi ska oraz ochro ny ga tun ków rzad kich i za gro żo nych. Po wyż sze
usta le nie nie po zo sta je w sprzecz no ści z prze pi sa mi szcze gó ło wy mi obo wią zu ją cy mi stro -
ny w za kre sie ich dzia łal no ści.
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§ 2

Pod po ję ciem rów no wa gi przy rod ni czej Stro ny przyj mu ją stan, w któ rym na okre -
ślo nym ob sza rze ist nie je rów no wa ga we wza jem nym od dzia ły wa niu skład ni ków ży wej
przy ro dy oraz czło wie ka; a pod po ję ciem wła ści wej ja ko ści śro do wi ska naj wyż szą, moż -
li wą do osią gnię cia po przez ra cjo nal ną dzia łal ność ja kość ele men tów przy rod ni czych,
szcze gól nie świa ta ro ślin ne go i zwie rzę ce go.

§ 3

Ma jąc na wzglę dzie za pi sy § 1 i 2 Stro ny za wie ra ją mniej sze po ro zu mie nie w za kre -
sie współ dzia ła nia ma ją ce go na ce lu:
1) ochro nę po pu la cji głusz ca i cie trze wia, ochro nę – re kul ty wa cję przy rod ni czą sie dlisk

ich wy stę po wa nia na te re nie Pod ha la oraz ota cza ją cych je pasm gór skich: Tatr, Pie -
nin, Gor ców, Ba biej Gó ry, Be ski du Są dec kie go oraz Śred nie go, a przez to dą że nie do
zwięk sze nia li czeb no ści ich po pu la cji,

2) przy go to wa nie pro jek tu Sto wa rzy sze nia zaj mu ją ce go się ak tyw ną ochro ną ww. ku ra -
ków i ich bio to pów oraz zdo by wa nie środ ków fi nan so wych dla ich re ali za cji.

§ 4

Stro ny zgod nie usta la ją, że wstęp na ana li za za gro żeń po pu la cji głusz ca i cie trze wia
wy stę pu ją cych na tym te re nie wska zu je na ko niecz ność ra cjo nal nej współ pra cy w ce lu ich
ogra ni cze nia i osią gnię cia za mie rzeń spre cy zo wa nych w § 3. W związ ku z po wyż szym
Stro ny usta la ją na stę pu ją ce za sa dy współ dzia ła nia:
a) udzie le nie po mo cy w spre cy zo wa niu ob sza ru wy stę po wa nia ww. ku ra ków le śnych:

głusz ca i cie trze wia, na te re nie okre ślo nym w § 3 oraz w prze pro wa dze niu oce ny ich
struk tur po pu la cyj nych;

b) wy spe cy fi ko wa nie szcze gó ło wej li sty za gro żeń w sto sun ku do ich po pu la cji oraz do
bio to pów dla nich szcze gól nie istot nych;

c) usta le nie spo so bów prze ciw dzia ła nia za gro że niom (ich li kwi da cja, ewen tu al nie ogra -
ni cze nie) oraz li sty środ ków do re ali za cji te go za da nia;

d) zo bli go wa nie pod le głych służb do pro wa dze nia sta łej ewi den cji ob ser wa cji i wy da -
rzeń zwią za nych z ww. ku ra ka mi;

e) uzgad nia nie wspól nych ter mi nów i pro wa dze nie w nich in wen ta ry za cji rocz nych ku -
ra ków na okre ślo nych wy żej te re nach (wg me to dy ki przy go to wa nej przez pra cow ni -
ków na uko wych);

f) wza jem ne in for mo wa nie się o ujaw nio nych przy pad kach kłu sow nic twa na te re nie
nad zo ro wa nych przez Stro ny oraz bez po śred nio do nich przy le głych;

g) or ga ni za cja i ko or dy na cja wspól nych dzia łań w za kre sie ochro ny to ko wisk, zwal cza -
nia kłu sow nic twa i in nych prze stępstw lub wy kro czeń ma ją cych wpływ na ja kość po -
pu la cji głusz ca i cie trze wia na oma wia nym te re nie;
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h) or ga ni zo wa nie co rocz nych spo tkań w ce lu do ko na nia oce ny dzia łal no ści Stron
w przed sta wio nym wy żej za kre sie oraz uzgod nie nia bie żą cych za le ceń, a tak że spo -
tkań do raź nych w ce lu pod ję cia dzia łań w przy pad ku za ist nie nia sy tu acji wy jąt ko -
wych (klę ski ży wio ło we, po ja wie nie się no wych za gro żeń itp.);

i) peł na współ pra ca w wy żej wy mie nio nym za kre sie ze służ ba mi sło wac ki mi.

§ 5

Stro ny zga dza ją się na po wie rze nie opie ki me ry to rycz nej Wo je wódz kie mu Kon ser wa -
to ro wi Przy ro dy Ma ło pol skie go Urzę du Wo je wódz kie go w Kra ko wie, a na uko wej w za kre -
sie pla no wa nych dzia łań ni żej wy mie nio nym in sty tu cjom i oso bom:

Gor czań ski Park Na ro do wy w Po rę bie Wiel kiej
Mgr inż. Wło dzi mierz Ci choc ki, Mu zeum Ta trzań skie w Za ko pa nem

§ 6

Gor czań ski Park Na ro do wy wspól nie z Ko łem Ło wiec kim Głu szec w No wym Tar gu
i Nad le śnic twem Pań stwo wym No wy Targ są ini cja to ra mi Po ro zu mie nia i je go ko or dy na -
to ra mi.

§ 7

Stro ny zgod nie stwier dza ją, że Po ro zu mie nie jest umo wą otwar tą, do któ rej mo gą
przy stą pić ko lej ni sy gna ta riu sze, po zło że niu pi sem nej de kla ra cji apro bu ją cej przed sta -
wio ne po wy żej ce le i za sa dy współ dzia ła nia.

Moż na mieć tyl ko na dzie ję na szyb kie wdra ża nie po sta no wień po ro zu mie nia
w ży cie. Jed nym z prze ja wów dzia łań po dej mo wa nych zgod nie z je go wy tycz ny mi są
pa tro le zło żo ne z człon ków kół ło wiec kich oraz ni niej sze ba da nia, dzię ki któ rym
moż na by ło opra co wać me to dy kę ba dań li czeb no ści ku ra ków le śnych.

Pod su mo wa nie

Ba da nia, któ rych wy ni ki przed sta wio no po wy żej, pro wa dzo no na tak du żą ska -
lę na te re nie Kar pat Za chod nich po raz pierw szy. Po raz pierw szy po sia da my udo ku -
men to wa ne da ne co do li czeb no ści cie trze wia oraz are ału, na któ rym wy stę pu je głu -
szec w Ma ło pol sce. Jest to do bry mo ment do pod ję cia mo ni to rin gu obu ga tun ków
w Ma ło pol sce. Czu wa nie nad po pu la cja mi obu ga tun ków jest bar dzo waż ne, gdyż
w Za chod nich Kar pa tach znaj du je się bli sko 30% pol skiej po pu la cji głusz ca i 20% pol -
skiej po pu la cji cie trze wia. 

Szcze gól nie za gro żo ny w swej eg zy sten cji wy da je się głu szec. Ma jąc już ro ze zna -
nie o roz miesz cze niu w Za chod nich Kar pa tach te go naj więk sze go kra jo we go ku ra -
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ka, nie po win ni śmy do pu ścić do de gra da cji je go śro do wi ska ży cia oraz do dal sze go
spad ku je go li czeb no ści. Rów nie waż ne jest za cho wa nie nie gdyś tak po pu lar ne go
cie trze wia. Dal sze ba da nia, rów nież w za kre sie bio lo gii ga tun ków, po trzeb śro do wi -
sko wych, wiel ko ści zaj mo wa nych are ałów ży cio wych, umoż li wią co raz bar dziej ra -
cjo nal ną ochro nę, a nie tyl ko in tu icyj ne dzia ła nia na rzecz za cho wa nia tych rzadkich
pta ków. Szcze gól nie pil ne i po trzeb ne są ba da nia nad głusz cem, w tym ba da nia te -
le me trycz ne, któ re po win ny dać bar dziej przy bli żo ny ob raz li czeb no ści po pu la cji
w Za chod nich Kar pa tach oraz jej roz miesz cze nia prze strzen ne go w cią gu ro ku.

Li te ra tu ra

1. BO CHEŃ SKI Z. 1970. Pta ki Ba biej Gó ry. Ac ta zool. cra cov. 5, 10: 349–445.
2. DO MA NIEW SKI J. 1933. Ma ter ja ły do roz miesz cze nia głusz ca (Te trao uro gal lus Linn.) w Pol -

sce. Ac ta Orn. 1: 83–121.
3. FEL GER A. 2001. Osto je kar pac kie. W: KEL LER M. (red.) Wpływ go spo dar ki le śnej na po pu -

la cje głusz ca Te trao uro gal lus i cie trze wia Te trao te trix. Dyrekcja Generalna LP, Warszawa
(ma szy no pis).

4. GŁO WA CIŃ SKI Z. 1992. Pol ska czer wo na księ ga zwie rząt. PWRiL, War sza wa.
5. GŁO WA CIŃ SKI Z. 2001. Pol ska czer wo na księ ga zwie rząt. Krę gow ce. PWRiL, War sza wa.
6. GRA CZYK R., KWIAT KOW SKA G., LEM PA SZAK U. 1986. Roz prze strze nie nie i li czeb ność głusz ca

(Te trao uro gal lus L.) i cie trze wia (Ly ru rus te trix L.) w Pol sce w la tach 1977–1983. Roczn.
AR, Po znań (zoo techn.) 178: 69–82.

7. JAM RO ZY G. 1991. Wy stę po wa nie głusz ca Te trao uro gal lus (L.), cie trze wia Te trao te trix (L.)
i ja rząb ka Bo na sa bo na sia (L.) w pol skich Kar pa tach. Przegl. Zool. 35: 361–368.

8. KA MIE NIARZ R. 1998. Cie trzew na Tor fo wi skach Ora wy i Pod ha la. Łow. Pol. 5: 10–11.
9. KA MIE NIARZ R. 2002. Cie trzew. Mo no gra fie przy rod ni cze. Wy daw nic two Lu bu skie go Klu -

bu Przy rod ni ków, Świe bo dzin.
10. KA MIE NIARZ R., SZYM KIE WICZ M. 2001. Kra jo wa stra te gia ochro ny cie trze wia. De par ta ment

Le śnic twa, Ochro ny Przy ro dy i Kra jo bra zu, Mi ni ster stwo Śro do wi ska, Warszawa.
11. KU RZE JA M. 2002. Gor czań skie spo tka nie z głusz cem. Par ki Na ro do we 1:13.
12. MAR CHLEW SKI J. 1948. Ma te ria ły do roz miesz cze nia głusz ca (Te trao uro gal lus Linn.), cie -

trze wia (Ly ru rus te trix Linn.) i ja rząb ka (Te tra stes bo na sia Linn.) w Pol sce. Mat. Fi zjogr.
Kra ju 13: 1–53.

13. PO DO BIŃ SKI L. 1960. Stan zwie rzy ny w Ta trach w ro ku 1959 i w la tach po przed nich. Wier -
chy 29: 137–155.

14. PO DO BIŃ SKI L. 1979. Zwie rzę ta Ta trzań skie go Par ku Na ro do we go w ro ku 1978. (Prze gląd
ju bi le uszo wy). Wier chy 48: 233–240.

15. PRO FUS P. 1992a. Cie trzew Te trao te trix. W: WA LASZ K., MIEL CZA REK P. (red.) Atlas pta ków lę -
go wych Ma ło pol ski 1985–1991. Bio lo gi ca Si le siae, Wro cław.

16. PRO FUS P. 1992b. Głu szec Te trao uro gal lus. W: WA LASZ K., MIEL CZA REK P. (red.) Atlas pta ków
lę go wych Ma ło pol ski 1985–1991. Bio lo gi ca Si le siae, Wro cław.

17. SA NI GA M. 1996. Ha bi tat cha rac te ri stic of ca per ca il lie Te trao uro gal lus leks in cen tral
Slovakia. Bio lo gia, Bra ti sla va 51: 191–199.

18. TO MEK W. 1993. W obro nie ku ra ków le śnych. Łow. Pol. 6: 11.

Ochrona kuraków leśnych

70



Liczebność i rozmieszczenie kuraków leśnych w Polsce

71

19. ZA WADZ KA D., ZA WADZ KI J. 1999. Kra jo wa stra te gia ochro ny i go spo da ro wa nia po pu la cją
głusz ca. Mi ni ster stwo Śro do wi ska (maszynopis).

20. ZA WADZ KA D., ZA WADZ KI J. 2003. Głu szec. Mo no gra fie przy rod ni cze. Wy daw nic two Klu bu
Przy rod ni ków, Świe bo dzin.

Zbi gniew Bon czar

Roz miesz cze nie i li czeb ność ja rząb ka 
w Pol sce
The di stri bu tion and po pu la tion si ze of ha zel gro use
in Po land

Sło wa klu czo we: ja rzą bek Bo na sa bo na sia, śro do wi sko, roz miesz cze nie, 
li czeb ność, Kar pa ty, Pol ska

SUM MA RY

Hazel grouse can be found in three separate regions in Poland. In the south, it inhabits forests
of the Carpathians, Subcarpathians and Sudetes, in central Poland – the Świętokrzyskie
Mountains and its surroundings and in the north-east – the vast areas of lowland forests and
the Warmia and Mazury forests. Moreover, it occurs locally mainly in forests of eastern
Poland. Hazel grouse prefers diverse forest habitats, especially coniferous and mixed forests,
with well developed forest floor vegetation. After a sharp decline in the 19th century, the
population of hazel grouse has stabilized and even shows an upturn. The spring population
of hazel grouse in Poland numbers ca 70 thousand individuals, while the autumn population
– ca 90 thousand individuals on average. 

Key words: hazel grouse Bonasa bonasia, habitat, distribution, number, Carpathian
Mountains, Poland 

Roz miesz cze nie geo gra ficz ne ja rząb ka Bo na sa bo na sia obej mu je zróż ni co wa ne
sie dli ska le śne Eu ra zji. Za chod nią gra ni cę wy zna cza ją izo lo wa ne are ały (głów nie
gór skie) w Eu ro pie Za chod niej. Zwar ty are ał roz po ście ra się od Pol ski, po przez kra -
je skan dy naw skie i nad bał tyc kie, po Ro sję. Na wscho dzie kon ty nen tu azja tyc kie go
gra ni cę sta no wią Kam czat ka, Sa cha lin, Wy spy Ja poń skie i Pół wy sep Ko re ań ski (Ha -
ge me ijer, Bla ir 1997).

Ja rzą bek jest ga tun kiem le śnym. Pre fe ru je la sy igla ste i mie sza ne, zróż ni co wa ne
ga tun ko wo, z do brze roz wi nię tą pię tro wo ścią. Zde cy do wa na więk szość po pu la cji ja -
rząb ka za miesz ku je taj gę. Ja ko re pre zen tant fau ny la sów bo re al nych w Eu ro pie za -
sie dla głów nie la sy gór skie oraz ni zin ne o cha rak te rze pusz czań skim. Spo ty ka się go
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rów nież w izo lo wa nych nie wiel kich kom plek sach le śnych. W gó rach się ga gór nej
gra ni cy la su (May er 1978). Na ni żu Pol ski za sie dla grą dy li po wo -dę bo we -gra bo we,
bo ry świe że, wil got ne i mie sza ne, a w gó rach bo ry świer ko we re gla dol ne go i gór ne -
go oraz ży zne i kwa śne bu czy ny. Wzrost udzia łu pro cen to we go drzew igla stych
w drze wo sta nie oraz młod szych klas wie ko wych drzew igla stych i li ścia stych (opti -
mum 30–50 lat), a tak że du ża he te ro gen ność sie dlisk ko rzyst nie wpły wa na li czeb -
ność ja rząb ków (do stęp ność za sobów po kar mo wych i miejsc schro nie nia).

Ob szar wy stę po wa nia ja rząb ka w Pol sce obej mu je trzy od dzie lo ne od sie bie re -
jo ny (por. ryc. 1):
1) pół noc no -wschod ni z naj bar dziej zna czą cy mi po pu la cja mi w pusz czach: Bia ło -

wie skiej, Kny szyń skiej, Au gu stow skiej, Bo rec kiej, Ro minc kiej, Pi skiej i w La sach
Ska li skich;

2) środ ko wy, w tym kra inę Gór Świę to krzy skich, Za mojsz czy znę z La sa mi Strze lec -
ki mi, Pusz czą Sol ską i Roz to czań skim Par kiem Na ro do wym;

3) po łu dnio wy z dwo ma pod re gio na mi – su dec kim i kar pac kim. Po pu la cja su dec ka
oce nia na jest na bar dzo nie licz ną, na to miast po pu la cja Kar pat i Pod kar pa cia – za licz -
ną (Wil tow ski 1968). W Ta trach ja rzą bek wy stę pu je do 1550 m n.p.m. (Fe rens 1962). 
Roz pro szo ne sta no wi ska pta ka spo ty ka no na Po mo rzu i w Pusz czy Kam pi no -

skiej (To mia łojć, Sta war czyk 2003).
Ga tu nek wy bit nie te ry to rial ny. Za sie dla nie te ry to riów na stę pu je je sie nią (wrze -

sień, paź dzier nik), po roz pa dzie sta dek ro dzin nych. Te ry to ria są ak tyw nie ozna ko -
wy wa ne gło so wo przez sam ca (po gwiz dy wa nie, prze lo ty z fur ko tem skrzy deł – tzw.
burk nię ciem). W okre sie roz rod czym te ry to ria są po now nie ozna ko wy wa ne. Ich

Ryc. 1. Rozmieszczenie
jarząbka w Polsce
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wiel kość wa ha się w gra ni cach 6–16 ha (Bon czar 1992). Po lę gach oraz zi mą struk tu -
ra te ry to rial na ule ga prze mia nie w are ały stad ro dzin nych o po wierzch ni ok. 16 ha
i are ały zi mo wi sko we o po wierzch ni ok. 2 ha. W ob rę bie te ry to rium pta ki zdo by wa -
ją po karm i za kła da ją gniaz do (Bon czar 1992). 

Na opty mal nych ob sza rach – te re nach le śnych o du żej he te ro gen no ści – te ry to ria
ja rząb ków są sia du ją ze so bą. W sie dli skach ubo gich ma ją cha rak ter wy spo wy (Berg -
man i in. 1996).

Ga tu nek z gru py trud no wy kry wal nych. Za sto so wa nie tech ni ki wa bie nia wie lo -
krot nie zwięk sza po ziom re je stra cji te re no wych (Bon czar 1993). Za gęsz cze nie lę go -
we uzy ska ne z wy ko rzy sta niem wa bie nia wy no si w przy pad ku po pu la cji bia ło wie -
skiej od 3,1 os/km2 (Swen son 1991) do 19,2 os./km2 (Wie sner i in. 1977). Na po łu dniu
kra ju na to miast: Po gó rze – 3,1 os./ km2 i Kar pa ty – 8,2 os./ km2 (Bon czar 1992). 

Wie lo let nie ba da nia wio sen nej i je sien nej po pu la cji ja rząb ka za sie dla ją cej la sy Le -
śne go Za kła du Do świad czal ne go Aka de mii Rol ni czej w Kra ko wie, obej mu ją ce tere ny
wo kół Kry ni cy i Ty li cza o łącz nej po wierzch ni ok. 6,5 tys. ha, przed sta wia ją ryc. 2 i 3.

Ryc. 2. Zagęszczenie
populacji jarząbka

wiosną w LZD Krynica

Ryc. 3. Zagęszczenie
populacji jarząbka

jesienią w LZD Krynica



Ja rzą bek to ga tu nek o znacz nych wa ha niach li czeb no ści ukła da ją cych się w cy kle
wie lo let nie. Za gęsz cze nia w la tach szczy tów li czeb no ści są kil ka krot nie wyż sze niż
w fa zach spad ku (Berg mann i in. 1966). W ba da nej po pu la cji stwier dzo no rów nież
wy raź ne róż ni ce mię dzy za gęsz cze niem w po szcze gól nych la tach, szcze gól nie w od -
nie sie niu do za gęsz cze nia po pu la cji je sie nią, jed nak że ska la te go zróż ni co wa nia by -
ła niż sza niż w ana lo gicz nych ba da niach po pu la cji ży ją cych w taj dze.

Do koń ca XIX w. ja rzą bek wy stę po wał licz nie, choć nie rów no mier nie na te re nie
ca łe go ob sza ru dzi siej szej Pol ski. Re gres li czeb no ści roz po czął się na te re nach
zachod nich i cen tral nych w związ ku z ów cze sny mi ten den cja mi za go spo da ro wy wa -
nia la sów – opar ty mi na wiel ko ob sza ro wych zrę bach zu peł nych oraz mo no ga tun ko -
wych na sa dze niach. Obec nie li czeb ność ja rząb ka w Pol sce wy da je się usta bi li zo wa -
na. Moż na na wet mó wić o jej wzro ście i po now nym za sie dla niu opusz czo nych
re jo nów. Mo że to mieć zwią zek ze zmia na mi w sys te mie go spo dar ki le śnej. Ga tu nek
ten mo że peł nić ro lę or ga ni zmu wskaź ni ko we go sta nu he te ro gen no ści śro do wi ska
le śne go.

Pró ba okre śle nia li czeb no ści ja rząb ka w Pol sce opie ra się na w mia rę szcze gó ło -
wo osza co wa nej po pu la cji Kar pat i Pod kar pa cia, okre ślo nych na ok. 35 tys. pta ków
wio sną i ok. 45 tys. je sie nią (Gro madz ki 2004). Przyj mu jąc po dob ne, śred nie za gęsz -
cze nia w in nych ob sza rach wy stę po wa nia te go ga tun ku w Pol sce, osza co wać moż na
je go cał ko wi tą li czeb ność. Ze sta wie nie to przed sta wia ryc. 4

Do głów nych roz po zna nych za gro żeń dla ja rząb ka za li czyć moż na: zu bo że nie
struk tu ry ga tun ko wej i wie ko wej drze wo sta nów, usu wa nie z la sów mar twe go drew -
na (szcze gól nie le żą ce go, któ re go obec ność stwa rza dla ja rząb ka prze strzen ne zróż -
ni co wa nie sie dli ska) oraz pre sję wy spe cja li zo wa nych dra pież ni ków (go łę bia rza, lisa,
je no ta, ku ny le śnej, tak że dzi ka i kru ka). Aby utrzy mać i wzmoc nić za ob ser wo wa ną
ten den cję roz prze strze nia nia się ja rząb ka w Pol sce (Ró życ ki i in. 2008), na le ży: utrzy -
mać za sa dę od twa rza nia la su me to da mi wzo ro wa ny mi na suk ce sji na tu ral nej, po -
zo sta wić znacz ne ob sza ry wy łą czo ne z go spo da ro wa nia, z któ rych ja rząb ki bę dą mo -
gły re ko lo ni zo wać od ra sta ją cy las, w ob sza rach chro nio nych po zo sta wiać bez
in ter wen cji ob sza ry tzw. klęsk ży wio ło wych, zo bo wią zać or ga ni za cję ło wiec ką do
pro wa dze nia rze tel nej kon tro li li czeb no ści ja rząb ków i re duk cji li czeb no ści dra pież -
ni ków.
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Ryc. 4. Szacunkowa liczebność jarząbka
w Polsce
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Zbi gniew Bon czar

Wy kry wa nie w te re nie i sza co wa nie 
li czeb no ści ja rząb ka. Warsz ta ty
De tec tion and as ses sment of ha zel gro use 
numbers in Po land. Work shops

Sło wa klu czo we: ja rzą bek Bo na sa bo na sia, oce na li czeb no ści, Pol ska

SUM MA RY

The paper discusses the field methods of detecting hazel grouse: listening, baiting and
searching for droppings. It also provides an equation for the assessment of species
abundance using the discussed methods. 

Key words: hazel grouse, Bonasa bonasia, numbers assessment, Poland 

Sto pień wy kry wal no ści pta ków uza leż nio ny jest od do bo ru me tod, w któ rych
uwzględ nio ne są spe cy ficz ne ce chy ich bio lo gii oraz fa zy ak tyw no ści. Ga tun ki z gru -
py tzw. trud no wy kry wal nych wy ma ga ją za sto so wa nia spe cjal nych tech nik re je stra -
cji, bez któ rych mo że za cho dzić istot ne za fał szo wa nie ob ra zu li czeb no ści ich po pu -
la cji. 

W przy pad ku ja rząb ka za sto so wać moż na kil ka tech nik re je stra cji, np.:
1. Wy słu chi wa nie. W cza sie to ków rze czy wi stych (ma rzec, kwie cień) oraz w trak -

cie to ków po zor nych (wrze sień, paź dzier nik) ob ser wa tor wi nien prze miesz czać się
wzdłuż wy zna czo ne go tran sek tu z szyb ko ścią ok. 4 km/h, za trzy mu jąc się co ok.
200 m na ok. 5 min. Dzien nie na te go ty pu ob ser wa cje po świę cić moż na 6–7 go dzin
na oso bę. Na szki ce ope ra cyj ne na no si się od zy wa ją ce się sam ce i ewen tu al ne in ne
fak ty stwier dze nia ja rząb ka.

2. Wa bie nie. Pod sta wą sku tecz no ści tej tech ni ki jest sto so wa nie wy so kiej ja ko ści
wa bi ków, wy da ją cych to ny o czę sto tli wo ści 6,5–8,5 kHz, o na tę że niu gło su 70–75 dB
i sły szal no ści 20–30 fo nów. Obok wa bi ków fa brycz nych war to uży wać sa mo dziel nie
skon stru owa nych in stru men tów, wy ko ny wa nych np. z ko ści udo wej ba żan ta, czy od -
po wied niej śred ni cy ru rek pla sti ko wych. Przy po mo cy wa bi ków imi tu je się głos te -
ry to rial ny sam ca ja rząb ka. Ob ser wa tor „wa biarz” prze miesz czać się po wi nien
wzdłuż tran sek tów, ana lo gicz nie jak w me to dzie wy słu chi wa nia, w punk tach za trzy -
mań przez ok. 5 min wa biąc gło sem te ry to rial nym. Stwier dzo no eks pe ry men tal nie,
że od le głość 200 m prze kra cza zdol ność sły sze nia gło su ja rząb ka przez ob ser wa to ra,
a tak że jest więk sza od dy stan su re ak cji ja rząb ka na głos te ry to rial ny (ry wa la). Cha -
rak ter pie śni sam ca war to do sto so wać do lo kal nej od mia ny uży wa nej przez ja rząb -
ki na da nym te re nie.

W po rów na niu z po przed nią me to dą wa bie nie da je wy ni ki oko ło trzy krot nie
wyż sze.
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3. Wy szu ki wa nie pryzm od cho do wych. W okre sie za ni ka nia po kry wy śnież nej
(ma rzec, kwie cień) re je stro wać moż na wzdłuż od cin ków tran sek tów zgru po wa nia
pryzm od cho do wych, po wsta ją cych w cza sie za śnie ża nia się ja rząb ka. Ma ją one cha -
rak te ry stycz ny ko pu la sty kształt, a ob ję tość zgro ma dzo nych od cho dów do cho dzi na -
wet do 0,5 l. Od cho dy (kno ty) zi mo we są su che i trwa łe, a w ich tre ści prze wa ża ją łu -
ski pącz ków kwia to wych i li ścio wych drzew i krze wów. 

Do sza co wa nia za gęsz cze nia ja rząb ka, oce nia ne go po przez wy słu chi wa nie lub
wa bie nie, za sto so wać moż na róż ne wzo ry, np. zmo dy fi ko wa ny wzór Aber hard ta: 

gdzie:
D – za gęsz cze nie (liczba osob ni ków / 100 ha),
N – liczba sam ców za re je stro wa nych na tra sie,
L – dłu gość tra sy w me trach,
X – śred nia od le głość re je stra cji ja rząb ka,
a – współ czyn nik pa ry,
z – współ czyn nik wy kry wal no ści.

Ja rząb ki mo gą być re je stro wa ne słu cho wo (głos te ry to rial ny, prze lo ty, ło mo ta -
nie skrzy dła mi – tzw. burk nię cie) oraz wzro ko wo. Od gło sy sły sza ne są w opty mal -
nych wa run kach do 150 m, a przy utrud nie niach at mos fe rycz nych i to po gra ficz -
nych do 20 m. Stąd przy jąć moż na, że wy star cza ją cy po ziom uf no ści dla
roz po zna nia słu cho we go i wzro ko we go (X) wy no si ok. 50 m. Współ czyn nik pa ry
(a) w prze li cze niach za gęsz cze nia wio sen ne go przy jąć na le ży ja ko 2, a je sien ne go
ja ko 1,7. Współ czyn nik wy kry wal no ści (z) wy zna czo ny zo stał do świad czal nie na
0,8 wio sną i 0,7 je sie nią. 

Dla sza co wa nia za gęsz cze nia zi mo we go (pry zmy od cho do we) za sto so wać moż -
na uprosz czo ną wer sję wzo ru:

gdzie:
D – za gęsz cze nie (liczba osob ni ków/ 100 ha),
N – licz ba stwier dzo nych pryzm od cho do wych,
R – wy zna czo ny ob ser wa cyj nie pro mień zi mo we go are ału ja rząb ka – 80 m, przy

śred niej wiel ko ści are ału ok. 2 ha,
L – dłu gość tra sy w me trach.

Je śli chce się uzy skać wy nik orien ta cyj ny, moż na za sto so wać naj prost szą for -
mu łę sza co wa nia za gęsz cze nia w opar ciu o me to dę wy słu chi wa nia bądź wa bie nia:

D =
2 · N

·106,
4 · L · R

D =
N · a

·106,
4 · L · X · z

Liczebność i rozmieszczenie kuraków leśnych w Polsce

77



Ochrona kuraków leśnych

78

D = b ·10,
gdzie:
D – za gęsz cze nie (liczba osob ni ków / 100 ha),
b – liczba sam ców / 1 km tra sy.

Krzysz tof Fie do ro wicz

Ja rzą bek w pół noc nej czę ści 
Pusz czy Au gu stow skiej
Ha zel gro use in the nor thern part of the 
Au gu stow ska Pri me val Fo rest 

Sło wa klu czo we: ja rzą bek Bo na sa bo na sia, pre fe ren cje sie dli sko we, 
za gęsz cze nie, Pusz cza Au gu stow ska, Pol ska

SUM MA RY

Observations of the hazel grouse Bonasa bonasia were carried out in the years 2006 and 2007
in the territory of the Wigrańce Forest Subdistrict, Pomorze Forest District in the
north-eastern part of the Augustowska Primeval Forest. The total number of observations
amounted to 69 (excrements – 31, direct observations of birds – 27, bird remains – 9, tracks –
2). This allowed establishing locations of bird territories and consequently their territorial
density (2.5territories/km2) and abundance (4.9 individuals/km2). Assuming that the hazel
grouse inventory data of the “Słonka” Hunters’ Club are reliable, we have to do with
a marked increase of their number in the space of several recent years. It is closely related to
the changes ongoing in the forest environment as a result of human activity. Defining habitat
preferences of hazel grouse allowed to confirm this thesis. Young thickets and plantations
which replaced and continue to replace older stands, commercial underplanting of spruce,
introduction of hazel, alder, buckthorn and birch into the shrub layer in older, open stands,
all these cause that the hazel grouse find a suitable shelter and food base for themselves. 

Key words: ha zel gro use Bo na sa bo na sia, ha bi tat pre fe ren ces, den si ty, 
Au gu stow ska Pri me val Fo rest, Po land 

Ja rzą bek Bo na sa bo na sia L. 1758 za sie dla umiar ko wa ne i chłod ne ob sza ry Eu ra -
zji, od Eu ro py Środ ko wej po Ja po nię. Pół noc na gra ni ca wy stę po wa nia zwią za na jest
z za się giem taj gi, a po łu dnio wa z wy stę po wa niem bo rów. Ja rzą bek jest na szym naj -
mniej szym ku ra kiem le śnym. Na le ży do rzę du grze bią ce Gal li for mes i ro dzi ny głusz -
co wa te Te tra oni dae. Do ro dzi ny tej za li cza my jesz cze dwa na sze ro dzi me ga tun ki. Są
to: głu szec Te trao uro gal lus i cie trzew Te trao te trix. Wszyst kie te ga tun ki od wie lu lat



wy ka zu ją trend spad ko wy. Szcze gól nie moc no zja wi sko to na si li ło się w ostat nich
la tach u cie trze wia i głusz ca (Cramp 1990, Kel ler 2000, To mia łojć i Sta war czyk 2003).
Oba te ga tun ki są już prak tycz nie na wy gi nię ciu w na szym kra ju, dla te go w 1995 r.
umiesz czo no je na li ście ga tun ków chro nio nych. 

Sy tu acja ja rząb ka w Pol sce nie jest jesz cze do koń ca roz po zna na. Nie mniej jed -
nak, bio rąc pod uwa gę da ne hi sto rycz ne, moż na stwier dzić, że za rów no are ał je go
wy stę po wa nia, jak i li czeb ność rów nież się kur czą. Praw do po dob nie do XIX w. ga tu -
nek ten wy stę po wał na ob sza rze ca łej dzi siej szej Pol ski. Od tam te go okre su je go za -
sięg za czął prze su wać się na wschód. Naj wcze śniej, bo już oko ło 1870 r., ja rzą bek wy -
co fał się z Po mo rza i re jo nu Ko sza li na, z la sów pod war szaw skich w ok. 1880 r.,
z Bo rów Gór no ślą skich w la tach 30. XX w. (Bon czar 1992). Obec nie moż na stwier -
dzić, że naj bar dziej pręż ne po pu la cje ja rząb ka wy stę pu ją na pół noc nym wscho dzie
kra ju, w ob rę bie puszcz: Bia ło wie skiej, Kny szyń skiej, Au gu stow skiej, Bo rec kiej, Ro -
minc kiej i czę ścio wo Pi skiej. Na wscho dzie ga tu nek za sie dla la sy pół noc nej Lu belsz -
czy zny, na po łu dnio wym wscho dzie – Pod kar pa cie i re jon sa mych Kar pat oraz Kie -
lec czy znę. Ja ko ob szar je go wy stę po wa nia wy mie nia ne są rów nież Su de ty, ale ta
kwe stia wy ma ga po twier dze nia i ba dań. Za gęsz cze nie po pu la cji ja rząb ka roz po zna -
no w Kar pa tach i La sach Par czew skich. 

Na te re nie Pusz czy Au gu stow skiej pierw sze pró by in wen ta ry za cji ja rząb ka by ły
po dej mo wa ne w latach 90. Wów czas stwier dzo no 22 pa ry na 16 km2 ob wo du ochron -
ne go Krzy we w Wi gier skim Par ku Na ro do wym (Za wadz ka, Za wadz ki 1995).

Ja rzą bek jest pta kiem ty po wo le śnym. Ja ko przed sta wi ciel awi fau ny taj gi za -
miesz ku je la sy igla ste i mie sza ne (zwłasz cza z do miesz ką brzo zy, osi ki, lesz czy ny,
a w gó rach ja rzę bi ny) z ru nem i pod szy ciem o bo ga tym skła dzie ga tun ko wym, w któ -
rym mo że zna leźć róż ne ja go dy, zwłasz cza bo rów ki. Zna la zło to od bi cie w je go daw -
nej na zwie – „knie jo tek ja rzą bek”. Nie od łącz nym ele men tem by to wa nia ja rząb ka
w da nym śro do wi sku jest obec ność pod ro stów i pod szy tów świer ko wych. Sprzy ja
mu tzw. ba ła gan w le sie, lu bi prze by wać w miej scach, gdzie jest du żo wy wro tów.
Nie jed no krot nie trud no jest to po go dzić z wy mo ga mi go spo dar ki le śnej.

Ja rzą bek od róż nia się wie lo ma ce cha mi od na szych po zo sta łych ku ra ków le -
śnych. Jest ga tun kiem mo no ga micz nym, o nie wiel kim dy mor fi zmie płcio wym.

W Pol sce jest pta kiem łow nym o sto sun ko wo ma łym zna cze niu. W więk szo ści
re gio nów Pol ski, w któ rych wy stę pu je, nie ma tra dy cji po lo wa nia na nie go. Obec nie
brak jest do kład nych da nych o ilo ści po zy ski wa nych pta ków.

Ce lem po sta wio nym w ni niej szej pra cy by ło:
� okre śle nie za gęsz cze nia po pu la cji ja rząb ka w le śnic twie Wi grań ce,
� okre śle nie pre fe ren cji sie dli sko wych ga tun ku na ba da nym te re nie. 

Te ren ba dań

La sy le śnic twa Wi grań ce w Nad le śnic twie Po mo rze sta no wią zwar ty kom pleks.
Po ło żo ne są w pół noc no -wschod niej czę ści Pusz czy Au gu stow skiej. Ca ła po wierzch -
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nia le śnic twa le ży w II kra inie przy rod ni czo le śnej – Ma zur sko -Pod la skiej, w czwar tej
dziel ni cy – Pusz czy Au gu stow skiej i me zo re gio nie Rów ni ny Au gu stow skiej.

Me to dy ka i ma te riał

Ob ser wa cje ja rząb ka w te re nie pro wa dzo ne by ły od lu te go 2006 r. do koń ca sierp -
nia 2007 r. Obej mo wa ły te ren ca łe go le śnic twa Wi grań ce i część le śnic twa Bu dwieć
przy le ga ją cą bez po śred nio od stro ny po łu dnio wej. Łącz na po wierzch nia ba da ne go
ob sza ru wy no si ła 1869,57 ha. Ba da nia po le ga ły na ma po wa niu i od no to wy wa niu
obec no ści pta ków. Stwier dza no ją na pod sta wie zna le zio nych od cho dów, ob ser wa cji
bez po śred nich pta ków, tro pów i szcząt ków po dra pież ni kach. Ogó łem obec ność pta -
ków za re je stro wa no 69 ra zy.

Wy ni ki ba dań skła da ły się z na stę pu ją cych da nych:
1. Od cho dy – 31 ob ser wa cji
2. Bez po śred nie stwier dze nia – 27 ob ser wa cji
3. Tro py – 2 ob ser wa cje
4. Szcząt ki po zabiciu przez dra pież ni ki – 9 ob ser wa cji

Zbie ra nie da nych od by wa ło się nie tyl ko w cza sie wy ko ny wa nia obo wiąz ków
służ bo wych i okre ślo nych prac le śnych, lecz tak że pod czas do dat ko we go spraw dza -
nia miejsc po ten cjal ne go wy stę po wa nia ja rząb ka, a nie ob ję tych pra ca mi le śny mi.
Część da nych uzy ska no z okre su zi mo we go od drwa li (tyl ko w okre sie wy stę po wa -
nia po kry wy śnież nej ta kie da ne moż na by ło zwe ry fi ko wać po po zo sta wio nych tro -
pach i pry zmach ka łu). Opie ra jąc się na ob ser wa cjach ja rząb ków z lat po przed nich,
przy ję to w ogól nym za ry sie mo del pre fe ren cji sie dli sko wych ba da ne go ga tun ku. Do -
dat ko we spraw dza nia mia ły miej sce w mar cu 2007 r. Ze wzglę du na moż li wo ści cza -
so we i tech nicz ne po le ga ły one na przej ściu przez da ny ob szar, gdy jesz cze za le ga ła
po kry wa śnież na, i od no to wa niu głów nie obec no ści od cho dów oraz do ko na niu bez -
po śred nich ob ser wa cji pta ków. Po wyż sze czyn no ści wy ko na no dwu krot nie i nie ob -
ję ły one wszyst kich po ten cjal nych miejsc wy stę po wa nia te go ga tun ku. Jed nak zde cy -
do wa na więk szość ob ser wa cji mia ła miej sce w cza sie prze jaz du dro ga mi le śny mi
i li nia mi po dzia łu po wierzch nio we go. W trak cie ob ser wa cji nie po dej mo wa no czyn -
no ści ma ją cych na ce lu po twier dze nie by to wa nia ja rząb ka w okre ślo nych re wi rach.
Nie mniej jed nak, gdy stwier dzo no śla dy byt no ści po wtór nie w da nym miej scu (re -
wi rze), fakt ten od no to wy wa no. Bio rąc pod uwa gę, że nie ca ły te ren le śnic twa zo stał
do sta tecz nie zlu stro wa ny, wy nik ob ser wa cji mo że być obar czo ny pew nym błę dem
nie do sza co wa nia za gęsz cze nia.

Za je den re wir uzna wa no ob szar, na któ rym stwier dzo no od cho dy, śla dy po zo -
sta wio ne na śnie gu, szcząt ki oraz bez po śred nie ob ser wa cje pta ków do ko na ne na ob -
sza rze o śred ni cy ok. 300 m. Po dob nie okre śla no wiel kość re wi ru w przy pad ku
stwier dze nia tyl ko jed ne go z wy mie nio nych po wy żej ele men tów świad czą cych o by -
to wa niu ja rząb ków. Ze wzglę du na to, że ja rzą bek jest pta kiem te ry to rial nym przez
ca ły rok z wy jąt kiem la ta, a zi mą te ry to ria mo gą za wę żać się do 2–5 ha z po wo du
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Ryc. 1. Zestawienie obserwacji jarząbka na terenie leśnictwa Wigrańce
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Ryc. 2. Rozmieszczenie rewirów jarząbka na terenie leśnictwa Wigrańce



ogra ni czo nej mo bil no ści tych pta ków (Svens son 1991, Bon czar 1992), za cho wa nie ta -
kiej od le gło ści da wa ło pew ność co do przy na leż no ści do okre ślo ne go re wi ru. Za ło żo -
no, że każ dy re wir za sie dlo ny jest przez pa rę pta ków. Przy ję te re wi ry na le ży trak to -
wać ja ko stan dla okre su wio sen ne go.

Wy ni ki 

Li czeb ność po pu la cji

Za sto so wa nie me to dy ca ło rocz ne go ma po wa nia obec no ści ja rząb ka w okre sie
od lu te go 2006 do koń ca sierp nia 2007 r. po zwo li ło na okre śle nie li czeb no ści te go ga -
tun ku na te re nie le śnic twa Wi grań ce. Na po wierzch ni 1869,57 ha stwier dzo no wy stę -
po wa nie 46 par. Mi mo że w 29 re wi rach śla dy by to wa nia pta ków stwier dzo no tyl ko
raz i nie po twier dzo no po raz dru gi ich obec no ści, na le ży je uznać za za ję te, po nie -
waż struk tu ra drze wo sta nów w tych re wi rach nie od bie ga od struk tu ry w re wi rach
za ję tych. Da ło to moż li wość wy li cze nia za gęsz cze nia te go ga tun ku na ba da nej po -
wierzch ni. Wy nio sło ono 2,5 te ry to rium na km2. W prze li cze niu na ilość osob ni ków
war tość ta wy no si 4,9 szt. Na le ży ją przy jąć ja ko li czeb ność wio sen ną.

Pre fe ren cje sie dli sko we

Skład ga tun ko wy drze wo sta nów. Na pod sta wie za pi sów za war tych w Pla nie
urzą dza nia go spo dar stwa le śne go Nad le śnic twa Po mo rze oraz wła snych ob ser wa cji,
drze wo sta ny le śnic twa Wi grań ce po sta no wio no po dzie lić na dzie więć ty pów. Spra -
wia ło to du ży pro blem, po nie waż ga tun kiem pa nu ją cym prak tycz nie we wszyst kich
drze wo sta nach jest so sna. Ta kie ga tun ki la so twór cze, jak brzo za, ol sza czar na czy
świerk sta no wią w tych la sach je dy nie do miesz kę. Mi mo że świerk ma tu swój na tu -
ral ny za sięg, to je go udział w po szcze gól nych drze wo sta nach jest sto sun ko wo nie du -
ży. De cy du je on jed nak w zna czą cy spo sób o za sie dla niu da ne go drze wo sta nu przez
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Ryc. 3.
Występowanie jarząbka

w poszczególnych typach
drzewostanów według

składu gatunkowego



ja rząb ki. By ło by więc błę dem okre śla nie ty pu drze wo sta nu wy łącz nie na pod sta wie
ga tun ku pa nu ją ce go. Z te go też wzglę du po sta no wio no wy róż nić dzie więć ty pów
drze wo sta nów.
1. Drze wo sta ny so sno we (So) – udział tych drze wo sta nów w ob ser wa cjach sta no -

wił 5,8% ogó łu od no to wa nych. Drze wo stan głów ny sta no wi ła tu taj so sna star -
szych klas wie ku, a pod szyt – lesz czy na, kru szy na, świerk i ja rzę bi na. W ta kich
drze wo sta nach czę sto znaj do wa ły się za głę bie nia te re nu de cy du ją ce o więk szej
przy dat no ści da ne go te re nu dla ja rząb ka.

2. Drze wo sta ny so sno we z udzia łem brzo zy (So/Brz) – ogó łem od no to wa no w tych
drze wo sta nach 7,2% ob ser wa cji. Szkie let ta kie go drze wo sta nu sta no wi ła so sna
w róż nych kla sach wie ku, z do miesz ką brzo zy w for mie po je dyn czych drzew,
kęp i przy droż nych pa sów. Dno la su w tych drze wo sta nach wy peł nio ne by ło
w przy pad ku star szych klas wie ku pod szy tem z kru szy ny, świer ka, ja łow ca i lesz -
czy ny, a w przy pad ku I i II kla sy wie ku da ło się za uwa żyć spo ra dycz ne po ja wia -
nie się głów nie krze wów – kru szy ny i ja łow ca.

3. Drze wo sta ny so sno we z po je dyn czym udzia łem świer ka (So/poj.Św) – by ły to
drze wo sta ny star szych klas wie ku (głów nie IV i wyż szych), gdzie szkie let drze wo -
sta nu sta no wi ła so sna z po je dyn czym świer kiem, da ją cym na tu ral ne od no wie -
nie w róż nym wie ku. Do miesz kę li ścia stą w pod szy cie sta no wi ły głów nie kruszy -
na, lesz czy na i ja rząb. W te go ty pu drze wo sta nach od no to wa no 26,1% ob ser wa cji.
Ozna cza to, że są one jed ny mi z bar dziej pre fe ro wa nych przez ja rząb ki.

4. Drze wo sta ny so sno wo -świer ko we (So/Św) – w te go ty pu drze wo sta nach od no to -
wa no naj wię cej ob ser wa cji, bo aż 27,5%. By ły to drze wo sta ny w róż nych kla sach
wie ku. Udział świer ka w drze wo sta nie głów nym kształ to wał się tu w za leż no ści
od ży zno ści sie dli ska w gra ni cach 10–30%. For mę zmie sza nia sta no wi ły w przy -
pad ku młod szych klas wie ku kę py i pa sy, a w przy pad ku star szych klas w grę
wcho dzi ło głów nie zmie sza nie jed nost ko we. Za rów no w młod szych, jak i w star -
szych kla sach wie ku tych drze wo sta nów ja rzą bek znaj do wał schro nie nie i ba zę
po kar mo wą w pod szy cie.

5. Drze wo sta ny so sno we z udzia łem świer ka i brzo zy (So/Św/Brz) – w tej gru pie
drze wo sta nów za re je stro wa no 24,6% wszyst kich ob ser wa cji. Trzon drze wo sta -
nów sta no wi ła so sna z udzia łem świer ka i brzo zy w róż nych for mach zmie sza -
nia. Sta no wią one do sko na łe schro nie nie i ba zę że ro wą, za rów no w okre sie we -
ge ta cji, jak i w zi mie (wte dy ja rząb ki mo gą się od ży wiać pącz ka mi brzo zy oraz
lesz czy ny).

6. Drze wo sta ny świer ko we z udzia łem so sny i brzo zy (Św/So/Brz) – do mi nu ją cym
ga tun kiem w tym ty pie jest świerk, a ja ko do miesz ka wy stę pu ją so sna oraz brzo -
za. War stwa pod szy tu opa no wa na jest przez kru szy nę, świerk, lesz czy nę i ja rzę -
bi nę. Są one ide al nym bio to pem dla ja rząb ka, nie mniej jed nak od no to wa no tu
ma łą licz bę stwier dzeń by to wa nia te go pta ka (za le d wie 4,3%). Wy ni ka to z fak tu,
że te go ty pu drze wo sta ny zaj mu ją nie ca łe 3% ogól nej po wierzch ni le śnic twa.

7. Drze wo sta ny so sno we ze sztucz nie wpro wa dzo nym II pię trem świer ko wym
(So/ŚwIIp) – w drze wo sta nach tych gór ne pię tro sta no wił drze wo stan so sno wy,
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a dru gie pię tro wpro wa dzo ny sztucz nie świerk z do miesz ką dę bu w wie ku ok. 
35 lat. War stwę pod szy tu sta no wi kru szy na, lesz czy na i po je dyn czo brzo za. Od -
no to wa no tu taj 1,5% su my stwier dzeń. Nie wąt pli wie na ta ki wy nik miał wpływ
ma ły udział te go ty pu drze wo sta nów w po wierzch ni le śnic twa. Nie mniej jed nak
te go ty pu drze wo sta nów bę dzie przy by wać i sta ną się one po ten cjal ny mi miej -
sca mi do za kła da nia no wych re wi rów przez ja rząb ki.

8. Drze wo sta ny so sno wo -świer ko wo -brzo zo we z udzia łem ol szy czar nej (So/Św/
Brz/Ol) – we wszyst kich te go ty pu drze wo sta nach stwier dzo no obec ność ja rząb -
ków. Ze wzglę du na ich zni ko my udział w po wierzch ni le śnic twa od no to wa no tu
je dy nie 1,5% ogól nej su my stwier dzeń. Drze wo stan głów ny sta no wi ły tu taj: so s -
na, świerk i brzo za z do dat kiem ol szy. W war stwie pod szy tu pa no wa ła zde cy do -
wa nie kru szy na oraz od na wia ją cy się na tu ral nie świerk.

9. Drze wo stan brzo zo wo -so sno wo -świer ko wy (Brz/So/Św) – w drze wo sta nie głów -
nym prze wa ża ła tu taj brzo za, za zwy czaj omszo na, z so sną i świer kiem. W skład
pod szy tu wcho dzi ły: kru szy na, ja ło wiec oraz świerk z na tu ral ne go od no wie nia.
Od no to wa no tu taj 1,5% stwier dzeń. O tak ma łym ich zna cze niu de cy du je zni ko -
my udział w cał ko wi tej po wierzch ni. Wy stę pu ją one je dy nie w kil ku za głę bie -
niach te re nu w oko li cach je zior.

Z przed sta wio ne go po dzia łu wy ni ka, że naj chęt niej za sie dla ne w przy pad ku le -
śnic twa Wi grań ce są trzy ty py drze wo sta nów: So/poj.Św, So/Św i So/Św/Brz. Wy stę -
pu ją one w zde cy do wa nej prze wa dze wśród pre fe ro wa nych przez ja rząb ki i to za de -
cy do wa ło o ich zna cze niu.

Wiek drze wo sta nów. Pre fe ren cje ja rząb ka wzglę dem wie ku drze wo sta nu zo sta -
ły roz pa trzo ne z uwzględ nie niem pod klas wie ku, ja kim jest prze dział 10-let ni.

Ja rząb ka naj czę ściej spo ty ka no w drze wo sta nach w wie ku od 11 do 40 lat. Łącz -
nie sta no wi ły one 53,7% stwier dzeń. Drze wo sta ny w tym wie ku za pew nia ją ja rząb -
ko wi za rów no bez piecz ne schro nie nie, jak i od po wied nią ba zę po kar mo wą przez
ca ły rok. Po tej fa zie roz wo jo wej drze wo sta nu da ło się za ob ser wo wać wy raź ny spa -
dek od no to wa nych stwier dzeń obec no ści ja rząb ka. Jest to okres, gdy drze wo stan
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Ryc. 4. Wykorzystanie
przez jarząbka
drzewostanów

w poszczególnych
podklasach wieku



w wy ni ku prze pro wa dza nych za bie gów go spo dar czych prze sta je da wać schro nie -
nie. Przez to, że jest on jesz cze sto sun ko wo zwar ty, war stwa pod szy tu za czy na się
do pie ro for mo wać. Jest to istot ne, zwłasz cza w sy tu acji, gdy prze wa gę ma ją sie dli -
ska bo ro we.

In te re su ją ce jest od no to wa nie 4,4% przy pad ków by to wa nia ja rząb ków w prze -
dzia le wie ko wym 1–10 lat. Wszyst kie one mia ły jed nak miej sce pod ko niec te go prze -
dzia łu, kie dy młod ni ki do cho dzi ły do zwar cia i za czę to wy ko ny wać w nich za bie gi
czysz czeń póź nych z po zo sta wie niem ścię tych drzew. Imi to wa ło to wy wro ty i zło -
my, two rząc tzw. ba ła gan i uatrak cyj nia jąc tym sa mym bio top dla ja rząb ków. Ta kie
po lep sza nie bio to pu mo że trwać na wet do ok. 20. ro ku, przez ca łą fa zę młod ni ka.

Za uwa żal ny, choć w nie wiel kim stop niu, jest wzrost atrak cyj no ści drze wo sta -
nów w wie ku od ok. 70 lat i wy żej. W okre sie tym w dy na micz ny spo sób roz wi ja się
war stwa pod szy tu, po ja wia się pod rost z od no wień na tu ral nych w wy ni ku do cie ra -
nia więk szej ilo ści świa tła do dna la su. Jest to imi ta cja fa zy roz pa du drze wo sta nu,
przy śpie szo na przez dzia łal ność go spo dar czą czło wie ka. Spa dek ilo ści stwier dzeń
ja rząb ka w naj star szych kla sach wie ku wy ni ka nie z fak tu spad ku atrak cyj no ści bio -
to pu dla te go ga tun ku, lecz z ogra ni czo nej ilo ści tych drze wo sta nów. Po nad 92% po -
wierzch ni le śnic twa to la sy go spo dar cze (z wy jąt kiem re zer wa tu „Łem pis”).

Sto pień po kry cia war stwy pod szy tu. Pod szyt od gry wa bar dzo istot ną ro lę
w przy dat no ści da ne go sie dli ska dla ja rząb ka. W przy pad ku le śnic twa Wi grań ce
moż na wy róż nić dwa głów ne prze dzia ły po kry cia po wierzch ni drze wo sta nów przez
war stwę pod szy tu. Ga tun ka mi, któ re two rzą pod szyt w przy pad ku le śnic twa Wi -
grań ce są: świerk, kru szy na, lesz czy na, ja ło wiec, ja rzę bi na, brzo za, a spo ra dycz nie
dąb szy puł ko wy oraz osi ka.

Pierw szy prze dział, co mo że sta no wić pew ne go ro dza ju za sko cze nie, obej mu je
war to ści od 0 do 10% po kry cia. Od no to wa no tu taj 33,3% su my stwier dzeń. Jest to bar -
dzo du żo w po rów na niu z in ny mi ob sza ra mi na sze go kra ju. Np. w La sach Par czew -
skich udział tej kla sy wy no sił za le d wie 2% (Ró życ ki i in. 2008). Wpływ na ten fakt
mają ob ser wa cje śla dów byt no ści w po cząt ko wych sta diach roz wo jo wych drze wo -
sta nów. Obec nie za kła da ne upra wy, a tym sa mym po wsta ją ce z nich młod ni ki, ma -
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Ryc. 5. Wykorzystanie
przez jarząbka
drzewostanów
z określonym pokryciem
przez warstwę podszytu



ją zróż ni co wa ny skład ga tun ko wy (So, Św, Brz, Db, Md). Mi mo że nie wy kształ ci ła się
tu jesz cze wy raź na war stwa pod szy tu, to ja rząb ki znaj du ją schro nie nie w moc no
uga łę zio nej w tym okre sie so śni nie i do miesz ce świer ka. Ba zę że ro wą mo że sta no wić
nie wy so ka jesz cze w tym okre sie brzo za.

Dru gi prze dział sta no wią drze wo sta ny z pod szy tem o po kry ciu od 30 do 50%. Su -
ma wszyst kich stwier dzeń w tym prze dzia le wy nio sła 60,8%, co sta no wi zde cy do wa -
ną więk szość i świad czy o zna cze niu pod szy tu w pre fe ren cji sie dli sko wej ja rząb ków.

Mo zai ko wość sie dlisk. Te ry to ria zaj mo wa ne przez ja rząb ki mu szą speł niać
wszyst kie wy mo gi dla te go ga tun ku przez ca ły rok. W ob rę bie re wi ru mu szą znaj do -
wać się za rów no ele men ty da ją ce schro nie nie (nie tyl ko w okre sie lę go wym), jak i od -
po wied nią ilość po kar mu. Z te go też wzglę du nie stwier dzo no byt no ści ja rząb ków
w drze wo sta nach na słab szych sie dli skach (Bśw), gdzie w pod szy cie po ja wia ła się
brzo za, ale nie by ło ga tun ków da ją cych schro nie nie. Mi mo że część przy pad ków byt -
no ści stwier dzo no – jak wy ni ka ło z opi su tak sa cyj ne go – na sie dli sku Bśw (31,9%), to
jed nak – po na nie sie niu da nych na ma pę gle bo wą – oka za ło się, że ja rząb ki wy stę po -
wa ły je dy nie w żyź niej szych frag men tach da ne go wy dzie le nia lub na zbo czach ob -
ni żeń te re nu. Pra wie wszyst kie ob ser wa cje mia ły miej sce w nie wiel kiej od le gło ści
od dróg le śnych i li nii po dzia łu po wierzch nio we go, w stre fie przej ścio wej mię dzy
drze wo sta na mi w róż nym wie ku i na sty ku drze wo sta nów o róż nym skła dzie ga tun -
ko wym.

Pod su mo wa nie

Ja rzą bek jest pta kiem wy ma ga ją cym do kład ne go roz po zna nia li czeb no ści oraz
roz miesz cze nia i za się gu. Świad czyć mo że o tym cho ciaż by brak w ostat nim cza sie
po twier dze nia wy stę po wa nia w re jo nie Su de tów (z wy jąt kiem Ma sy wu Śnież ni ka,
gdzie ga tu nek ten nie licz nie wpraw dzie, ale wy stę pu je po obu stro nach gra ni cy).
Bar dzo do brze roz po zna na jest na to miast sy tu acja po pu la cji kar pac kiej (Bon czar
1992). Więk szość du żych kom plek sów le śnych pół noc no -wschod niej Pol ski rów nież
nie jest do kład nie pod tym ką tem roz po zna na, cho ciaż z te go re gio nu po da wa ne są
in for ma cje o sto sun ko wo licz nym wy stę po wa niu ga tun ku. Do kład nie zba da na jest
je dy nie Pusz cza Bia ło wie ska oraz czę ścio wo Bo rec ka. O pró bie zba da nia sy tu acji
moż na rów nież mó wić w przy pad ku Pusz czy Au gu stow skiej, gdzie na po wierzch ni
16 km2 Wi gier skie go Par ku Na ro do we go stwier dzo no wy stę po wa nie 22 par, czy li 
0,7 re wi ru na km2 (Za wadz ka, Za wadz ki 1995). Za gęsz cze nie re wi rów w ilo ści 2,5 na
km2 sta wia po pu la cję wi grań co wą ja ko jed ną z sil niej szych w kra ju. Dla po rów na -
nia, za gęsz cze nie wio sen ne w La sach Par czew skich wy no si śred nio 1,5 te ry to riów
na km2 (Ró życ ki i in. 2008), w Kar pa tach 4,1 te ry to riów na km2 (Bon czar 1992),
w Pusz czy Bia ło wie skiej 3,1 te ry to riów na km2 (Svens son 1991) oraz w Pusz czy Bo rec -
kiej – 1,1 te ry to riów na km2 (Szmy ga 1993). Mi mo że da ne te po cho dzą z róż nych
okre sów i do chwi li obec nej mo gły ulec pew nym zmia nom, na kre śla to pe wien ogól -
ny ob raz za gęsz cze nia po szcze gól nych po pu la cji.
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Cie ka wy ma te riał po rów naw -
czy sta no wią wy ni ki in wen ta ry -
za cji ja rząb ka spo rzą dza ne przez
Ko ło Ło wiec kie „Słon ka” w Sej -
nach na te re nie ob wo du ło wiec -
kie go nr 63, w któ re go skład
wcho dzi ba da ny te ren (por. 
tab. 1).

Trud no jed nak uznać te wy ni -
ki za wia ry god ne, po nie waż na
tym te re nie nie ma tra dy cji po lo -
wa nia na ja rząb ki i nie przy wią -
zy wa no du żej wa gi do rze tel nej
in wen ta ry za cji. By ła ona wy ko ny -

wa na na pod sta wie ob ser wa cji w te re nie. Wy ka zy wa ny wzrost li czeb no ści od zwier -
cie dla więc po pro stu częst sze spo tka nia my śli wych z ja rząb kiem na opi sy wa nym
te re nie.

Po twier dzo ny zo stał rów nież fakt przy wią za nia ja rząb ka do świer ka ja ko ga tun -
ku osło no we go. Zde cy do wa na więk szość ob ser wa cji pta ków mia ła miej sce w pła tach
świer ków lub w ich bli skim są siedz twie. Na le ży przy tym za uwa żyć, że wy raź nie
pre fe ro wa ne by ły drze wa o ni sko osa dzo nych ko ro nach i drze wo sta ny w młod szych
kla sach wie ku (do ok. 50. ro ku). Bar dzo chęt nie pta ki szu ka ły schro nie nia na wy so -
ko ści 2–5 m, bez po śred nio w ży wej, zie lo nej ko ro nie. Wła śnie ta kie wa run ki za pew -
nia ją świer ki w młod szych kla sach wie ku, ro sną ce przy lu kach i na wszel kich obrze -
żach, tam gdzie ma ją moż li wość roz bu do wy i utrzy my wa nia przez dłuż szy czas
dłu giej i ży wej ko ro ny. Ta kie wa run ki ja rząb ki bar dzo czę sto znaj do wa ły w bez po -
śred nim są siedz twie dróg le śnych. Oprócz do sko na łe go schro nie nia w obrze żu drze -
wo sta nu pta ki znaj do wa ły od po wied nią ilość ga stro li tów na sa mej dro dze.

Bez wąt pie nia pod sta wo wą ba zę że ro wą ja rząb ków w okre sie zi mo wym sta no -
wią pą ki lesz czy ny oraz brzo zy. W pew nych ilo ściach mo gą to być rów nież pą ki ol szy,
jed nak ma ły udział te go ga tun ku w skła dzie drze wo sta nów le śnic twa Wi grań ce mar -
gi na li zu je ten ro dzaj po kar mu. Po twier dzi ły to pro wa dzo ne ana li zy od cho dów oraz
bez po śred nie ob ser wa cje pta ków. Pra wie wszyst kie ob ser wa cje mia ły miej sce na
brzo zach i lesz czy nach oraz w ich bez po śred nim są siedz twie (część od cho dów zna -
le zio no bez po śred nio pod lesz czy na mi i brzo za mi). Że ru ją ce ja rząb ki moż na by ło
czę sto za uwa żyć na ro sną cych przy dro gach bądź li niach, na wy gię tych mło dych
brzo zach. Pnie ta kich brzóz peł ni ły funk cję sta bil nej grzę dy, z któ rej bez więk sze go
pro ble mu pta ki mo gły się gać po po karm.

Zba da nia wy ma ga udział w skła dzie po kar mu po pu la cji wi grań co wej szysz ko ja -
gód ja łow ca. Ga tu nek ten sta no wi znacz ny udział w war stwie pod szy tu i są la ta, kie -
dy owo cu je bar dzo in ten syw nie. Bez wąt pie nia ja ło wiec mo że sta no wić rów nież do -
sko na łe schro nie nie, szcze gól nie w miej scach, gdzie wy stę pu je w for mie zwar tych
kęp.

Ochrona kuraków leśnych

88

Ta be la 1. 
Wy ni ki in wen ta ry za cji ja rząb ka na te re nie ob wo du 
ło wiec kie go nr 63

Rok Licz ba sztuk 
w ob wo dzie

Za gęsz cze nie 
osob ni ków / km2

Za gęsz cze nie 
re wi rów / km2

2001 30 0,9 0,4

2002 36 1,0 0,5

2003 39 1,1 0,6

2004 35 1,0 0,5

2005 42 1,2 0,6

2006 50 1,4 0,7

2007 83 2,4 1,2



Na ba da nej po wierzch ni da ło się rów nież za ob ser wo wać, że ja rząb ki bar dzo chęt -
nie za sie dla ły re wi ry przy róż ne go ro dza ju za głę bie niach te re nu, wą wo zach, ja rach
i niec kach. W za sa dzie wszyst kie te go ty pu miej sca gwa ran to wa ły wy stę po wa nie
świer ka, jak i ga tun ków sta no wią cych pod sta wę ba zy że ro wej (lesz czy na, brzo za, sze -
reg krze wi nek ja go do daj nych). W te go ty pu miej scach, ze wzglę du na wa run ki te re -
no we, utrud nio na jest go spo dar ka pro wa dzo na przez czło wie ka. Spra wia to, że są
one z mniej szą czę sto tli wo ścią pe ne tro wa ne przez lu dzi i wa run ki tam pa nu ją ce da -
ją na miast kę na tu ral no ści drze wo sta nów.

W cza sie pro wa dze nia ob ser wa cji w te re nie da ło się za ob ser wo wać pew ną pra -
wi dło wość. Wszyst kie szcząt ki pta ków (9 ob ser wa cji) za re je stro wa no wcze sną wio -
sną. Mia ło to miej sce jesz cze w okre sie bez list nym – od kwiet nia do po cząt ku ma -
ja. Oglę dzi ny szcząt ków po zwa la ły jed no znacz nie wy klu czyć, by spraw cą śmier ci
pta ków był ssak – wszyst kie pa dły ofia rą pta ków dra pież nych. Nie moż na jed nak
z ca łą pew no ścią przy pi sać tych ofiar do kon kret ne go ga tun ku pta ka. W grę mo gą
wcho dzić za rów no go łę bia rze, jak i kro gul ce, po nie waż szcząt ki znaj do wa no
w miej scach, w któ rych rów nie do brze mo gły za ata ko wać oba te ga tun ki. Na te re -
nie le śnic twa Wi grań ce nie pro wa dzo no do kład nej in wen ta ry za cji gniazd tych dra -
pież ni ków, co unie moż li wi ło oce nie nie, któ ry z nich ma więk szy wpływ na miej sco -
wą po pu la cję ja rząb ka. Moż na jed nak przy jąć hi po te zę, że ja rząb ki sta no wią
do sko na łą zdo bycz wio sną, kie dy jesz cze nie wszyst kie pta ki po wró ci ły z zi mo wisk.
Cie ka wy był fakt na tych mia sto we go zaj mo wa nia te ry to riów po za bi tych przez dra -
pież ni ki pta kach. W dwóch przy pad kach ko lej ne pta ki po ja wi ły się w prze cią gu
mie sią ca.

Wnio ski

1. Za gęsz cze nie wio sen ne ja rząb ka na te re nie le śnic twa Wi grań ce wy no si 2,5 re wi -
ru/km2. Ob ser wu je się wzrost li czeb no ści te go ga tun ku. 

2. Zde cy do wa nie pre fe ro wa ne są przez ten ga tu nek drze wo sta ny w młod szych kla -
sach wie ku, w prze dzia łach od 11 do 40 lat.

3. Ja rzą bek naj chęt niej za sie dla drze wo sta ny z udzia łem świer ka w róż nym wie ku,
z udzia łem lub bez po śred nim są siedz twem ga tun ków sta no wią cych ba zę po kar -
mo wą (brzo za, lesz czy na).

4. Ja rzą bek w przy pad ku le śnic twa Wi grań ce za sie dla drze wo sta ny żyź niej sze,
prak tycz nie po wy żej BMśw.

5. Bar dzo cen ne są dla ja rząb ka pa sy drze wo sta nów przy le ga ją ce bez po śred nio do
dróg, pa sy przej ścio we mię dzy po szcze gól ny mi ga tun ka mi, zwłasz cza mię dzy
so sną a świer kiem, brzo zą a świer kiem.

6. Ga tu nek chęt nie za sie dla ob szar wo kół róż ne go ro dza ju za głę bień i nie rów no -
ści te re nu.

7. Wa run kiem za sie dla nia da ne go re wi ru jest wy stą pie nie pod szy tu z mi ni mal -
nym po kry ciem 30% lub drze wo sta nów w naj młod szych kla sach wie ku.
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8. Go spo dar ka pro wa dzo na przez czło wie ka w la sach w nie któ rych przy pad kach
mo że wpły wać ko rzyst nie na po pu la cję te go ga tun ku (wpro wa dza nie pod sa dzeń
pro duk cyj nych głów nie w po sta ci świer ka, po zo sta wia nie ścię tych drzew po czę -
ści za bie gów ho dow la nych).
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An drzej Ł. Ró życ ki, Ma rek Kel ler, To masz Bu czek

Li czeb ność i wy biór czość śro do wi sko wa 
ja rząb ka w La sach Par czew skich. Abs trak t1

Number and ha bi tat se lec tion of ha zel gro use 
in the Par czew skie Fo re sts. Abstract 

Sło wa klu czo we: ja rzą bek Bo na sa bo na sia, li czeb ność, rewir lęgowy, 
za gęsz cze nie, wzrost po pu la cji, Pol ska

SUM MA RY

The inventory counts of hazel grouse were carried out in the territory of the Parczewskie
Forests in 2002–2004. The hazel grouse population was estimated at 104–116 territories,
which means that the density was 1.4–1.6 territories/km². In early 1990s, a marked growth
in the hazel grouse abundance was noted. 

Key words: ha zel gro use, Bo na sa bo na sia, numbers, home range, den si ties, 
po pu la tion growth, Po land 

Ba da nia prze pro wa dzo no w la tach 2002–2004 na te re nie La sów Par czew skich,
zwar te go kom plek su le śne go o po wierzch ni ok. 75 km², po ło żo ne go w pół noc no -za -
chod niej czę ści Po je zie rza Łę czyń sko -Wło daw skie go (wschod nia Pol ska). Za sto so wa -
no me to dę ca ło rocz ne go ma po wa nia te ry to riów, do ko ny wa ne go dwu eta po wo. Naj -
pierw w se zo nie je sien no -zi mo wym prze cho dzo no ca ły ob szar kil ku oso bo wą
ty ra lie rą, na stęp nie w okre sie wcze sno wio sen nym we ry fi ko wa no wy kry te uprzed -
nio sta no wi ska ja rząb ka. Więk szość prac te re no wych pro wa dzo no w okre sie bez list -
nym, gdyż znacz nie ła twiej jest wów czas za rów no zna leźć od cho dy, jak i wy kryć
same pta ki. Wszyst kie te ry to ria by ły spraw dza ne co naj mniej dwu krot nie. W przy -
pad ku bra ku po now ne go po twier dze nia te ry to rium by ło uzna wa ne za okre so we
i nie bra no go pod uwa gę przy okre śla niu mi ni mal nej li czeb no ści ja rząb ka na ba da -
nej po wierzch ni. Ogrom na więk szość te ry to riów by ła jed nak po twier dza na, a po -
szcze gól ne re wi ry zwy kle by ły zaj mo wa ne dłu żej niż rok. Przy te ry to riach le żą cych
bli sko sie bie, nie raz trud nych do jed no znacz nej in ter pre ta cji, o ich ewen tu al nie łącz -
nym lub od ręb nym po trak to wa niu de cy do wa no na pod sta wie ob ser wa cji zi mo wych,
w tym bo wiem okre sie ja rząb ki cha rak te ry zu ją się ogra ni czo ną mo bil no ścią, a ich te -
ry to ria są bar dzo nie wiel kie (po ni żej 5 ha). 

Ogó łem do ko na no 243 ob ser wa cji (łącz nie: stwier dzeń pta ków oraz re je stra cji
śla dów ich obec no ści – od cho dów, piór, tro pów). W przy pad ku stwier dze nia ja rząb -
ków w da nym miej scu by ło ono opi sy wa ne pod ką tem cech: drze wo sta nu – wie ku
i skła du ga tun ko we go – oraz war stwy pod szy tu – skła du ga tun ko we go i stop nia po -
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kry cia. Da ne te zo sta ły po rów na ne z cha rak te ry sty ka mi ca łe go kom plek su, ist nie ją -
cy mi w ba zie SILP Nad le śnic twa Par czew. 

Ana li za zgro ma dzo nych ma te ria łów po zwo li ła okre ślić pre fe ren cje sie dli sko we
ja rząb ka od no śnie do ba zy po kar mo wej oraz osłon. Pod sta wo wy po karm ga tun ku
w okre sie zi my sta no wią pą ki brzo zy i lesz czy ny. Funk cję osło no wą peł nią pod szy -
ty świer ko we, mo gą być one za stę po wa ne przez drą go wi ny so sno we, zwłasz cza te
z pod szy tem lesz czy no wym. Zde cy do wa nie wy bie ra ne są drze wo sta ny w młod szych
kla sach wie ku (20–40 lat), gdzie do ko na no po nad po ło wy ob ser wa cji. Uni ka ne są na -
to miast drze wo sta ny śred nich klas wie ku (50–90 lat). Po now na pre fe ren cja po ja wia
się przy drze wo sta nach po nad 100-let nich, ich zna cze nie jest jed nak nie wiel kie (co
wy ni ka z ich ma łe go udzia łu wśród drze wo sta nów La sów Par czew skich). W war -
stwie I pię tra drze wo sta nu pre fe ro wa na by ła obec ność świer ka, brzo zy i ol chy, uni -
ka ny był na to miast dąb. Znacz ny udział so sny w miej scach ob ser wa cji ja rząb ków
wy ni kał na to miast z du że go udzia łu te go ga tun ku wśród drze wo sta nów ba da ne go
kom plek su le śne go. W war stwie pod szy tu pre fe ro wa ne by ły świerk oraz lesz czy na,
uni ka ne – dąb i kru szy na. Świerk jest ga tun kiem bar dzo istot nym dla ja rząb ka, gdyż
peł ni funk cję osło no wą w cią gu ca łe go ro ku. Kę py świer ków by ły ty po wy mi miej -
sca mi znaj dy wa nia od cho dów te go ga tun ku. Ty po wym miej scem wy stę po wa nia ja -
rząb ka by ły stre fy eko to no we po mię dzy mło dy mi drze wo sta na mi brzo zo wy mi a sta -
ro drze wiem so sno wym ze świer kiem w war stwie pod szy tu. Atrak cyj ność da ne go
miej sca dla ja rząb ka ro sła wraz ze wzro stem mo zai ko wa to ści sza ty ro ślin nej (struk -
tu ra ga tun ko wa i wie ko wa) oraz rzeź by te re nu. 

Li czeb ność ja rząb ka w La sach Par czew skich okre ślo no na 104–116 te ry to riów, co
da je za gęsz cze nie 1,4–1,6 te ry to riów/km². Jest to war tość niż sza od za gęsz czeń no to -
wa nych na te re nie licz ne go wy stę po wa nia te go ga tun ku w Pol sce (Pusz cza Bia ło wie -
ska, Kar pa ty) nie mniej sta wia to po pu la cję po le ską (nad le śnic twa Par czew, Wło da wa,
So bi bór) ja ko jed ną z naj licz niej szych w pa sie środ ko wej Pol ski. Za no to wa no wy raź -
ny wzrost li czeb no ści ja rząb ka w po rów na niu z po cząt kiem lat 90 XX w. Prze dys ku -
to wa no hi po te zy, wią żą ce wzro sto wy trend li czeb no ści z kil ko ma nie wy klu cza ją cy -
mi się wza jem nie przy czy na mi: 
� ko rzyst ny mi zmia na mi sie dli sko wy mi, zwią za ny mi z za ra sta niem brzo zą otwar -

tych daw niej tor fo wisk w wy ni ku osu sze nia te re nu (me lio ra cje w la tach 60.
i 70. XX w.);

� wpro wa dza niem przez le śni ków świer ka w war stwie pod szy tu (świerk jest tu po -
za ob sza rem na tu ral ne go wy stę po wa nia, mu si więc być wpro wa dza ny sztucz nie); 

� se rią cie płych zim w kil ku na stu la tach po prze dza ją cych okres ba dań (ostrość zi -
my to głów ny czyn nik de ter mi nu ją cy śmier tel ność w okre sie po za lę go wym);

� sprzy ja ją cy mi wa run ka mi me te oro lo gicz ny mi w okre sie wy cho wu pi skląt (ma -
ła ilość opa dów w okre sie wo dze nia mło dych); 

� spad kiem li czeb no ści ja strzę bia Ac ci pi ter gen ti lis (z 14 par na po cząt ku lat 90.
XX w. do 6 w okre sie pro wa dze nia ba dań). 
Nie ma moż li wo ści udzie le nia jed no znacz nej od po wie dzi na py ta nie, któ ra

z przy czyn mia ła de cy du ją ce zna cze nie dla wzro stu li czeb no ści ba da nej po pu la cji.

Ochrona kuraków leśnych

92



Liczebność i rozmieszczenie kuraków leśnych w Polsce

93

Wy da je się, że jest to ra czej efekt jed no cze sne go na ło że nia się kil ku sprzy ja ją cych ga -
tun ko wi czyn ni ków. Ce lo we wy da je się po wtó rze nie tych ba dań w na stęp nym dzie -
się cio le ciu.

Ro bert Ka mie niarz

Sy tu acja ba żan ta w Pol sce 
w la tach 1991–2006
The sta tus of phe asant in Po land in 1991–2006 

Sło wa klu czo we: ba żant Pha sia nus col chi cus, li czeb ność, pro duk cja, 
struk tu ra płci, wy stę po wa nie, Pol ska

SUM MA RY

The status of the pheasant population was described on the basis of the data obtained from
game monitoring by the Polish Hunters’ Association. The harvest of game animals being an
indicator of population distribution and abundance was carried out mainly in the south and
also in the central and south-eastern regions of Poland. The harvest volume of pheasants
significantly decreased in the period 1996–1997 to slightly increase and stabilise in the
following years, yet at a level by ca 30% lower compared to the early 1990s. At the end of the
past century, the spring population of pheasant in Poland was estimated at 400–500 thousand
individuals. The densities ranged from less than 1 to 12 individuals per 100 hectares of fields.
Fox predation pressure may have been the cause of a permanent decline in the number of
pheasants in Poland. In the agricultural landscape of simplified structure, it may have
resulted in an increase in the brood loss and mortality of pheasants. 

Key words: pheasant, Phasianus colchicus, number, productivity, sex ratio, distribution,
Poland 

Ba żant Pha sia nus col chi cus jest ga tun kiem azja tyc kim, in tro du ko wa nym w Eu ro -
pie. Pierw sze in for ma cje o spro wa dze niu tych pta ków na obec ne te ry to rium Pol ski
po cho dzą z XVI w. z te re nu Ślą ska (Pax 1925). Po cząt ko wo ba żan ty by ły utrzy my wa -
ne głów nie w ho dow lach za mknię tych. Wsie dle nia do ło wisk otwar tych roz po czę to
na więk szą ska lę na prze ło mie XIX i XX w. i z róż ną in ten syw no ścią są one kon ty nu -
owa ne do dziś. Dzię ki tym za bie gom w dru giej po ło wie XX w. oma wia ny ga tu nek
wy stę po wał w więk szo ści re gio nów Pol ski, ale zde cy do wa nie rza dziej na pół no cy
i za cho dzie, gdzie lo kal nie nie był w ogó le re je stro wa ny. Naj licz niej sze, dzi ko ży ją ce
po pu la cje ba żan tów po wsta ły w Ma ło pol sce oraz w cen trum i w po łu dnio wo -
-wschod nich re jo nach kra ju (Pie low ski i in. 1993). 
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Oce nę sy tu acji ba żan tów w la tach 1991–2006 przy go to wa no na pod sta wie da -
nych mo ni to rin gu zwie rząt łow nych, któ ry jest pro wa dzo ny przez Pol ski Zwią zek
Ło wiec ki. Opar to się na in for ma cjach ze wszyst kich ob wo dów dzier ża wio nych przez
ko ła ło wiec kie (90% ob wo dów w kra ju). Do 1996 r. źró dłem da nych by ła we wnętrz na
spra woz daw czość Pol skie go Związ ku Ło wiec kie go (Łow -2), a póź niej rocz ne pla ny
ło wiec kie. Do ku men ty te spo rzą dza ne by ły dla każ de go ob wo du. Za wie ra ły in for -
ma cje m.in. o wiel ko ści po zy ska nia ło wiec kie go, któ re trak to wa no ja ko wskaź nik li -
czeb no ści, a tak że o licz bie wsie dlo nych ba żan tów z ho dow li. W koń cu lat 90. XX w.
w kil ku dzie się ciu te re nach w kra ju pro wa dzo no po nad to ob ser wa cje po zwa la ją ce
na oce nę pod sta wo wych pa ra me trów po pu la cyj nych te go ga tun ku. Jed na ko wy mi
me to da mi ze bra no da ne o struk tu rze płci i li czeb no ści to ku ją cych ko gu tów, któ re
umoż li wia ły wy li cze nie za gęsz cze nia wio sen ne go, jak rów nież in for ma cje o udzia -
le sa mic z mło dy mi i wiel ko ści sta dek ro dzin nych w koń cu la ta. 

W po cząt ku lat 90. po zy ska nie ło wiec kie, trak to wa ne tak że ja ko wskaź nik roz -
miesz cze nia po pu la cji ba żan ta, na dal kon cen tro wa ło się na po łu dniu, w cen trum
i w po łu dnio wo -wschod nich re jo nach Pol ski (ryc. 2A). Wiel kość od strza łu na jed nost -
kę po wierzch ni by ła w Ma ło pol sce zde cy do wa nie wyż sza niż w po zo sta łych re gio -
nach. 

W dru giej po ło wie lat 90., a więc w okre sie wy raź ne go spad ku po zy ska nia ba -
żan tów w ska li kra ju (por. ryc. 3), da ne z te re nów kon tro l nych po ka za ły, że za gęsz cze -
nia wio sen ne te go ga tun ku wa ha ły się od po ni żej 1 do 12 osob ni ków na 100 ha pól.
Na jed ne go ko gu ta przy pa da ły śred nio dwie ku ry, po nie waż od strzał tych pta ków
w ło wi skach otwar tych w Pol sce był re ali zo wa ny wy łącz nie wśród sam ców. W te re -
nach z wyż szy mi za gęsz cze nia mi ba żan tów ich po pu la cje od zna cza ły się więk szą
pro duk cją. W sierp niu stad ka mło dych wo dzi ło tam ok. 60% ob ser wo wa nych sa mic,
a śred nia licz ba mło dych na ku rę z suk ce sem wy no si ła 5,8 osob ni ków. W po zo sta -

Ryc. 1. Kogut bażanta 
(fot. G. Zawadzki)
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w Polsce 
w sezonie

łowieckim 
1991/92
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i w w sezonie
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łowieckich,
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granicami do
województw 

sprzed reformy
administracyjnej

Polski w 1999 r. (B)
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łych te re nach stad ka, któ re li czy ły śred nio 3,7 mło dych, wo dzi ło mak sy mal nie 50%
kur. Kon fron ta cja da nych o za gęsz cze niu ba żan tów w te re nach kon tro l nych z sza -
cun ko wy mi oce na mi li czeb no ści za war ty mi w spra woz daw czo ści ło wiec kiej po zwo -
li ła osza co wać wio sen ną po pu la cję ba żan tów w Pol sce w koń cu XX w. na 400–500 tys.
osob ni ków. 

Ryc. 3. Zmiany
poziomu
pozyskania
łowieckiego
bażantów
w Polsce oraz
zasiedleń ptaków
z hodowli
wolierowych
w latach 
1991–2006

Ryc. 4.
Zasiedlenia
bażantów
z hodowli
wolierowej
w sezonie
łowieckim 2005/06
w okręgach
łowieckich



Pierw sze la ta XXI w. to okres sta bi li za cji po zy ska nia na po zio mie rzę du 70 tys.
szt., czy li ok. 30% niż szym od re je stro wa ne go na po cząt ku lat 90. XX w. (por. ryc. 3).
Po zy ska nie ba żan tów w Pol sce nie zwięk sza ło się, mi mo in ten sy fi ka cji wsie dleń pta -
ków z ho dow li wo lie ro wych. Ce lem wsie dleń by ło two rze nie no wych miejsc wy stę -
po wa nia te go ga tun ku, od bu do wa li czeb no ści ist nie ją cych po pu la cji dzi ko ży ją cych,
a nie kie dy bez po śred nia sty mu la cja po zy ska nia ło wiec kie go. W ana li zo wa nym okre -
sie po ziom za sie dleń wzrósł ze śred nio 46 tys. ba żan tów w la tach 1991–93 do 97 tys.
osob ni ków w la tach 2004–2006. Zwięk szy ła się tak że licz ba ob wo dów ło wiec kich,
w któ rych za bieg ten miał miej sce – z 11% w la tach 1991–93 do 22% w la tach 2004–
2006. Przy czy ny ma łej sku tecz no ści wsie dleń ba żan tów z wo lier moż na upa try wać
w tym, że nie rzad ko by ły one pro wa dzo ne w te re nach, w któ rych wa run ki śro do wi -
sko we ogra ni cza ły moż li wo ści by to wa nia dzi ko ży ją cych po pu la cji. Część za sie dleń
mia ła miej sce na za cho dzie, a na wet na pół no cy kra ju (por. ryc. 4), czy li w re gio nach
cha rak te ry zu ją cych się du żą le si sto ścią i czę sto wiel ko ła no wym rol nic twem.

Ana li zy roz miesz cze nia po pu la cji ba żan ta w Pol sce już w la tach 70. XX w. po ka -
za ły, że ga tu nek ten za sie dla przede wszyst kim te re ny rol ni cze z do mi na cją nie wiel -
kich pól, i do te go le żą ce w ma ło le si stych re gio nach kra ju (Krup ka, Pie low ski 1982).
W la tach 80. wy ka za no, że waż ną skła do wą śro do wi ska, de cy du ją cą o wy stę po wa -
niu ba żan tów, by ły nie rol ni cze ele men ty kra jo bra zu – trzci no wi ska, za drze wie nia
śród pol ne, pa sy za krze wień, a tak że grun ty okre so wo nie użyt ko wa ne rol ni czo. Lo -
kal nie al ter na tyw ne osto je dla tych pta ków sta no wi ły sa dy i ogro dy, pod miej skie te -
re ny re kre acyj ne lub nie użyt ki na obrze żach za kła dów prze my sło wych (Pie low ski
i in. 1993). Po zbio rze ro ślin upraw nych ta kie te re ny za pew nia ją ba żan tom bez piecz -
ne schro nie nia oraz po karm. Na po cząt ku XXI w. wspo mnia ne wy żej bio to py za cho -
wa ły się przede wszyst kim w Ma ło pol sce – ce chu ją cej się nie wiel ką le si sto ścią, roz -
dro bie niem grun tów rol nych, a tak że du żym po fał do wa niem te re nu, co ogra ni cza
rol ni cze wy ko rzy sta nie nie któ rych frag men tów pól. Po nad to lo kal nie, zwłasz cza na
Ślą sku, dzię ki du że mu zur ba ni zo wa niu licz ne by ły wspo mnia ne wy żej osto je al ter -
na tyw ne (ogro dy dział ko we, obrze ża te re nów prze my sło wych). W efek cie w koń cu
ana li zo wa ne go okre su głów ne re jo ny wy stę po wa nia ba żan tów na dal le ża ły na po łu -
dniu kra ju (ryc. 2B). 

W po zo sta łych re gio nach sy tu acja ba żan ta ge ne ral nie po gar sza ła się. Przy czy ną
mógł być mniej szy suk ces lę go wy pta ków, spo wo do wa ny zwięk sza ją cą się pre sją li -
sa. Sta ny te go dra pież ni ka w ana li zo wa nym okre sie sys te ma tycz nie wzra sta ły (Pa -
nek 2005), a wła śnie lis miał w cen tral nej Pol sce naj więk szy udział w śmier tel no ści
ba żan tów w cy klu rocz nym (Wa si lew ski 1986). Na prze ło mie XX i XXI w. pre sja li sów
mo gła być więk sza, po nie waż co raz licz niej za czę ły one wy stę po wać na te re nach rol -
ni czych (Pa nek, Bre siń ski 2002), czy li w śro do wi skach pre fe ro wa nych przez ba żan -
ty. Rów no le gle w wie lu re gio nach kra ju moż li wo ści by to wa nia ku ra ków po lnych po -
gar sza ły się z po wo du in ten sy fi ka cji pro duk cji rol ni czej. Jed nym z na stępstw te go
pro ce su by ła eli mi na cja nie rol ni czych ele men tów kra jo bra zu, sta no wią cych osto je
ba żan tów w okre sie je sien no -zi mo wym. Tem po prze kształ ceń te re nów rol ni czych
wzro sło po wej ściu Pol ski do Unii Eu ro pej skiej i wpro wa dze niu do płat do grun tów
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rol nych. Do fi nan so wa nia te spo wo do wa ły upro duk tyw nie nie, nie kie dy na si łę, ko -
lej nych po wierzch ni po przez eli mi na cję śród pol nych trzci no wisk, pa sów krze wów
itp. W sy tu acji gdy wa run ki śro do wi sko we dla ba żan tów po gar sza ły się, nie mo gły
po móc za sie dle nia co raz licz niej szych grup pta ków z ho dow li. Już w la tach 70.
i 80. XX w. wy ka za no, że sku tecz ność te go za bie gu w per spek ty wie wie lo let niej by ła
w wie lu te re nach nie wiel ka, cho ciaż okre so wo wsie dle nia skut ko wa ły więk szym po -
zy ska niem (Krup ka, Pie low ski 1982; Ka mie niarz 1993). 

Roz prze strze nia niu ba żan tów w Pol sce to wa rzy szył nie kie dy re gres w po pu la -
cjach cie trze wia. Po nie waż te azja tyc kie ku ra ki mo gą być no si cie la mi pier wot nia ka
Hi sto mo nas me le agri dis, po wo du ją ce go śmier tel ną dla cie trze wi hi sto mo na do zę
(zwa ną czar ną głów ką), we wsie dle niach ba żan tów upa try wa no przy czy ny za ni ku
cie trze wi (Ko men da 1986). Tym cza sem hi sto mo na do za, któ ra po wo do wa ła wy so ką
śmier tel ność cie trze wi w ho dow lach wo lie ro wych m.in. w Wiel ko pol sce (Fru ziń ski
1998), w na tu rze pra wie ni gdy nie wy stę pu je (Co utur nier 1980, za Klau sem i in.
1990). Nie stwier dzo no jej tak że w Pol sce (Ka mie niarz 1999). Jest bar dziej praw do -
po dob ne, że po ja wia nie się ba żan tów na te re nach, z któ rych wy co fy wał się cie trzew,
by ło skut kiem zmian w bio to pach. Na osu sza nych tor fo wi skach ob ser wu je się wkra -
cza nie trzci no wisk, co sprzy ja wy stę po wa niu ba żan ta, a nie od po wia da wy ma ga -
niom śro do wi sko wym cie trze wia (Brühl 1971). W Pol sce, jak wspo mnia no wy żej,
trzci no wi ska są waż ną skła do wą bio to pów za sie dla nych przez ba żan ty. Po nie waż
rów no cze śnie tyl ko spo ra dycz nie ob ser wo wa no an ta go ni zmy lub ko ja rze nia mię -
dzy ty mi ga tun ka mi, wy stę po wa nie ba żan tów wca le nie mu si być przy czy ną za ni ku
cie trze wi (Ka mie niarz 2002). 
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Me to dy ho dow li 
i efek ty wsie dla nia 

ku ra ków

Ro man Dzie dzic, Ze non Rzoń ca, Lech Ste li ga

Ho dow la i re sty tu cja głusz ców 
w La sach Pań stwo wych
Bre eding and re sti tu tion of ca per ca il lie 
in the Sta te Fo re sts 

Sło wa klu czo we: głu szec Te trao uro gal lus, ho dow la wo lie ro wa, re pro duk cja,
wsie dla nie, Pol ska

SUM MA RY

The paper presents various methods of capercaillie breeding in the territory of the Leżajsk
and Wisła Forest Districts. Natural egg incubation under hatching hens and brood rearing is
the dominant breeding method in the Leżajsk centre. The mature birds and chicks live
enclosed in aviaries. The breeding flock in the Wisła centre is kept in boxes, incubation takes
place partly under hatching hens and partly in an incubator, and early rearing – in the
nursery. In spite of the differences between the two breeding centres, the number of chicks
from one hen was similar and amounted to 2.8. 17 individuals of capercaillie (cocks only)
were released into the wild from the Leżajsk breeding centre. A total number of capercaillie
released into the wild from the Wisła centre was higher and amounted to 103 individuals
(41 cocks and 62 hens). Before the birds were released, they were kept in adaptation aviaries.
The reintroduction of birds resulted in a growth in their number, increase in the area of
their territories and creation of a new refuge. At the reintroduction sites of capercaillie from
the Leżajsk breeding centre, no similar effects were observed which could be explained by
a small number of released birds – only cocks. However, the birds from this centre
demonstrated a high survival rate and occupied drier habitats. 

Key words: capercaillie Tetrao urogallus, aviary breeding, reproduction, reintroduction,
Poland 



Re gres li czeb no ści głusz ców w Pol sce, po dob nie jak i w kra jach są sied nich, da tu -
je się od po nad stu lat. Je go pierw szy mi symp to ma mi by ła frag men ty za cja are ału wy -
stę po wa nia oraz zmniej sza nie li czeb no ści pta ków (Storch 2000; Za wadz ka, Za wadz -
ki 2003). W ostat nich la tach spa dek li czeb no ści nie jest tak dra stycz ny, jak w okre sie
po przed nim. W 1980 r. ga tu nek ten wy stę po wał w pię ciu re gio nach, a li czeb ność sza -
co wa no na ok. 800 osob ni ków. W 2006 r. licz ba sta no wisk nie zmniej szy ła się, a li czeb -
ność zma la ła do ok. 600 pta ków. Nie po ko ją cym zja wi skiem jest ma ła róż no rod ność
ge ne tycz na głusz ców w ob rę bie po szcze gól nych sta no wisk (Dzie dzic i in. 2004), co
mo że skut ko wać ne ga tyw ny mi ob ja wa mi w sta nie zdro wot nym i roz ro dzie w naj bliż -
szych la tach. Przy czy ny re gre su są zło żo ne, lecz ja ko pod sta wo we przyj mu je się zmia -
ny sie dli sko we, a w szcze gól no ści frag men ty za cję ob sza rów le śnych i in ten sy fi ka cję
pro duk cji le śnej. Nie bez zna cze nia są też wpły wy na tu ry bio tycz nej ob ja wia ją ce się
wzro stem licz by ta kich ga tun ków, jak: li sy, ku ny, je no ty, ko ty, kru ki, sro ki, sój ki, dzi -
ki, je le nie (Dzie dzic i in. 2004, Krup ka i in. 1994). Więk szość z wy mie nio nych ga tun -
ków bez po śred nio ogra ni cza li czeb ność pta ków. W przy pad ku du żych za gęsz czeń je -
le ni mo że wy stę po wać kon ku ren cja po kar mo wa z po wo du zja da nia ja go dzisk.
Zbie rac two ja gód po głę bia ten ro dzaj kon ku ren cji, a przede wszyst kim wpro wa dza
nie po kój w okre sie od cho wu po tom stwa. Po nad to głu szec uzna wa ny jest ja ko ga tu -
nek „kon ser wa tyw ny”, czy li o ma łych zdol no ściach ada pta cyj nych do zmie nia ją ce go
się śro do wi ska (Dzie dzic i in. 2000; Za wadz ka, Za wadz ki 2003). 

Wpro wa dza nie ko rzyst nych zmian w sie dli skach le śnych na du żych ob sza rach
i w sze ro kim za kre sie na pew no jest bar dzo kosz to chłon ne, a np. od two rze nie cią gło -
ści sie dlisk le śnych jest wręcz nie moż li we. Rów nież to tal ne ogra ni cza nie li czeb no ści
ga tun ków ne ga tyw nie od dzia łu ją cych na głusz ce nie jest bez pro ble mo we i moż li we
w re ali za cji. 

Ze wzglę du na trud no ści w re ali za cji pod sta wo wych dzia łań znaj du ją cych się
w sfe rze czyn nej ochro ny ga tun ko wej po sze rze nie za kre su tej ochro ny o wpro wa -
dza nie no wych osob ni ków jest w peł ni za sad ne, szcze gól nie gdy li czeb no ści są ma -
łe, za gęsz cze nia pta ków są ni skie i ni ska jest róż no rod ność ge ne tycz na. Za ini cjo wa -
nie za mknię tej ho dow li głusz ców z prze zna cze niem do wsie dleń w na tu ral nych
sie dli skach przez nad le śnic twa Le żajsk i Wi sła w kon tek ście zło żo no ści pro ble mów
czyn nej ochro ny na le ży uznać za cał ko wi cie za sad ne.

We wschod niej czę ści Nad le śnic twa Le żajsk znaj du je się część du że go kom plek -
su La sy Sie niaw skie. Jesz cze w po ło wie ubie głe go stu le cia wy stę po wa ły tam nie licz -
nie głusz ce (in for ma cja ust na). Znacz ny udział sie dlisk bo ro wych (świe żych, wil got -
nych), ni skie za gęsz cze nie ssa ków oraz ma ła pe ne tra cja lu dzi spra wia ją, że wa run ki
śro do wi sko we do od bu do wy głusz ca w tym sta no wi sku są ko rzyst ne. Kon cep cja ho -
dow li głusz ców z prze zna cze niem do re sty tu cji w tym re jo nie zo sta ła pod ję ta na po -
cząt ku lat 90. przez my śli wych z dwu kół ło wiec kich, lecz ze wzglę dów fi nan so wych
w 1994 r. Nad le śnic two Le żajsk prze ję ło obiekt i do dziś jest w je go po sia da niu. 

La sy Nad le śnic twa Wi sła, bę dą ce czę ścią La sów Be ski du Ślą skie go, sły nę ły z du -
żych li czeb no ści głusz ców już w po ło wie XIX w. Czyn na ochro na głusz ców w tam -
tym okre sie owo co wa ła du żym od strza łem ko gu tów. W la tach 1853–1929 na 45 to ko -

Ochrona kuraków leśnych

102



wi skach w Nad le śnic twie Wi sła od strze lo no 576 ko gu tów. W 1930 r. are ał wy stę po wa -
nia głusz ców w Be ski dzie Ślą skim osza co wa no na ok. 15 tys. ha, a li czeb ność na 222
ko gu ty (Czu dek 1931). Ob ni ża nie się li czeb no ści głusz ców mia ło cha rak ter cią gły,
cho ciaż naj więk sze ubyt ki wy stą pi ły po 1945 r. W 2002 r. w wy ni ki prze pro wa dzo nej
oce ny li czeb no ści na po wierzch ni ok. 25 tys. ha w nad le śnic twach Wi sła i Wę gier ska
Gór ka stwier dzo no tyl ko 10 głusz ców, w tym 3 ko gu ty. Wszyst kie pta ki wy stę po wa -
ły w re jo nie Ba ra niej Gó ry. W sy tu acji dra stycz ne go spad ku li czeb no ści pod ję cie za -
mknię tej ho dow li głusz ców w 2002 r. z prze zna cze niem do wsie dleń rów nież na le -
ży oce nić po zy tyw nie.

Ho dow le wo lie ro we – obiek ty

1. Nad le śnic two Le żajsk

Przy ję tą kon cep cją ho dow li głusz ców w chwi li jej za kła da nia był na tu ra lizm. Na
skra ju kom plek su le śne go wy dzie lo no i ogro dzo no po wierzch nię ok. 3 ha, na któ rej
wy dzie lo no bok sy dla sta da pod sta wo we go i od cho wy wa nych pta ków. Wszyst kie
bok sy ogro dzo no siat ką me ta lo wą o wy so ko ści 2 m, a od gó ry siat ką ny lo no wą. Bok -
sy dla sta da pod sta wo we go ma ją po wierzch nie po ok. 20 m2. W każ dym bok sie
umiesz cza no jed ne go ko gu ta, po mię dzy bok sa mi wy ko na no otwo ry o wiel ko ści
umoż li wia ją cej przej ście tyl ko ku rom. W efek cie ku ry ma ją moż li wość do bo ru sam -
ca do roz ro du. Ku ry gniaz do wa ły w bok sach i po cząt ko wy od chów pi skląt rów nież
tam się od by wał. W sierp niu od cho wa ną mło dzież prze miesz cza no do więk szych
bok sów. Dla sta da pod sta wo we go wy bu do wa no bok sy o wy so ko ści 2 m i nie sa dzo -
no tam ro ślin no ści drze wia stej. Po zo sta łe bok sy by ły wyż sze – do 4 m i za wie ra ły ro -
ślin ność, głów nie świer ki. Z in nych ele men tów wy po sa że nia bok sów na le ży wy mie -
nić po zio mo za wie szo ne żer dzie. Głusz ce, prze sia du jąc na nich, ma ją moż li wość
ob ser wa cji oto cze nia. W ra zie za gro że nia bez stre su i bez piecz nie sfru wa ją na zie -
mię i kry ją się w świer czy nach. 

2. Nad le śnic two Wi sła

Ho dow lę umiej sco wio no w po bli żu szkół ki le śnej i w du żej od le gło ści od za bu do -
wań. Obiek ta mi słu żą cy mi ho dow li są za da szo ne bok sy dla sta da pod sta wo we go
oraz od cho wal nia dla mło dzie ży. Po wierzch nia bok sów jest wy be to no wa na i na peł -
nia na okre so wo wy mie nia nym pia skiem. Tyl na ścia na wo lie ry jest wy ko na na z li -
tych de sek, a część fron tal na i dwie bocz ne są osiat ko wa ne. Drzwi do każ de go bok -
su znaj du ją się w czę ści fron tal nej. Kon struk cja ta po zwa la na utrzy ma nie do brych
wa run ków zoo hi gie nicz nych i za pew nia sku tecz ną ochro nę przed dra pież ni ka mi.
W 2006 r. w tyl nej czę ści bok sów wy bu do wa no wy bie gi umoż li wia ją ce okre so we
prze by wa nie pta ków do ro słych, gniaz do wa nie i od chów mło dzie ży. W bu dyn ku speł -
nia ją cym funk cję od cho wal ni wy od ręb nio ny jest ko ry tarz z do stę pem do bok sów.
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Każ dy z bok sów ma trzy stre fy; w pierw szej od by wa się po cząt ko wy od chów pi skląt
prze nie sio nych z in ku ba to ra, w dru giej na osiat ko wa nym pod ło żu dal szy od chów,
a w trze ciej stre fie, o bu do wie po dob nej jak w przy pad ku sta da pod sta wo we go, koń -
co wy okres od cho wu. Po nad to w skład obiek tu wcho dzi bu dy nek z in ku ba to rem
oraz bu dy nek ad mi ni stra cyj no -go spo dar czy, gdzie znaj du je się m.in. cen trum mo ni -
to rin gu te le wi zyj ne go bok sów. Do dat ko wym obiek tem wy bu do wa nym w 2006 r. jest
po ka zo wa wo lie ra dla tu ry stów, w któ rej utrzy my wa nych jest kil ka głusz ców.

Wy ni ki re pro duk cji głusz ców

W ho dow li Nad le śnic twa Le żajsk (tab. 1) do 1995 r. utrzy my wa no głusz ce po cho -
dze nia ro syj skie go (z re jo nu Omska), a w 1996 r. ku pio no 10 głusz ców z ho dow li wo -
lie ro wej w Niem czech. Obec nie utrzy my wa ne pta ki są po tom ka mi wy łącz nie osob -
ni ków po cho dzą cych z Nie miec. W okre sie 15 lat śred nio rocz nie by ło 7 ko gu tów 
i 5 kur. Naj wyż sze licz bo wo sta da pod sta wo we by ły w la tach 1997–2003. W ostat nich
dwu la tach (2006 i 2007) w okre sach wio sen nych by ły tyl ko 2 ko gu ty i po 2 ku ry.
Ogól na licz ba znie sio nych jaj wy no si ła 576, w prze li cze niu na 1 ku rę by ło to 7,5.
W okre sie ist nie nia ho dow li licz ba jaj zmie nia ła się w du żym stop niu – w ro ku 1997
i 2005 by ło ok. 12 jaj od jed nej ku ry, a w 1993 i 2007 śred nio 3,8 ja ja. Wy lę go wość,
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Ta be la 1. 
Efek ty re pro duk cji głusz ców w Nad le śnic twie Le żajsk

Wy szcze gól nie nie
Rok

O
gó

 łe
m

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

Licz ba ko gu tów 6 5 7 5 8 9 14 12 12 4 5 4 5 2 2 100

Licz ba kur 3 5 3 8 7 6 4 4 4 4 8 6 4 2 2 70

Licz ba jaj 11 37 15 47 84 54 20 28 23 30 60 40 50 16 8 523

Licz ba pi skląt 0 20 8 10 10 26 9 13 14 16 10 28 24 6 0 194

Licz ba jaj/ ku rę 3,7 7,4 5,0 5,9 12,0 9,0 5,0 7,0 5,7 7,5 7,5 6,7 12,5 8,0 4,0 7,5

% wy lę gu 0,0 54,0 53,3 21,3 11,9 48,1 45,0 46,4 60,9 53,3 16,7 70,0 48,0 37,5 0,0 37,1

Licz ba pi skląt/ ku rę 0,0 4,0 2,7 1,3 1,4 4,3 2,3 3,3 3,5 4,0 1,3 4,7 6,0 3,0 0,0 2,8

Ta be la 2. 
Re pro duk cja jaj głusz ców z Bia ło ru si w 2002 r. w Nad le śnic twie Wi sła

Wy szcze gól nie nie Licz ba jaj Licz ba pi skląt % wy lę gu
Pta ki od cho wa ne

ko gu ty ku ry

Gniaz do A 8 7 87,5 5 1

Gniaz do B 7 6 85,7 2 2

Ogó łem 15 13 86,7 7 3



czy li od se tek pi skląt w sto sun ku do licz by jaj za ca ły okres, wy no si ła śred nio 37,1 %
i rów nież po mię dzy la ta mi wy stą pi ły znacz ne róż ni ce. W 1993 i 2007 r. nie uzy ska -
no żad ne go pi sklę cia; w ostat nim ro ku przy czy ną tej sy tu acji był brak za płod nie nia.
Naj wyż sza wy lę go wość wy no si ła 70% (2004 r.), a w pię ciu la tach prze kra cza ła 50%. Od
sta ty stycz nej ku ry uzy ska no 2,8 pi sklę cia, a w re kor do wym – 2005 r. – 6 pi skląt. 

Re pro duk cja głusz ców w ho dow li Nad le śnic twa Wi sła by ła mo dy fi ko wa na; jej
efek ty na le ży oce niać w kil ku aspek tach. Z Bia ło ru si w 2002 r. przy wie zio no 15 jaj po -
cho dzą cych z dwu gniazd i po in ku ba cji uzy ska no 13 pi skląt. Wy lę go wość wy no si ła
więc śred nio 86,7% i u jaj z obu gniazd by ła zbli żo na (por. tab. 2). Na pod kre śle nie za -
słu gu je wy so ki od se tek od cho wa nych pi skląt – 77%. Pod czas pię ciu lat ist nie nia ho -
dow li śred nio rocz ny wio sen ny stan sta da za ro do we go wy no sił 18 kur i 8 ko gu tów
(tab. 3) i co rocz nie na stę po wał wzrost licz by pta ków. Stan z 2007 r. (27 kur i 10 ko gu -
tów) na le ży uznać za opty mal ny ze wzglę du na licz bę bok sów i po wierzch nię dla
osob ni ków do ro słych i od cho wy wa nej mło dzie ży. Licz ba znie sio nych jaj w prze li cze -
niu na 1 ku rę wy no si ła 12,6. W pierw szych trzech la tach nie prze kra cza ła 10,
a w ostat nich dwu la tach wy no si ła 13 i 15,6. Śred nia wy lę go wość wy no si ła 23,5%, naj -
wyż sza by ła w pierw szych dwu la tach – po wy żej 30%, a naj niż sza w 2005 r. – 12,6%. Od
sta ty stycz nej ku ry uzy ska no 2,8 pi sklę cia przy zróż ni co wa niu od 1,2 (2005 r.) do 4,1
(2003 r.).

Do ho dow li do star czo no też ja ja głusz ców miej sco we go po cho dze nia, któ re in -
ku bo wa no i od cho wy wa no, two rząc „be skidz ką” li nię ho dow li. Do ro słe pta ki utrzy -
my wa ne są od dziel nie, ja ja i pi sklę ta są se pa ro wa ne. W 2005 r. do ko na no pierw -
szych krzy żo wań po mię dzy głusz ca mi po cho dze nia bia ło ru skie go a be skidz kie go.
W efek cie od 2006 r. ist nie je trze ci ro dzaj li nii ho dow la nej (por. tab. 4). Pod wzglę -
dem licz by pta ków i licz by jaj do mi no wa ły osob ni ki po cho dze nia bia ło ru skie go,
lecz naj wię cej jaj uzy ski wa no przy skrzy żo wa niu głusz ców bia ło ru skich i be skidz -
kich – 15,1 szt. śred nio od jed nej ku ry, na stęp nie od li nii bia ło ru skiej – 12,1
i najmniej – 9,3 – od be skidz kiej. Z uwa gi na nie zbyt du żą li czeb no ść kur i ilo ść uzy -
skiwa nych jaj moż li wość sta ty stycz ne go opra co wa nia i wnio sko wa nia jest ogra ni -
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Ta be la 3. 
Re pro duk cja głusz ców w Nad le śnic twie Wi sła

Wy szcze gól nie nie
Rok

Ogó łem
2003 2004 2005 2006 2007

Licz ba ko gu tów 5 8 9 8 10 40

Licz ba kur 9 14 18 21 27 89

Licz ba jaj 85 137 175 328 351 1076

Licz ba pi skląt 37 47 22 83 64 253

Licz ba jaj/ ku rę 9,4 9,8 9,7 15,6 13,0 12,1

% wy lę gu 43,5 34,3 12,6 25,3 18,2 23,5

Licz ba pi skląt/ku rę 4,1 3,4 1,2 4,0 2,4 2,8



czo na, jed nak ok. 30-pro cen to wa róż ni ca po mię dzy nie śno ścią kur be skidz kich
a bia ło ru skich i 62% w po rów na niu do mie szań ców jest zna czą ca i po zwa la na for -
mu ło wa nie hi po tez. Wy lę go wość we wszyst kich gru pach nie prze kra cza ła 40%, ale
naj niż sza – 19,2 % by ła u jaj znie sio nych przez mie szań ce.

Spe cy fi ką ho dow li jest za leż ność uzy ski wa nych wy ni ków od miejsc zno sze nia
jaj. Ku ry głusz ców zno szą ja ja bez po śred nio na pia sku (w bok sie) lub za kła da ją gniaz -
da w czę ści osło nię tej ga łę zia mi świer ko wy mi i tam zno szą ja ja. Po nie waż wszyst kie
skła da ne ja ja by ły zna ko wa ne, moż li we by ło usta le nie licz by jaj skła da nych do
gniazd i po za ni mi (por. tab. 5). Z ogól nej licz by znie sio nych jaj (1073) okre ślo no miej -
sce znie sie nia dla 351, czy li dla ok. 33%. Z tej licz by wię cej jaj – 58,7 % by ło znie sio -
nych po za gniaz dem, lecz ich wy lę go wość (11,7%) by ła po nad dwu krot nie niż sza niż
jaj znie sio nych w gnieź dzie i wy sia dy wa nych przez ku ry.

W okre sie trwa nia ho dow li po stę po wa nie ze znie sio ny mi ja ja mi by ło mo dy fi ko -
wa ne – część by ła utrzy my wa na w in ku ba to rach do chwi li wy klu cia (gru pa A), część
pod kła da na na siad kom ku ry do mo wej, a na czas klu cia prze no szo na do in ku ba to ra
(gru pa B), i część wy sia dy wa na przez ca ły czas do chwi li wy klu cia przez ku ry (gru -
pa D) – por. tab. 6. Efek ty wy lę gu by ły wy raź nie zróż ni co wa ne, za le żnie od spo so bu
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Ta be la 4. 
Re pro duk cja głusz ców w Nad le śnic twie Wi sła, z uwzględ nie niem po cho dze nia pta ków

Po cho dze nie Wy szcze gól nie nie
Rok

Ogó łem
2003 2004 2005 2006 2007

Bia ło ru skie

licz ba kur 9 12 16 15 13 65

licz ba jaj 85 123 145 238 195 786

licz ba pi skląt 37 40 16 59 24 176

licz ba jaj/ ku rę 9,4 10,3 9,1 15,9 15,0 12,1

% wy lę gu 43,5 32,5 11,0 24,8 12,3 22,4

licz ba pi skląt/ ku rę 4,1 3,3 1,0 3,9 1,8 2,7

Be skidz kie

licz ba kur 2 2 2 9 15

licz ba jaj 14 30 26 69 139

licz ba pi skląt 7 6 12 23 48

licz ba jaj/ ku rę 7,0 15,0 13,0 7,7 9,3

% wy lę gu 50,0 20,0 46,2 33,3 34,5

licz ba pi skląt/ ku rę 3,5 3,0 6,0 2,6 3,2

Krzy żów ki
(bia ło ru skie 
× be skidz kie)

licz ba kur 4 6 10

licz ba jaj 64 87 151

licz ba pi skląt 12 17 29

licz ba jaj /ku rę 16,0 14,5 15,1

% wy lę gu 18,8 19,5 19,2

licz ba pi skląt/ ku rę 3,0 2,8 2,9



po stę po wa nia. Śred nia wy lę go wość uzy ska na tyl ko z in ku ba to ra (gru pa A) wy no si -
ła 17,4%, przy sys te mie kom bi no wa nym (gru pa B) – 33,9 %, a z na tu ral ne go wy sia dy -
wa nia (gru pa D) – 52,6%. Po mię dzy po szcze gól ny mi la ta mi by ły róż ni ce szcze gól nie
du że w efek tach z uży ciem sa me go in ku ba to ra. W pierw szym ro ku ho dow li (2003 r.)
wy lę go wość wy no si ła  51,1 %, w na stęp nym ro ku – 34,3%, a w trzech ostat nich la tach
nie prze kra cza ła 12%.
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Ta be la 5. 
Re pro duk cja głusz ców w za leż no ści od miej sca znie sie nia jaj

Wy szcze gól nie nie Po za gniaz dem (na pia sku) W gnieź dzie

Licz ba znie sio nych jaj 206 145

% znie sio nych jaj 58,7 41,3

Licz ba pi skląt 24 40

% wy lę gu 11,7 27,6

Ta be la 6. 
Efek ty re pro duk cji głusz ców w za leż no ści od spo so bu in ku ba cji

Rok Wy szcze gól nie nie 

Ro dzaj in ku ba cji

in ku ba tor na siad ka i in ku ba tor A + B głusz ka

A B C D

2003

licz ba jaj 45 45 37

licz ba pi skląt 23 23 18

% wy lę gu 51,1 51,1 48,6

2004

licz ba jaj 137 137

licz ba pi skląt 47 47

% wy lę gu 34,3 34,3

2005

licz ba jaj 169 169 6

licz ba pi skląt 19 19 3

% wy lę gu 11,2 11,2 50,0

2006

licz ba jaj 197 77 274 54

licz ba pi skląt 20 30 50 33

% wy lę gu 10,1 39,0 18,2 61,1

2007

licz ba jaj 228 106 334 17

licz ba pi skląt 26 32 58 6

% wy lę gu 11,4 30,2 17,4 35,3

Ogó łem

licz ba jaj 776 183 959 114

licz ba pi skląt 135 62 197 60

% wy lę gu 17,4 33,9 20,5 52,6



Zna mien ny mi przy pad ka mi są wy ni ki in ku ba cji jaj znie sio nych przez głusz ki
w na tu ral nych wa run kach w Be ski dach i po de bra nych do ho dow li w Nad le śnic twie
Wi sła (tab. 7). Z jed ne go gniaz da (A) po de bra no 7 jaj, z dru gie go gniaz da (B) – 4 ja ja.
Wy lę go wość uzy ska na w in ku ba to rze wy no si ła od po wied nio 85,7% i 100%, na to miast
udział pi skląt ka le kich wśród wy klu tych z gniaz da A wy no sił 66,7%, z gniaz da B –
75%. Pi sklę ta wy lę ga ne w iden tycz nych wa run kach z jaj po cho dzą cych z ho dow li nie
mia ły ta kich wad. Pro cen to we wskaź ni ki są bar dzo wy mow ne, lecz de fi ni tyw ne for -
mu ło wa nie wnio sku wy ma ga po twier dze nia na więk szej licz bie jaj. 

Wy ni ki wsie dleń głusz ców

1. Z ho dow li Nad le śnic twa Le żajsk

Efek ty nie śno ści, wy lę go wo ści i od cho wu spra wi ły, że z ho dow li le żaj skiej moż -
li we by ło wsie dle nie czę ści od cho wa nych pta ków z ro ku 2000, 2001 i 2002. Pierw sze
wsie dle nia wy ko na no na te re nie Nad le śnic twa Na rol, na te re nie któ re go prze bie ga
wschod nia gra ni ca za się gu głusz ca z Roz to cza. W po bli żu na tu ral nych sta no wisk wy -
ko na no dwie wo lie ry ada pta cyj ne. W stycz niu i li sto pa dzie 2001 r. wpusz czo no do
nich łącz nie 13 ko gu tów. Wszyst kie osob ni ki by ły ozna ko wa ne ob rącz ka mi or ni to lo -
gicz ny mi. Ob ser wa cje wy ka za ły, że wy pusz czo ne pta ki by ły wi dy wa ne przede
wszyst kim w po bli żu miejsc wy pusz czeń, a skraj ne miej sca spo tkań znaj do wa ły się
w od le gło ści ok. 2 km od wo lie ry ada pta cyj nej. Istot ne by ły też in for ma cje stwier -
dza ją ce prze ży wal ność głusz ców w dwa la ta po uwol nie niu.

W 2002 r. na te re nie Nad le śnic twa Ru szów (RDLP Wro cław – Bo ry Dol no ślą skie)
do ko na no wsie dle nia 4 ko gu tów. Uza sad nie niem tej de cy zji by ła ni ska li czeb ność –
po ni żej 10 osob ni ków miej sco wej sub po pu la cji. We dług in for ma cji ust nej (od le śni -
cze go Ma rka Kmie cia) ko gu ty by ły wi dy wa ne w dwa la ta po wsie dle niu, a spo ty ka -
no je w sta no wi skach bar dziej su chych niż miej sco we głusz ce.
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Ta be la 7. 
Stan zdro wot ny pi skląt wy klu tych z jaj ze bra nych z na tu ral nych gniazd w Be ski dach

Gniaz do Licz ba jaj Licz ba 
wy klu tych pi skląt % wy lę gu

Pi sklę ta ka le kie

licz ba %

A 7 6 85,7 4 66,7

B 4 4 100,0 3 75,0

Ogó łem 11 10 90,9 7 70,0



2. Z ho dow li Nad le śnic twa Wi sła

Efek ty nie śno ści, wy lę go wo ści i od cho wu spra wi ły, że do wy pusz cze nia w na tu -
ral ne sta no wi ska moż na by ło prze zna czyć znacz nie więk szą licz bę głusz ców. W la -
tach 2004–2006 li czeb no ści przed sta wia ły się na stę pu ją co:
� 2004 r. – 14 osob ni ków: 6 ko gu tów i 8 kur,
� 2005 r. – 20 osob ni ków: 8 ko gu tów i 12 kur,
� 2006 r. – 69 osob ni ków: 27 ko gu tów i 42 ku ry,
� ogó łem – 103 osob ni ki: 41 ko gu tów i 62 ku ry.

Dla uwal nia nych pta ków wy bu do wa no dwie wo lie ry ada pta cyj ne w pa śmie Ba -
ra niej Gó ry (Be skid Ślą ski) na te re nie la sów ochron nych, gdzie są znacz nie niż sze
za gęsz cze nia dra pież ni ków, ko pyt nych i mniej sza pe ne tra cja tu ry stów i zbie ra czy
ru na le śne go. W czę ści te go te re nu ad mi ni stro wa ne go przez Nad le śnictwo Wi sła we -
dług ocen li czeb no ści z 2002 r. wy stę po wał tam tyl ko je den głu szec. W ra mach mo -
ni to ro wa nia efek tu wsie dleń 10 głusz com za ło żo no sa te li tar ne na daj ni ki te le me -
trycz ne. Oso by zwią za ne pra cą czy hob by z la sem mia ły no to wać wszel kie spo tka nia
z głusz ca mi. Wy ni ki mo ni to rin gu sa te li tar ne go nie by ły za da wa la ją ce, gdyż za le sio -
ny i gó rzy sty te ren utrud niał prze sy ła nie im pul sów. Jed nak uzy ska ne in for ma cje
wska zu ją, że po upły wie 12 mie się cy na pew no prze ży ło 50% pta ków. Znaj do wa ły się
one w nie du żej od le gło ści od miejsc wy pusz czeń (nie li cząc jed ne go ko gu ta, któ ry
po le ciał do Czech i po wró cił w po przed nie miej sce).

Z in for ma cji do star czo nych przez ob ser wa to rów wy ni ka, że w 2003 r. od no to wa -
no 1 miej sce spo tka nia z głusz cem (oddz. 48). W 2004 r. by ły to 3 miej sca spo tkań,
w 2005 r. licz ba miejsc wzro sła do 8 od dzia łów, a w 2006 r. do 22 od dzia łów (por.
ryc. 1). Z za łą czo nej ry ci ny wy ni ka też znacz ne po więk sze nie ob sza ru spo tkań głusz -
ców i przede wszyst kim po wsta nie no we go sta no wi ska, gdzie ostat nie głusz ce by ły
wi dy wa ne ok. 30 lat te mu. 

Pod su mo wa nie

Pro blem re sty tu cji głusz ców jest nie wąt pli wie zło żo ny, skła da się na nie go wie -
le czyn ni ków, a w obec nej sy tu acji sie dli sko wej, bio tycz nej i kon dy cji ge ne tycz nej
głusz ców włą cze nie w ten pro ces pta ków od cho wa nych w wa run kach ho dow li za -
mknię tych jest w peł ni za sad ne i po trzeb ne. Pod sta wo wym wa run kiem po wo dze -
nia te go ro dza ju dzia łań jest przede wszyst kim wła ści we przy go to wa nie pta ków z ho -
dow li za mknię tych do sa mo dziel ne go ży cia w na tu ral nym sie dli sku, a tak że
przy go to wa nie te go sie dli ska do wy ma gań głusz ców, w tym re duk cja dra pież ni ków
i eli mi no wa nie kon ku ren cji. Istot ne zna cze nie dla efek tu wsie dla nia ma ją wo lie ry
ada pta cyj ne, a przede wszyst kim miej sce ich lo ka li za cji, wiel kość, urzą dze nie, wy so -
kość, do kar mia nie, za bez pie cze nie przed dra pież ni ka mi i okres prze trzy my wa nia.
Przed sta wio ne ele men ty pro ce su re sty tu cji są zbież ne z obec nie pro wa dzo ny mi ba -
da nia mi nad re sty tu cją za ję cy po cho dzą cych z ho dow li za mknię tych.
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Uzy ska ne efek ty re sty tu cji w Be ski dzie Ślą skim na le ży oce nić ja ko jed no znacz nie
po zy tyw ne. Wska zu je na to wzrost li czeb no ści głusz ców, po więk sze nie are ału wy -
stę po wa nia, od by wa ją ce się to ki i od chów pi skląt. Obec na sy tu acja na pew no jest
opty mi stycz na, lecz wy ma ga kon ty nu acji dzia łań i opty mal na bę dzie do pie ro wte dy,
gdy li czeb ność głusz ców osią gnie mi ni mum 150 osob ni ków, za gęsz cze nia bę dą się -
gać po wy żej 8 osob ni ków na 100 ha, a roz prze strze nie nie ga tun ku bę dzie ta kie, aby
moż li wa by ła wy mia na ma te ria łu ge ne tycz ne go z na tu ral nie wy stę pu ją cy mi głusz -
ca mi w re jo nie Kar pat.

Wsie dla nie ko gu tów z ho dow li le żaj skiej nie przy nio sło tak do brych re zul ta tów,
co w du żym stop niu wy ni ka z licz by i płci uwal nia nych pta ków. Naj waż niej szy mi
efek ta mi tych dzia łań jest stwier dze nie dwu let niej prze ży wal no ści ko gu tów oraz zaj -
mo wa nie bar dziej su chych sta no wisk. Szcze gól nie ten ostat ni aspekt jest bar dzo
istot ny, wska zu je na moż li wość zmia ny pre fe ren cji sie dli sko wych głusz ca, co mo że
wska zy wać na mniej szy „kon ser wa tyzm”, więk szą pla stycz ność i bę dzie bar dzo waż -
ny dla pro ce su re sty tu cji.

Obie ho dow le na pew no wy ma ga ją dal sze go do sko na le nia. Ich wspól nym pro ble -
mem jest przede wszyst kim re pro duk cja. Wiel kość znie sień u ku ra ków w za mknię -
tych ho dow lach jest zło żo nym za gad nie niem, za le ży od wie ku, kon dy cji i zdro wia
ku ry. Licz ba uzy ski wa nych jaj by wa 2–4-krot nie wyż sza niż w wa run kach na tu ral -
nych, co znaj du je od zwier cie dle nie w ich ja ko ści i kon dy cji kur. W ho dow lach za -
mknię tych ba żan tów i ku ro patw wy lę go wość wy no si ok. 80%. Po dob ny wskaź nik
uzy ska no dla jaj znie sio nych przez ku ry głusz ca w wa run kach na tu ral nych, po de -
bra nych w Bia ło ru si i Be ski dach i in ku bo wa nych w ho dow li w Wi śle. Wy ni ki te wska -
zu ją na ko niecz ność do sko na le nia dzia łań w za kre sie re pro duk cji głusz ców w ho -
dow li za mknię tej.

W przy pad ku ho dow li w Le żaj sku ko niecz ne bę dzie stwo rze nie lep szych wa run -
ków zoo hi gie nicz nych, co zmniej szy ło by upad ki po wo do wa ne głów nie przez pa so -
ży ty oraz sku tecz niej sze za bez pie cze nie przed dra pież ni ka mi. W ho dow li w Wi śle
ko niecz ne bę dzie dal sze do sko na le nie me tod przy go to wa nia głusz ców do sa mo dziel -
ne go ży cia w na tu ral nym śro do wi sku.
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Ro man Dzie dzic, Da riusz Pia sec ki, Ma riusz Wój cik, Ja cek Misz tal 

Wy ni ki wsie dla nia cie trze wi 
w Po le skim Par ku Na ro do wym. Abstrakt
The re sults of black gro use re in tro duc tion 
to the Po le ski Na tio nal Park. Abstract

Sło wa klu czo we: cie trzew Te trao te trix, re in tro duk cja, prze sie dle nia, 
Po le ski Park Na ro do wy, Pol ska

SUM MA RY

The black grouse reintroduction project has been implemented in the Poleski National Park
since 2001. To protect birds, five protection zones were delineated, leks were prepared and
adaptation aviaries were constructed. Black grouse were randomly caught in the Polesie
region situated in Ukraine (34 individuals) and Belarus (82 individuals). The birds colonised
the area near the reintroduction site, a few individuals were observed outside the Park’s
boundaries. The number of registered birds are even lower then the number of released
birds, however, a slight upturn has been noted. 

Key words: black grouse, Tetrao tetrix, reintroduction, translocation, Poleski National Park,
Poland 

Czyn na ochro na cie trze wia w Po le skim Par ku Na ro do wym jest za sad na z te go
wzglę du, że w tym re jo nie wcze śniej był to ga tu nek licz ny. Ostat nie osob ni ki ja ko
za la tu ją ce ob ser wo wa no na po cząt ku lat 90. Prio ry te to wym za da niem eg zy sten cji
par ku jest utrzy ma nie ba gien no -tor fo wi sko we go cha rak te ru sie dlisk. Pra ce re na tu -
ra li za cyj ne pro wa dzo ne są od chwi li po wsta nia par ku i obej mu ją wy ko na nie prze -
ta so wań, gro bli, usu wa nie za krza czeń, wy ka sza nie. W aspek cie cie trze wi istot ne by -
ło wy zna cze nie pię ciu stref ochron nych (łącz nie ok. 1058 ha), przy go to wa nie
to ko wisk na po wierzch ni ok. 5 ha oraz zbu do wa nie wo lier ada pta cyj nych. Cie trze -



wie odła wia no lo so wo w re jo nie Po le sia znaj du ją ce go się na Ukra inie i Bia ło ru si w la -
tach 2002–2005. Z Bia ło ru si przy wie zio no 82 pta ki, w tym 48 ko gu tów i 34 ku ry,
a z Ukra iny 34 cie trze wie, w tym 26 ko gu tów i 8 kur. Wszyst kie pta ki prze by wa ły
w wo lie rze ada pta cyj nej, po czym by ły wy pusz cza ne na te re nie par ku. Pro wa dzo ny
mo ni to ring wska zu je, że cie trze wie osie dli ły się w po bli żu miejsc uwal nia nia, nie -
licz ne osob ni ki ob ser wo wa no po za gra ni ca mi par ku. Li czeb no ści re je stro wa nych
pta ków są jesz cze niż sze niż wy pusz czo nych, ale ist nie je nie wiel ka ten den cja wzro -
sto wa, co moż na oce nić ja ko za da wa la ją cy efekt pro gra mu.

An drzej Krzy wiń ski

Do sko na le nie me tod ho dow li i roz ro du 
cie trze wia i głusz ca pod ką tem 
ich przy dat no ści do re in tro duk cji 
z za cho wa niem bio róż no rod no ści 
ro dzi mych po pu la cji
Im pro ve ment of the black gro use and ca per ca il lie
bre eding and re pro duc tion me thods with a view 
to the ir su ita bi li ty for re in tro duc tion, pre se rving 
bio di ver si ty of na ti ve po pu la tions 

Sło wa klu czo we: me to dy re in tro duk cji, ochro na róż no rod no ści ge ne tycz nej,
głusz co wa te Te tra oni dae, Pol ska

SUM MA RY

This paper presents a new reintroduction method named “Born to be free”. The newly
hatched Tetraonidae pulli were left free in their natural habitat, while their mothers were
kept in small enclosures, so their moving around was limited. The young birds could use
natural food like insects, berries etc. all the time, coming to their mothers for warming up,
and also to spend nights together. The nestlings were found to have learnt the natural social,
antipredator and exploratory behaviour. This method seems to be very good for adding new
blood to small insular populations of Tetraonidae, as well as for the reintroduction program.
To protect their genetic diversity, a “gene bank” of endangered Tetraonidae (black grouse and
capercaillie) representing different Polish populations is to be established. It seems that
attention should be focused on the conservation of genetic diversity in small insular
populations through captive breeding, as a reserve for further protection programs for these
species. A new method of obtaining a gene pool from wild populations was developed.
Specially trained captive females were placed near the lekking site and mated by wild males.
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It gives the possibility to obtain gene pools even from the smallest wild insular populations.
This method is very simple and quite uninvasive to wild males. 

Key words: reintroduction method, genetic diversity protection, Tetraonidae, Poland

Ku ra ki le śne: głu szec (Te trao uro gal lus L.) i cie trzew (Te trao te trix L.) są ga tun ka -
mi, któ rych li czeb ność w ostat nich la tach dra ma tycz nie się zmniej sza, co zda niem
wie lu au to rów gro zi ich zu peł nym wy gi nię ciem (So ko łow ski 1958, To mia łojć 1990,
Gło wa ciń ski 1992, Ka mie niarz 2002). Spa dek ten nie ogra ni cza się tyl ko do te re nu
Pol ski, ale do więk szo ści kra jów eu ro pej skich, gdzie ga tun ki te jesz cze nie daw no licz -
nie wy stę po wa ły. Dla te go też od wie lu lat trwa ją pra ce nad moż li wo ścią ho dow li
głusz ca i cie trze wia ce lem przy szłej re in tro duk cji tych pta ków. 

Na le ży pod kre ślić, że po cząt ko we pró by ho dow li by ły trud ne i nie na pa wa ły
opty mi zmem. Na wet He in ro tho wi (1931), któ ry ca łe ży cie pra co wał nad od cho wy -
wa niem od ja ja do pi sklę cia wszyst kich nie mal eu ro pej skich ga tun ków pta ków i po -
sia dał w tej dzie dzi nie ogrom ne do świad cze nie, nie uda ło się do cho wać do wie ku
doj rza łe go ani roz mno żyć głusz ców, cie trze wi i ja rząb ków. Na le ża ło by wspo mnieć,
że w la tach 50. wie le prób zwią za nych z ho dow lą głusz ca prze pro wa dził pro fe sor Jan
Mar chlew ski (1952), pra cow nik Ka te dry Zoo lo gii Krę gow ców Uni wer sy te tu Ja giel -
loń skie go w Kra ko wie. Cho ciaż je mu rów nież nie uda ło się do cho wać pta ków do
okre su roz mna ża nia, du żym suk ce sem by ło od cho wa nie jed nej ku ry głusz ca do wie -
ku 1,5 ro ku. Przy czy ną upad ków w ho dow lach by ły bak te rie, pa so żyt ni cze ro ba ki
i grzy bi ce. Jak su ge ru je So ko łow ski (1958), mo gło to być spo wo do wa ne prze no sze -
niem cho rób od dro biu, a tak że po da wa niem nie od po wied niej kar my. 

Pró by ho dow li głusz ca pro wa dzo no w róż nych kra jach, aż w koń cu lat 60. XX w.
uda ło się po ko nać nie któ re ba rie ry, otrzy mu jąc pierw sze przy chów ki. Du ży po stęp
w od cho wie ku ra ków le śnych osią gnął w Niem czech dr Hans Aschen bren ner. Wie -
lo let nie do świad cze nia w tej dzie dzi nie ze brał w ob szer nym, pod ręcz ni ko wym opra -
co wa niu do ty czą cym utrzy my wa nia i roz mna ża nia ku ra ków le śnych w wa run kach
ho dow li fer mo wej (Aschen bren ner 1985). W Pol sce w la tach 70. ho dow lę głusz ca na
du żą ska lę pod jął pro fe sor Gra czyk, przy czym nie był to głu szec środ ko wo eu ro pej -
ski, ale pod ga tu nek sy be ryj ski. Pta ki roz mna ża ne by ły przez wie le lat, a licz ne pró -
by re in tro duk cji nie do pro wa dzi ły nie ste ty do po wsta nia sta bil nej po pu la cji te go ku -
ra ka. W la tach 80. pro fe sor Gra czyk (1996) roz po czął rów nież ho dow lę cie trze wia.
Po dob ne pró by w tym sa mym cza sie pod jął pro fe sor Fru ziń ski (1989), a obie ho dow -
le opar te by ły na ro dzi mym ma te ria le po cho dzą cym głów nie z ba gien bie brzań skich. 

W Ka dzi dło wie pierw sze pró by ho dow li ku ra ków le śnych roz po czę to w ro ku
1992. Ba da nia fi nan so wa ne by ły przez Ko mi tet Ba dań Na uko wych w ra mach gran -
tu na uko we go pt. Ho dow la głusz ca z za mia rem re in tro duk cji do Pusz czy Pi skiej. W ra -
mach gran tu wy bu do wa no wo lie ry i spro wa dzo no pta ki sta da pod sta wo we go. W cią -
gu trzech lat ze bra no da ne na te mat pra wi dło we go ży wie nia opar te go w znacz nej
mie rze na skład ni kach na tu ral nych, a tak że wy pra co wa no me to dy za bez pie cza nia
przed dra pież ni ka mi. Otrzy ma no też pierw sze znie sie nie jaj i prze pro wa dzo no pró -
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by od cho wu pi skląt. Po nad to
prze pro wa dzo no sze reg do -
świad czeń z pod mia ną jaj,
pod kła da jąc por ce la no we atra -
py. Pod su mo wa niem gran tu
by ło zor ga ni zo wa nie w 1995 r.
kon fe ren cji na uko wej, a tak że
pu bli ka cja (Krzy wiń ski, Ka -
sper czyk 1998), w któ rej zwró -
co no uwa gę, że w izo lo wa nych
gi ną cych po pu la cjach głusz ca
mo że wy stą pić pro blem in bre -
du na sku tek zbyt du że go spo -
krew nie nia. Roz wią za niem
mo że być pod mie nia nie jaj
w na tu ral nych gniaz dach
głusz ca ja ja mi po cho dzą cy mi
z ho dow li wo lie ro wej. Stwier -
dzo no, że ku ra głusz ca nie re -
agu je na zmia nę jaj, jak rów -
nież na pod kła da nie mło dych,
ob cych pi skląt. Wy da je się, że
me to da ta mo że pro wa dzić do
wzbo ga ce nia pu li ge no wej,
a tak że, dzię ki pod kła da niu jaj
z ho dow li za mknię tej, do
zwięk sze nia li czeb no ści po pu -
la cji.

Po za koń cze niu gran tu ho -
dow la by ła kon ty nu owa na
i po sze rzo na o po zo sta łe dwa
ga tun ki ku ra ków le śnych: cie -
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Ryc. 1. Zastosowanie
dwuczęściowych wolier

umożliwia samicom zakładanie
gniazd (fot. A. Krzywiński)

Ryc. 2. Odchowywane
cietrzewie mają możliwość

poznania drapieżników (na
zdjęciu kania ruda; 
fot. A. Krzywiński)
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trze wia i ja rząb ka. Skon cen tro wa no się głów nie na do pra co wa niu me tod opty mal -
ne go ży wie nia tych trzech ga tun ków (zwłasz cza cie trze wia) w po szcze gól nych po -
rach ro ku, wa run ków ich utrzy my wa nia, jak też za gad nień zwią za nych z roz ro dem
i od cho wem pi skląt. Opra co wa no dwu czę ścio wy sys tem wo lier (por. ryc. 1) skła da -
ją cy się z wo lie ry za da szo nej, gdzie pta ki prze by wa ją na su chym, ste ryl nym pia sku
(pod ło ga drew nia na na le gar kach jest izo lo wa na od pod ło ża), oraz wo lie ry ze wnętrz -
nej, gdzie utrzy my wa ne jest pod ło że z na tu ral ną ro ślin no ścią. W cią gu kil ku na stu lat
zdo by to du że do świad cze nie w za kre sie roz wią zy wa nia pro ble mów, któ re wcze śniej
sta no wi ły istot ne ba rie ry w ho dow li tych ga tun ków. Śred nio od sa mi cy głusz ca uda -
ło się uzy skać 13 peł no war to ścio wych jaj, od sa mi cy cie trze wia 16 (mak sy mal nie 32),
od sa mi cy ja rząb ka 19. Wy ni ki te są po rów ny wal ne z do bry mi re zul ta ta mi ho dow li
uzy ska ny mi w Niem czech czy w Skan dy na wii.

Me to dy ka, wy ni ki 

Opra co wa nie no wej me to dy od cho wu „Born to be free”

W ośrod ku ho dow li ku ra ków le śnych w Ka dzi dło wie w ostat nich la tach naj wię cej
uwa gi po świę co no cie trze wio wi, a od trzech lat utrzy my wa nych jest tam kil ka na ście sa -
mic i sam ców ho dow la nych. Ga tu nek ten w na szym kra ju jest moc no za gro żo ny. Z po -
pu la cji z lat 70. XX w. sza co wa nej na oko ło 40 tys. sztuk (Fru ziń ski 1989) po zo sta ło obec -
nie za le d wie ok. 5% tych pta ków. Naj wię cej wy sił ku po świę co no do pra co wa niu me to dy
na tu ral ne go od cho wu pi skląt przez sa mi cę cie trze wia, po nie waż me to da ta jest z pew -
no ścią znacz nie lep sza i sku tecz niej sza w po rów na niu z do tych czas sto so wa ny mi dzia -
ła nia mi ta ki mi jak in ku ba tor oraz ręcz ny od chów pi skląt. Do nie daw na po wszech na
w Pol sce by ła opi nia, że sa mi ce cie trze wia w ho dow li fer mo wej są cał ko wi cie po zba -
wio ne in stynk tu wy sia dy wa nia i wo dze nia pi skląt (Kieł czyń ski 2001). Od czte rech lat
mło de cie trze wie w Ka dzi dło wie od cho wy wa ne są tyl ko przez mat ki. Z czte rech sa mic
spro wa dzo nych z Nie miec przed sied miu la ty do cho wa no się w ro ku 2005 po kaź ne go
sta da kil ku na stu sa mic ho dow la nych, wo dzą cych pi sklę ta. Nad wyż ki po słu ży ły do roz -
po czę cia ho dow li dla ce lów edu ka cyj nych w dzie się ciu no wych ośrod kach w kra ju.
W ro ku 2007 roz mno żo no sta do pod sta wo we do 25 sztuk sa mic oraz 30 sam ców w ra -
mach gran tu fi nan so wa ne go przez Ko mi tet Ba dań Na uko wych. Obec nie część pta ków
w ho dow li pro wa dzo nej w Ka dzi dło wie po cho dzi już z kry cia dzi ki mi sam ca mi ro dzi -
mej po pu la cji w wa run kach na tu ral nych (Krzy wiń ski i in. 2007).

Jed nak że naj więk szym osią gnię ciem jest opra co wa nie przed czte re ma la ty zu -
peł nie no wej me to dy od cho wu mło dych cie trze wi w na tu ral nym bio to pie, gdzie
mło de od pierw szych chwil ży cia ko rzy sta ją z peł nej wol no ści. Me to da ta zo sta ła na -
zwa na „Born to be free” (ang. „uro dzo ny do wol no ści”). Dla za gro żo nych ga tun ków
nie zwy kle istot ne jest opra co wa nie me to dy re in tro duk cji do na tu ral nych wa run -
ków, a pta ki mu szą być do te go przy go to wy wa ne od pierw szych dni ży cia. Wy pusz -
cza nie osob ni ków wy cho wa nych w wa run kach wo lie ro wych koń czy ło się naj czę ściej
nie po wo dze niem. 
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Ryc. 4. Pisklęta po odwołanym
alarmie (fot. A. Krzywiński)

Ryc. 3. Cieciorka w pozycji
ostrzegającej pisklęta przed

drapieżnikiem 
(fot. A. Krzywiński)
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Ryc. 6. Filmowanie młodych cietrzewi podczas żerowania (fot. A. Krzywiński)

Ryc. 5. Przed drapieżnikami naziemnymi teren zabezpieczony jest m.in. fladrami 
(fot. A. Krzywiński)



Pierw sze te go ty pu do świad cze nie prze pro wa dzo no w Ka dzi dło wie w ro ku 2004
na pię ciu gru pach ro dzin nych li czą cych łącz nie 41 pta ków (mło dych i ma tek). No wo
wy klu te pi sklę ta umiesz cza no w na tu ral nym śro do wi sku, pod czas gdy mat ki mia ły
ogra ni czo ne moż li wo ści po ru sza nia się. Ho dow la zor ga ni zo wa na by ła w for mie
„obo zu” w le sie na wrzo so wi sku, w na tu ral nym bio to pie na te re nie Nad le śnic twa
Pisz. Te ren obo zu (ok. 0,5 ha) oto czo ny zo stał fla dra mi uży wa ny mi daw niej w cza sie
po lo wań na wil ki, a obec nie sto so wa ny mi przez WWF do za bez pie cza nia stad zwie -
rząt go spo dar skich przed dra pież nic twem wil ków. Obóz prze no szo no co kil ka do
kil ku na stu dni, w mia rę wy ko rzy sta nia ba zy po kar mo wej. Od pierw szych dni ży cia
mło de cie trze wie ko rzy sta ły z na tu ral nej kar my, któ rą sta no wi ły głów nie owa dy i ja -
go dy. Pi sklę ta że ro wa ły zwy kle przez ca ły dzień z ma ły mi prze rwa mi, któ re wy ko rzy -
sty wa ły na ogrza nie się pod mat ką; wra ca ły do niej rów nież na noc. Mło de że ro wa -
ły zwy kle na zie mi, zja da jąc przede wszyst kim mrów ki, sza rań cza ki, pa ję cza ki i in ne
bez krę gow ce. Od mo men tu, kie dy sta wa ły się lot ne, zbie ra ły chrząsz cze i lar wy hur -
ma ka ol szow ca licz nie wy stę pu ją ce go wte dy na krze wach ol szy sza rej. Po cząt ko wo
mat ki roz róż nia ły swo je pi sklę ta, póź niej wszyst kie mło de cho dzi ły w jed nym stad -
ku. Nie zwy kle in te re su ją ce by ły ob ser wa cje do ty czą ce za cho wa nia pi skląt w wa run -
kach za gro że nia ze stro ny dra pież ni ków. W wy pad ku po ja wie nia się dra pież ni ków
skrzy dla tych, ta kich jak my szo łów, ka nia, kruk, a na wet sój ka, do ro słe sa mi ce spe cy -
ficz nym gło sem ostrze ga ły że ru ją ce mło de, któ re przy wa ro wy wa ły, ukry wa jąc się
w kę pach wrzo su lub traw. Każ de go dnia re je stro wa no od kil ku do kil ku na stu ta -
kich alar mów. Od głos alar mu ją cej ku ry uda ło się na grać na dyk ta fon. Stwier dzo no,
że dla czło wie ka jest on sły szal ny z ok. 30 m, na to miast pi sklę ta sły szą go ze znacz -
nie więk szej od le gło ści. Za ob ser wo wa no rów nież przy pa dek za ata ko wa nia stad ka
przez go łę bia rza. Pi sklę ta ukry ły się wte dy we wrzo sach, a moc no za nie po ko jo na sa -
mi ca mio ta ła się w wo lie rze. Mi mo licz nych prób dra pież nik nie zdo łał jej po chwy -
cić. Mło de po wró ci ły do nor mal nej ak tyw no ści do pie ro po po nad go dzi nie. 

W trze cim mie sią cu trwa nia obo zu, w okre sie, kie dy pi sklę ta by ły już peł no lot -
ne, w no cy przez fla dry prze do sta ła się praw do po dob nie ku na le śna. Pod czas zda rze -
nia zgi nął je den ptak do ro sły, na to miast mło de roz pierz chły się na du żą od le głość.
Ostat nie prze stra szo ne pta ki wró ci ły do obo zu do pie ro po dwóch dniach. Obóz zli -
kwi do wa no w po ło wie wrze śnia, gdy więk szość cie trze wi by ła już wy bar wio na. Od -
cho wy wa ne w ten spo sób pta ki już w pierw szym mie sią cu czę sto uży wa ły skrzy deł
do po ru sza nia się. W wie ku dwóch mie się cy wzbi ja ły się, sia da jąc na wet na wy so -
kich drze wach. Stwier dzo no, że 85% po kar mu mło de cie trze wie znaj dy wa ły sa me. 

Wy da je się, że me to da od cho wu „Born to be free” by ła by bar dzo sku tecz na za -
rów no pod ką tem wzbo ga ce nia pu li ge no wej w ma łych po pu la cjach ku ra ków le -
śnych, jak rów nież w pro gra mach re in tro duk cji. Ma te ria ły do ty czą ce tej re wo lu cyj -
nej me to dy ho dow li cie trze wia przed sta wia ne na Eu ro pej skiej Kon fe ren cji „Black
Gro use En dan ge red Spe cies” w Wa lii (Krzy wiń ski, Kel ler 2005) wzbu dzi ły ogrom ne
za in te re so wa nie, gdyż te go ty pu roz wią za nia nie by ły do tych czas sto so wa ne.

W la tach 2005–2007 kon ty nu owa no pra cę nad udo sko na la niem me to dy, prze no -
sząc ją na ja rząb ka i głusz ca (Krzy wiń ski, Ko bus 2007). Stwier dzo no, że uży wa nie sa -
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Ryc. 7. Żerujące pisklę
cietrzewia we wrzosie 
(fot. A. Krzywiński)

Ryc. 8. Lotne pisklę żerujące na
olszy szarej (fot. A. Krzywiński)



mic cie trze wia do od cho wu pi skląt głusz ca jest moż li we, ale mo że wy wo łać u sa mic
pi skląt głusz ca im prin ting w sto sun ku do in ne go ga tun ku. W efek cie tak wy cho wa -
ne głusz ki ma ją skłon ność do two rze nia mię dzy ga tun ko wych hy bry dów – skrze ko -
tów (Krzy wiń ski, Ko bus 2008). Po cząt ko wo w okre sie dłu go trwa łych desz czów ma łe
pi sklę ta za my ka no z sa mi ca mi w za da szo nych bud kach, za bez pie cza jąc je przed
prze mo cze niem. Jed nak ob ser wa cje z ostat nich dwóch lat zmie ni ły po dej ście do te -
go za gad nie nia. Za ob ser wo wa no, że pi sklę ta od cho wy wa ne przez mat kę ma ją puch
ma ło po dat ny na prze mo cze nie. Czę sto cho wa ją się pod sa mi cą, a tak że do sko na le
wy ko rzy stu ją osło nę z na tu ral nej ro ślin no ści. Pod czas dłu go trwa łych opa dów desz -
czu po waż nym, pro wa dzą cym w nie któ rych przy pad kach do upad ków, pro ble mem
jest nie do bór po kar mu spo wo do wa ny bar dzo ni ską ak tyw no ścią owa dów. Dla te go
też w okre sach nie sprzy ja ją cych wa run ków at mos fe rycz nych pi sklę ta do kar mia ne
by ły owa da mi zma ga zy no wa ny mi wcze śniej w lo dów ce.

Sto su jąc wy żej opi sa ną me to dę od cho wu, w za sa dzie trud no jest wska zać mo -
ment in tro duk cji. Mło de pta ki od pierw szych dni ży cia by tu ją w wa run kach na tu ral -
nych. W koń cu wrze śnia, gdy są już w peł ni wy ro śnię te i opie rzo ne, a sa mi ce, po -
dob nie jak ma to miej sce w na tu rze, ak cep tu ją łą cze nie się grup ro dzin nych
w więk sze sta da, mło de moż na już po zo sta wić w bio to pie. Na le ży pod kre ślić, że odło -
wio ne i prze wie zio ne do wo lier mło de pta ki od cho wa ne w wy żej opi sa ny spo sób
z tru dem ak cep to wa ły ży cie w nie wo li, na za my ka nie re ago wa ły sil nym stre sem,
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Ryc. 9. Odchów w terenie jest prowadzony do września (fot. A. Krzywiński)



stop nio wo też mu sia ły być przy zwy cza ja ne do po kar mu in ne go niż na tu ral ny – by -
ły prze cież „born to be free”. 

Opra co wa nie tech nik wzbo ga ca nia ma te ria łu ho dow la ne go 
o pu lę ge no wą dzi kich izo lo wa nych po pu la cji

Dru gim waż nym osią gnię ciem opra co wa nym w ośrod ku ho dow li ku ra ków le -
śnych w Ka dzi dło wie jest me to da wzbo ga ca nia ma te ria łu ho dow la ne go o pu lę ge -
no wą ro dzi mych, dzi ko ży ją cych po pu la cji. Opra co wa no kil ka wa rian tów roz wią zań
umoż li wia ją cych otrzy ma nie po tom stwa od dzi ko ży ją cych sam ców me to da mi zu -
peł nie nie in wa zyj ny mi, bez uszczu pla nia po pu la cji, a na wet bez za kłó ca nia to ków.
Wstęp ne do świad cze nia do ty czy ły ma zur skiej po pu la cji cie trze wia by tu ją cej na po -
li go nie woj sko wym w Nad le śnic twie Dry ga ły oraz pta ków za miesz ku ją cych te re ny
Bie brzań skie go Par ku Na ro do we go. Po ni żej przed sta wio no dwa wa rian ty oma wia -
nej me to dy.

Wa riant I. Jed ną lub kil ka uło żo nych, oswo jo nych sa mic cie trze wia umiesz czo -
no w więk szej wo lie rze usta wio nej w po bli żu to ko wi ska. Dzi kie sam ce wcho dzi ły do
wo lie ry „na pie cho tę” spe cjal nie skon stru owa ny mi wej ścia mi, to ku jąc i kry jąc sa mi -
ce. Wo lie ra by ła zbu do wa na w ta ki spo sób, aby dzi ki sa miec mógł wy le cieć gó rą.
Zwy kle po kry ciu ko gu ty w dal szym cią gu to ko wa ły. Do pie ro po ja wie nie się czło wie -
ka w od le gło ści ok. 10 m po wo do wa ło od fru nię cie sam ców. Po od da le niu się czło -
wie ka ko gu ty nie zwłocz nie wra ca ły i kon ty nu owa ły to ki; ta ka sy tu acja po wta rza ła
się wie lo krot nie. Ob ser wa cje pro wa dzo no z prze no śnej am bon ki, wy ko na no rów -
nież do ku men ta cję fo to gra ficz ną.

Wa riant II. Oswo jo ne cie cior ki umiesz cza no w po bli żu to ko wi ska (200–500 m
od nie go) w spe cjal nej klat ce (sa mo łów ce). Dzi ki sa miec miał moż li wość do sta nia się
do we wnątrz wo lie ry spe cjal nym wej ściem. Wej ście zo sta ło skon stru owa ne w ta ki
spo sób, aby jed no cze śnie unie moż li wić sa mi cy opusz cze nie wo lie ry. Od po wied nio
ukła da ne sa mi ce cie trze wia (po dob nie jak kacz ki kre ku chy, któ rych uży wa no kie -
dyś do po lo wań na ka czo ry) wy da ją głos wa bią cy sam ce. Dzi kie ko gu ty zla ty wa ły się
z są sied nich miejsc to ko wa nia od da lo nych cza sem o wię cej niż ki lo metr i po dej mo -
wa ły wal ki mię dzy so bą. Ko gut wy gry wa ją cy zwy kle krył sa mi cę i w dal szym cią gu
przy niej to ko wał, nie zwa ża jąc na to, że znaj du je się w za mknię tym po miesz cze niu.
Po po bra niu piór do ba dań DNA i za ło że niu ko lo ro wej ob rącz ki ko gut był wy pusz cza -
ny. Na stęp ne go dnia za ob ser wo wa no go na to ko wi sku, co po twier dza cał ko wi tą bez -
in wa zyj ność opi sa nej me to dy. 

Jesz cze lep sze efek ty uzy ski wa no, umiesz cza jąc na „or ga ni zo wa nym” to ko wi sku
oprócz oswo jo nych sa mic rów nież spe cjal nie uło żo ne sam ce, któ re bez stre so wo to -
ko wa ły (por. ryc. 10). Na le ży za zna czyć, że dzi kie ko gu ty re ago wa ły du żą agre sją na
ko gu ty pro wo ka to ry. Aby nie do pu ścić do wal ki, pta ki oswo jo ne za bez pie cza no po -
dwój ną siat ką (ryc. 12). Ob ser wa cje pro wa dzo no ze zbu do wa nej z ga łę zi bud ki po -
dob nej do uży wa nych przez my śli wych do po lo wa nia na to kach lub z bar dziej przy -
sto so wa nej do te go prze no śnej am bon ki. Wa riant II w po rów na niu z I jest bar dziej
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Ryc. 10. Ułożony tokujący kogut
na ziemi (fot. A. Krzywiński)

Ryc. 11. Zarówno samce, 
jak i samice są układane 

(fot. A. Krzywiński)
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skom pli ko wa ny i wy ma ga więk sze go do świad cze nia, umoż li wia on jed nak in dy wi -
du al ne kry cie i po bra nie ma te ria łu piór do ba dań DNA, aby mieć w przy szło ści in -
for ma cję o ma te ria le ge ne tycz nym. 

Wy ni ki ba dań oraz do ku men ta cja fo to gra ficz na ob ra zu ją ca opi sa ne wy żej wa -
rian ty pre zen to wa na by ła na Mię dzy na ro do wym Sym po zjum Ochro ny Cie trze wia
w Wied niu (Krzy wiń ski i in. 2007), gdzie wzbu dzi ła ogrom ne za in te re so wa nie pol -
skich i za gra nicz nych spe cja li stów zaj mu ją cych się eko lo gią po pu la cji cie trze wia. 

Opi sa ne po wy żej me to dy ho dow li ku ra ków „Born to be free”, jak rów nież ko rzy -
sta nia z pu li ge no wej dzi kich sam ców ro dzi mej po pu la cji są obec nie te ma tem gran -
tu roz wo jo we go nr R1206403 pt. Do sko na le nie me tod ho dow li i roz ro du ku ra ków le -
śnych (cie trzew i głu szec) pod ką tem ich przy dat no ści do in tro duk cji z za cho wa niem
bio róż no rod no ści ro dzi mych po pu la cji fi nan so wa ne go przez Mi ni ster stwo Na uki
i Szkol nic twa Wyż sze go, re ali zo wa ne go przez In sty tut Roz ro du Zwie rząt i Ba dań
Żyw no ści PAN w Olsz ty nie, któ re go au tor ni niej sze go ar ty ku łu jest głów nym wy ko -
naw cą. 

Za da niem nr 1 gran tu jest opra co wa nie no wej me to dy od cho wu ku ra ków le śnych do
in tro duk cji, któ re go efek tem koń co wym jest opra co wa nie udo sko na lo nej me to dy od -
cho wu ku ra ków za pew nia ją cej moż li wość ży cia w wa run kach na tu ral nych bez prze -
cho dze nia eta pu in tro duk cji.

Ryc. 12. Krycie samicy dzikim samcem (dziki samiec – strzałka czerwona, samiec oswojony
– strzałka biała, oswojona samica – białe koło; fot. A. Krzywiński)



Za da niem nr 2 gran tu jest opra co wa nie me to dy wzbo ga ce nia ma te ria łu ge ne tycz ne -
go ho do wa nych ku ra ków le śnych o ge ny dzi ko ży ją cych sam ców, któ re go efek tem koń -
co wym jest uzy ska nie pta ków bar dziej przy dat nych ge ne tycz nie do in tro duk cji, cha -
rak te ry zu ją cych się za cho wa niem pu li ge ne tycz nej lo kal nych po pu la cji.

W ro ku 2007 ba da nia obej mo wa ły głów nie cie trze wia, a od 2008 r. są prze no szo -
ne rów nież na głusz ca. Do dat ko wo w ra mach pro jek tu ba da na jest bio lo gia roz ro du
ku ra ków le śnych oraz spo so by po bie ra nia i kon ser wo wa nia na sie nia. Jak wska zu ją
wstęp ne do świad cze nia prze pro wa dzo ne na cie trze wiu wio sną 2007 r., ist nie je moż -
li wość po bra nia na sie nia (por. ryc. 13) na wet od dzi kich sam ców w wa run kach na tu -
ral nych (Krzy wiń ski, Cie resz ko 2007).

Dys ku sja

W żad nym z kra jów Eu ro py po pu la cja cie trze wia nie jest sta bil na, we wszyst kich
ob ser wu je się jej gwał tow ne zmniej sza nie. De struk cja sie dlisk i ich frag men ta cja pro -
wa dzą do po wsta wa nia ma łych izo lo wa nych po pu la cji. Ma łe po pu la cje po ni żej 100
pta ków są szcze gól nie na ra żo ne na ry zy ko wy gi nię cia z po wo du przy pad ko wych
zda rzeń de mo gra ficz nych czy śro do wi sko wych. Prof. Storch re pre zen tu ją ca IUCN

Metody hodowli i efekty wsiedlania kuraków

125

Ryc. 13. Samiec cietrzewia przy pobieraniu nasienia na wypchaną samicę 
(fot. A. Krzywiński)



przy ta cza wie le przy kła dów wy gi nię cia po pu la cji mniej szych niż 100 osob ni ków, po -
mi mo znacz nych wy sił ków w kie run ku ich ochro ny, np. w Da nii (Horst -Jor gen sen),
w Bel gii, Niem czech (Lo neux i Ru wet) i w Ho lan dii (Nie wold) (za Storch 2005). Au tor -
ka uwa ża, że pró by ochro ny przy szły zbyt póź no.

Po dob nie dra ma tycz na sy tu acja jest tak że w Pol sce. Obec na po pu la cja cie trze wia
wy no si ok. 5% po pu la cji z lat 70. XX w., któ ra li czy ła wte dy ok. 40 tys. osob ni ków (Fru -
ziń ski 1989, Ka mie niarz 2002). Licz ba cie trze wi w ro ku 1989 by ła sza co wa na na 2000
pta ków (Ka mie niarz, Szym kie wicz 2001; Kel ler 2000). Ta sy tu acja spo wo do wa ła utwo -
rze nie się ma łych, izo lo wa nych po pu la cji znacz nie od da lo nych od sie bie. Od le gło ści
mię dzy ty mi po pu la cja mi są zbyt du że, aby mo gła na stą pić na tu ral na dys per sja i wy -
mia na ge ne tycz na. Ta izo la cja spo wo do wa ła z pew no ścią wzrost in bre du w wie lu po -
pu la cjach. To zja wi sko by ło już wcze śniej za zna cza ne na ła mach „Łow ca Pol skie go”
(Le wic ki 1966; Krzy wiń ski, Ka sper czyk 1998). We dług au to ra w ce lu za cho wa nia
zmien no ści ge ne tycz nej za gro żo nych ku ra ków le śnych (cie trze wia i głusz ca) re pre -
zen tu ją cych w ho dow li róż ne pol skie po pu la cje po win na być utwo rzo na ho dow la ku -
ra ków le śnych ja ko re zer wy ge ne tycz nej do ochro ny tych ga tun ków (Krzy wiń ski
2007). Po tom stwo wy ho do wa ne w nie wo li po sam cach z wy spo wych po pu la cji (a więc
za cho wu ją ce ich róż no rod ność ge ne tycz ną) mo że być uży te na wet po wy gi nię ciu tych
po pu la cji do re in tro duk cji w miej sca, gdzie kie dyś wy stę po wa ły, a z któ rych zo stał
usu nię ty czyn nik, któ ry spo wo do wał ich wy gi nię cie, np. po lep sze nie wa run ków sie -
dli sko wych, zmniej sze nie ilo ści dra pież ni ków itp. Ta kim przy kła dem z te re nu Pol ski
jest wy gi nię cie du żej, ale moc no izo lo wa nej po mor skiej po pu la cji głusz ca. W la tach
60. i 70. ta po pu la cja by ła jed ną z naj więk szych w Pol sce i nic nie za po wia da ło jej tak
szyb kie go koń ca. So ko łow ski w opra co wa niu „Pta ki ziem pol skich” (1958) wy raź nie
za zna czył, że sam ce głusz ców z tej po pu la cji są znacz nie więk sze od sam ców strze la -
nych w in nych czę ściach Pol ski. Obec nie na kra wę dzi wy mar cia (a mo że już wy mar -
ła?) jest po pu la cja głusz ca w Bo rach Dol noślą skich. Wy da je się, że ww. me to dy wspo -
ma ga ne go roz ro du mo gły by być w przy szło ści wy ko rzy sta ne do pro gra mów
re in tro duk cji te go ga tun ku z za cho wa niem cho ciaż czę ścio wej pu li ge no wej ostat nich
osob ni ków. Wo bec gi nię cia izo lo wa nych po pu la cji w wie lu miej scach kra ju, ty mi me -
to da mi moż na by za cho wać obec nie jesz cze ist nie ją cą pu lę ge no wą i róż no rod ność
obec nej po pu la cji cie trze wia, aby ją wy ko rzy stać w pro gra mie ochro ny te go ku ra ka
w po szcze gól nych re gio nach kra ju. Tak więc re in tro duk cja mo że za cho wać róż no rod -
ność ge ne tycz ną, jak rów nież przy czy nić się do wzro stu po pu la cji.

Od kil ku lat w wie lu miej scach w Pol sce pro wa dzo ny jest pro gram po pra wia nia
sie dlisk dla cie trze wia, jak rów nież zmniej sza nia ilo ści dra pież ni ków (Ka szu ba 2007).
W ce lu po pra wie nia sy tu acji by ło by waż ne two rze nie po pu la cji po mo sto wych po -
mię dzy ty mi ma ły mi wy spo wy mi po pu la cja mi. Po nad to, pta ki z od po wied niej ho -
dow li, sta no wią cej re zer wę ge ne tycz ną, mo gły by być uży te do wzbo ga ce nia róż no -
rod no ści ge ne tycz nej tych ma łych izo lo wa nych po pu la cji oraz do zwięk sze nia ich
li czeb no ści.

Wstęp ne do świad cze nia nad po bie ra niem na sie nia wska zu ją na moż li wość za -
sto so wa nia sztucz ne go roz ro du w ce lu za cho wa nia róż no rod no ści ge ne tycz nej ist -
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nie ją cych w Pol sce po pu la cji. Moż na by utwo rzyć bank mro żo ne go na sie nia od pta -
ków na wet z naj mniej szych po pu la cji, któ re po ten cjal nie mo gą wy gi nąć.

Od wie lu lat uwa ża no, że wła ści wą me to dą ochro ny ku ra ków le śnych jest ich ho -
dow la w nie wo li ce lem re in tro duk cji. Jed nak że wie le ta kich eks pe ry men tów w róż -
nych kra jach nie przy nio sły ocze ki wa nych re zul ta tów. Na le ży bo wiem za zna czyć, że
wo lie ro wa ho dow la ku ra ków le śnych zo sta ła opa no wa na w kil ku kra jach eu ro pej -
skich, w tym tak że i w Pol sce. Do bre wy ni ki w ho dow li głusz ca uzy sku je ośro dek La -
sów Pań stwo wych w Nad le śnic twie Wi sła (Rzoń ca 2005), a w ho dow li cie trze wia i ja -
rząb ka Park Dzi kich Zwie rząt w Ka dzi dło wie (Krzy wiń ski, Ko bus 2007b). Na to miast
du żym pro ble mem jest na dal sa ma re in tro duk cja. Wy pusz czo ne pta ki nie po tra fią
się przy sto so wać do ży cia w na tu ral nych wa run kach. Na przy kład w Niem czech do
2000 r. zre ali zo wa no dzie więć du żych pro gra mów re in tro duk cji głusz ca (w ra mach
tych pro gra mów w cią gu 20 lat wy pusz czo no aż 3000 pta ków) oraz czte ry pro gra my
re in tro duk cji cie trze wia (Storch 2000, za: Kel ler 2000). Jed nak że wszyst kie te pro gra -
my nie po wio dły się, po nie waż więk szość pta ków pa dło ofia rą dra pież ni ków wkrót -
ce po wy pusz cze niu. Du ży, wie lo let ni (od 1976 r.) pro gram ho dow li i re in tro duk cji
głusz ca był re ali zo wa ny w Cze chach. Do 2006 r. zo sta ło wy pusz czo nych 914 pta ków.
Nie ste ty, ten pro gram rów nież się nie po wiódł. Wśród 112 głusz ców z za ło żo ny mi
na daj ni ka mi te le me trycz ny mi prze ży wal ność wa ha ła się od 23 do 139 dni (Bej cek
i in. 2007). Je dy ny przy pa dek uda ne go wsie dle nia głusz ca za no to wa no w Szko cji,
gdzie ga tu nek ten wy gi nął w koń cu XIII w. W 1830 r. 64 głusz ce zo sta ły im por to wa -
ne ze Szwe cji i wy pusz czo ne. W cią gu 15 lat licz ba głusz ców wzro sła do 2000 sztuk
i po pu la cja ta jest na dal sta bil na. Jed nak że by ła to trans lo ka cja, a nie wy pusz cze nie
pta ków z nie wo li.

Ostat nio tak że w Pol sce jest re ali zo wa ny pro gram re in tro duk cji cie trze wia w Po -
le skim Par ku Na ro do wym. Na pod sta wie wstęp nych da nych wy da je się, że cie trze wie
utwo rzą tam po pu la cję. W tym przy pad ku im por to wa ne pta ki po cho dzą z na tu ral -
nych sie dlisk Ukra iny i Białorusi (Dzie dzic i in. 2008). Jak wi dać, re in tro duk cja pta -
ków od cho wa nych w nie wo li jest o wie le trud niej sza niż się do tej po ry uwa ża ło.
Zespół na ukow ców z Fin lan dii pod jął pró bę wy ja śnie nia te go pro ble mu. Prze pro -
wa dzo no ba da nia po rów naw cze ana to mii i fi zjo lo gii głusz ców po cho dzą cych z ho -
dow li w nie wo li i gru py kon tro l nej pta ków dzi kich z od strza łu w le sie. Stwier dzo no
istot ne róż ni ce po mię dzy ty mi pta ka mi. Głusz ce z ho dow li mia ły mniej sze ser ca
i płu ca niż dzi kie pta ki, co we dług au to rów mo gło po wo do wać słab szą zdol ność la -
ta nia jak i wol niej sze pod ry wa nie się do lo tu. Po nad to pta ki z nie wo li mia ły krót sze
je li to cien kie i śle pe z po wo du nie na tu ral nej kar my (Liuk ko nen -Ant ti la i in. 2000).
W mniej szym stop niu niż u głusz ców po dob ne zmia ny stwier dzo no u in nych ku ra -
ków (Ma jew ska i in. 1979; Pa nek 1988; Pu ta ala, His sa 1995).

Na le ży stwier dzić, że me to da „Born to be free” opra co wa na w Ka dzi dło wie w sto -
sun ku do ku ra ków le śnych da je bar dzo do bre wy ni ki. Po win na być jed nak do kład -
nie opra co wa na na uko wo, aby moż na by ło ją prze ka zać do sto so wa nia w prak ty ce. 

Po nie waż in tro duk cje pta ków z nie wo li nie przy no si ły ocze ki wa nych re zul ta tów,
ostat nio po ja wi ło się kil ka waż nych prac oma wia ją cych pro ble my in tro duk cji
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(Håkans son 2007 – pu bli ka cja opie ra ją ca się na ana li zie prac pię ciu in nych au to rów).
We dług pra cy Håkans son ku ra ki od cho wa ne w nie wo li moc no róż nią się od dzi kich
pta ków be ha wio rem, dla te go też ma ją trud no ści ży cia w na tu rze. 

Opra co wa na me to da „Born to be free” da je moż li wo ści speł nie nia wszyst kich
po da nych w pra cy Håkans son ele men tów be ha wio ru pta ków dzi kich (któ re róż nią
je od pta ków utrzy my wa nych w nie wo li):
� uni ka nia dra pież ni ków (an ti pre da tor be ha vio ur), 
� explo ra cyj ne go (explo ra to ry be ha vio ur),
� so cjal ne go (so cial be ha vio ur).

We dług pra cy Cor de ra (2007) z World Phea sant As so cia tion pi sklę ta uczą się od -
po wied nie go za cho wa nia od po cząt ku swo je go ży cia, dla te go pta ki od cho wy wa ne
w nie wo li nie są przy go to wa ne do ży cia w na tu rze i dra pież ni ki są głów ną przy czy -
ną ich śmier ci, a za tem nie uda nej re in tro duk cji. 

Wy da je się, że opra co wa na w Ka dzi dło wie me to da „Born to be free” znacz nie
róż ni się od do tych czas sto so wa nych me tod od cho wu, bo wiem po le ga ona na tym,
że no wo wy lę gnię te pi sklę ta od ra zu ko rzy sta ją z peł nej wol no ści w na tu ral nym śro -
do wi sku. Cie cior ka lub głusz ka jest umiesz cza na w ma łej ażu ro wej wo lie rze, jej ro -
la ogra ni cza się do ogrze wa nia pi skląt i ostrze ga nia przed skrzy dla ty mi dra pież ni -
ka mi, wy stę pu ją cy mi w na tu ral nym bio to pie. Pi sklę ta mo gą wy cho dzić na ze wnątrz
wo lie ry przez spe cjal ne ma łe drzwicz ki, któ re jed nak są za ma łe dla sa mi cy. Stwier -
dzo no, że pi sklę ta pra wie ca ły czas są bar dzo ak tyw ne w po szu ki wa niu na tu ral ne go
po kar mu, po cząt ko wo głów nie owa dów. Te do świad cze nia po twier dza ją, że pi sklę -
ta od cho wa ne me to dą „Born to bee free” wy ka zu ją znacz nie lep szą zdol ność prze ży -
cia w na tu ral nych wa run kach, po nie waż ko rzy sta ją z nie ogra ni czo nej swo bo dy
w bie ga niu i fru wa niu. Po nad to sa me po bie ra ją na tu ral ny po karm i uczą się be ha -
wio ru eks plo ra cyj ne go, uni ka nia dra pież ni ków i be ha wio ru so cjal ne go od pierw -
szych chwil ży cia. Ta me to da wy da je się ro ko wać na dzie ję, że wy ni ki re in tro duk cji
mo gą być znacz nie lep sze.
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Dzia ła nia 
ochron ne

Mał go rza ta Pio trow ska, Ma rek Ka mo la

Ak tyw na ochro na głusz ca w nad le śnic twach
Re gio nal nej Dy rek cji La sów Pań stwo wych
w Lu bli nie
Ac ti ve pro tec tion of ca per ca il lie in the fo rest 
di stricts of the Re gio nal Di rec to ra te of the 
Sta te Fo re sts in Lu blin 

Sło wa klu czo we: głu szec Tetrao urogallus, ak tyw na ochro na, 
specjalne obszary ochrony pta ków Na tu ra 2000, Lu belsz czy zna, 
Pusz cza Sol ska, Pol ska

SUM MA RY

One of four capercaillie locations in Poland is in the Lubelszczyzna region. In the years 2003–
2006, the protection program for capercaillie and its biotopes was carried out in this region
in the Solska Primeval Forest. The protective treatments consisted of reduction of predator
number, limitation of direct anthropopressure (boards, barriers), counteraction of bird
collision with plantation fences (replacement of wire net with wooden poles), cutting of black
cherry thickets, introduction of spruce into shrub layer, gate construction on ditches and
providing access to gravel gastrolith. Capercaillie population monitoring was carried out
parallel to active protection actions. The performed protective actions help halting the
population decline of this forest grouse. 

Key words: capercaillie Tetrao urogallus, active protection, Bird Special Protection Areas
Natura 2000, Lubelszczyzna region, Solska Primeval Forest, Poland 
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Głu szec Te trao uro gal lus to je den z naj bar dziej za gro żo nych ga tun ków pta ków w Pol -
sce (To mia łojć, Sta war czyk 2003). Jest ga tun kiem bo re al nym, zwią za nym z roz le gły mi
sta ry mi bo ra mi pół noc nej i wschod niej Eu ro py. Je go za sięg geo gra ficz ny obej mu je pół -
noc ną, środ ko wą i wschod nią Eu ro pę oraz za chod nią i pół noc ną Azję. W Eu ro pie za sie -
dla obszary gó rskie w centrum i na zachodzie kontynentu oraz Bia ło ruś, Ukra inę i kra -
je skan dy naw skie. Je go li czeb ność w Eu ro pie oce nia się na 580 tys. sztuk, nie li cząc
po pu la cji ro syj skiej, sza co wa nej na 700–800 tys. osob ni ków (Tuc ker, He ath 1994). 

Głu szec na le ży do ga tun ków osia dłych, dla te go je go prze trwa nie za le ży od wa -
run ków na kon kret nym te re nie, w tym od spo so bu go spo da ro wa nia w la sach. 

Lu belsz czy zna jest jed nym z czte rech miejsc wy stę po wa nia te go ku ra ka w Pol sce.
Za sie dla on roz le gły kom pleks le śny Pusz czy Sol skiej – te ren nad le śnictw Bił go raj, Ja -
nów Lu bel ski, Jó ze fów, Zwie rzy niec i Roz wa dów (RDLP Lu blin). Wy stę pu je tak że na
ob sza rze la sów Nad le śnic twa Na rol (RDLP Kro sno), przy le ga ją ce go do Nad le śnic twa
Jó ze fów. Li czeb ność lu bel skiej po pu la cji głusz ca – praw do po dob nie naj więk szej na
ni żu Pol ski – oce nia się na 100–150 pta ków (Pio trow ska 2005). 

De cy zją wo je wo dy lu bel skie go i pod kar pac kie go zo sta ły utwo rzo ne stre fy
ochron ne obej mu ją ce to ko wi ska (stre fy ochro ny ści słej) i in ne miej sca prze by wa nia
głusz ca (stre fy ochro ny czę ścio wej). W każ dym z wy mie nio nych nad le śnictw znaj -
du je się po kil ka ostoi, w su mie jest ich 16 o łącz nej po wierzch ni ok. 6 tys. ha.

Ryc. 1. Tokujący głuszec (fot. G. Leśniewski)



Głu szec na le ży obec nie do praw nie chro nio nych ga tun ków pta ków w Pol sce, zo -
stał wpi sa ny do Pol skiej czer wo nej księ gi zwie rząt, fi gu ru je tak że w za łącz ni ku II Dy -
rek ty wy Ra dy Eu ro py o ochro nie dzi ko ży ją cych pta ków (Dy rek ty wa Pta sia). W ostat -
nich la tach utwo rzo no na Lu belsz czyź nie dwie osto je pta sie Na tu ra 2000 w ca łym
re jo nie wy stę po wa nia głusz ca. Osto ja „La sy Ja now skie” obej mu je po wierzch nię po -
nad 62 tys. ha, a osto ja „Pusz cza Sol ska” pra wie 75 tys. ha.

Oce na li czeb no ści

Od dwu stu le ci trwa po stę pu ją cy spa dek li czeb no ści te go ga tun ku po łą czo ny ze
zmniej sze niem are ału wy stę po wa nia. Już w la tach 60. XX w. od no to wa no go tyl ko w pię -
ciu re jo nach kra ju: na Po je zie rzu Ka szub skim z Bo ra mi Tu chol skimi, w Au gu stow skiem
z Pod la siem, Pusz czy Sol skiej, Kar pa tach Za chod nich i Su de tach z Bo ra mi Dol no ślą ski -
mi. Je go li czeb ność sza co wa no wów czas na 1300–1500 osob ni ków (To mia łojć 1990). W la -
tach 90. po twier dzo no je go wy stę po wa nie w czte rech re jo nach kra ju: na Lu belsz czyź nie,
Pod la siu, w Kar pa tach i szcząt ko wą po pu la cję w Bo rach Dol no ślą skich (tab. 1). 
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Ta be la1. 
Oce na li czeb no ści głusz ca w Pol sce od lat 60. XX w. do 2000 r. 

Re gion
Da ta, źró dło

1960–1965 
(Gło wa ciń ski, Pro fus 2001)

ko niec lat 90. 
(wg róż nych au to rów*)

2000 r. 
(Kel ler 2000)

Po mo rze 300–450 0 0

Pod la sie 160–200 126–186 110–150 

Lu belsz czy zna 400 100–110 100–150

Kar pa ty 250–300 420–450 180–200

Su de ty i Dol ny Śląsk 600–625 80 40–50

Pol ska 1710–1975 726–826 430–550

* Pod la sie – Za wadz ki i in. 1999; Kal ski (inf. ust na), Pu ga ce wicz 1997, Lu belsz czy zna – Wój ciak (inf. ust na), Kar pa ty
– Ci choc ki (inf. ust na), Su de ty i Dol ny Śląsk – Pa łuc ki (inf. ust na; wg Kel le ra 2000).

Wy ni ki in wen ta ry za cji z 2000 r. (Kel ler 2000) po zwo li ły osza co wać li czeb ność ca -
łej pol skiej po pu la cji na 470–550 osob ni ków. Li czeb ność głusz ca na po dob nym po -
zio mie po twier dzi li To mia łojć i Sta war czyk (2003). 

Za gro że nia i przy czy ny spad ku li czeb no ści

Li czeb ność głusz ca w Eu ro pie (Tuc ker, He ath 1994) i w Pol sce, w tym tak że na Lu -
belsz czyź nie (Pio trow ska 2005), zwłasz cza w okre sie ostat nie go stu le cia, znacz nie
się zmniej szy ła. Ba da nia pro wa dzo ne w wie lu kra jach wska zu ją na wie le przy czyn,



któ re spo wo do wa ły spa dek li czeb no ści po pu la cji te go le śne go ku ra ka. Część czyn ni -
ków wpły wa ją cych na je go li czeb ność jest nie za leż na od czło wie ka, jak np. kli mat. Na
wiel kość po zo sta łych za gro żeń mo że my wpły wać w więk szym lub mniej szym stop -
niu. Do naj waż niej szych wśród nich na le żą zmia ny śro do wi sko we po wo do wa ne
przez dzia ła nia go spo dar cze, na si la ją ca się pre sja ze stro ny nie któ rych ssa ków dra -
pież nych i an tro po pre sja.

1. Zmia ny śro do wi sko we. Naj waż niej sze z nich do ty czą zmian struk tu ry drze wo -
sta nów spo wo do wa nych go spo dar ką le śną. Pro wa dzi ona do frag men ta cji drze wo sta -
nów po przez zrę by zu peł ne, zmie nia skład ga tun ko wy użyt ko wa niem ręb nym na to ko -
wi skach, pro wa dzi do od wad nia nia. Wpro wa dza nie ob cych ga tun ków (np. cze rem chy
ame ry kań skiej, dę bu czer wo ne go) czy ga tun ków spo za na tu ral ne go za się gu (np. bu ka)
pro wa dzi do eu tro fi za cji sie dlisk oraz prze kształ ceń ru na. Zwar te pod szy ty ogra ni cza -
ją rów nież wi docz ność, a to zwięk sza za gro że nie po wo do wa ne przez dra pież ni ki. 

2. Dra pież nic two. W ostat nich de ka dach na stą pił szyb ki wzrost li czeb no ści nie -
któ rych dra pież ni ków, zwłasz cza li sa, po nad to po ja wi ły się no we, ob ce ga tun ki np.
je not. Po ten cjal ny mi wro ga mi głusz ców są rów nież: ku na, kruk, ja strząb, bor suk
i dzik. Więk szość z nich za wsze ży ła w na szych la sach, lecz nie osią ga ły one tak wy -
so kie go po zio mu li czeb no ści, jak obec nie lis. 

3. Wzrost an tro po pre sji. Pe ne tra cja la sów w ostat nich la tach trwa z róż nym na -
si le niem pra wie przez ca ły rok. Na si la się w okre sie zbio ru ru na le śne go (ja go dy,
grzy by) i w okre sie wa ka cyj nym. Szyb ko roz wi ja ją się róż ne, nie jed no krot nie nie le -
gal ne for my „tu ry sty ki”. W cią gu ca łe go ro ku pro wa dzo ne są w la sach pra ce go spo -
dar cze. Nie po ko jo ne pta ki ma ją mniej cza su na że ro wa nie, cią gle pło szo ne tra cą
ener gię przy czę stym prze miesz cza niu się, nie po ko jo ne ku ry mo gą po rzu cać lę gi,
a mło de są ła twym łu pem dla dra pież ni ków. Ne ga tyw ny wpływ an tro po pre sji jest
czę sto nie do ce nia ny, a jak wska zu ją ostat nie ba da nia, bar dzo istot ny nie tyl ko
w okre sie to ków, lecz w cią gu ca łe go ro ku.

4. Po lo wa nia i kłu sow nic two. Po lo wa nia na głusz ce by ły do zwo lo ne do 1994 r.
Wpraw dzie w ostat nich la tach licz ba po zy ski wa nych ko gu tów by ła nie wiel ka, lecz
zwy kle gi nął naj waż niej szy osob nik (ko gut), co pro wa dzi ło do roz bi ja nia to ko wisk
i po now ne go dłu go trwa łe go usta la nia hie rar chii wśród pta ków, a w re zul ta cie do za -
kłó ca nia pro ce sów roz ro du. Trud no oce nić, jak du ży wpływ na li czeb ność głusz ca
ma kłu sow nic two.

5. Ko li zje pta ków z ogro dze nia mi upraw le śnych i z prze wo da mi li nii ener ge -
tycz nych.

6. Od wad nia nie i eu tro fi za cja sie dlisk. Prze su szo ne miej sca są bar dziej do stęp -
ne dla dra pież ni ków (zwłasz cza li sa) i lu dzi. W ro wach wy peł nio nych wo dą gi ną mło -
de pta ki.

7. In ne za gro że nia, np. che micz ne zwal cza nie owa dów na du żych ob sza rach
w re jo nie wy stę po wa nia głusz ców. Mo że to być przy czy ną nie do stat ku po kar mu dla
mło dych pta ków. 

Za gro że nia te wpły wa ją nie tyl ko bez po śred nio na głusz ca, lecz tak że po wo du ją
szyb kie zmniej sze nie od po wied nich dla nie go po wierzch ni are ału la sów.
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Praw do po dob nie ża den z wy mie nio nych czyn ni ków dzia ła ją cy po je dyn czo nie
sta no wi istot ne go za gro że nia dla głusz ca. Jed nak ich na gro ma dze nie i trwa nie przez
kil ka dzie siąt lat wpły nę ło zna czą co na stan po pu la cji te go ga tun ku. Ani ob ję cie
ochro ną praw ną w 1995 r., ani umiesz cze nie go w Pol skiej czer wo nej księ dze zwie rząt
nie za ha mo wa ło w zna czą cy spo sób spad ku li czeb no ści. 

W Mi ni ster stwie Śro do wi ska, Dy rek cji Ge ne ral nej La sów Pań stwo wych i Eko -
Fun du szu zor ga ni zo wa no wie le ogól no pol skich spo tkań osób za in te re so wa nych lo -
sem głusz ca. Na zle ce nie mi ni ster stwa przy go to wa na zo sta ła Kra jo wa stra te gia ochro -
ny po pu la cji głusz ca (Za wadz ka, Za wadz ki 1999). Na za mó wie nie DGLP spo rzą dzo no
opra co wa nie Wpływ go spo dar ki le śnej na po pu la cje głusz ca i cie trze wia (Kel ler 2000).
Na tej pod sta wie DGLP wy da ła za le ce nia dla go spo dar ki le śnej w osto jach głusz ca.
W wie lu miej scach pod ję to rów nież lo kal ne dzia ła nia, w tym na Lu belsz czyź nie. Na
zle ce nie Urzę du Wo je wódz kie go w Lu bli nie po wsta wa ły pro po zy cje dzia łań w Pusz -
czy Sol skiej – Kon cep cja pro gra mu ochro ny głusz ca na Lu belsz czyź nie (Kel ler, Pio trow -
ska 2001). 

Naj waż niej sze jed nak by ły dzia ła nia bez po śred nie, po pra wia ją ce byt te go ga tun -
ku. Na le żał do nich przy go to wa ny w ostat nich la tach pro jekt ak tyw nej ochro ny
głusz ca i je go sie dlisk w Pusz czy Sol skiej. W la tach 2003–2006 pro gram ten był fi nan -
so wa ny przez Eko Fun dusz, RDLP w Lu bli nie i wo je wo dę lu bel skie go. Za pro po no -
wa ne w nim dzia ła nia zmie rza ły do zmniej sze nia pod sta wo wych za gro żeń ga tun -
ku w wa run kach Pusz czy Sol skiej. W ra mach pro gra mu ogra ni cza no li czeb ność
dra pież ni ków (li sa, je no ta i ku ny), wy sy py wa no w osto jach żwir (dla głusz ców na ga -
stro li ty), a tak że wy mie nia no ogro dze nia upraw le śnych – z siat ki me ta lo wej (sła bo
wi docz nej) na ogro dze nia z żer dzi. Po nad to usu wa no cze rem chę ame ry kań ską,
wpro wa dzo no pod szy ty świer ko we, bu do wa no za staw ki na ro wach me lio ra cyj nych.
Aby ogra ni czyć an tro po pre sję, usta wio no ta bli ce in for ma cyj ne i szla ba ny na dro -
gach. Lu bel skie To wa rzy stwo Or ni to lo gicz ne pro wa dzi ło fi nan so wa ny przez wo je -
wo dę lu bel skie go mo ni to ring li czeb no ści głusz ca. 

Ak tyw na ochro na głusz ca na Lu belsz czyź nie

Głu szec jest ga tun kiem ty po wo le śnym, bo re al nym, pre fe ru ją cym roz le głe kom -
plek sy bo rów so sno wych. Lu bel skie osto je cha rak te ry zu je du ży udział róż ne go ro -
dza ju sie dlisk bo ro wych, w tym rów nież ba gien nych i wil got nych. W la sach Nad le -
śnic twa Jó ze fów do mi nu je bór wil got ny. W nad le śnic twach Bił go raj i Zwie rzy niec
naj więk szy udział ma ją sie dli ska bo ru świe że go, a w Nad le śnic twie Ja nów Lu bel ski
bo ru mie sza ne go wil got ne go. 

Głu szec jest ga tun kiem po li ga micz nym, osia dłym, zaj mu je przez wie le lat te sa -
me re jo ny i za spo ka ja  w nich wszyst kie swo je po trze by ży cio we. Znaj du ją się w nich
to ko wi ska, miej sca lę gów i od po czyn ku, że ro wi ska, pie rzo wi ska oraz zi mo wi ska.
W la sach lu bel skich to ko wi ska głusz ca zlo ka li zo wa ne są za zwy czaj w głę bi kom plek -
su le śne go, w te re nach czę sto nie do stęp nych, oto czo nych ba gna mi. Dla prze trwa nia
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głusz ca ochro na sie dlisk ma pod sta wo we zna cze nie; wszyst kie dzia ła nia w osto jach
po win ny być jej pod po rząd ko wa ne. Lo sy te go ga tun ku za le żą z ca łą pew no ścią od
pra cy i za an ga żo wa nia le śni ków w je go ochro nę i spo so bu go spo da ro wa nia w la sach. 

W Pol sce, w tym tak że na Lu belsz czyź nie, głu szec za sie dla głów nie la sy Skar bu
Pań stwa. Ma jąc po wyż sze na uwa dze, jak rów nież to, że sym bo lem RDLP w Lu bli nie
jest wi ze ru nek głusz ca, le śni cy lu bel scy wzię li udział w przy go to wa niach pro gra mu
ak tyw nej ochro ny te go ga tun ku (Pio trow ska 2004). Je sie nią 2003 r. pod pi sa no trój -
stron ną umo wę: Eko Fun dusz – czte ry nad le śnic twa (Bił go raj, Ja nów Lu bel ski, Jó ze -
fów, Zwie rzy niec) – RDLP w Lu bli nie na okres trzech lat. W pro gra mie uczest ni czył
rów nież wo je wo da lu bel ski, któ ry fi nan so wał mo ni to rin g głusz ca. 

Ce lem pro jek tu by ła ochro na po pu la cji głusz ca i je go sie dlisk w Pusz czy Sol skiej.
Za naj waż niej sze uzna no dzia ła nia mo gą ce do pro wa dzić do po wstrzy ma nia spad ku
je go li czeb no ści i utrzy ma nia po pu la cji na sta łym po zio mie. Za li czo no tu re duk cję
dra pież ni ków oraz ochro nę sie dlisk od po wied nich dla głusz ca. Udział fi nan so wy Eko -
Fun du szu w pro gra mie ochro ny głusz ca wy niósł ok. 74%, La sów Pań stwo wych ok.
17%, a Urzę du Wo je wódz kie go w Lu bli nie ok. 9%. Ogól ny koszt re ali za cji pro jek tu ak -
tyw nej ochro ny głusz ca w czte rech nad le śnic twach RDLP Lu blin wy no sił 731 700 zł.

Aby prze ciw dzia łać za gro że niom i zmi ni ma li zo wać nie ko rzyst ne dla po pu la cji
głusz ca czyn ni ki, wy ko na no sze reg dzia łań (Pio trow ska 2006). Część z nich wy mie -
nio no ni żej.

1. Ogra ni cza nie li czeb no ści dra pież ni ków. Pod sta wo wym za gro że niem wy mie -
nia nym we wszyst kich opra co wa niach, w tym w stra te gii ochro ny ku ra ków, jest dra -
pież nic two. Ogra ni cza nie li czeb no ści dra pież ni ków, zwłasz cza li sa i je no ta, a tak że
ku ny le śnej prze pro wa dzo no przez od strzał re duk cyj ny. Dzia ła nia te ob ję ły ob szar la -
sów nad le śnictw: Bił go raj, Ja nów Lu bel ski, Jó ze fów i Zwie rzy niec. Zaj mo wa li się tym
wy ty po wa ni my śli wi, człon ko wie kół ło wiec kich, a każ dy po zy ska ny dra pież nik był
pre mio wa ny w kwo cie 50 zł. Nad zór nad tą czę ścią pro gra mu spra wo wał pra cow nik
nad le śnic twa, któ ry pro wa dził ewi den cję i zna ko wa nie przy nie sio nych zwie rząt
(tab. 2). 

2. Ogra ni cza nie an tro po pre sji. Zwięk szo na an tro po pre sja bez po śred nia – pło -
sze nie i roz bi ja nie sta dek ro dzin nych głusz ców przez tu ry stów, zbie ra czy ru na le -

śne go, nad mier ny ruch na dro gach le śnych, wpły -
wa nie ko rzyst nie na bez pie czeń stwo głusz ca.
Zmniej sze nie pe ne tra cji lu dzi ma szcze gól ne zna -
cze nie zwłasz cza w okre sie lę go wym, w cza sie wy -
sia dy wa nia jaj lub pro wa dze nia mło dych. Pta ki nie -
pło szo ne ma ją lep szą kon dy cję, mo gą dłu żej
że ro wać i le piej ukry wać się przed dra pież ni ka mi.
W ce lu za po bie że nia nad mier nej pe ne tra cji po sta -
wio no we wła ści wych miej scach 39 szla ba nów oraz
105 ta blic ostrze gaw czych. Tak że na dro gach,
w miej scach uzna nych za naj bar dziej po trzeb ne, zo -
sta ną usta wio ne szla ba ny. 
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Ta be la 2. 
Re duk cja dra pież ni ków w re jo nie
wy stę po wa nia głusz ca na Lu belsz -
czyź nie w la tach 2003–2006

Nad le śnic two Dra pież ni ki [szt.]

Bił go raj 450

Ja nów Lu bel ski 900

Jó ze fów 900

Zwie rzy niec 450

Ra zem 2700



3. Wy ko na nie za sta wek na ro wach me lio ra cyj nych. Re jo ny wy stę po wa nia
głusz ca na Lu belsz czyź nie to w znacz nej mie rze bo ry ba gien ne lub te re ny z ni mi są -
sia du ją ce. Bar dzo czę sto to ko wi ska po ło żo ne są na wy nie sie niach oto czo nych te re na -
mi pod mo kły mi. Miej sca ta kie są mniej na ra żo ne na pe ne tra cję dra pież ni ków i lu dzi.
Jed nak że w czę ści la sów w róż nych okre sach wy ko pa no wie le ki lo me trów ro wów,
od wad nia ją cych te ren, co za gra ża głusz com. Dzia ła nia ma ją ce na ce lu za bez pie cza -
nie tor fo wisk przed uciecz ką wo dy i pod wyż sze nie jej po zio mu po przez bu do wę za -
sta wek za pew nia ły by więk sze bez pie czeń stwo tym pta kom. Za pla no wa no bu do wę
pię ciu za sta wek na te re nie Nad le śnic twa Ja nów Lu bel ski. Jest to nad le śnic two ze sto -
sun ko wo naj mniej szą po wierzch nią ob sza rów wil got nych. Licz ba zbu do wa nych za -
sta wek nie za spo ka ja jed nak ist nie ją cych po trzeb. 

4. Usu wa nie ogro dzeń upraw z siat ki, bu do wa ogro dzeń z żer dzi drew nia nych.
W ostat nich la tach upra wy le śne by ły gro dzo ne siat ką dru cia ną. Stwa rza to nie bez pie -
czeń stwo dla głusz ców – na stę pu ją zde rze nia ze sła bo wi docz ny mi ogro dze nia mi.
Stwier dzo no przy pad ki za bi ja nia się pta ków o siat kę. W ce lu unik nię cia ta kie go za gro -
że nia zli kwi do wa no ogro dze nia z siat ki o dłu go ści ok. 13,5 km i po sta wio no w to miej -
sce pło ty z żer dzi drew nia nych. W przy pad ku bu do wy no wych ogro dzeń w miej scach
wy stę po wa nia głusz ca sto su je się żer dzie za miast siat ki. Roz miar tych prac jest róż ny
w po szcze gól nych nad le śnic twach. Zbu do wa no ok. 19 km ogro dzeń drew nia nych.

5. Wpro wa dza nie pod szy tów świer ko wych, usu wa nie cze rem chy ame ry kań -
skiej. Aby za cho wać bo re al ny cha rak ter drze wo sta nów – od po wied nich dla głusz ca
– usu wa no cze rem chę ame ry kań ską – ga tu nek li ścia sty, ob cy we flo rze Pol ski. Pra ce
wy ko na no w Nad le śnic twie Jó ze fów na ob sza rze 127 ha przy uży ciu ręcz nych pi la -
rek. Za opa trzo no je w do zow nik se lek tyw ne go her bi cy du (gli fo ga nu) o ma łej szko dli -
wo ści dla śro do wi ska. Uży cie her bi cy du za bez pie cza przed od ra sta niem cze rem chy
ame ry kań skiej. 

W jed no ga tun ko wych, przej rzy stych drze wo sta nach so sno wych pod szy ty świer -
ko we są do brym miej scem ukry cia dla głusz ca. Wpro wa dza no je na ob sza rze ok.
30 ha, w dwóch nad le śnic twach – Ja nów Lu bel ski i Jó ze fów. 

6. Wy sy py wa nie żwi ru. Głusz ce od ży wia ją ce się po kar mem ro ślin nym po trze -
bu ją do je go roz drob nie nia zia ren żwi ru o od po wied niej wiel ko ści, któ re bę dą mo -
gły speł niać ro lę ga stro li tów. W tym ce lu za ku pio ne ok. 600 ton żwi ru wy sy py wa no
w miej scach otwar tych, rów nież przy le śnych dro gach, gdzie pta ki ma ją moż li wość
ob ser wa cji oto cze nia i uciecz ki w ra zie po ja wie nia się nie bez pie czeń stwa. 

Rów no le gle z ak tyw ną ochro ną re ali zo wa ną przez nad le śnic twa pro wa dzo ny był
mo ni to ring głusz ca, co po zwa la oce nić na bie żą co jej efek ty. Za kres prac zwią za nych
z mo ni to rin giem i osło ną na uko wą fi nan so wał lu bel ski urząd wo je wódz ki. Przy oka -
zji mo ni to rin gu głusz ca człon ko wie Lu bel skie go To wa rzy stwa Or ni to lo gicz ne go in -
wen ta ry zo wa li za gro że nia i róż ne zmia ny za cho dzą ce w osto jach. 

Wszyst kie za gad nie nia mo gą ce mieć wpływ na po pu la cję głusz ca oma wia ne by -
ły na spo tka niach ro bo czych le śni ków, or ni to lo gów i wo je wódz kie go kon ser wa to ra
przy ro dy. Przy pra cach zwią za nych z ak tyw ną ochro ną głusz ca w po szcze gól nych
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nad le śnic twach współ pra co wa no z ko ła mi ło wiec ki mi i z wo je wódz kim kon ser wa -
to rem przy ro dy. 

Aby za cho wać po pu la cję te go pięk ne go i rzad kie go ga tun ku, ko niecz ne są dal -
sze dzia ła nia ogra ni cza ją ce wpływ ist nie ją cych za gro żeń. Dla te go pro gram jest kon -
ty nu owa ny w 2007 r. 

RDLP w Lu bli nie wy stą pi ła do Wo je wódz kie go Fun du szu Ochro ny Śro do wi ska
i Go spo dar ki Wod nej o do fi nan so wa nie re duk cji dra pież ni ków w re jo nie wy stę po wa -
nia głusz ca w Pusz czy Sol skiej. Pro jekt był re ali zo wa ny w czte rech nad le śnic twach
pusz czań skich. W 2007 r. w ra mach od strza łu re duk cyj ne go po zy ska no 560 li sów.

Rów nież w 2007 r. przy go to wa no ko lej ną pro po zy cję ak tyw nej ochro ny głusz ca
na la ta 2008–2009, roz sze rza jąc ją o Nad le śnic two Na rol (RDLP Kro sno). Pro po zy cja
ta skie ro wa na do Eko Fun du szu jest kon ty nu acją pro gra mu re ali zo wa ne go w la tach
2003–2006.

W 2007 r. Nad le śnic two Zwie rzy niec za pro po no wa ło utwo rze nie re zer wa tu przy -
ro dy w ostoi głusz ca. Re zer wat bę dzie obej mo wał ok. 300 ha la su na „Wiel kim Ba -
gnie”– sie dlisk, gdzie od daw na utrzy mu je się osto ja głusz ca. 

Pod su mo wa nie

Obec nie, po za koń cze niu pro gra mu, na su wa ją się uwa gi do ty czą ce ochro ny
głusz ca na Lu belsz czyź nie.
1. Wy ni ki mo ni to rin gu głusz ca wy ka zu ją, że je go li czeb ność utrzy mu je się ostat -

nio na sta łym po zio mie, co mo że wy ni kać z ak tyw nej ochro ny.
2. W dal szym cią gu ko niecz ne są szko le nia i róż ne go ro dza ju cy klicz ne spo tka nia

ro bo cze le śni ków (le śni czych, Stra ży Le śnej, in ży nie rów nad zo ru i nad le śni -
czych) z or ni to lo ga mi pro wa dzą cy mi mo ni to ring i wo je wódz kim kon ser wa to -
rem przy ro dy, jak rów nież in ny mi spe cja li sta mi w tej dzie dzi nie. 

3. Istot ne pro ble my za gra ża ją ce po pu la cji głusz ca na Lu belsz czyź nie nie zni kły po
za koń cze niu pro gra mu, dla te go ak tyw na ochro na po win na być kon ty nu owa na
w na stęp nych la tach. 

4. Wy ni ki mo ni to rin gu wska zu ją, że li czeb ność li sa nie spa da. Szcze pion ki prze -
ciw wście kliź nie w osto jach głusz ca są wy kła da ne z jesz cze więk szą in ten syw no -
ścią niż w ubie głych la tach.

5. Ko niecz ne są dzia ła nia ma ją ce na ce lu za trzy ma nie wo dy w le sie, np. wy pły ca -
nie lub za sy py wa nie naj bar dziej nie bez piecz nych ro wów. Wa run kiem utrzy ma -
nia obec nej li czeb no ści głusz ca w Pusz czy Sol skiej jest za cho wa nie bo rów ba gien -
nych, któ re utrud nia ją pe ne tra cję lu dzi i zwie rząt.

6. Obec nie na Lu belsz czyź nie nie ma po trze by in tro duk cji głusz ca, na to miast ko -
niecz na jest dal sza ak tyw na ochro na po pu la cji te go ga tun ku.

7. Do tych cza so we dzia ła nia ochron ne, zwłasz cza te do ty czą ce ogra ni cza nia li czeb -
no ści dra pież ni ków, przy czy ni ły się do za ha mo wa nia spad ku li czeb no ści głusz -
ca. Za nie cha nie tych dzia łań mo że do pro wa dzić do za gro że nia je go po pu la cji
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i zmar no wa nia do tych cza so wych wy sił ków pro wa dzo nych przez La sy Pań stwo -
we, Eko Fun dusz i Urząd Wo je wódz ki w Lu bli nie. 

8. Ko niecz ne są roz wią za nia sys te mo we wpro wa dza ją ce w la sach spe cjal ne za sa dy
go spo da ro wa nia do sto so wa ne do po trzeb głusz ca w nad le śnic twach, gdzie ten
ga tu nek wy stę pu je.
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Em ma nu el Méno ni, Clau de No voa, Marc Mon ta dert

Ochro na głusz ca w Pusz czy Au gu stow skiej.
Pod su mo wa nie ob ser wa cji z wi zy ty w dniach
28–30 ma ja 2007 r. 
Ca per ca il lie con se rva tion in the Au gu stow ska 
Pri me val Fo rest – sum ma ry of the ob se rva tions 
be twe en 28 and 30 May 2007 

Sło wa klu czo we: głu szec Te trao uro gal lus, go spo dar ka le śna, ochro na głusz ca,
Pusz cza Au gu stow ska, Pol ska

SUM MA RY

At the end of May 2007, we visited the Augustowska Primeval Forest. This extensive forest
area is dominated by Scots pine Pinus sylvestris, with an admixture of Norway spruce Picea
excelsa. Although most of the stands are extremely regular, they seem suitable, though not
optimal, for the capercaillie. Forest management has a negative effect on the capercaillie
population, because young stands are too dense, have no low branches for feeding and, as
a result of final harvest, the best habitats (winter feeding areas, leks, nesting and brood
rearing places) remain destroyed for a long time. A conservation plan should reconcile with
the spatial requirement of the capercaillie (20–100 ha for a single adult, 200-1,000 ha for
a lekking group, 10,000 ha (as a minimum) for a viable population). Natural regeneration
would be a good solution to improve the structure of stands. In the case of plantations, it
would be preferable to ensure low stand density, and retain unrestocked open areas. Young
stands have to be thinned as soon as possible, in order to improve the development of floor
vegetation and prevent birds from being scared away. Metal net fences should not be used.
Some of the protective actions carried out in the Augustowska Primeval Forest are useless,
or even dangerous for capercaillie, e.g. piles of branches are sometimes used to protect chicks
against birds of prey. Such piles can be a good hiding place for pine marten Martes martes,
so they can pose a threat to birds. 

Key words: capercaillie Tetrao urogallus, forest management, capercaillie protection,
Augustowska Primeval Forest, Poland 

W dniach od 28 do 30 ma ja 2007 r. wi zy to wa li śmy Pusz czę Au gu stow ską, ze szcze -
gól nym uwzględ nie niem to ko wisk głusz ca, czyn nych i opusz czo nych. Więk szą część
te go kom plek su le śne go po kry wa so sna Pi nus sy lve stris i świerk Pi cea excel sa. Dół la su
na roz le głych po wierzch niach jest po kry ty krze win ka mi z ro dzi ny wrzo so wa tych,
szcze gól nie bo rów ką czer ni cą Vac ci nium myr til lus, bo rów ką brusz ni cą Vac ci nium vi tis -
-ida ea oraz lo kal nie ło chy nią Vac ci nium uli gi no sum i żu ra wi ną Vac ci nium oxy coc cus lub
ba gnem zwy czaj nym Le dum pa lu stre. Po zo sta łe ob sza ry po ra sta ją mchy i tra wy. Gle ba
jest bar dzo piasz czy sta i kwa śna, i – co wi dać po ro śli nach ru na i tem pie przy ro stu
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drzew ob ser wo wa ne go na pniach – wy da je się ubo ga. Sie dli ska wy ka zu ją zróż ni co wa -
ne wzor ce wil got no ści, od sta diów su chych, po kry tych przez bo rów kę brusz ni cę, aż do
bar dzo mo krych ob sza rów bo ru ba gien ne go z tor fow cem Spha gnum i żu ra wi ną, z sie -
dli ska mi przej ścio wy mi. Na du żych ob sza rach struk tu ra drze wo sta nów jest nie zwy kle
re gu lar na, z so sna mi rów ny mi wie kiem i roz mia ra mi, czę sto dość silnie zwarta. Przy
tym ga tun ku drze wa ko ro ny są mniej lub wię cej zwar te. Świerk jest czę sto, lecz nie za -
wsze obec ny ja ko do miesz ka, a je go za gęsz cze nie wy ka zu je znacz ną zmien ność na róż -
nych ob sza rach. Na czę ści po wierzch ni zu peł nie nie wy stę pu je, cza sem ro śnie rzad ko
i je go udział jest ni ski, a na po zo sta łych po wierzch niach two rzy gę ste drze wo sta ny. Na
nie licz nych po wierzch niach świerk jest ga tun kiem do mi nu ją cym i tam ko ro ny czę sto
ma ją sil ne zwar cie, a po kry cie gle by jest bar dzo ubo gie lub nie wy stę pu je. 

La sy te mo gą two rzyć do syć do bre śro do wi sko dla głusz ca o na stę pu ją cych ce -
chach:
� sil ne roz po wszech nie nie krze wi nek wrzo so wa tych, bar dzo waż nych od wio sny

do je sie ni ja ko po karm i ukry cia,
� roz po wszech nie nie so sny, naj lep sze go ga tun ku drze wa po kar mo we go zi mą,
� względ nie ni ska ży zność gle by, po zwa la ją ca do syć ła two utrzy mać umiar ko wa -

ne zwar cie ko ron, 
� re la tyw nie nie wiel ką mo zai kę wil got nych, umiar ko wa nych i su chych sie dlisk,

któ ra pro wa dzi do względ nie do bre go zróż ni co wa nia war stwy po kry wy gle by.
Po zwa la to na wy kształ ce nie sze re gu róż nych mi kro sie dlisk w ska li re wi ru osob -
ni cze go głusz ca. 

Uwagi do ty czą ce przy dat no ści la sów Pusz czy 
Au gu stow skiej dla głusz ca

1. Mi mo że drze wo sta ny są nie zwy kle re gu lar ne i czę sto tyl ko jed no pię tro we, wie -
le po wierzch ni wy da je się od po wied nich, cho ciaż nie opty mal nych dla pta ków,
po nie waż za gęsz cze nie drzew jest nie za wy so kie. Ta ka sy tu acja by ła ob ser wo -
wa na szcze gól nie na po wierzch niach po pra wia nych przez pew ne cię cia przed -
ręb ne, gdzie drze wa są wy star cza ją co du że (drze wo sta ny ręb ne są w wie ku po ni -
żej 100 lat, aż do 160 lat, głów nie w re zer wa tach le śnych).

2. Wa run ki by ły by lep sze, gdy by wpro wa dzić po je dyn czo lub w ma łych gru pach
mło de świer ki lub ja łow ce, zwięk sza ją ce moż li wość ukry cia. Obec ność świer ka
po pra wia śro do wi sko, gdy je go udział nie prze kra cza 20%. Świer ki mo gą do star -
czyć szcze gól nie pi sklę tom i gniaz dom schro nie nia przed dra pież ni ka mi, bu rza -
mi lub na wet in ten syw ny mi opa da mi śnie gu. 

3. Dla kon tra stu, przy do mi nu ją cym pię trze świer ko we go pod szy tu prze kra cza ją -
cym 50%, śro do wi sko jest praw do po dob nie nie przy dat ne, szcze gól nie przy wy so -
kim udzia le po kry cia. Miej sca mi wpro wa dzo ne zo sta ły dąb i buk pod drze wo -
sta nem so sno wym. Ich wpływ mo że być ta ki sam jak świer ka, sto sow nie do
za gęsz cze nia la tem i je sie nią, na to miast zi mą ma ma łe zna cze nie. 
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Praw do po dob ne kon se kwen cje obec nej go spo dar ki le śnej
dla po pu la cji głusz ca

Go spo dar ka le śna opie ra się na za rzą dza niu drze wo sta nem w każ dym wie ku,
po cho dzą cym z gę stych upraw, czę sto za kła da nym po przy go to wa niu gle by. Na upra -
wach pro wa dzo ne są czysz cze nia po osią gnię ciu zwar cia. Osta tecz nie po zo sta ją ce
du że drze wa są ści na ne, gdy osią gną wiek ok. 100–160 lat. 

Kon se kwen cje ta kie go spo so bu za rzą dza nia dla głusz ca są na stę pu ją ce:
� mło de drze wo sta ny są za gę ste, ge ne ral nie nie przy dat ne dla głusz ca (praw do po -

dob nie z wy jąt kiem cał kiem mło dych upraw dla lę gów);
� wy so kie za gęsz cze nie drzew w mło dych drze wo sta nach po wo du je, że zbyt ma ło

drzew wy kształ ca po przecz ne, ni skie ga łę zie, a więc licz ba do brych miejsc że ro -
wa nia i od po czyn ku jest nie do sta tecz na; czę sto ta kie drze wa wy stę pu ją je dy nie
wzdłuż dróg le śnych; 

� z tej sa mej przy czy ny we ge ta cja na dnie la su jest bar dzo ubo ga pod mło dy mi
drze wo sta na mi, do pó ki cię cia nie pozwolą na do tar cie wy star cza ją cej ilo ści świa -
tła do grun tu;

� bar dzo re gu lar na struk tu ra, czę sto z tyl ko jed ną lub dwo ma pię tra mi ko ron,
stwa rza wa run ki ży cia nie zbyt od po wied nie dla głusz ca, po nie waż dno la su jest
bar dzo do brze wi docz ne; w nie któ rych miej scach zu peł nie bra ku je ukryć, a więc
po dat ność na dra pież nic two mo że być bar dzo wy so ka; po nad to pta ki mo gą być
wraż li we na pło sze nie przez lu dzi (dłuż szy dy stans uciecz ki przy bra ku ukryć);

� w cza sie zrę bów zu peł nych naj lep sze śro do wi ska (zi mo we ob sza ry że ro wa nia,
to ko wi ska, miej sca gniaz do wa nia i wo dze nia pi skląt) są nisz czo ne na dłu gi czas.
W nie któ rych przy pad kach pta ki mo gą prze mie ścić się w tym kry tycz nym okre -
sie do są sied nich bio to pów o od po wied nich wa run kach, wy stę pu ją cych w nie da -
le kiej od le gło ści. Za zwy czaj jed nak, po nie waż po wierzch nia zrę bu jest du ża,
praw do po dob nie w wie lu przy pad kach nie ma wy star cza ją cych po wierzch ni od -
po wied nich bio to pów w po bli żu pier wot ne go cen trum are ału przed wy cię ciem
la su, i pta ki gi ną lub opusz cza ją te ren. (Pu bli ka cje i bro szu ry z Nor we gii do ku -
men tu ją to bar dzo do brze w po dob nych sy tu acjach). 

Za le ce nia w ce lu po pra wy sy tu acji głusz ca

1. Plan dzia łań po wi nien być sto so wa ny przy uwzględ nie niu wy ma gań prze strzen -
nych głusz ca (20–100 ha dla po je dyn cze go pta ka, 200–1000 ha dla gru py wo kół to -
ko wi ska, co naj mniej 10 000 ha dla ży wot nej po pu la cji). Nie wol no ogra ni czać
dzia łań tyl ko dla ob sza ru to ko wi ska.

2. Naj lep szym roz wią za niem dla po pra wy struk tu ry la su jest wy ko rzy sta nie od no -
wie nia na tu ral ne go. Po nad to ta ki pro ces użyt ko wa nia ogra ni cza przy go to wa nie
gle by i po zwa la ochro nić we ge ta cję na dnie la su. 
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3. W przy pad ku upraw na le ży pre fe ro wać mniej sze za gęsz cze nie (luź niej szą więź -
bę) oraz ochro nę nie od no wio nych po wierzch ni lub brze gów, wy star cza ją co du -
żych, że by drze wa wy kształ ci ły po zio me ga łę zie (do przy szłe go że ro wa nia zi mą)
oraz roz wi nę ło się ru no le śne sta no wią ce po karm let ni oraz śro do wi sko lę go we.
Ide al ne by ły by od po wied nie pro por cje otwar te go lub pół otwar te go śro do wi ska
le śne go zaj mu ją ce przy naj mniej 30% po wierzch ni w cen trum are ału lo kal nej po -
pu la cji głusz ca. Wo bec bra ku ta kich po wierzch ni na le ży two rzyć je sztucz nie,
po przez cię cia we wnątrz mło dych i gę stych drze wo sta nów. 

4. W ten sam spo sób cię cia w drze wo sta nach (trze bie że wcze sne) na le ży wy ko nać
tak szyb ko, jak to moż li we w ce lu po pra wy roz wo ju ro ślin no ści ru na i moż li wo -
ści uciecz ki pta ków. 

5. We wszyst kich przy pad kach na le ży ko niecz nie zre zy gno wać z gro dze nia me ta -
lo wy mi siat ka mi (po waż ne ry zy ko ko li zji) lub osta tecz nie po pra wić ich wi docz -
ność. 

6. Pod czas zrę bów zu peł nych na le ży chro nić część drzew (o niż szej war to ści eko -
no micz nej, zła ma nych, dziu pla stych, sil nie uga łę zio nych, nie ko mer cyj nych ga -
tun ków, jak brzo zy, wierz by). Po zo sta wie nie co naj mniej 10 drzew na hek tar po -
win no być war to ścią pro go wą. To po win no po zwo lić utrzy mać po wierzch nię
przy dat ną dla pew nych po trzeb ży cio wych głusz ca. 

7. Za bie gi cię cia w drze wo sta nach po win ny być pro wa dzo ne ostroż nie, a nie bar -
dzo sil nie. Naj lep szym okre sem wy ko ny wa nia cięć jest je sień.

Uwa gi do ty czą ce spe cy ficz nych dzia łań ma ją cych po pra wić
wa run ki by to wa nia głusz ca

1. W jed nym przy pad ku kom plet nie wy cię to od no wie nie brzo zo we na du żym to ko -
wi sku w bo rze ba gien nym. Le piej by ło by ochro nić część mło dych brzóz, gdyż
do star cza ją wio sen ne go po ży wie nia ku rom.

2. Spe cjal ne miej sca od po czyn ku dla głusz ca by ły two rzo ne przy uży ciu mło dych
drzew ści na nych wy so ko i opie ra nych strza łą o zie mię w for mie trój ką ta. Je ste -
śmy za sko cze ni ta ki mi prak ty ka mi, wąt pi my w ich ce lo wość. 

3. Płaty podszytów świer kowych zo sta ły po sa dzo ne na to ko wi sku oraz bar dzo bli -
sko nie go, praw do po dob nie ja ko ukry cie, pod czas gdy by ło tam pod do stat kiem
lub na wet zbyt du żo mło de go świer ka. Ta kie pod sa dze nia mo gą do brze słu żyć
w przy pad ku ubo gie go drze wo sta nu so sno we go bez żad ne go pod szy tu, je śli ich
cał ko wi ta po wierzch nia nie jest zbyt du ża (po ni żej 25%).

4. Sto sy ga łę zi zo sta ły uło żo ne w ce lu ochro ny pi skląt przed pta ka mi dra pież ny mi.
W oglą da nym le sie jest to praw do po dob nie bez ce lo we, po nie waż wy star cza ją -
cych ukryć do star cza ją ni skie ga łę zie ma łych drzew. Ster ty ta kie są praw do po -
dob nie uży tecz ne w sy tu acji bar dzo ubo gie go po kry cia gle by i wy so kie go za gęsz -
cze nia dra pież ni ków. W Pusz czy Au gu stow skiej prze ciw nie, mo gą one do star czać
od po wied nich ukryć ku nom Mar tes mar tes i z te go po wo du two rzyć za gro że nie. 
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To masz Zwi jacz -Ko zi ca

To ko wi ska cie trze wi w cen tral nej czę ści 
Ta trzań skie go Par ku Na ro do we go 
i ich po ten cjal ne za gro że nie ze stro ny 
nar ciar stwa
Black gro use leks in the cen tral part 
of the Ta tra Na tio nal Park and the ir po ten tial thre ats
from ski to urism 

Sło wa klu czo we: cie trzew Tetrao tetrix, to ki, za bu rze nia, an tro po pre sja, 
nar ciar stwo, Ta try, Pol ska

SUM MA RY

An intensive monitoring of black grouse leks was carried out in the central part of the Tatra
National Park in the years 2001–2007. The leks were identified using snow tracking and direct
observation methods. All observed cocks displayed individually, often translocating. The
identified black grouse leks are located above the upper timberline at an elevation of 1595–
1845 m a.s.l. Due to a high mobility of cocks, is was impossible to assess their number.
A maximal density of lekking black grouse was estimated at 0.6–2.4 individuals per 1,000
hectares. All leks are located in the neighbourhood of ski routes at the mount Kasprowy
Wierch. Modernization of the ski lift on Kasprowy Wierch, as well as the growing popularity
of off-trail skiing is a potential threat to the black grouse population in this part of the
National Park. 

Key words: black grouse Tetrao tetrix, leks, disturbance, anthropopressure, ski tourism, 
Tatra Mountains, Poland 

Pierw sze in for ma cje o wy stę po wa niu cie trze wia (Te trao te trix) w Ta trach Pol skich
po cho dzą z po ło wy XIX w. (Wo dzic ki 1851). Od te go cza su po ja wi ło się wie le pu bli ka -
cji wspo mi na ją cych o cie trze wiach w Ta trach. Są to jed nak je dy nie krót kie wzmian -
ki na te mat li czeb no ści i miejsc spo ty ka nia tych pta ków. Jak do tąd na te re nie Tatr nie
prze pro wa dzo no oce ny li czeb no ści cie trze wi przy uży ciu obiek tyw nych me tod, np.
przez li cze nie to ku ją cych ko gu tów. In for ma cje na te mat ta trzań skich to ko wisk tych
pta ków są bar dzo la ko nicz ne i roz bież ne. Do ma niew ski (1930) pi sze na przy kład, że
w Ta trach „sta łych to ko wisk nie ma”, a Po do biń ski (1961) wy mie nia osiem róż nych re -
jo nów „zna nych od daw na ja ko to ko wi ska” cie trze wi. Da ne na te mat li czeb no ści cie -
trze wi w Ta trzań skim Par ku Na ro do wym opar te na wy ryw ko wych ob ser wa cjach są
nie zbyt pew ne (Juch nie wicz, Ze mbrzu ski 1996). Mi mo to uwa ża się, że wy stę pu je tu
licz na i sta bil na po pu la cja tych pta ków (Ka mie niarz 2002, 2004).

W wa run kach Eu ro py Za chod niej i Środ ko wej naj więk sze i naj bar dziej sta bil ne
po pu la cje cie trze wi wy stę pu ją w Al pach (Storch 2000). Jed no cze śnie co raz licz niej sze



są do nie sie nia in for mu ją ce o ne ga tyw nym wpły wie róż nych form nar ciar stwa na
gór skie po pu la cje cie trze wi (Ze itler 2000, Ar let taz i in. 2007). Jak już wspo mnia no,
w przy pad ku cie trze wi ta trzań skich nie ma pew nych wia do mo ści na te mat ich li -
czeb no ści i dy na mi ki. Nie ule ga jed nak wąt pli wo ści, że ta sto sun ko wo nie wiel ka po -
pu la cja pod da na jest sil nej an tro po pre sji, w tym tak że ze stro ny nar cia rzy. W sa mym
środ ku are ału zaj mo wa ne go przez cie trze wie w Ta trzań skim Par ku Na ro do wym
znaj du je się je den z naj po pu lar niej szych ośrod ków nar ciar skich w Pol sce. Obec nie
pro wa dzo na jest roz bu do wa in fra struk tu ry nar ciar skiej w tym re jo nie za po cząt ko -
wa na w 2000 r. prze bu do wą i kil ku krot nym zwięk sze niem prze pu sto wo ści ko lei
krze seł ko wej w Ko tle Gą sie ni co wym. W grud niu 2007 r. zo sta ła od da na do użyt ku
no wa ko lej gon do lo wa na Ka spro wy Wierch o dwu krot nie więk szej prze pu sto wo ści
niż do tych czas. Do kład ne roz po zna nie sy tu acji po pu la cyj nej cie trze wi w tym re jo nie
sta ło się spra wą bar dzo pil ną. 

Ce lem ni niej szej pra cy by ło zlo ka li zo wa nie to ko wisk cie trze wi na ob sza rze Ta -
trzań skie go Par ku Na ro do we go, obej mu ją cym te re ny nar ciar skie Ka spro we go Wier -
chu i ich oto cze nie, okre śle nie li czeb no ści to ku ją cych ko gu tów, a tak że okre śle nie
in ten syw no ści za bu rzeń po wo do wa nych przez nar ciar stwo.

Me to dy

Ba da nia pro wa dzo no w la tach 2001–2007 w cen tral nej czę ści Ta trzań skie go Par -
ku Na ro do we go, po mię dzy Do li ną Pańsz czy cy na wscho dzie, Su chym Wier chem
Kon drac kim na za cho dzie, gra ni cą pań stwa na po łu dniu oraz zwar tym ob sza rem
le śnym na pół no cy. Uwzględ nio no tak że ob ser wa cje do ko na ne w ok. 200-me tro wym
pa sie przy gra nicz nym, na te re nie sło wac kie go Ta trzań skie go Par ku Na ro do we go
(TA NAP). Jest to te ren wy so ko gór ski, obej mu ją cy pię tra ro ślin ne od gór nej czę ści re -
gla gór ne go, przez za ro śla ko so drze wi ny i łą ki al pej skie, po dol ne frag men ty pię tra
tur nio we go. Ob szar ba dań obej mo wał ok. 16,7 km2, co sta no wi w przy bli że niu jed -
ną pią tą are ału wy stę po wa nia cie trze wi w pol skich Ta trach. Ana li zo wa ny te ren znaj -
du je się w ca ło ści w stre fie ochro ny ści słej, jest jed nak roz człon ko wa ny gę stą sie cią
szla ków tu ry stycz nych, tras nar ciar skich, nar to strad i ko lei li no wych.

W okre sie od mar ca do ma ja pe ne tro wa no ba da ny ob szar, wy szu ku jąc miej sca to -
ko wa nia cie trze wi. Lo ka li za cję to ko wisk usta la no na pod sta wie tro pów i śla dów po -
zo sta wia nych przez pta ki na śnie gu, jed no znacz nie wska zu ją cych, że w da nym miej -
scu to ko wał ko gut cie trze wia (nie re gu lar ne tra sy tro pów, śla dy skrzy deł, brak śla dów
że ro wa nia). We wstęp nym okre śla niu miejsc to ko wa nia po moc ne też by ły sły sza ne
z da le ka od gło sy beł ko ta nia. W wy ty po wa nych w ten spo sób miej scach do ko ny wa no
bez po śred nich ob ser wa cji w go dzi nach wcze sno po ran nych.

Przez ca ły okres ba dań pro wa dzo no kon tro lę ru chu nar ciar skie go, okre śla jąc za -
sięg użyt ko wa nia nar ciar skie go, za rów no do zwo lo ne go prze pi sa mi Ta trzań skie go
Par ku Na ro do we go, jak i nie le gal ne go, upra wia ne go po za te re na mi udo stęp nio ny -
mi. Za sięg in ten syw ne go użyt ko wa nia nar ciar skie go w są siedz twie udo stęp nio nych
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tras zjaz do wych okre ślo no w wy mia rze po wierzch nio wym. Na po zo sta łych te re nach
okre śla no je dy nie prze bieg licz niej uczęsz cza nych szla ków. Prze ana li zo wa no tak że
zmia ny w for mal nym udo stęp nie niu ob sza ru TPN dla nar ciar stwa.

Wszyst kie ob ser wa cje, za rów no do ty czą ce cie trze wi, jak i nar ciar stwa na no szo -
ne by ły na ma py cy fro we TPN za po mo cą pro gra mu Arc GIS. Pro gram ten oraz cy fro -
wy mo del te re nu znaj du ją cy się w za so bach da nych prze strzen nych TPN wy ko rzy sta -
no tak że do okre śle nia wy so ko ści nad po zio mem mo rza miejsc to ko wa nia, od le gło ści
po mię dzy ni mi oraz po wierzch ni te re nów użyt ko wa nych nar ciar sko oraz dłu go ści
szla ków i nar to strad.

Wy ni ki

Na ba da nym ob sza rze w cią gu sied miu se zo nów wio sen nych zlo ka li zo wa no 
26 miejsc to ko wa nia cie trze wi. W pierw szym i ostat nim ro ku nie uda ło się udo ku -
men to wać ani jed ne go ta kie go przy pad ku. W la tach 2002–2006 licz ba stwier dzo nych
to ko wisk wa ha ła się od 2 do 8. Naj wcze śniej śla dy to ko wi ska za no to wa no 18 mar ca
(2002 r.), naj póź niej sza ob ser wa cja po cho dzi z 15 czerw ca (2005 r.). To ko wi ska zlo -
ka li zo wa ne by ły po wy żej gór nej gra ni cy la su, na wy so ko ści 1595–1845 m n.p.m.

Ryc. 1. Tropy cietrzewia na śniegu (fot. T. Zwijacz-Kozica)



(śred nio 1690 m n.p.m., SD = 68). Więk szość stwier dzo nych lo ka li za cji za kwa li fi ko wa -
no ja ko to ko wi ska gra nio we (po ło żo ne na grzbie tach, szczy tach lub prze łę czach). Je -
dy nie dwa miej sca to ko wa nia po ło żo ne by ły na sto ku w więk szej od le gło ści od gra -
ni (100–200 m). Wszyst kie miej sca to ko wa nia znaj do wa ły się na te re nie otwar tym. Na
po cząt ku se zo nu to ki od by wa ły się wy łącz nie na śnie gu, w tym tak że na po wierzch -
ni ukry tych pod po kry wą śnież ną, zwar tych za ro śli ko so drze wi ny. Póź niej, w mia rę
ustę po wa nia po kry wy śnież nej, ko gu ty to ko wa ły głów nie na po la nach po mię dzy
pła ta mi ko so drze wi ny i po nad nią.

Przez wszyst kie ko lej ne se zo ny ob ser wo wa no je dy nie po je dyn cze to ku ją ce ko -
gu ty. Rów nież śla dy po zo sta wio ne na śnie gu świad czą o tym, że na ba da nym ob sza -
rze cie trze wie to ku ją in dy wi du al nie. Je dy na jed no cze sna ob ser wa cja dwóch ko gu -
tów po cho dzi z 22 ma ja 2004 r., a do ty czy pta ków od po czy wa ją cych w go dzi nach
po po łu dnio wych, w od le gło ści ok. 300 m od sie bie. Stwier dzo no, że w cią gu dnia
pta ki czę sto zmie nia ją miej sce to ków. Naj więk sza stwier dzo na od le głość po mię dzy
are na mi to ko wy mi od wie dzo ny mi przez te go sa me go ko gu ta w cią gu jed ne go dnia
wy nio sła 1250 m (por. ryc. 2).

Prze miesz cza nie się ko gu tów ob ser wo wa no w re jo nie, z któ re go po cho dzi naj -
wię cej ob ser wa cji. Jest to od ci nek bocz nej gra ni po mię dzy Wiel kim Uhro ciem Ka -
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Ryc. 2. Szczegóły obserwacji pojedynczego tokującego cietrzewia z 26 kwietnia 2006 r.



spro wym a Ko pą Ma gu ry, znaj du ją cy się w cen trum ba da ne go ob sza ru. Od le głość
po mię dzy są sied ni mi to ko wi ska mi za ob ser wo wa ny mi w la tach 2002–2006 w tym
re jo nie wy no si od 0 (kil ku krot ne ob ser wa cje pta ków to ku ją cych w tym sa mym miej -
scu) do 450 m. Mak sy mal na od le głość mię dzy skraj ny mi to ko wi ska mi na tej gra ni
wy nio sła 1350 m. Po zo sta łe to ko wi ska (łącz nie pięć lo ka li za cji – dwie w 2005 r. i po
jed nej w la tach 2002, 2004 i 2006) po ło żo ne by ły na skra ju ob sza ru ba dań, w od le gło -
ści 1800–3600 m od to ko wisk z re jo nu Wiel kie Uhro cie – Ko pa Ma gu ry.

W okre sie ba dań na stą pi ło znacz ne zwięk sze nie za się gu użyt ko wa nia nar ciar -
skie go, za rów no w przy pad ku tras i szla ków ofi cjal nie udo stęp nio nych, jak i wy ko -
rzy sty wa nych wbrew obo wią zu ją cym prze pi som (tab. 1). W ostat nim ro ku ba dań
w oko li cy wszyst kich miejsc to ko wa nia cie trze wi stwier dzo nych w po przed nich la -
tach śla dy nart po ja wia ły się w kil ka dni od ostat nie go opa du śnie gu.

Dys ku sja

Zi den ty fi ko wa ne w trak cie ba dań to ko wi ska cie trze wi zlo ka li zo wa ne by ły w pię -
trze ko so drze wi ny, wy stę pu ją ce go po pół noc nej stro nie Tatr w pa sie wy so ko ścio -
wym 1550–1800 m n.p.m. Po je dyn cze ob ser wa cje po cho dzą z dol nej czę ści pię tra al -
pej skie go. We wło skich Al pach cie trzew spo ty ka ny jest głów nie w pa sie
przej ścio wym po mię dzy la sa mi igla sty mi a łą ka mi al pej ski mi, na wy so ko ści 1500–
1900 m n.p.m., a tak że w niż szych po ło że niach, na ob sza rze eko to nu po mię dzy la sa -
mi bu ko wy mi a wtór ny mi zbio ro wi ska mi łą ko wy mi, po cząw szy od 1000 m n.p.m.
(Ra man zin i in. 2002). W Al pach Ba war skich cie trze wie by ły spo ty ka ne od 1200 m
n.p.m. (je sie nią) po 2200 m n.p.m. (lę gi) (Ze itler, Glänzer 1996). Po rów nu jąc wy so -
ko ścio wy za sięg cie trze wi w Ta trach i Al pach, pa mię tać trze ba, że w Al pach gra ni ce
pię ter ro ślin nych bie gną znacz nie wy żej niż w Ta trach. Róż ni ce te miej sca mi wy no -
sić mo gą 500–600 m (Mi rek, Pię koś -Mir ko wa 2005). Więk szość al pej skiej po pu la cji
cie trze wi za sie dla więc sztucz ne zbio ro wi ska otwar te, po wsta łe w wy ni ku wie lu set -
let niej go spo dar ki pa ster skiej. Rów nież w Ta trach daw na go spo dar ka przy czy ni ła
się do prze rze dze nia zwar tych za ro śli ko so drze wi ny. Od cza su li kwi da cji pa ster stwa
na wy so ko gór skich ha lach w Ta trzań skim Par ku Na ro do wym ob ser wu je się in ten -
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Ta be la 1. 
Użyt ko wa nie nar ciar skie na te re nie ba dań

For ma użyt ko wa nia nar ciar skie go
Rok

2001 2007

Udo stęp nio ne tra sy nar ciar skie [ha] 68 68

In ten syw ne użyt ko wa nie nar ciar skie po za udo stęp nio ny mi tra sa mi [ha] 53 130

Szla ki nar ciar skie i nar to stra dy [km] 4 4,4

Szla ki pie sze udo stęp nio ne dla nar cia rzy [km] 6,9 28,4

Po pu lar ne szla ki nar ciar skie po za ob sza ra mi udo stęp nio ny mi [km] 6,5 13,4



syw ną suk ce sję wtór ną w kie run ku zbio ro wi ska za ro śli ko so drze wi ny (Wrze sień,
Zwi jacz -Ko zi ca 2006). Mo że mieć to istot ny, ne ga tyw ny wpływ na dal sze wy stę po wa -
nie cie trze wi w Ta trach.

Brak gru po wych to ko wisk cie trze wi na ba da nym ob sza rze jest w zgo dzie z ob ser -
wa cja mi Do ma niew skie go (1930), któ ry wspo mi nał, że w Ta trach „w cza sie to ków
od zy wa ją się tu i ów dzie po je dyn cze ko gu ty”. Rów nież w póź niej szym pi śmien nic -
twie nie ma wia ry god nych do nie sień na te mat gru po wych to ków cie trze wi w Ta -
trzań skim Par ku Na ro do wym. Po dob ne zja wi sko stwier dzo no tak że w cen tral nej
Szwe cji (Höglund, Ströh 1997). Ja ko naj bar dziej praw do po dob ną przy czy nę ta kie go
za cho wa nia ko gu tów au to rzy ci po da ją ni skie za gęsz cze nie po pu la cji i brak od po -
wied nich miejsc na to ko wi ska. We wło skich Al pach w la tach 80. XX w. udział in dy wi -
du al nie to ku ją cych ko gu tów wy no si od 30 do 73%, przy sto sun ko wo ni skim za gęsz -
cze niu ko gu tów wy no szą cym śred nio 2,4 os./1000 ha (de Fran ce schi i in. 1991).
In dy wi du al ne to ki cie trze wi ob ser wo wał tak że Pu ga ce wicz (1998) w Ko tli nie Bie -
brzań skiej, rów nież za uwa ża jąc zwią zek te go zja wi ska z ni skim za gęsz cze niem ko gu -
tów (1–2 os./1000 ha). Ten sam au tor za ob ser wo wał tak że czę ste prze miesz cza nie się
ko gu tów to ku ją cych in dy wi du al nie, co utoż sa mia z ak tyw nym po szu ki wa niem kur.

Nie uda ło się usta lić licz by to ku ją cych ko gu tów na ba da nym te re nie. Unie moż -
li wi ła to du ża ru chli wość tych pta ków. Nie moż na wy klu czyć tak że dal szych prze lo -
tów, dla te go oce na li czeb no ści na pod sta wie nie jed no cze snych stwier dzeń, do ko ny -
wa nych na wet w cią gu jed ne go dnia, mo że pro wa dzić do za wy ża nia wy ni ków.
Okre ślo no jed nak, że mak sy mal na licz ba to ku ją cych ko gu tów na ba da nym te re nie
wa ha ła się w po szcze gól nych la tach od 1 do 3–4 osob ni ków, co da je za gęsz cze nie rzę -
du 0,6–2,4 ko gu tów na 1000 ha. Za gęsz cze nie to na le ży okre ślić ja ko ni skie. Ze wzglę -
du na nie wiel ką li czeb ność trud no jest mó wić o ja kich kol wiek tren dach w dy na mi -
ce po pu la cji. Ak tu al na li czeb ność cie trze wi w Ta trzań skim Par ku Na ro do wym,
sza co wa na na pod sta wie przy pad ko wych ob ser wa cji, okre śla na jest na 40–50 osob -
ni ków (Zię ba, Zwi jacz -Ko zi ca 2008). Za kła da jąc, że w po zo sta łej czę ści za się gu cie -
trze wia w TPN za gęsz cze nie jest po dob ne do za no to wa ne go w cen tral nej czę ści
parku, na le ży przy jąć, że jest to war tość mak sy mal na, od po wia da ją ca licz bie 20 to -
ku ją cych ko gu tów. Po dob ne sza cun ki po da wa no w prze szło ści, np. w 1954 r. by ło to
co naj mniej 5 ko gu tów (Po do biń ski 1954), w 1959 r. „we dług dość do kład nych ob li -
czeń w te re nie” mia ło w TPN to ko wać 13 sam ców (Po do biń ski 1961), w 1961 r. ok. 8
(Po do biń ski 1963), w 1970 r. – 19 ko gu tów (Po do biń ski 1971), a w 1974 r. ok. 15 ko gu -
tów (Po do biń ski 1976). 

Se zon nar ciar ski w re jo nie Ka spro we go Wier chu trwa do pierw szych dni ma ja
i obej mu je mniej wię cej pierw szą po ło wę okre su wio sen nych to ków cie trze wi. Po za
wła ści wym se zo nem, któ re go ko niec tra dy cyj nie wy zna cza ostat ni dzień kur so wa nia
ko lei li no wych przed ich wio sen ną prze rwą, na ob sza rze ba dań po ja wia ją się po je -
dyn czy nar cia rze wy so ko gór scy. Za ob ser wo wa ne w la tach 2001–2007 zwięk sze nie
za się gu i pe ne tra cji nar ciar skiej ba da ne go ob sza ru mia ło zwią zek z wpro wa dze niem
przez TPN no wych re gu la cji do ty czą cych ru chu nar ciar skie go oraz ro sną cą po pu lar -
no ścią tzw. nar ciar stwa fre eraj do we go i eks tre mal ne go.
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Dy na micz ny roz wój nar ciar stwa wy so ko gór skie go zwa ne go też skial pi ni zmem
ob ser wo wa ny jest w Al pach od lat 80. XX w. (Ze itler 2005). Do Pol ski i w Ta try do tarł
on z pew nym opóź nie niem, jed nak już w pierw szych la tach XXI w. więk szość szla -
ków tu ry stycz nych w Ta trach użyt ko wa na by ła zi mą przez nar cia rzy wy so ko gór -
skich, bez wzglę du na to, czy by ło to zgod ne z prze pi sa mi, czy też nie. Stop nio wo
zwięk szał się tak że ruch nar ciar ski po za szla ka mi. W 2004 r. za rzą dze niem nr 10
z dnia 30 li sto pa da dy rek cja TPN czę ścio wo za ak cep to wa ła ten stan, do pusz cza jąc
ruch nar ciar ski na wszyst kich szla kach pie szych. Jed no cze śnie wy zna czo no kil ka
no wych szla ków nar ciar skich i wpro wa dzo no za pis po zwa la ją cy na zej ście ze szla ku
w wa run kach zi mo wych, je śli prze ma wia ją za tym wzglę dy bez pie czeń stwa. Po
wpro wa dze niu w ży cie no wych prze pi sów za ob ser wo wa no dal sze zwięk sza nie się
nie le gal nej pe ne tra cji nar ciar skiej na ob sza rze ochro ny ści słej TPN, w tym tak że
w osto jach cie trze wi. Za kła da nie świe że go śla du po za uczęsz cza ny mi szla ka mi i tra -
sa mi le ży u pod staw idei nar ciar stwa wy so ko gór skie go (De re ziń ska 2007). 

To ku ją ce cie trze wie nie są bez po śred nio za gro żo ne ze stro ny nar cia rzy, gdyż
pierw si z nich po ja wia ją się na sto kach zwy kle już po za koń cze niu po ran nych to -
ków. Stwier dzo no jed nak, że ruch nar ciar ski w osto jach cie trze wi po wo du je u tych
pta ków wzrost po zio mu hor mo nu stre su (Ar let taz i in. 2007). W Al pach Ba war skich
za ob ser wo wa no wy raź ny spa dek li czeb no ści cie trze wi w są siedz twie ośrod ków nar -
ciar skich (Ze itler 2000). Aby te mu prze ciw dzia łać wy zna czo no tam stre fy za mknię -
te dla nar cia rzy, a prze strze ga nia prze pi sów pil nu je po li cja, na kła da jąc ka ry w wy -
so ko ści 200 eu ro (Ze itler 2006). W TPN ist nie je na kaz po ru sza nia się po
wy zna czo nych szla kach i tra sach, któ ry po wi nien za bez pie czać osto je zwie rzy ny
przed nie po wo ła ną pe ne tra cją. Nie jest on jed nak ści śle prze strze ga ny. Wpro wa dza -
nie w 2004 r. moż li wo ści zej ścia ze szla ku w po szu ki wa niu bez piecz niej sze go wa -
rian tu tra sy spo wo do wa ło zwięk sze nie się stre fy pe ne tro wa nej przez lu dzi i utrud -
ni ło eg ze ku cję obo wią zu ją cych prze pi sów. Mo że to sta no wić za gro że nie dla dal szej
eg zy sten cji cie trze wi w naj po pu lar niej szych re jo nach nar ciar skich, zwłasz cza po po -
dwo je niu prze pu sto wo ści ko lei li no wej na Ka spro wy Wierch.
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Wło dzi mierz Ci choc ki

Me to dy ka ba dań li czeb no ści głusz ców 
i cie trze wi oraz za gro że nia tych ga tun ków
w Ma ło pol sce w la tach 2001–2003
The me thods of as ses sing the po pu la tion si ze 
of ca per ca il lie and black gro use and thre ats 
to the se spe cies in the Ma ło pol ska Pro vin ce 
in 2001–2003 

Sło wa klu czo we: cie trzew Tetrao tetrix, głu szec Tetrao urogallus, 
li czeb ność po pu la cji, za gro że nia, Kar pa ty, Ma ło pol ska, Pol ska

SUM MA RY

The paper presents the methods of assessing the population numbers of capercaillie and
black grouse developed in the course of research on this forest grouse. Major threats to these
species in the territory of the Western Carpathians were defined. Three field inspections
between September and May were considered sufficient for proper identification of the black
grouse population. A person should be appointed to coordinate fieldwork of all hunting clubs
and of other authorised persons. Capercaillie is more difficult to be counted. Permanent
monitoring in the field can provide only approximate data on this species. The use of
telemetric techniques is necessary. Also, the author draws attention to major threats to the
forest grouse in the Małopolska region. 

Key words: black grouse Tetrao tetrix, capercaillie Tetrao urogallus, population numbers,
threat, Carpathian Mountains, Małopolska Province, Poland 

Wy ni kiem trzy let nich ba dań nad głusz cem i cie trze wiem w Ma ło pol sce (Ci choc -
ki 2007) by ło okre śle nie spo so bów li cze nia oraz mo ni to rin gu tych pta ków. Okre ślo -
no tak że głów ne za gro że nia wy stę pu ją ce dla nich na te re nie Kar pat Za chod nich. Po -
trze ba stwo rze nia po niż szych uwag wy ni ka ła z po ro zu mie nia, ja kie w trak cie ba dań
zo sta ło za war te mię dzy wo je wódz kim kon ser wa to rem przy ro dy Ma ło pol skie go
Urzę du Wo je wódz kie go w Kra ko wie a par ka mi na ro do wy mi, nad le śnic twa mi, or ga -
na mi ochro ny przy ro dy na Sło wa cji i ko ła mi ło wiec ki mi na ob sza rze, w któ rym spo -
ty ka ne są ku ra ki le śne (Ci choc ki 2007). Są to o ty le waż ne uwa gi, że czę ścio wo od bie -
ga ją od wy ni ków uzy ski wa nych na ni zi nach. Do tych czas bez re flek syj nie po wie la się
wie le ste reo ty pów o za gro że niach ku ra ków le śnych, a w wa run kach gór skich czę sto
zu peł nie in ne pro ce sy de cy du ją o znik nię ciu stam tąd po pu la cji głusz ca i cie trze wia. 

Na le ży pod kre ślić, że ni niej sze wy ni ki uzy ska no w Ma ło pol sce po raz pierw szy
nie tyl ko po przez an kie tę, ale i spraw dze nie wszyst kich in for ma cji w te re nie, rów -
nież nie po twier dzo nych ina czej in for ma cji ust nych od my śli wych, le śni ków i za in -
te re so wa nych miesz kań ców.
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W trak cie ba dań wy pra co wa no pew ne me to dy li cze nia obu ku ra ków, sposoby,
któ re są su ge stia mi au to ra do ewen tu al nych dal szych ba dań w la tach na stęp nych.
Dla za pew nie nia trwa ło ści ostoi głusz ca i cie trze wia na le ży te re ny ich wy stę po wa nia
ob jąć sys te ma tycz ny mi li cze nia mi, by mieć moż li wość re ago wa nia już na pierw sze
sy gna ły do ty czą ce wa hań po pu la cji i za gro żeń istot nych dla by tu po pu la cji tych ku -
ra ków. 

Mo ni to ring śro do wi ska ku ra ków

Każ de go ro ku przy in wen ta ry za cji zwie rzy ny na le ży zgła szać do wo je wódz kie go
kon ser wa to ra przy ro dy wszel kie za uwa żo ne zmia ny w śro do wi sku by to wa nia głusz -
ca i cie trze wia. Do ty czy to rów nież wszel kich in for ma cji do ty czą cych pla no wa nych in -
we sty cji i in nych form dzia łal no ści gmi ny, spół ek lub osób pry wat nych na ob sza rze
wy stę po wa nia ku ra ków, działań, któ re mo gą ne ga tyw nie wpły nąć na ich po pu la cje. 

W przy pad ku głusz ca bę dzie to przede wszyst kim śro do wi sko le śne. Po ten cjal -
nie ga tun ko wi te mu za gra ża:

1. Za le sia nie du żych po wierzch ni na te re nach je go wy stę po wa nia.
2. Bu do wa nie mod nych ostat nio wy cią gów nar ciar skich (pla no wa nych na wet na

po łu dnio wych zbo czach wznie sień). Są to urzą dze nia, któ re ostat nio tak licznie po -
wsta ją w Kar pa tach, stymulu jąc rozwój ma so wej tu ry styki. Szko dy, ja kie wy wo łu je
nar ciar stwo zjaz do we w śro do wi sku przy rod ni czym, moż na po dzie lić na bez po śred -
nie i po śred nie. Te pierw sze po le ga ją na me cha nicz nym uszka dza niu ro ślin no ści
lub gle by przez śli zgi nart i ra tra ki, szcze gól nie w wa run kach cien kiej po kry wy śnież -
nej, co ma miej sce głów nie w cza sie jej for mo wa nia i za ni ka nia, lub uszko dze nia me -
cha nicz ne świer ka i ko so drze wi ny na obrze żach tras zjaz do wych. Szko dy bez po śred -
nie za zna cza ją się w kra jo bra zie przede wszyst kim ja ko uby tek po wierzch ni le śnej
i za ro ślo wej, usu nię cie dar ni i zmia na struk tu ry zbio ro wisk ro ślin nych w oto cze niu
użyt ko wa nych urzą dzeń. Ra tra ki po wo du ją uszko dze nia ro ślin no ści i gle by czę sto
w więk szym stop niu niż nar cia rze, a sztucz ne za gęsz cza nie śnie gu zmie nia na tu ral -
ne wa run ki eko lo gicz ne (Ska wiń ski 1993). Na sto kach użyt ko wa nych za rów no przez
nar cia rzy, jak i przez tu ry stów pie szych więk szość ero zji jest po wo do wa na przez
ruch pie szy – w 90% pod wzglę dem ob ję to ści gle by i 70% pod wzglę dem po wierzch ni
pod le ga ją cej ero zji (Łaj czak 1996). 

Od dzia ły wa nie nar ciar stwa na ro ślin ność mo że też prze ja wiać się w spo sób po -
śred ni. Szko dy po śred nie po wsta ją wsku tek od dzia ły wa nia róż ne go ro dza ju urzą -
dzeń nar ciar skich na ele men ty śro do wi ska przy rod ni cze go. Mo gą to być urzą dze -
nia wpro wa dzo ne na sta łe, takie jak ko le je i wy cią gi, lub wpro wa dza ne okre so wo, 
jak np. ra tra ki wy rów nu ją ce i za gęsz cza ją ce śnieg. Sil ne wia try, wdzie ra ją ce się sze -
ro ki mi ko ry ta rza mi prze ci nek le śnych utwo rzo nych pod wy cią gi i tra sy zjaz do we,
nio są za so bą znacz ne ilo ści za nie czysz czeń, cze go efek tem mo gą być chlo ro zy i ne -
kro zy igieł oraz zwięk szo ne ob umie ra nie ga łę zi drzew. W par tiach wierz choł ko wych
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zmia na struk tu ry po kry wy śnież nej mo że źle wpły wać na świer ki i ko so drze wi nę,
któ re w na tu ral nych wa run kach po win ny być przez ca łą zi mę chro nio ne przez za spy
śnież ne przed od dzia ły wa niem mro zu i sil nych wia trów. Po nad to nar to stra dy dzie -
lą ob szar gór ski na frag men ty. Sta no wią ba rie ry dla zwie rząt, któ re sku pia jąc się na
mniej szych ob sza rach, wy wie ra ją pre sję na ro ślin ność, co unie moż li wia od na wia -
nie się zbio ro wisk le śnych (Kró li kow ska 2003).

3. Bu do wa nie dróg i no wych szla ków, któ re po wo du ją frag men ta cję la sów, oraz
nie po ko je nie pta ków w wyniku wzmo żo nej pe ne tra cji te re nu.

Cie trze wie wy stę pu ją w trzech śro do wi skach, w któ rych za gra ża ją im:
� w la sach – tu za gro że nia są po dob ne jak w przy pad ku głusz ca;
� w ko sów ce i na ha lach po nad gór ną gra ni cą la su – głów nie mo gą to być no we

szla ki, wy cią gi, no we go ro dza ju spor to we i tu ry stycz ne wy ko rzy sty wa nie gór
przy znacz nej po kry wie śnie gu, jak np. mod ne za wo dy w skial pi ni zmie czy na -
si la ją ce się od wie dza nie Tatr zi mą i wio sną po sa me szczy ty;

� na tor fo wi skach – za gro że nia ta kie jak dla ist nie nia tor fo wisk – głów nie od wod -
nie nie te re nu, a tak że wie le in nych po da nych ni żej.

Sa mo li cze nie ze wzglę du na bio lo gię po szcze gól nych ga tun ków mu si od by wać
się ina czej dla cie trze wia, ina czej dla głusz ca.

Mo ni to ring cie trze wia

Dla do bre go ro ze zna nia li czeb no ści cie trze wi wy star czy trzy krot na kon tro la te -
re nu w ter mi nach od wrze śnia do ma ja. Po win na być wy zna czo na jed na oso ba do ko -
or dy no wa nia ter mi nów kon tro li i in nych prac te re no wych wszyst kich kół ło wiec -
kich i in nych osób upo waż nio nych przez wo je wódz kie go kon ser wa to ra przy ro dy.
Do niej po win ny spły wać wszel kie uwa gi i in for ma cje do ty czą ce ob ser wa cji. Pro wa -
dzą cy ob ser wa cje po win ni być wy po sa że ni w lor net ki, map ni ki ze szcze gó ło wą map -
ką te re nu, no tat ni ki oraz ołów ki. Do brze by ło by, gdy by choć jed na oso ba bio rą ca
udział w ob ser wa cjach mia ła przy so bie apa rat fo to gra ficz ny, aby udo ku men to wać
mo gą ce za ist nieć zda rze nia.

Je sie nią (wrze sień – paź dzier nik), gdy pta ki gro ma dzą się w sta da i od by wa ją to -
ki po zor ne, do syć ła two jest wy pa trzyć stad ka na od kry tych prze strze niach. W tym
ce lu wy star czy do kład nie spe ne tro wać te ren swo je go ło wi ska. W gó rach zgro ma dze -
nia te mo gą od by wać się na ma łych od kry tych po la nach wśród ko sów ki. Szcze gól nie
war to w zna nych miej scach to ko wisk spraw dzić stre fę eko to no wą la su z po je dyn czy -
mi świer ka mi i po la na mi.

Od li sto pa da do mar ca pta ki w stad kach prze by wa ją na że ro wi skach, na któ rych
wy stę pu je so sna i brzo za. Gdy po ja wia się śnieg (war stwa min. 20–30 cm), pta ki za -
grze bu ją się w jam kach ze śnie gu nie da le ko miejsc że ro wych i za pa da ją w sen. Wte -
dy na le ży prze miesz czać się na nar tach bie go wych wzdłuż skra ju tor fo wisk i gro bli
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po wy ro bi skach tor fu. Z re gu ły w ta kich miej scach ła two jest po li czyć jam ki no cu ją -
cych pta ków. Po nie waż w jed nej jam ce no cu je tyl ko jed en ptak, licz ba ja mek od po -
wia da licz bie no cu ją cych pta ków. Naj le piej jest prze pro wa dzać te go ty pu ob ser wa cje
po po no wie. Wte dy nie ma po trze by prze pro wa dzać li cze nia wy so ko w gó rach ze
wzglę du na du żą po kry wę śnie gu i brak do god nych wa run ków do ob ser wa cji. Do te -
go pta ki sto sun ko wo rzad ko wy grze bu ją tu jam ki, a ra czej chro nią się w lesie.

Za leż nie od wa run ków po go do wych, od mar ca do koń ca ma ja (a w nie któ re la ta
i do po ło wy czerw ca), do go dzin po łu dnio wych trwa ją in ten syw ne to ki cie trze wi.
Moż na wte dy do kład nie z pew nej od le gło ści za po mo cą lu ne ty lub lor net ki po li czyć
to ku ją ce pta ki. Naj le piej już przed świ tem w du żej od le gło ści od to ko wi ska ukryć się
z lu ne tą w ro wie me lio ra cyj nym lub za in ną za sło ną i spo koj nie, do kład nie li czyć
i ob ser wo wać pta ki przez ca ły czas trwa nia to ków w da nym dniu.

Ta kie trzy krot ne li cze nie spraw dza ją ce li czeb ność po win no od by wać się co ro ku
na ca łym are ale wy stę po wa nia cie trze wia – tam, gdzie są zna ne czyn ne to ko wi ska.

Oprócz te go przy oka zji po wyż szych ob ser wa cji na le ży ca ły te ren spe ne tro wać
pod ką tem wy stę po wa nia na śnie gu lub bło cie tro pów cie trze wi, ich od cho dów lub
piór. Są to bar dzo waż ne do wo dy su ge ru ją ce no we, sta łe miej sce po by tu, a co naj -
mniej wska zu ją ce po trze bę do kład niej sze go spraw dze nia te go miej sca w przy szło ści.

Bez po śred nie ob ser wa cje do ty czą ce wszel kich szcze gó łów bio lo gii lę go wej, po -
kar mu, za cho wań i in nych aspek tów ży cia cie trze wi są bar dzo waż ne i po win ny być
rów nież prze ka zy wa ne ko or dy na to ro wi. Ob ser wa cje ta kie mo gą wska zać przy czy -
ny zja wisk za cho dzą cych w po pu la cji te go ga tun ku.

Raz na pięć lat lub wte dy, gdy sy gna li zo wa na jest ja kaś na gła zmia na w li czeb no -
ści po pu la cji przy ru ty no wych li cze niach, po win no się od być szcze gó ło we li cze nie
cie trze wi w Ko tli nie Oraw sko -No wo tar skiej na tor fo wi skach. W okre sie to ków, gdy
jesz cze jest du ża po kry wa śnie gu, wy star czy od czte rech do pię ciu osób na nar tach
bie go wych, by spe ne tro wać ca łą po wierzch nię ko pu ły tor fo wi ska i oko licz ne po la.
Dwie – trzy roz sta wio ne oso by prze miesz cza ją się po sa mej ko pu le. Z każ dej stro ny
ko pu ły rów no le gle po ru sza się jed na oso ba zli cza ją ca ucie ka ją ce z tor fo wi ska pta ki.
W ten spo sób moż na do kład nie po li czyć sam ce i sa mi ce na ob sza rze od Ludź mie rza
do Ba li gów ki. Jest to o ty le waż ne, że moż na śle dzić ba da ne w ten sam spo sób pro -
por cje płci w po pu la cji przez wie le lat.

Ko or dy na tor po wi nien ru ty no wo, jak naj szyb ciej pod su mo wy wać każ dą kon tro -
lę. Po win no to uła twiać wy ła pa nie ano ma lii w wy stę po wa niu i li czeb no ści pta ków
oraz szyb ką re ak cję na da ne zja wi sko.

Mo ni to ring głusz ca

Głu szec to ga tu nek o zu peł nie in nych wy ma ga niach śro do wi sko wych niż cie -
trzew. Jest o wie le trud niej szy do po li cze nia, jest go tak że trud niej spo tkać, zo ba -
czyć i usły szeć. Za zna czyć trze ba, że u głusz ca te ry to ria lizm, ro zu mia ny ja ko zaj mo -
wa nie i obro na okre ślo nej po wierzch ni przed in ny mi osob ni ka mi wła sne go

Działania ochronne

155



ga tun ku, wy stę pu je tyl ko u sam ców w okre sie go do wym. Po wierzch nia, któ rą głu -
szec wy ko rzy stu je do re ali za cji swo ich po trzeb ży cio wych (ho me ran ge), jest znacz -
nie więk sza i mo że, ale nie mu si być bro nio na przed in ny mi osob ni ka mi. Dla te go
w celu po li cze nia głusz ca na le ży ko niecz nie spe ne tro wać w okre sie go do wym
oprócz sta łych i zna nych ostoi te go ga tun ku sta re drze wo sta ny z du żym udzia łem
bo ró wek w ru nie. Naj do kład niej szym spo so bem oce ny wiel ko ści te ry to riów, a po -
śred nio li czeb no ści, jest ob ser wa cja osob ni ków za opa trzo nych w na daj ni ki ra dio -
te le me trycz ne, za kła da ne odła wia nym pta kom ży ją cym na wol no ści. Znacz nie
mniej do kład ne wy ni ki da je ob ser wa cja in dy wi du al nie zna ko wa nych pta ków (np.
ko lo ro wy mi ob rącz ka mi). Tyl ko orien ta cyj nych da nych mo że do star czyć re gu lar -
na ob ser wa cja miejsc prze by wa nia pta ków w te re nie. W przy szło ści na le ży ko niecz -
nie po sta rać się o do fi nan so wa nie i zre ali zo wa nie ba dań te le me trycz nych. Obec nie
po zo sta je ostat nia z me tod, naj mniej do kład na, nie do star cza ją ca rze czy wi stych da -
nych ani o li czeb no ści, ani o te ry to riach zaj mo wa nych przez głusz ce. Pro wa dzo na
jed nak w iden tycz ny spo sób przez wie le lat, da je ogól ne po ję cie o tren dach w po pu -
la cji. Od po wia da na py ta nia: czy głu szec jest czę ściej spo ty ka ny niż do tych czas, czy
jest sze rzej roz prze strze nio ny?

W ce lu uzy ska nia od po wie dzi na te py ta nia na le ży przez wie le ko lej nych lat pro -
wa dzić na te re nie Kar pat Za chod nich mo ni to ring głusz ca ko or dy no wa ny przez jed -
ną oso bę. W ob ser wa cjach po win na brać udział jak naj więk sza licz ba osób rów no -
cze śnie. W okre sie go do wym na le ży od wie dzić wszyst kie zna ne osto je z to ko wi ska mi
oraz wszel kie po ten cjal ne miej sca wy stę po wa nia głusz ca. Bę dą to drze wo sta ny mi -
ni mum 70-let nie. Naj lep szym ter mi nem, za leż nie od po go dy, jest dru ga po ło wa
kwiet nia i pierw sza po ło wa ma ja. Na miej sce na le ży przy być na dwie – trzy go dzi ny
przed świ tem, bo pierw sze ko gu ty mo gą się od zy wać już dwie go dzi ny przed świ -
tem. Na le ży na słu chi wać, ile ko gu tów gra na da nym to ko wi sku. Po tem na le ży prze -
nieść się do na stęp ne go, gdzie powinno się al bo spraw dzić, czy ko gu ty jesz cze gra -
ją, al bo – czy wi dać świe że kre śle nia i tro py na śnie gu. Su ma miejsc to ko wych
i pta ków tam spo ty ka nych lub tro pio nych mu si nam wy star czyć do zo rien to wa nia
się w po pu la cji głusz ca. Bar dzo waż ne są rów nież wszel kie in for ma cje z ca łe go ro ku,
do ty czą ce śla dów obec no ści głusz ca w te re nie. Na le ży przejść ob sza ry le śne tak że
w tych miej scach, dla których bra ku je da nych o osto jach głusz ców.

Za gro że nia ku ra ków le śnych

Na le ży stwier dzić, że oba ga tun ki prze by wa ją w po dob nych, ale nie iden tycz nych
eko sys te mach i dla te go ich stra te gie ochron ne praw do po dob nie bę dą się róż nić. Cie -
trzew za miesz ku je głów nie: pię tro ko sów ki w wy so kich gó rach, tor fo wi ska i ich oto -
cze nie w Ko tli nie Oraw sko -No wo tar skiej, skra je la su przy po la nach lub in nych miej -
scach z ni ską ro ślin no ścią ziel ną (np. lot ni sko). Na to miast głu szec za miesz ku je
star sze la sy (po nad 100-let nie), w któ rych spo ty ka się na tu ral ne lub sztucz ne lu ki
w drze wo sta nie. 
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Z za gro żeń pta ków moż na wy mie nić:
� prze su sza nie te re nu (ko pa nie ro wów me lio ra cyj nych, re gu lo wa nie rzek) – do ty -

czy sta no wisk cie trze wia w Ko tli nie Oraw sko -No wo tar skiej;
� po zy ska nie tor fu ma szy no we i ręcz ne (prze su sze nie, pe ne tra cja te re nu, zu ba ża -

nie ba zy że ro wej, li kwi da cja prze strze ni ży cio wej) – do ty czy sta no wisk cie trze wia
w Ko tli nie Oraw sko -No wo tar skiej;

� po zy ski wa nie mchu tor fow ca (mi mo ob ję cia ro dza ju Spha gnum sp. ochro ną na
tych te re nach, po stę pu je tu co raz więk sze po zy ska nie mchu na co raz więk szym
ob sza rze) – do ty czy sta no wisk cie trze wia w Ko tli nie Oraw sko -No wo tar skiej;

� pe ne tra cję ostoi (zbiór ja gód, bo ró wek, grzy bów, żu ra wi ny, jaz dę na ro we rach
gór skich, ma so wą tu ry sty kę, jaz dę na mo to cy klach, qu adach i sku te rach śnież -
nych, na wet w re zer wa tach) – do ty czy obu ga tun ków na ca łym te re nie;

� zbiór ru na le śne go (w nie któ rych oko li cach bar dzo in ten syw ny, po zba wia nie
tyl ko te pta ki ba zy po kar mo wej) – do ty czy obu ga tun ków na ca łym te re nie;

� po wsta ją ce na te re nie gmi ny Czar ny Du na jec żwi row nie (rów nież prze su sza ją
te ren) – do ty czy sta no wisk cie trze wia w Ko tli nie Oraw sko -No wo tar skiej;

� wy wóz fe ka liów, śmie ci, in nych nie czy sto ści oraz od pad ków na te re ny to ko wisk
– do ty czy sta no wisk cie trze wia w Ko tli nie Oraw sko -No wo tar skiej;

� kłu sow nic two (za po mo cą pę tlic czy bro ni pal nej) – do ty czy obu ga tun ków na ca -
łym te re nie;

� wy pusz cza nie ba żan tów (prze no sze nie cho rób) – do ty czy głów nie sta no wisk cie -
trze wia w Ko tli nie Oraw sko -No wo tar skiej;

� pa ster stwo (co raz licz niej szy wy pas owiec na te re nach po tor fi) – do ty czy ter mi -
nu roz po czy na nia wy pa su na sta no wi skach cie trze wia w Ko tli nie Oraw sko -No -
wo tar skiej;

� zdzi cza łe psy i psy pa ster skie pe ne tru ją ce oko li cę oraz li sy i kru ki nisz czą ce ja ja
i pi sklę ta – do ty czy obu ga tun ków na ca łym te re nie, cho ciaż w wa run kach Kar -
pat Za chod nich li czeb ność li sów jest prze sad nie wy so ko sza co wa na;

� za ra sta nie za ro śla mi lub drze wa mi od po wied nich sie dlisk dla cie trze wia i głusz -
ca, a tak że za le sia nie to ko wisk; w po pu la cjach ży ją cych w la sach od gry wa to bar -
dzo du żą ro lę – do ty czy obu ga tun ków na ca łym te re nie;

� in ten syw ną go spo dar kę le śną (jak czę sto pod kre śla ją re spon den ci an kie ty
o głusz cu, „zszedł do re zer wa tów”) – do ty czy głów nie głusz ca na te re nach po za
par ka mi na ro do wy mi;

� urba ni za cję (wy cią gi nar ciar skie, za bu do wa te re nu itp.) – do ty czy głów nie głusz -
ca na ca łym te re nie;

� frag men ta cję od po wied nich śro do wisk le śnych wy wo ła ną in we sty cja mi nar ciar -
ski mi lub dro go wy mi – do ty czy głów nie głusz ca w ostoi na Po li cy, w Gor cach
i na Śnież ni cy;

� kry tycz nie ma łą li czeb ność lo kal nych po pu la cji, zwięk sza ją cą praw do po do bień -
stwo za gła dy z przy czyn lo so wych lub za ni ku zmien no ści ge ne tycz nej – pro blem
ten mo że być istot ny w przy pad ku po pu la cji li czą cych mniej niż 100 osob ni ków
(Kel ler 2000).
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Wnio ski do ty czą ce stra te gii ochron nej

War to pod kre ślić, że nad le śnic twa Kro ścien ko, Piw nicz na i Sta ry Sącz w pro wa -
dzo nej go spo dar ce le śnej wzię ły pod uwa gę za le ce nia do ty czą ce ochro ny ku ra ków,
przed sta wio ne w opra co wa niu Mar ka Kel le ra Wpływ go spo dar ki le śnej na po pu la cje
głusz ca Te trao uro gal lus i cie trze wia Te trao te trix. Wy da je się, że przy ję cie po dob nych
za ło żeń w go spo dar ce po zo sta łych nad le śnictw oraz uzy ska nie zgo dy służb le śnych
na za nie cha nie sztucz ne go za le sia nia te re nów, na któ rych prze by wa ją te ku ra ki le ś -
ne, w du żej mie rze po mo że prze trwać tym pta kom, a mo że na wet i zwięk szy ich li -
czeb ność. Po trzeb na jest w tym ce lu współ pra ca wo je wódz kie go kon ser wa to ra przy -
ro dy z Re gio nal ną Dy rek cją La sów Pań stwo wych w Kra ko wie. Jej ce lem po win no być
umoż li wie nie nad le śnic twom do sto so wa nia czyn no ści go spo dar czych do wy mo gów
ży cio wych ku ra ków le śnych, przede wszyst kim głusz ców. Cie szy fakt, że w już ist -
nie ją cym po ro zu mie niu nad le śnic twa do kład nie do sto so wu ją się rów nież do na -
szych po stu la tów i wy pa da tyl ko mieć na dzie ję, że te pla ny nie zo sta ną tyl ko na pa -
pie rze. 

Przy znać trze ba, że od 2002 r. wi dać by ło pa tro le kół ło wiec kich w te re nie w cza -
sie to ków, ale rów no cze śnie wy bu do wa no no we, w tym bar dzo kom for to we am bo -
ny na te re nach wy stę po wa nia cie trze wi w Ko tli nie Oraw sko -No wo tar skiej. Wy raź -
nie wska zu je to na po trze bę sta łej współ pra cy i edu ka cję człon ków kół ło wiec kich
i pra cow ni ków La sów Pań stwo wych. 

Rów no cze śnie w stra te gii ochro ny tych pta ków po win no się na dal uwzględ niać:
� sta ły mo ni to ring po pu la cji obu ku ra ków przy współ pra cy z ko ła mi ło wiec ki mi,

by na bie żą co orien to wać się w tren dach po pu la cji głusz ca i cie trze wia;
� współ pra cę z ko ła mi ło wiec ki mi, by ko ła te w cza sie to ko wisk utrzy my wa ły pa -

tro le chro nią ce miej sca to ko we i sa me pta ki przed kłu sow ni ka mi;
� ogra ni cza nie li czeb no ści li sów po za se zo nem roz rod czym;
� wzbo ga ca nie eko sys te mów, w któ rych wy stę pu ją cie trze wie i głusz ce, po przez

pod sa dze nia brzo zo we, np. wzdłuż ro wów me lio ra cyj nych, dróg itp.;
� na te re nach, gdzie ist nie je wy pas owiec, roz pa trze nie moż li wo ści pła ce nia za

dzier ża wę te re nu i do pusz cza nie wy pa su tyl ko w ter mi nach i miej scach, gdzie
nie wpły wa to na li czeb ność pta ków;

� ogrom ną po trze bę pro wa dze nia dzia łal no ści edu ka cyj nej, uświa da mia ją cej oko -
licz nej lud no ści, że obok ży ją tak cie ka we i za gro żo ne ga tun ki, jak cie trzew i głu -
szec;

� po trze bę wspól nych przed się wzięć ze stro ną sło wac ką – ku ra ki le śne po obu stro -
nach gra ni cy sta no wią jed ną po pu la cję, czę sto prze miesz cza ją cą się w obie stro -
ny;

� pil ną po trze bę na wią za nia współ pra cy z po li cją w ce lu po wstrzy ma nia dal sze go
bez praw ne go po zy ski wa nia tor fu (szcze gól nie wiel ką skalę – na wpółprze my sło -
wą – przybrało to na te re nie tor fo wi ska „Przy miar ki” i „Pu ści zny Krau szow skiej”
w Ko tli nie Oraw sko -No wo tar skiej), mchu tor fow ca oraz kłu sow nic twa; 
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� po trze bę pod ję cia pró by dia lo gu ze sta ro stwem w No wym Tar gu i z gmi na mi
w Ja błon ce, Lip ni cy, Czar nym Du naj cu i No wym Tar gu co do dal sze go za go spo -
da ro wa nia tor fo wisk i po tor fi, gdyż co raz bar dziej eks pan syw na urba ni za cja te -
re nu mo że prze kre ślić sens wszel kich za bie gów ochron nych.

Sa ma ochro na ga tun ko wa nie przy nio sła zna czą cych re zul ta tów, je śli cho dzi o za -
ha mo wa nie spad ku po pu la cji głusz ca oraz cie trze wia, i dla te go wy da je się za sad ne
wy stą pie nie do róż nych fun du szy i sto wa rzy szeń z po sze rzo nym pla nem czyn nej
ochro ny tych ku ra ków.

Ochro na ku ra ków w ra mach sie ci Na tu ra 2000

Więk szość te re nów, na któ rych by tu je głu szec i cie trzew, jest ob ję ta ochro ną w ra -
mach sie ci Na tu ra 2000. Na le ża ło by jak naj szyb ciej wdro żyć ten pro gram, by moż na
by ło wła ści wie re ali zo wać ochro nę tych te re nów wraz z by tu ją cy mi tam zwie rzę ta -
mi. Bez współ pra cy ad mi ni stra cji pań stwo wej i miesz kań ców tych te re nów żad ne
przed się wzię cia ochron ne nie za pew nią cią gło ści by tu przy ro dy na tych ob sza rach.
Wy pa da tyl ko ape lo wać, by wresz cie sieć Na tu ry 2000 zo sta ła wpro wa dzo na w ży cie
wraz z okre śle niem form za rzą dza nia nią. Pod kre ślić trze ba, że oba ku ra ki to tzw. ga -
tun ki na tu ro we, czy li ob ję te spe cjal ną tro ską w ra mach Na tu ry 2000. Dla te go po win -
ny mieć wresz cie opra co wa ny i wdro żo ny plan za rzą dza nia ich po pu la cja mi. 

Ochro na stre fo wa

Wraz z wpi sa niem, w ro ku 1995, obu ku ra ków na li stę zwie rząt chro nio nych
stwo rzo no pod sta wy praw ne dla ochro ny ostoi. Wpro wa dzo no za kaz wstę pu i dzia -
łań go spo dar czych w miej scach roz ro du w stre fie do 200 m przez ca ły rok i do 500 m
od 1 lu te go do 31 sierp nia. Ta ob sza ro wa for ma ochro ny, któ ra do brze spraw dzi ła się
w za bez pie cza niu sta no wisk lę go wych pta ków dra pież nych, w przy pad ku głusz ca
i cie trze wia wy ma ga mo dy fi ka cji. 

Ochro na stre fo wa cie trze wia i głusz ca po win na obej mo wać to ko wi ska, miej sca
gniaz do wa nia i wo dze nia pi skląt oraz pie rze nia i zi mo wa nia. Wy mie nio ne miej sca
mo gą się tyl ko czę ścio wo na kła dać, a z re gu ły wca le się nie sty ka ją. Wy ty cze nie stre -
fy ochron nej jest więc trud ne, a nie raz wręcz nie moż li we. Stąd stre fy ko ło we po win -
ny być za kła da ne tyl ko przy zna nych to ko wi skach, a ca ły wy si łek należy wkła dać
w ochro nę ob sza ro wą kon kret nych śro do wisk, dzię ki któ rym ku ra ki te mo gą jesz -
cze prze żyć.
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Suk ce sy i nie po wo dze nia w re ali za cji pro jek tu
ochro ny głusz ca i cie trze wia w Kar pa tach 
Za chod nich na ob sza rze wo je wódz twa 
ma ło pol skie go
Suc ces ses and fa ilu res in im ple men ting the 
ca per ca il lie and black gro use pro tec tion pro ject in
the We stern Car pa thians, Ma ło pol skie Pro vin ce 

Sło wa klu czo we: cie trzew Te trao te trix, głu szec Te trao uro gal lus, 
ak tyw na ochro na, mo ni to ring po pu la cji, Kar pa ty Za chod nie, Pol ska 

SUM MA RY

A project for the protection of capercaillie and black grouse and their biotopes has been
implemented in the Małopolskie Province since 2005, with the financial support of the
EcoFund Foundation, by three National Parks, six Forest Districts and the Governor’s Office
of the Małopolskie Province. The effect of project implementation is the creation of a vast
database of capercaillie and black grouse including habitat descriptions, threats to birds and
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their behaviour, setting of refuge limits in the Małopolskie Province, joint actions
counteracting threats (predation, poaching, tourism), predation reduction and educational
activities. The main difficulties appeared to be poor recognition of the capercaillie
population status, lack of data on the population structure in the majority of capercaillie
refuges, lack of possibilities of counteracting illegal raids of snow scooters or quads, intensive
exploitation of private forests in the vicinity of some of the refuges, damage caused by
windbreaks, lack of active involvement of the Ministry of the Environment in solving
problems related to the capercaillie and black grouse protection. 

Key words: black grouse, Tetrao tetrix, capercaillie, Tetrao urogallus, active protection,
population monitoring, Western Carpathians, Poland 

Rok 2005 był prze ło mo wy w hi sto rii ochro ny głusz ca i cie trze wia na te re nie Ma -
ło pol ski – 24 ma ja w sie dzi bie Nad le śnic twa No wy Targ z przed sta wi cie la mi fun da -
cji Eko Fun dusz zo sta ły pod pi sa ne umo wy o do fi nan so wa nie pro jek tu pt. Ochro na
głusz ca Te trao uro gal lus i cie trze wia Te trao te trix oraz ich bio to pów w Kar pa tach Za -
chod nich na ob sza rze wo je wódz twa ma ło pol skie go. Fakt ten za my kał okres wie lo let nich
sta rań o po zy ska nie środ ków w ce lu roz po zna nia i ochro ny po pu la cji tych dwóch
ga tun ków ku ra ków le śnych, jak rów nież na przy go to wa nie da nych do stwo rze nia
lo kal ne go pro gra mu ich czyn nej ochro ny. Pro gra my ta kie w myśl za le ceń Kra jo we -
go pro gra mu ochro ny po pu la cji głusz ca i cie trze wia na le ża ło przy go to wać dla wszyst -
kich pol skich ostoi.

Za mia rem po my sło daw ców pro jek tu by ło zwe ry fi ko wa nie do tych cza so wej wie -
dzy zgro ma dzo nej o tych pta kach w par kach na ro do wych: Ta trzań skim, Gor czań -
skim i Ba bio gór skim, oraz w nad le śnic twach No wy Targ, My śle ni ce, Su cha, Kro ścien -
ko, Piw nicz na i Sta ry Sącz oraz zdo by cie no wych da nych – po zwa la ją cych na w mia rę
szcze gó ło we wy spe cy fi ko wa nie za gro żeń dla gór skich ostoi za mknię tych gra ni ca mi
wo je wódz twa ma ło pol skie go. 

Na rzę dziem do osią gnię cia te go ce lu był za pla no wa ny na la ta 2005–2007 wnio sek
sy gna ta riu szy pod pi sa ne go jesz cze w 2003 r. po ro zu mie nia na rzecz ochro ny głusz -
ca i cie trze wia obej mu ją ce go oprócz wy mie nio nych jed no stek La sów Pań stwo wych
i par ków na ro do wych tak że Ma ło pol ski Urząd Wo je wódz ki, Za rząd Okrę go wy PZŁ
w No wym Są czu z pod le gły mi mu ko ła mi ło wiec ki mi, przed sta wi cie li nie któ rych
jed no stek sa mo rzą du lo kal ne go oraz fo to gra fi ków przy rod ni czych i or ni to lo gów za -
in te re so wa nych ochro ną ku ra ków. Ma ło pol ski wo je wódz ki kon ser wa tor przy ro dy
wy ra ził zgo dę na re pre zen to wa nie tak licz ne go gro na ochro nia rzy przed Eko Fun -
du szem.

Etap pierw szy wnio sku za kła dał wy po sa że nie 50 pra cow ni ków ww. jed no stek
w spe cja li stycz ny sprzęt do po ru sza nia się w wa run kach zi mo wych w trud no do -
stęp nym te re nie gór skim oraz pro wa dze nie ob ser wa cji te re no wych. Na ra zie bo -
wiem głów nym ce lem by ło zna le zie nie od po wie dzi na pod sta wo we py ta nia: „co?”,
„ile?” i „gdzie?” – na to miast od po wie dzi na py ta nia pro ble mo we „jak?” pla no wa li -
śmy po zo sta wić do dru gie go eta pu pro jek tu.



Po waż ną trud no ścią lo gi stycz ną, jak się póź niej oka za ło wręcz wy zwa niem, by -
ło po łą cze nie za rów no w ra mach or ga ni za cyj nych, jak i fi nan so wych w jed nym pro -
jek cie 10 nie za leż nych be ne fi cjen tów. Tyl ko dzię ki te mu, że wszyst kie te jed nost ki by -
ły rze czy wi ście zde ter mi no wa ne do dzia ła nia na rzecz ochro ny ku ra ków le śnych,
pro gram zo stał zre ali zo wa ny. Do ty czył on sze ściu ostoi: oraw sko -no wo tar skiej cie -
trze wia, ta trzań skiej i ba bio gór skiej cie trze wia oraz głusz ca, a tak że gor czań skiej, po -
lic kiej i są dec kiej tyl ko sa me go głusz ca – w su mie po nad 32 tys. ha ob ję tych czyn ną
ochro ną w pa sie po nad 2,8 tys. km2 kar pac kich la sów, łąk i tor fo wisk wo je wódz twa
ma ło pol skie go.

Opie ra jąc się na zdo by tych do świad cze niach, w ro ku 2008 chce my roz sze rzyć na -
sze dzia ła nia na ca ły łań cuch Kar pat Za chod nich, obej mu jąc pro jek tem do dat ko wo
osto je w Nad le śnic twach Wi sła, Je le śnia, Wę gier ska Gór ka i Uj so ły oraz Na wo jo wa.

Cha rak te ry sty ka ostoi

Osto ja Oraw sko -No wo tar ska obej mu je ob szar 8256 ha tor fo wisk, łąk oraz pa -
stwisk po ło żo nych w ko tli nie po mię dzy Ta tra mi a pa smem Be ski dów, czę ścio wo tyl -
ko po ro śnię tych kę pa mi za ro śli brzo zo wych oraz prze ry wa ny mi pła ta mi bo rów ba -
gien nych i la sów łę go wych. Jest to ob szar sie ci Na tu ra 2000 wy mie nio ny za rów no
w dy rek ty wie pta siej, jak i sie dli sko wej. Wy stę pu ją ca tu taj po pol skiej stro nie po pu -
la cja cie trze wia oce nia na jest przy zrów no wa żo nej struk tu rze płcio wej (z nie wiel ką
prze wa gą kur) na 300–340 osob ni ków. W su mie wy mie nia nych jest tu 12 czyn nych
ob sza rów to ko wych, z któ rych na co naj mniej czte rech od no to wa no zgru po wa nia li -
czą ce po wy żej 10 ak tyw nych ko gu tów. Jest to więc jed na z sil niej szych po pu la cji te -
go ga tun ku w Pol sce. Ma ona ści sły kon takt z po pu la cją sło wac ką.

W Le sie Ham rzy ska i Urbar skim Le sie w re jo nie Chyż ne go od no to wa ne zo sta ły
po je dyn cze spo tka nia głusz ca; Ci choc ki po da je ob ser wa cję to ko wi ska z 2–3 ♂♂ (Ci -
choc ki 2003; Cier lik, Two rek 2006).

Spe cy fi ka te go ła two do stęp ne go dla czło wie ka te re nu ge ne ru je pro ble my i za -
gro że nia dla wy stę pu ją cych tu ku ra ków le śnych in ne niż w po zo sta łych, gór skich
osto jach. 

Na le żą do nich:
� eks plo ata cja ko pa lin (żwi ru i tor fu) – in dy wi du al na i na ska lę prze my sło wą;
� prze su sze nie te re nu (ro wy od wad nia ją ce, żwi row nie, re gu la cja rzek);
� wy wóz fe ka liów, od pad ków i śmie ci na te ren tor fo wisk;
� pe ne tra cja te re nu zwią za na ze zbio rem ru na le śne go, po zy ska niem tor fu, ma so -

wą tu ry sty ką (w tym wjazd ro we rów, mo to rów i qu adów), pa ster stwem, nie le -
gal ną „tu ry sty ką or ni to lo gicz ną” oraz kłu sow nic twem;

� wy pusz cza nie ba żan tów w są siedz twie ostoi (prze no sze nie cho rób, mie szań ce
mię dzy ga tun ko we);

� urba ni za cja (za bu do wa, no we szla ki ko mu ni ka cyj ne, za kła dy prze my sło we, in -
fra struk tu ra tu ry stycz na).
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Spe cy fi ka cja po zo sta łych za gro żeń opi sa na jest w czę ści wspól nej do ty czą cej
ostoi gór skich.

Osto ja Ta trzań ska, obej mu ją ca po wierzch nię pra wie 15 tys. ha, jest w Ma ło pol -
sce naj le piej roz po zna nym re jo nem wy stę po wa nia głusz ca i cie trze wia. Pro gram
obej mo wał tyl ko pol ską część Tatr, a do kład nie Ta trzań skie go Par ku Na ro do we go,
gdzie na te re nie re zer wa tów ści słych od no to wa no po nad 95% stwier dzeń obu ga tun -
ków. 

Na tu ral nym śro do wi skiem wy stę po wa nia głusz ca w Ta trach są bo ry świer ko we
re gla gór ne go, a zwłasz cza te re ny przy gór nej gra ni cy la su oraz ha li zny w ich ob rę -
bie i w prze kształ co nych przez czło wie ka la sach re gla dol ne go. W tym te re nie wy róż -
nio no sie dem re jo nów z to ko wi ska mi (do li ny: Ry bie go Po to ku, Biał ki, Su chej Wo dy,
By strej, Ma łej Łą ki, Ko ście li ska, Cho cho łow ska), z sza co wa ną li czeb no ścią 60–80
osob ni ków. 

Bio to pem cie trze wia są te re ny w ob rę bie pię tra ko so drze wi ny i eko sys te mów
nie le śnych po nad gór ną gra ni cą la su, gdzie po twier dzo no rów nież sie dem re jo nów
to ko wisk (do li ny: Ry bie go Po to ku, Wak smundz ka, Su chej Wo dy, Kon dra to wa, Ma łej
Łą ki, Ko ście li ska, Cho cho łow ska). Li czeb ność cie trze wia w TPN sza co wa na jest na
ok. 40–50 osob ni ków. Oby dwie po pu la cje oce nia ne są ja ko sta bil ne. 

Spe cy ficz ny mi za gro że nia mi wy stę pu ją cy mi na te re nie par ku dla oby dwu po -
pu la cji ku ra ków jest nar ciar stwo zjaz do we, skial pi nizm i ta ter nic two po wierzch nio -
we (Pęk sa i in. 2006).

Po dru giej stro nie Ko tli ny No wo tar skiej znaj du je się Osto ja Gor czań ska. Obej -
mu je ona pra wie 2700 ha naj wy żej po ło żo nych drze wo sta nów, głów nie świer ko -
wych, oraz po lan ad mi ni stro wa nych przez Gor czań ski Park Na ro do wy i Nad le śnic -
two No wy Targ. Wy mie nia się tu trzy cen tra wy stę po wa nia głusz ca: Ku dłoń,
Ja wo rzy nę Ka mie nic ką i tzw. Cza pę Tur ba cza, z któ rych to ostat nie zlo ka li zo wa ne
jest na te re nie in ten syw nie eks plo ato wa nych la sów pry wat nych. Część par ko wa ostoi
po ło żo na jest w gra ni cach ob sza rów ochro ny ści słej.

Obec nie po pu la cja głusz ca jest oce nia na na 20–30 osob ni ków, z lek ką ten den cją
wzro sto wą. Za po cząt ko wa nie wzro stu jej li czeb no ści zwią za ne jest z la ta mi 1978–
1985, a do kład niej z gra da cyj nym wy stą pie niem pier wot ne go szkod ni ka świer ka –
błon ków ki za snui wy so ko gór skiej Ce phal cia al pi na vel. fal le ni. Po wsta nie roz le głych
ob sza rów tzw. go ło że ru, a póź niej „mar twe go la su” by ło rów no cze śnie przy czy ną
po now ne go po ja wie nia się w Gor czań skim Par ku Na ro do wym cie trze wia, łącz nie
z ob ser wa cja mi to ków. Obec nie ten ga tu nek ob ser wo wa ny jest tu taj spo ra dycz nie.

W ostat nich la tach od no to wa ne zo sta ły w Gor cach stwier dze nia głusz ca rów nież
na Lu ba niu oraz w są sied nim pa śmie Be ski du Wy spo we go na Mo gie li cy (Nad le śnic -
two Li ma no wa).

Osto ja Ba bio gór ska po ło żo na jest w więk szo ści w ob sza rze ochro ny ści słej i czę -
ścio wej -za cho waw czej Ba bio gór skie go Par ku Na ro do we go, li czy 2000 ha i obej mu je
szczy to we par tie ma sy wu. Są to te re ny re gla gór ne go zdo mi no wa ne go przez wy so -
ko gór ski bór świer ko wy, naj wyż szej czę ści re gla dol ne go obej mu ją cej sta ro drzew
z prze wa gą ga tun ków igla stych oraz pię tra ko so drze wi ny.
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We dług ostat nich da nych po pu la cja głusz ca li czy tu taj po nad 30 sztuk i jest sta -
bil na, na to miast cie trze wia – za le d wie kil ka osob ni ków i jest za gro żo na. Głów ną
przy czy ną jej re gre su na tym te re nie jest zwie ra nie się za ro śli ko so drze wi ny kosz tem
frag men tów bę dą cych wcze śniej are na mi to ko wy mi oraz pre sja dra pież ni ków. Ob -
sza ry te bez po śred nio sty ka ją się ze sło wac kim are ałem wy stę po wa nia oby dwu ga -
tun ków i praw do po dob nie dzię ki te mu cie trzew po pol skiej stro nie jest jesz cze ob -
ser wo wa ny (Drożdż, Te resz kie wicz 2006). 

Osto ja Po lic ka obej mu je szczy to wą część pa sma Po li cy o po wierzch ni 1535 ha
ad mi ni stro wa ną przez nad le śnic twa No wy Targ, My śle ni ce oraz Su cha. W gra ni cach
ostoi znaj du je się Re zer wat Przy ro dy im. prof. Ze no na Kle men sie wi cza o po wierzch -
ni 72 ha. Nie ste ty, prze wa ża ją ca część wy stę pu ją cych tu drze wo sta nów świer ko wych
nie jest ro dzi ma – po cho dzi ze sztucz nych na sa dzeń z prze ło mu XIX i XX w., a przez
to jest po dat na na dzia ła nia za rów no szko dli wych wa run ków abio tycz nych (wia try,
śnie go ło my), jak i bio tycz nych (kor nik dru karz). Jed nak że te nie ko rzyst ne dla drze -
wo sta nów czyn ni ki w prze szło ści oka zy wa ły się sprzy ja ją ce dla za miesz ku ją cej je po -
pu la cji głusz ca. Na sze ostat nie opra co wa nia sza cu ją je go li czeb ność na pra wie 
70 sztuk – jest to więc pod wzglę dem li czeb no ści dru ga obok ta trzań skiej osto ja głusz -
ca w tej czę ści Kar pat. 

Do 2004 r. osto ja by ła sta bil na. Nie ste ty, w li sto pa dzie te go ro ku mia ła miej sce
naj więk sza klę ska roz le głych wia tro ło mów w tym re jo nie. Dra stycz na zmia na wa -
run ków sie dli sko wych w cen trum ostoi i zwią za ne z dzia ła nia mi czło wie ka ha łas
i nie po kój sta ły się rów no cze śnie naj po waż niej szym za gro że niem ze wnętrz nym po -
pu la cji (por. część ar ty ku łu do ty czą ca po ra żek w pro gra mie). Je że li do ostoi po wró -

Ryc. 1. Czapa Turbacza w ostoi gorczańskiej (fot. Z. Żurek)



ci spo kój, to jest szan sa, że głusz ce bę dą tu mia ły do god ne wa run ki by to wa nia i po -
pu la cja utrzy ma swą wy so ką li czeb ność. W prze ciw nym ra zie mo że jej gro zić re gres
(Głod kie wicz 2006).

Ze wzglę du na nie wiel ką od le głość (ok. 9 km w li nii pro stej) głusz ce z ostoi ba bio -
gór skiej i po lic kiej ma ją moż li wość bez po śred nie go kon tak tu ze so bą.

Osto ja Są dec ka zo sta ła wy zna czo na jesz cze przed roz po czę ciem na sze go pro -
gra mu. 14 mar ca 2002 r. nad le śnic twa Kro ścien ko, Sta ry Sącz i Piw nicz na pod pi sa -
ły po ro zu mie nie o jej utwo rze niu w re jo nie Ra dzie jo wej – Pre hy by. Osto ja wraz z otu -
li ną obej mu je po wierzch nię 2798 ha szczy to wej czę ści ma sy wu, z 10–15 osob ni ka mi
głusz ca. Po pu la cja jest sła bo roz po zna na i ra czej za gro żo na. 

Suk ce sy, wy ni ki

Pierw szym i klu czo wym suk ce sem pro jek tu by ło prze ko na nie fun da cji Eko Fun -
dusz, że za kup 24 par nart tu ro wych i 46 par ra kiet śnież nych nie wy ni ka z chęci
założenia szkółki narciarskiej, tylko jest konieczny do otworzenia górskiego terenu
w okresie zimo wym dla wy ko nu ją cych pa tro le in wen ta ry za cyj no -ochron ne.

Dru gim by ło prze szko le nie i wy po sa że nie w sprzęt po nad 70 ochot ni ków (pra -
cow ni cy par ków i nad le śnictw, my śli wi z PZŁ), któ rzy za de kla ro wa li chęć włą cze nia
się do pro jek tu. Obec nie więk szość z nich to już wy traw ni tro pi cie le ku ra ko wych śla -
dów, a licz ba wy ko na nych przez nich w trak cie pro jek tu pa tro li prze kro czy ła 2,4 tys.
(por. tab. 1). 
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Ta be la 1. 
Ze sta wie nie pa tro li wy ko na nych w ra mach pro jek tu „Głu szec I”

Osto ja
Po wierzch nia

ostoi 
[ha]

Jed nost ka Licz ba
osób

Licz ba pa tro li w pro jek cie

2005 2006 2007
ra zem

su ma su ma
w ostoi

Ta trzań ska 15 000 Ta trzań ski PN 16 166 288 194 648 648

Ba bio gór ska 2 000 Ba bio gór ski PN 12 81 180 111 372 372

Gor czań ska 2 687
Gor czań ski PN 22 201 280 211 692

768
N. No wy Targ 2 21 33 22 76

Oraw sko -No wo tar ska 8 256 N. No wy Targ 4 36 55 28 119 119

Po lic ka 1 535

N. No wy Targ 3 10 19 12 41

210N. My śle ni ce 3 18 50 27 95

N. Su cha 2 16 34 24 74

Są dec ka 2 798

N. Kro ścien ko 2 42 80 46 168

336N. Piw nicz na 2 19 41 24 84

N. Sta ry Sącz 4 15 44 25 84

Ra zem 32 276 72 625 1104 724 2453 2453



Ochrona kuraków leśnych

Ryc 3. Efektywność wykonywanych patroli w ostojach

Ryc. 2. Kogut głuszca w Obidowej (fot. P. Król)



Zdo by te do świad cze nie w po łą cze niu z do brą zna jo mo ścią te re nu za owo co wa ło
du żą licz bą ob ser wa cji. Naj wyż szą efek tyw ność pro wa dzo nych pa tro li (ryc. 3) uzy -
ska no w Nad le śnic twie My śle ni ce w Ostoi Po lic kiej (162,1%) oraz w Ta trzań skim Par -
ku Na ro do wym (77,5%), na co oprócz wspo mnia nych wcze śniej czyn ni ków mia ło
wpływ wy stę po wa nie w tych re jo nach moc nych po pu la cji głusz ca. Naj mniej in for -
ma cji o ku ra kach w sto sun ku do licz by prze pro wa dzo nych pa tro li uzy ska no w Ostoi
Są dec kiej, co mo że wska zy wać, że po pu la cja głusz ca w re jo nie pa sma Ra dzie jo wej
jest już bar dzo sła ba. 

Oka za ło się też, że jed no li te i sztyw ne za ło że nia pro gra mu wie lo krot nie zwięk -
szy ły efek tyw ność ob ser wa cji, cze go przy kła dem mo gą być np. da ne do ty czą ce ilo ści
stwier dzeń w Ostoi Gor czań skiej. W mo men cie roz po czę cia pro jek tu (por. ozna cze -
nie strzał ką na ryc. 4) na stą pił tu pra wie sied mio krot ny wzrost ilo ści stwier dzeń.

Trze cim i naj waż niej szym suk ce sem by ło ze bra nie wszyst kich in for ma cji te re -
no wych za po śred nic twem kart ob ser wa cji w jed ną ba zę da nych. Każ de spo tka nie
ku ra ków lub śla dów ich by to wa nia to je den re kord, w któ rym za war tych jest sze reg
in for ma cji: ka te go ria ob ser wa cji, da ta, szcze gó ły do ty czą ce lo ka li za cji, do kład ny opis
sie dli ska i wa run ków po go do wych oraz uwa gi o ewen tu al nych za gro że niach. W cza -
sie trwa nia pro jek tu do ba zy wpi sa nych zo sta ło bli sko 1,5 tys. stwier dzeń do ty czą -
cych głusz ca, cie trze wia i ja rząb ka (tab. 2). Ob ser wa cje te go naj mniej sze go ku ra ka
le śne go by ły od no to wy wa ne spo ra dycz nie – w przy szło ści jed nak pla nu je my roz sze -
rze nie ba zy da nych rów nież o ten ga tu nek.
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Ryc 4. Obserwacje występowania głuszca w Ostoi Gorczańskiej



Pod czas pa tro li te re no wych naj czę ściej spo ty ka no śla dy by to wa nia ku ra ków (sta -
no wią ok. 60% stwier dzeń we wszyst kich osto jach), na to miast wśród osob ni ków wy -
raź nie prze wa ża ją ob ser wa cje ko gu tów (ryc. 5). 

Ana li za bez po śred nich ob ser wa cji i śla dów po zo sta wia nych przez ku ra ki (szcze -
gól nie przy du żej licz bie zgro ma dzo nych da nych) da je nam ob raz, w ja kich miej -
scach pta ki prze by wa ją naj chęt niej, a co za tym idzie, ja kie wa run ki sie dli sko we są
dla nich od po wied nie. Z po mo cą przy cho dzą tu taj moż li wo ści ana li zy prze strzen -
nej z wy ko rzy sta niem map cy fro wych. Pod czas trwa nia pro jek tu rów no cze śnie
z opiso wą ba zą da nych po wsta wa ła ba za geo me trycz na, czy li war stwa te ma tycz na
przed sta wia ją ca roz miesz cze nie wszyst kich ob ser wa cji. Oby dwie ba zy mo gą być po -
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Ta be la 2. 
Ka te go rie ob ser wa cji w po szcze gól nych jed nost kach pro jek tu (wy ciąg z ba zy da nych)

Jed nost ka Ga tu nek
Ka te go ria ob ser wa cji

Ra zem
ko gu ty ku ry ko gut 

i ku ry
ku ry 

z mło dy mi gniaz da śla dy 
by to wa nia

Ta trzań ski PN

głu szec 108 58 6 6 2 229 409

cie trzew 32 15 0 0 0 30 77

ja rzą bek 2 0 1 2 0 11 16

Gor czań ski PN

głu szec 47 34 3 1 0 259 344

cie trzew 0 0 0 0 0 1 1

ja rzą bek 2 0 1 0 0 6 9

Ba bio gór ski PN
głu szec 37 15 1 2 0 191 246

cie trzew 2 2 0 0 0 11 15

Nad le śnic two
No wy Targ

głu szec 28 7 3 0 1 21 60

cie trzew 28 4 44 0 0 2 78

Nad le śnic two
My śle ni ce

głu szec 44 11 1 7 0 91 154

cie trzew 0 0 0 0 0 0 0

Nad le śnic two
Su cha

głu szec 4 0 0 0 0 24 28

cie trzew 0 0 0 0 0 0 0

Nad le śnic two
Kro ścien ko

głu szec 1 5 0 0 0 0 6

cie trzew 1 0 0 0 0 0 1

Nad le śnic two
Sta ry Sącz

głu szec 0 1 0 0 0 12 13

cie trzew 0 0 0 0 0 0 0

Nad le śnic two
Piw nicz na

głu szec 1 4 0 0 0 6 11

cie trzew 0 0 0 0 0 0 0

Ra zem

głu szec 270 135 14 16 3 833 1271

cie trzew 63 21 44 0 0 44 172

ja rzą bek 4 0 2 2 0 17 25

ku ra ki ra zem 337 156 60 18 3 894 1468



łą czo ne ze so bą za po mo cą wspól ne go iden ty fi ka to ra (ID), ja kim jest w tym przy pad -
ku przy pi sa ny do każ dej ob ser wa cji nu mer.

Dzię ki te mu za sób wie dzy za war tej w tych ba zach mo że być ana li zo wa ny pod
róż nym ką tem i przy po mo cy róż nych na rzę dzi. Moż na two rzyć od po wied nie za py -
ta nia do ba zy np. w ja kich re jo nach kon cen tru ją się ob ser wa cje i śla dy by to wa nia ko gu -
tów w okre sie wcze sno wio sen nym. Otrzy ma ny w for mie gra ficz nej wy nik bę dzie
przed sta wiał roz miesz cze nie ta kich ob ser wa cji z moż li wo ścią przej rze nia szcze gó -
łów me ry to rycz nych każ dej z nich.

Gro ma dze nie da nych z tak roz le głe go ob sza ru ba dań da je moż li wość szer sze go,
ca ło ścio we go spoj rze nia na sy tu ację głusz ca w Kar pa tach. Przy tych co raz bar dziej
izo lo wa nych sub po pu la cjach, ob ję tych po dob ny mi za gro że nia mi, ma to bar dzo istot -
ne zna cze nie. Od po wiedź na po ja wia ją ce się pro ble my mo że dać tyl ko od po wied -
nio opra co wa na wie dza po par ta do dat ko wy mi ba da nia mi z róż nych dzie dzin na uki
– ge ne ty ki, eko lo gii ga tun ków itp.

Da ne ze bra ne w ba zie po zwo li ły w przy pad ku Tatr, Gor ców, Ba biej Gó ry, Po li cy
oraz Tor fo wisk Oraw sko -No wo tar skich na usta le nie prze bie gu i opi sa nie w te re nie
gra nic stref ochron nych oraz wstęp ną spe cy fi ka cję za gro żeń oby dwu ga tun ków. Wy -
zna cze nie gra nic by ło z ko lei im pul sem do ich ozna ko wa nia ta bli ca mi in for ma cyj -
ny mi oraz do za mon to wa nia szla ba nów -ro ga tek na głów nych dro gach wjaz do wych. 

Cho ciaż jed nym zda niem na le ży jesz cze wspo mnieć o za bie gach ochro ny czyn -
nej, któ re mia ły uczy nić bio to py po szcze gól nych ostoi bar dziej przy ja zny mi dla tych
ku ra ków. Po le ga ły one m.in. na wy ka sza niu aren to ko wych, pie lę gna cji młod ni ków
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Ryc. 5. Frekwencja analizowanych kategorii obserwacji w poszczególnych jednostkach



z od sła nia niem po wierzch ni z bo rów ką, zmia nie prze bie gu szla ków tu ry stycz nych
i ich oczysz cza niu z tzw. zło mów i wy wa łów.

Pod su mo wu jąc, na le ży pod kre ślić, że pod sta wo wym suk ce sem pierw sze go eta -
pu pro jek tu jest za kup spe cja li stycz ne go sprzę tu oraz zdo by cie wie dzy – za rów no tej
zgro ma dzo nej w kom pu te ro wej ba zie da nych, jak i zdo by tej in dy wi du al nie przez
każ de go pa tro lu ją ce go.

Po raż ki, nie po wo dze nia, za gro że nia

Po raż ki to prze ciw no ści, któ rych w mo men cie kon stru owa nia pro jek tu nie uda -
ło się prze wi dzieć, a póź niej w trak cie je go re ali za cji nie uda ło się nam po ko nać.
W więk szo ści przy pad ków są to rów no cze śnie istot ne za gro że nia ogra ni cza ją ce wy -
stę po wa nie głusz ca i cie trze wia na oma wia nym te re nie.

Pierw szą po raż ką, wy ni ka ją cą z bra ku wy star cza ją ce go ro ze zna nia prak tycz ne -
go, by ło za pla no wa nie zbyt ma łej licz by ob ser wa to rów np. dla ostoi są dec kiej – co
przy rów no cze śnie ich ni skim do świad cze niu za owo co wa ło ma łą licz bą da nych te -
re no wych. W efek cie jest to przy czy na unie moż li wia ją ca szcze gó ło wą oce nę sta nu
tej po pu la cji. 

Dru gą jest brak lo kal ne go au to ry te tu w spra wach głusz ca i cie trze wia. Bar dzo
czę sto bra ko wa ło nam szyb kiej od po wie dzi na szcze gó ło we py ta nia po ja wia ją ce się
w trak cie pa tro li: jak zin ter pre to wać nie ty po we śla dy po zo sta wia ne przez ku ra ki,
jak wy ty po wać po ten cjal ne miej sca do ob ser wa cji to ko wisk itp. Nie ocze ki wa nie z po -
mo cą w roz wią za niu te go pro ble mu przy szedł sam spon sor, fun du jąc nam pew ną
for mal ną pro ce du rę zwa ną „kon tro lą”. Dzię ki niej, a do kład nie za spra wą spon ta -
nicz nej dys ku sji w Za woi w gro nie ko or dy na to rów i osób wy ko nu ją cych pa tro le te -
re no we, po szcze gól ne jed nost ki wy mie ni ły mię dzy so bą po sia da ną wie dzę, co do -

pro wa dzi ło do pierw szych od
po nad 30 lat ob ser wa cji to ko -
wisk w Gor cach i na Ba biej Gó -
rze. Oba par ki na ro do we
uzna ły to za zna czą cy suk ces
osią gnię ty dzię ki pro jek to wi.
Tym sa mym oka za ło się, że
na sza wspól na wie dza ja ko ze -
spo łu jest nie ba ga tel na.

Prze ciw no ści bę dą ce rów no -
cze śnie za gro że nia mi po  szcze-
gól nych po pu la cji wy ma ga ją
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do kład niej sze go omó wie nia.
Część z nich jest nie za leż na od
wo li czło wie ka – są to bio tycz -
ne i abio tycz ne si ły przy ro dy.
W li sto pa dzie 2004 r. w Ostoi
Po lic kiej, a tak że Gor czań skiej,
mia ła miej sce klę ska wia tro ło -
mów i wia tro wa łów. Na te re nie
tyl ko nad le śnictw My śle ni ce
i No wy Targ w cią gu jed nej no -
cy sza le ją ce wia try w sa mym
ser cu ostoi po ło ży ły po nad 54
tys. m3 świer ków i bu ków na po wierzch ni li czą cej pra wie 300 ha. Otwar te po wierzch-
nie, w któ re zmie ni ły się 100-let nie drze wo sta ny, oraz zgiełk spo wo do wa ny pra ca mi
le śny mi i ru chem po jaz dów by ły przy czy ną prze nie sie nia się głusz ców do są sied nich,
mniej uszko dzo nych drze wo sta nów. Po chod ną wia tro ło mów jest roz wój wtór nych
szkod ni ków świer ka i po wsta wa nie ko lej nych po wierzch ni po su szu czyn ne go, ge ne-
ru ją cych dal sze pra ce le śne. Cho ciaż drze wo sta ny tych kar pac kich ostoi głusz ca ule -
gły po waż ne mu osła bie niu, to jed nak obec nie naj więk szym za gro że niem dla by tu -
ją cych tam ku ra ków jest wpro wa dza ny przez czło wie ka nie po kój. Tyl ko przy wró ce -
nie spo ko ju, zwłasz cza w klu czo wych dla głusz ca okre sach, da je szan sę na je go prze-
trwa nie. W prze ciw nym ra zie mo że mu gro zić re gres.

Dru gim czyn ni kiem abio tycz nym od bi ja ją cym się do tkli wie na przy ro ście zre ali -
zo wa nym po pu la cji, uciąż li wym szcze gól nie w wa run kach gór skich, są na wro ty kil -
ku dnio wych ozię bień w okre sie wy sia dy wa nia przez ku ry jaj i wo dze nia mło dych.
W ta kiej sy tu acji na wet krót ko trwa łe spło sze nie ku ry po wo du je prze zię bie nie znie -
sie nia lub upad ki pi skląt.

Wszyst kie na stęp ne nie po wo dze nia są ści śle zwią za ne z nie ko rzyst nym od dzia -
ły wa niem czło wie ka. 

Po pierw sze jest to udo ku men to wa na przez nas ra bun ko wa eks plo ata cja drze -
wo sta nów bę dą cych pry wat ną wła sno ścią, a po ło żo nych w klu czo wych re jo nach wy -
stę po wa nia głusz ca (na wet w bez po śred nim są siedz twie par ku na ro do we go).

Dru gą spra wą jest od lat po ru sza ny pro blem bra ku sku tecz nych dzia łań w za -
kre sie re duk cji po spo li tych dra pież ni ków. Bra ku je za in te re so wa nia ze stro ny człon -
ków PZŁ w po zy ski wa niu li sa, ku ny, je no ta, a ich li czeb ność na sku tek ogól no pol -
skie go pro gra mu szcze pie nia prze ciw ko wście kliź nie wy raź nie wzro sła. Pro blem
ten w więk szej niż w la sach pań stwo wych ska li do ty czy ob sza rów chro nio nych, tak -
że ob ję tych ak cją wy kła da nia szcze pion ki. W re zer wa tach ści słych, gdzie w więk szo -
ści zlo ka li zo wa ne są osto je głusz ca i cie trze wia, od lat po pra wia my wa run ki ży cia
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Ryc. 7. Gniazdo głuszca 
(fot. Z. Żurek)



ku ny i li sa, wy łą cza jąc szcze pie nia mi na tu ral ny me cha nizm ogra ni cza nia ich li czeb -
no ści, na to miast za gro żo ny w swym wy stę po wa niu głu szec ma ra dzić so bie sam!
Nie moż na w tym miej scu za po mnieć o dra pież ni kach pta sich, w tym o kru ku, któ -
ry przy czy nia się do nisz cze nia pta sich lę gów (tak że ku ra ków) oraz sta no wi po waż -
ne za gro że nie dla wo dzo nych ma łych pi skląt. 

No wym, obec nie nie zwy kle istot nym za gro że niem są co raz czę ściej stwier dza ne
nie le gal ne wjaz dy ca łych grup ama to rów sza leństw na sku te rach śnież nych, qu -
adach i mo to rach. W miej sco wo ściach tu ry stycz nych po ło żo nych wo kół ostoi po ja wi -
ły się licz ne wy po ży czal nie te go sprzę tu, po sia da ją go tak że dzie ci bo gat szych go spo -
da rzy. Jest to obec nie no wy, atrak cyj ny dla mło dych lu dzi spo sób spę dza nia wol ne go
cza su – nie ste ty zwią za ny z wpro wa dze niem ha ła su i nie po ko ju na wet bez po śred nio
w te ren to ko wisk. Do pó ki nie zo sta nie wpro wa dzo ny usta wo wy na kaz ozna ko wa -
nia ta kich po jaz dów (wzo rem po jaz dów wod nych), na sze służ by le śne bę dą wo bec te -
go pro ble mu bez sil ne.

Ko lej nym wy so ce praw do po dob nym za gro że niem tych ma łych sub po pu la cji ku -
ra ków mo że być zmniej sze nie ich róż no rod no ści ge ne tycz nej po przez chów wsob ny
(ko ja rze nie bliź nia cze). Zja wi ska te od bi ja ją się nie ko rzyst nie na zdol no ściach ada -
pta cyj nych po szcze gól nych osob ni ków, a czę sto też pro wa dzą do po wsta wa nia cho -
rób, de for ma cji czy wręcz wzro stu śmier tel no ści o pod ło żu ge ne tycz nym. Za ob ser -
wo wa ne ano ma lie ana to micz ne pi skląt wy lę gnię tych z jaj po bra nych z na tu ry
(Gor ce) do brze to ob ra zu ją. W tej sy tu acji wy raź nie od czu wal ny jest brak ogól no pol -
skie go pro gra mu ba dań ge ne tycz nych ku ra ków, a tak że szcze gó ło wych ure gu lo wań
praw nych do ty czą cych za sad pro wa dze nia ho dow li wo lie ro wych i za gad nień zwią -
za nych z za si la niem na tu ral nych po pu la cji czy re in tro duk cją.

W dal szym cią gu brak tak że w le śnych za sa dach ho dow la nych La sów Pań stwo -
wych szcze gó ło wych wy tycz nych ob li gu ją cych nad le śni czych do kon kret nych dzia -
łań ma ją cych na ce lu po pra wę sie dlisk pod ką tem wy ma gań chro nio nych ku ra ków.
Jak do tąd to pod czas kon tro li służ by le śne mu sia ły ra czej wy ja śniać, że da ne dzia ła -
nia lub od stęp stwa od punk tów in struk cji wy ni ka ją z fak tu po sia da nia ostoi głusz ca
czy cie trze wia. Nad le śni czo wie pro wa dzą cy sku tecz nie za bie gi czyn nej ochro ny ku -
ra ków, za miast spo rzą dzać wy ja śnie nia po kon trol ne, po win ni by li za swą do dat ko -
wą pra cę być wy róż nie ni i na gro dze ni.

Nie ste ty, tych kil ka ostat nich nie po wo dzeń, czy wręcz kon kret nych za gro żeń,
wy ni ka w du żej mie rze z bra ku dzia łań Mi ni ster stwa Śro do wi ska. Przy oka zji sym -
po zjów, kon fe ren cji (ostat nia 29 paź dzier ni ka 2003 r. w War sza wie) pa da ły sło wa
za chęt i de kla ra cji. De kla ra cje po zo sta ły de kla ra cja mi, a w rze czy wi sto ści „ku ra ko -
wej” nic nie zmie ni ło się na lep sze – w ostat nim cza sie wy ga sły po pu la cje głusz ca
w Bo rach Dol no ślą skich i w Bia ło wie ży, a w po zo sta łych prze wa ża spa dek li czeb -
no ści.

Ape lu je my do mi ni stra śro do wi ska o pod ję cie od po wied nich dzia łań dla ochro -
ny ku ra ków. Ma my w Pol sce ga tun ki, nad któ ry mi na le ży się po chy lić, są fun da cje
skłon ne do prze zna cze nia środ ków na ich ochro nę – po trzeb na jest tyl ko chęć kon -
struk tyw nej po mo cy. 
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Po mi mo wcze śniej szych de kla ra cji o po trze bie dzia łań zmie rza ją cych do przy -
wró ce nia daw nych li czeb no ści głusz ca i cie trze wia na te re nach Pol ski tam, gdzie te
ku ra ki jesz cze wy stę pu ją, do pie ro obec ny pro jekt Eko Fun du szu był pierw szym
przed się wzię ciem zwią za nym z fi nan so wa niem ich czyn nej ochro ny w pol skich Kar -
pa tach Za chod nich. We dług wszyst kich za an ga żo wa nych w nie go be ne fi cjen tów za -
koń czo ny etap pro jek tu jest suk ce sem w roz po zna niu obec nej sy tu acji i ochro nie
tych dwóch za gro żo nych ga tun ków. Po zwo lił on nam wszyst kim, zwią za nym z je go
re ali za cją, na brać do świad cze nia i wie dzy prak tycz nej w pro wa dze niu czyn nej
ochro ny w wa run kach gór skich. Dzię ki ze bra niu in for ma cji z pra wie wszyst kich
miejsc ich wy stę po wa nia na te re nie Ma ło pol ski, a tak że sze ro kie mu wa chla rzo wi
prze pro wa dzo nych tam za bie gów pod nie sio ny zo stał stan wie dzy o śro do wi sku
i istot nych ogra ni cze niach w wy stę po wa niu głusz ca i cie trze wia – ga tun ków ob ję -
tych Dy rek ty wą Pta sią pro gra mu Na tu ra 2000.

Cie szy nas tak że fakt, że obec nie do dru gie go eta pu pro jek tu pra gną przy łą czyć
się jed nost ki, któ re wcze śniej o nim nie sły sza ły lub nie by ły do nie go prze ko na ne.
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Bio lo gia, 
eko lo gia 

i be ha wior

An drzej Krzy wiń ski, Kry sty na Krzy wiń ska

Wy biór czość gniaz do wa i be ha wior sa mi cy
głusz ca przy gnieź dzie na te re nie La sów 
Ja now skich
Nest se lec ti vi ty and be ha vio ur of the ca per ca il lie 
fe ma le at the nest si te in the Ja now skie Fo re sts 

Sło wa klu czo we: głu szec Te trao uro gal lus, lo ka li za cja gniazd, 
za cho wa nie sa mi cy, Pol ska

SUM MA RY

In the second half of the 1960s, observations on nest selectivity were performed in the
Janowskie Forests. Data on forest age and type, nest location, number of eggs and nest success
were collected. Most of the nests were in an over 70 year-old forest, with rich undergrowth
and quite strong light penetration. The nests were well hidden, invisible from several meters
away. Nest No. 1 placed in an about forty-year-old pine forest, not far from a forest road, was
an exception. Observations on the behaviour of the nesting female were conducted for 10
days. The hen used to leave the nest once a day (at about 6:00 a.m.) for 20 to 70 minutes,
depending on the weather. Three of the six observed nests were found damaged, in one case
the female was probably killed. The findings indicate that, even in the years with much fewer
predators around (because of intensive fox and marten hunting for furs and poisoning of
the cervids), predation largely contributed to the lower breeding success rate. 

Key words: capercaillie Tetrao urogallus, nest location, hen behaviour, Poland 



Głu szec w Pol sce, po dob nie jak w in nych kra jach środ ko wo eu ro pej skich, jest co -
raz rzad szym pta kiem. Po stę pu ją cy szyb ko pro ces gi nię cia te go ga tun ku od po ło wy
lat 60. na te re nie Pol ski za czął wzbu dzać nie po kój o je go prze trwa nie. Prof. L. To -
mia łojć (1990) uwa ża, że je śli obec ne tem po za ni ka nia utrzy ma się, na le ży się li czyć
z całko wi tym wy gi nię ciem głusz ca w Pol sce na wet w tym pięt na sto le ciu. Nie mniej pe -
sy mi stycz ne są pro gno zy au to rów Pol skiej czer wo nej księ gi zwie rząt – prof. Z. Gło wa -
ciń skie go i P. Pro fu sa, we dług któ rych utrzy ma nie się obec nych ten den cji spad ko -
wych gro zi pol skim po pu la cjom głusz ca cał ko wi tym za ni kiem już w pierw szych
la tach no we go stu le cia. Obec ne po pu la cje głusz ca w Pol sce, co raz mniej li czeb ne, są
co raz bar dziej od sie bie izo lo wa ne. Po waż ne za gro że nie sta no wi dla nich m.in. de -
gra da cja bio lo gicz na – za nik po li mor fi zmu i wy ni ka ją ce z te go kon se kwen cje, zmie -
rza ją ce do cał ko wi te go wy mar cia na sku tek po stę pu ją cej au to pre sji. Ta kie go zda nia
jest m.in. prof. Gło wa ciń ski (Gło wa ciń ski i in. 1992) dla po pu la cji głusz ca w Pusz czy
Sol skiej i La sach Ja now skich. We dług tych au to rów zła go dze nie nie chyb nych skut -
ków cho wu wsob ne go i pod nie sie nie po li for mi zmu izo lo wa nych prze strzen nie po -
pu la cji moż na do ko nać przez wy mia nę jaj, a na wet pi skląt po cho dzą cych z po bli -
skich po pu la cji. Ten in te re su ją cy po mysł był już wcze śniej wy su wa ny przez
nie któ rych le śni ków. Za bie gi ta kie po win ny być jed nak do brze przy go to wa ne i po -
prze dzo ne do sko na łą zna jo mo ścią bio lo gii głusz ca, a szcze gól nie za cho wa nia sa mi -
cy przy gnieź dzie. Po za tym po win no one do ty czyć je dy nie lę gów naj bar dziej na ra -
żo nych na stra ty w wy ni ku złe go usy tu owa nia w te re nie, np. na dro dze, bądź
do tknię tych wy pad ka mi, np. śmierć wy sia du ją cej sa mi cy, aby nie na ru szać lę gów
o du żych szan sach po wo dze nia. Oczy wi ście lę gi z przy ro dy, prze zna czo ne do pod ło -
że nia, po win ny być o tym sa mym stop niu roz wo ju. Znacz nie prost szą spra wą by ło -
by pod kła da nie znie sień od pta ków znaj du ją cych się w ho dow li wo lie ro wej (ła twość
zsyn chro ni zo wa nia lę gów w in ku ba to rze itp.). 

W Pol sce pierw sze pra ce nad ho dow lą głusz ców pro wa dzo ne by ły już w la tach
50. przez prof. Mar chlew skie go. Wpraw dzie po cząt ko we pró by na strę cza ły wie le
trud no ści (Mar chlew ski 1952), ale obec nie pro blem ho dow li ku ra ków le śnych jest
już na ty le opa no wa ny, że moż na otrzy my wać licz ne lę gi w nie wo li. Po twier dza ją to
pro wa dzo ne z suk ce sem ho dow le fer mo we w Niem czech (Aschen bren ner 1985),
Cze chach, Ro sji, Szwe cji, a tak że w Pol sce. Nie ste ty za ło żo ny przez prof. Gra czy ka
w po ło wie lat 70. ośro dek ho dow li głusz ca w Stob ni cy opie rał się na głusz cach in ne -
go pod ga tun ku – Te trao uro gal lus ura len sis, po cho dzą ce go z Omska (za chod nia Sy -
be ria).

Ce lem ni niej szej pra cy by ło ze bra nie in for ma cji do ty czą cych wy biór czo ści gniaz -
do wej głusz ca w Pol sce, a przede wszyst kim za cho wa nia sa mi cy przy gnieź dzie. Da -
ne te są istot ne dla wszel kich eks pe ry men tów nad pod kła da niem jaj. Do ty czy to za -
rów no ob ser wa cji pro wa dzo nych w wa run kach na tu ral nych, jak i w ho dow li
fer mo wej.

Ma te ria ły do ty czą ce wy biór czo ści gniaz do wej po cho dzą z koń ca lat 60. Zo sta ły
ze bra ne przez au to ra w związ ku z pla na mi re ali za cji te ma tu re in tro duk cji głusz ca do
la sów Pusz czy Pi skiej, gdzie au tor pra co wał w Sta cji Ba daw czej Ka te dry Zoo lo gii Le -
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śnej i Ło wiec twa SGGW w Sze ro kim Bo rze. Przed wcze sna śmierć prof. Alek san dra
Ha be ra, kie row ni ka ka te dry, spo wo do wa ła prze rwa nie tych ba dań. 

Me to dy i wy ni ki

Ze bra no da ne do ty czą ce sied miu gniazd głusz ca zna le zio nych na te re nie La sów
Ja now skich, obej mu ją cych nad le śnic twa: Ja nów Lu bel ski, Bił go raj i Mo dli bo rzy ce.
Trzy z sied miu gniazd by ły od szu ka ne z po mo cą wy tre so wa ne go wy żła, czte ry zo sta -
ły zna le zio ne przy pad ko wo przez ro bot ni ków le śnych.

Opis gniazd

Z sze ściu gniazd, w któ rych zna le zio no ja ja, pi sklę ta wy klu ły się w trzech.
W trzech po zo sta łych ja ja zo sta ły znisz czo ne przez dra pież ni ki; w jed nym praw do -
po dob nie zgi nę ła tak że ku ra (zna le zio no ob fi cie wy rwa ne pió ra). Stwier dzo no, że
naj wcze śniej szy wy ląg miał miej sce 30 ma ja.

Tab. 1. po da je szcze gó ły do ty czą ce ty pu i wie ku drze wo sta nów, w któ rych zna le zio -
no gniaz da, spo so by usy tu owa nia gniaz da, ilo ści jaj oraz udat no ści lę gów. Więk szość
gniazd zna le zio no w star szym drze wo sta nie (po nad 70-let nim), o bo ga tym ru nie krze -
win ko wym i dość du żym prze świe tle niu. Więk szość gniazd by ła do brze za ma sko wa -
na, nie wi docz na na wet z pa ru me trów. Wy ją tek sta no wi ło gniaz do nr 1, po ło żo ne
w drą go wi nie so sno wej, nie da le ko uczęsz cza nej dro gi, z któ rej by ło wi docz ne. 

Ob ser wa cje za cho wa nia się sa mi cy przy gnieź dzie

Jed no gniaz do pod da no szcze gó ło wym ob ser wa cjom. W od le gło ści 7 m od gniaz -
da wy bu do wa no bud kę do pro wa dze nia ob ser wa cji oraz do ko ny wa nia zdjęć przy po -
mo cy te le obiek ty wu. Bud ka mia ła ok. 1,5 m wy so ko ści, by ła szczel nie okry ta ga łę zia -
mi świer ka i jo dły, co umoż li wia ło pro wa dze nie ob ser wa cji w po zy cji sie dzą cej oraz
ro bie nie zdjęć. Do bud ki zbli ża no się w dwie oso by, po czym jed na od cho dzi ła. Ob ser -
wa cje pro wa dzo no przez 10 dni w róż nych po rach dnia. Z te go dwa dni prze zna czo -
no na ob ser wa cje ca ło dzien ne – od świ tu (godz. 3 ra no) do zmro ku (godz. 20.30). 

Ob ser wa cje pro wa dzo no przez 10 dni, w czerw cu 1968 r. na te re nie Nad le śnic twa
Ja nów Lu bel ski, w le śnic twie Zo fian ka. Gniaz do głu szy cy znaj do wa ło się w ide al -
nym (ty po wym) dla głusz ca miej scu, w od le gło ści ok. 1 km od to ko wi ska. Po ło żo ne
by ło na skra ju oko ło 100-let nie go (ży wi co wa ne go) drze wo sta nu so sno we go z do -
miesz ką jo dły (BMw), o bo ga tym ru nie: bo rów ka czer ni ca, brusz ni ca, bo rów ka ba -
gien na, wrzos, ba gno zwy czaj ne (por. ryc. 1). Drze wo stan ten gra ni czył od po łu dnia
z ubie gło rocz nym zrę bem (gdzie w cza sie ob ser wa cji ko pa no ra ba ty), da lej znaj do wa -
ła się 2–3-let nia upra wa so sno wa po ro śnię ta bar dzo ob fi cie bo rów ką ba gien ną, brusz -
ni cą i czer ni cą, wrzo sem, ba gnem i weł nian ką. Wo kół drze wo sta nu znaj do wa ły się
gę ste, kil ku na sto let nie młod ni ki o ru nie jak w ww. drze wo sta nie.
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Ta be la1. 
Szcze gó ły do ty czą ce ty pu i wie ku drze wo sta nów, w któ rych zna le zio no gniaz da, spo so by 
usy tu owa nia gniaz da, ilo ści jaj oraz udat no ści lę gów

N
r 

gn
ia

zd
a

Typ drzewostanu Szkic
makropołożenia

Szkic
mikropołożenia Wyściółka Ilość jaj Podatność

lęgu

1 Bśw, ok. 35 lat.
Sosna z domieszką
brzozy. 
Drzewostan
oczyszczony, bez
podszytu i runa

duża ilość 
piór

8 zostało
zniszczone,
zginęła też
kura

2 BMw, ok. 100 lat.
Sosna z domieszką
jodły, osiki, dębu.
Bogate runo,
borówka czernica,
brusznica bagienna

brak 
danych

brak
danych

wylęg 4.06

3 Jak wyżej pojedyncze
pióra

7 brak 
danych

4 BMw, ok. 50 lat.
Sosna, bogate runo
– borówka czernica
i bagienna

średnia
ilość piór

10 zostało
zniszczone

5 Bśw, 20–30 lat. 
Bez podszytu,
ubogie runo –
wrzos, turzyca.
Kilka arów
otoczone B.b.

duże
wgłębienie
wyściełane
igliwiem 
i piórami

7 wylęg 30.05

6 Bw i Bb 
Sosna, ok. 80 lat. 
W podszycie
świerk, runo
bogate, głównie
borówka czernica

brak
danych

6 wylęg 7.06

7 Bw, ok. 70 lat.
Sosna. W podszycie
świerk. Bogate
runo, głównie
borówka czernica

brak
danych

brak
danych

zniszczone
przez
drapieżniki

przy samym pniu, na szyi
korzeniowej mało widoczne,
osłonięte jagodzinami

wiejska uczęszczana
droga gruntowa

bez osłony
widoczne 
z drogi

pod osłoną
małej
jodełki

na ścianie
drzewostanu

pod osłoną
świerka

na podwyższeniu szyi
korzeniowych dwóch pni

bez osłony
gniazdo
widoczne 
z 10 m

wewnątrz
drzewostanu
ok. 150 m
od linii
oddziałowej

1 m od pnia
wśród
krzewinek
borówki
czernicy



Gniaz do znaj do wa ło się w od le gło ści ok. 3 m od ścież ki, któ rą co dzien nie prze -
cho dzi li ro bot ni cy le śni. Na le ży pod kre ślić, że w po przed nim se zo nie lę go wym
w tym sa mym drze wo sta nie rów nież znaj do wa ło się gniaz do głusz ca, w od le gło -
ści ok. 100 m od obec ne go. Spo strze że nie to po twier dza opi nię miej sco wych do -
świad czo nych le śni ków, że sta ra głu szy ca naj czę ściej za kła da gniaz do na tym sa -
mym te re nie.

Ob ser wo wa ne gniaz do mia ło wy mia ry: śred ni ca 28 cm, głę bo kość 12 cm. Znaj -
do wa ło się w nim sie dem jaj. Są dząc z nie wiel kiej ilo ści jaj oraz póź ne go ter mi nu
(po ło wa czerw ca), był to praw do po dob nie lęg wtór ny, po znisz czo nym pierw szym
(we dług So ko łow skie go 1958) pierw sze znie sie nie głusz ca moż na spo tkać od po ło -
wy kwiet nia do po ło wy ma ja). W tym sa mym drze wo sta nie, w od le gło ści ok. 70 m od
ob ser wo wa ne go, zna le zio no znisz czo ne gniaz do. Sko rup ki jaj by ły po roz w le ka ne
w pro mie niu ok. 10 m.
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Ryc. 1. Otoczenie
gniazda, które

poddano
szczegółowym
obserwacjom



Ob ser wo wa na głu szy ca sie-
dzia ła na gnieź dzie bar dzo wy-
trwa le – prze cho dzą cych lu dzi
(np. ży wi cu ją ce go ro bot ni ka)
do pusz cza ła bar dzo bli sko i zry -
wa ła się z gniaz da do pie ro z od -
le gło ści 1–2 m. Jed nak gdy prze-
cho dzą cy lu dzie za trzy my wa li
się, a zwłasz cza gdy pa trzy li
w kie run ku gniaz da, ku ra tra ci -
ła wia rę w swo je za ma sko wa nie
i zry wa ła się już z od le gło ści 
3–4, a na wet i wię cej me trów.

Sa mi ca na gnieź dzie za -
cho wy wa ła się bar dzo ostroż -
nie i tyl ko od cza su do cza su
zmie nia ła po ło że nie na jaj -
kach bądź też prze kła da ła je
dzio bem. W ce lu po ży wie nia

się głu szy ca scho dzi ła z gniaz da bar dzo re gu lar nie, ok. godz. 6 ra no (6.04, 6.19, 6.07,
6.12). Sa mo scho dze nie z gniaz da trwa ło dość dłu go; ku ra naj pierw po wol nym ru -
chem w cza sie ok. 30 sek. wsta wa ła na gnieź dzie, na stęp nie wy cią ga ła pio no wo szy -
ję (sta wa ła słup ka) i zwy kle przez pe wien czas (ok. 1–3 mi nu ty) pil nie roz glą da ła się
do oko ła. Na stęp nie su ną cym ru chem po wo li od cho dzi ła od gniaz da, na dal się roz glą -
da jąc. Do pie ro z od le gło ści kil ku do kil ku dzie się ciu me trów zry wa ła się do lo tu za -
wsze w kie run ku upra wy, gdzie wy my ka ła się spod kon tro li. 

Ob ser wo wa na głu szy ca nie przy kry wa ła gniaz da, krę cą cej się ku ry ko ło gniaz da
ni gdy nie za ob ser wo wa no. Do pie ro w od le gło ści 250–300 m od gniaz da znaj do wa no
na li nii od dzia ło wej jej śla dy (por. ryc. 1) – od ci śnię te w bło cie tro py, pa przy ska oraz
cha rak te ry stycz ny dla wy sia du ją cej ku ry kał wiel ko ści ku rze go ja ja. Do gniaz da głu -
szy ca przy cho dzi ła bar dzo skry cie, tak, że za każ dym ra zem spo strze ga no ją do pie -
ro przy gnieź dzie. W pierw szym dniu, gdy by ło cie pło i su cho, ku ra po wró ci ła po 
70 min, w trzy po zo sta łe dni, gdy pa dał deszcz i by ło zim no, w cią gu 20–35 min. Gdy
jed nak coś w po bli żu za kłó ca ło spo kój zwie rzę cia, np. w cza sie jej nie obec no ści zja -
wi li się ro bot ni cy, któ rzy w od le gło ści 100–150 m ko pa li ra ba ty, ku ra do gniaz da nie
po wra ca ła, cze ka jąc, aż lu dzie odej dą. Jed ne go dnia po wró ci ła do pie ro o zmro ku.
Mi mo to, jak się póź niej oka za ło, jaj ka nie ule gły za zię bie niu.
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Ryc. 2. Samica głuszca
wracająca do gniazda –
behawior agresywny
w stosunku do drapieżnika
z powietrza (fot. A. Krzywiński)



Pod kła da nie jaj oraz pierw sze pró by ho dow li 
pi skląt

Z gniaz da nr 1, znaj du ją ce go się bez osło ny, wi docz ne go
z uczęsz cza nej dro gi, po bra no po ło wę znie sie nia (4 jaj ka), któ -
re wzię to ce lem pod ło że nia pod na siad kę. W miej sce bra ku ją -
cych 4 jaj pod ło żo no 4 ja ja ku rze, od po wied nio do bar wio ne do
jaj głusz ca. Po pa ru dniach stwier dzo no, że głu szy ca za ak cep -
to wa ła wy mia nę jaj i da lej sie dzia ła. Nie ste ty po dwóch ty go -
dniach lęg zo stał znisz czo ny przez dra pież ni ka, zgi nę ła praw -
do po dob nie rów nież sa mi ca. Z 4 jaj przy wie zio nych na Ma zu ry
i umiesz czo nych pod na siad ką wy klu ły się dwa pi sklę ta, z któ -
rych jed no od cho wa no.

Pierw sze pró by re in tro duk cji głusz ca 
do Pusz czy Pi skiej

Wio sną 1969 r. prze pro wa dzo no pró bę ho dow li i wy pusz cze nia głusz ca. Pta ka
prze wie zio no z Pusz czy Au gu stow skiej i umiesz czo no w wo lie rze w po bli żu osa dy
Nad le śnic twa Sze ro ki Bór. Głu szec ten – pa ro let ni sa miec – zo stał prze ka za ny z Nad -
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Ryc. 3. Szkic
piórkowy
parodniowego
pisklęcia głuszca
(materiały
archiwalne autora
z pierwszego
odchowu)

Ryc. 4. Tokujący samiec – zdjęcie archiwalne z udanej reintrodukcji koguta głuszca do
Puszczy Piskiej (fot. W. Żurowski)



le śnic twa Czar na Hań cza, gdyż na le żał do osob ni ków po zba wio nych lę ku przed czło -
wie kiem. W cią gu kil ku mie się cy pro wa dzo no ob ser wa cje za cho wa nia i wy biór czo -
ści po kar mo wej. Ptak ten po kil ku mie sią cach zo stał wy pusz czo ny w po bli żu za gro -
dy. In tro duk cja te go po je dyn cze go osob ni ka po wio dła się. Był on ob ser wo wa ny
w od le gło ści do 4 km od sie dzi by nad le śnic twa, a wio sną wi dzia no go w po bli żu wo -
lie ry, gdzie to ko wał. Ptak na dal nie bał się lu dzi w cza sie to ków i po trzech la tach zo -
stał za bi ty przez przy pad ko we go prze chod nia. 

Wnio ski i dys ku sja

Nie po ko ją cą spra wą jest, że po ło wa lę gów głusz ców zna le zio nych na te re nie La -
sów Ja now skich zo sta ła znisz czo na przez dra pież ni ki. Na le ży za zna czyć, że gniaz da
zo sta ły zna le zio ne już w sta dium za awan so wa ne go wy sia dy wa nia jaj. Je że li weź mie -
my pod uwa gę, że wy sia dy wa nie jaj u głusz ca trwa 26–28 dni, pro cent znisz czo nych
gniazd pod czas peł ne go wy sia dy wa nia jest z pew no ścią jesz cze wyż szy. Da ne te po -
cho dzą sprzed 40 lat. Wy da je się, że obec nie sy tu acja znacz nie się po gor szy ła, przede
wszyst kich z po wo du wzro stu po pu la cji dra pież ni ków. W ostat nich la tach ob ser wu -
je się na te re nie La sów Ja now skich, jak i w ca łej Pol sce, wzrost li czeb no ści ssa ków
dra pież nych, zwłasz cza li sa i ku ny, któ re ze wzglę du na ma łe za in te re so wa nie ich
fu trem nie są obec nie od strze li wa ne przez my śli wych. W mię dzy cza sie na ob sza rze
Pol ski, a tym sa mym ostoi głusz ca, po ja wił się jesz cze je den dra pież nik – je not, któ -
ry in ten syw nie pe ne tru je te re ny w po bli żu cie ków wod nych, gdzie głusz ce od cho -
wu ją swo je mło de. Znacz nie zwięk szy ła się tak że licz ba pta ków pe ne tru ją cych gniaz -
da ku ra ków. Do ty czy to przede wszyst kim pta ków kru ko wa tych. Do lat 70. ko ła
ło wiec kie ma so wo sto so wa ły ochro nę ło wisk przez wy kła da nie za tru tych jaj. By ła to
me to da nie zbyt hu ma ni tar na, jed nak że bar dzo sku tecz nie ogra ni cza ją ca nad mier -
ne roz mna ża nie się wron, srok itp. Kruk z pta ka nie gdyś bar dzo rzad kie go stał się
obec nie bar dzo licz nym ga tun kiem na te re nie ca łej Pol ski. 

To wszyst ko spra wia, że wpływ dra pież ni ków w okre sie wy sia dy wa nia lę gów
przez głu szy ce od gry wa du żą ro lę. Po twier dza ją to licz ne eks pe ry men ty prze pro wa -
dzo ne w Pol sce z ma kie ta mi sztucz nych gniazd (Dzię cio łow ski 1980, Krup ka 1994,
Mer ta i in. 2007), w któ rych znisz cze nia do cho dzi ły do 90%. We dług tych au to rów tak
du ża pre sja dra pież ni ków na lę gi głusz ca z pew no ścią w znacz nym stop niu przy czy -
nia się do tak dra stycz nie spa da ją cej li czeb no ści tych pta ków. Ostat nio pro wa dzo ne
ba da nia w kra jach skan dy naw skich wska zu ją, że wie le pi skląt gi nie we wcze snym
okre sie ży cia, głów nie z po wo du dra pież nic twa (Ka st da len, Weg ge 1987; Marcström
1987; Weg ge i in. 1987). To spra wia, że suk ces lę go wy jest znacz nie mniej szy niż daw -
niej. Nie zmier nie cie ka we eks pe ry men ty prze pro wa dził Marcström na dwóch wy -
spach. Na jed nej co ro ku by ły li kwi do wa ne wszyst kie li sy i ku ny, dru ga by ła kon tro -
l na. Stwier dzo no, że istot ny wpływ na suk ces lę go wy ma dra pież ni cwo tych dwóch
ga tun ków. Na wy spie bez tych dra pież ni ków suk ces lę go wy był 2,5-krot nie wyż szy
niż na wy spie kon tro l nej. Du ży wpływ na po pu la cje głusz ca i cie trze wia przy pi su ją
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dra pież nic twu m.in. Storch i Wil le brand w Niem czech (1991) oraz dr Kel ler (2000)
w Pol sce. Uwa ża on, że w okre sie in ten syw ne go po lo wa nia na li sy i ku ny w la tach 70.,
gdy war tość skó ry do rów ny wa ła pen sji le śni ka, stan po pu la cji cie trze wi był wy jąt ko -
wo du ży.

Prze pro wa dzo ne eks pe ry men ty z pod kła da niem jaj wska zu ją na moż li wość
czyn nej ochro ny lę gów po przez za mia nę jaj na atra py por ce la no we w ce lu za bez pie -
cze nia znie sie nia. Tę me to dę sto so wa no z do brym skut kiem u par dwy w Szko cji.
Eks pe ry men ty prze pro wa dzo ne w cią gu ostat nich trzech lat w Ka dzi dło wie wska zu -
ją, że cie cior ka czy głu szy ca ak cep tu je jaj ka o znacz nie wyż szym stop niu roz wo ju –
sa mi cy sie dzą cej np. trzy dni moż na pod ło żyć jaj ka, w któ rych pi sklę ta już za czy na -
ją stu kać. 

Ta ob ser wa cja wska zu je, że tą me to dą moż na by znacz nie ogra ni czyć stra ty za -
rów no lę gów, jak i sa mic. Po nad to spo sób ten mo że być rów nież wy ko rzy sty wa ny
w ce lu od świe że nia krwi w po pu la cjach po przez za mia nę jaj z po pu la cji są sied nich
lub od sa mic ho do wa nych w wo lie rach. Od świe że nie krwi i in tro duk cja pro wa dzo -
na w ten spo sób z pew no ścią da znacz nie lep sze re zul ta ty niż wy pusz cza nie mło -
dych pta ków od cho wa nych w wa run kach wo lie ro wych.
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Ro bert Rut kow ski

Ba da nia ge ne tycz ne pol skiej po pu la cji 
głusz ca – ce le, pro ble my, per spek ty wy
Ge ne tic stu dies of the Po lish po pu la tion 
of ca per ca il lie – aims, pro blems, pro spects 

Sło wa klu czo we: głu szec Te trao uro gal lus, zmien ność ge ne tycz na,
mar ke ry mo le ku lar ne, pró by nie in wa zyj ne, Pol ska

SUM MA RY

Molecular genetic methods can provide valuable information that will help increase the
chance for success and effectiveness of capercaillie protection and restitution programs.
Location of the native population in the phylogeographic pattern of their recent distribution
created for this species, establishing the degree of genetic variation between populations
and evaluating the genetic variation level within populations appear to be the most urgent
objectives of genetic studies on the Polish population of capercaillie. Next, attention should
be drawn to the need for demographic characterisation of individual populations which can
be efficiently supported by molecular methods. In spite of vast possibilities, the application
of DNA tests to such bird species as capercaillie poses many problems, to start with material
collection and end with interpretation of obtained results. The objective of this paper is to
summarize the experience of many-years’ studies on the genetic variation and structure of
the Polish population of capercaillie. 

Key words: capercaillie, Tetrao urogallus, genetic variability, molecular markers,
non-invasive tests, Poland 



In ten syw ny roz wój ge ne ty ki mo le ku lar nej w ostat nich la tach XX w., za rów no
pod wzglę dem tech no lo gicz nym, jak i teo re tycz nym, spra wił, że ta dzie dzi na wie -
dzy zna la zła sze ro kie za sto so wa nie w wie lu róż nych ga łę ziach sze ro ko po ję tych na -
uk bio lo gicz nych. Jed nym z ta kich za sto so wań jest wy ko rzy sta nie in for ma cji za pi -
sa nej w se kwen cji DNA w ba da niach eko lo gicz nych i ochro nie przy ro dy (Pi lot 2005).
Bar dzo szyb ko do strze żo no tak że, że me to dy mo le ku lar ne mo gą być nie zwy kle przy -
dat nym na rzę dziem w kon stru owa niu pro gra mów czyn nej ochro ny, re sty tu cji
i trans lo ka cji ga tun ków za gro żo nych wy gi nię ciem (Fran kham i in. 2002; Fre eland
2005). Obec nie w wie lu kra jach Eu ro py, Azji oraz Ame ry ki Pół noc nej licz ne dzia ła -
nia ochro niar skie są wła ści wie stan dar do wo, a na wet ob li ga to ryj nie, wspo ma ga ne
da ny mi, któ re uzy sku je się z ana liz mo le ku lar nych (np. Kret zman i in. 2003; Mu ra -
ta i in. 2004; Pal ko vacs i in. 2004). Wy da je się, że hi sto ria do tych cza so wych prób od -
bu do wy i za rzą dza nia po pu la cją głusz ca, i to nie tyl ko kra jo wą, ale tak że eu ro pej -
ską, jed no znacz nie wska zu je na ko niecz ność uwzględ nia nia wy ni ków ba dań
ge ne tycz nych w dłu go ter mi no wym pla no wa niu stra te gii za cho wa nia i od bu do wy
po pu la cji te go ga tun ku.

Ge ne ty ka mo le ku lar na umoż li wia bar dzo pre cy zyj ne sza co wa nie po zio mu
zmien no ści ge ne tycz nej – nie zwy kle waż ne go czyn ni ka po zwa la ją ce go przy sto so wy -
wać się po pu la cjom i ga tun kom do zmian za cho dzą cych w śro do wi sku, a więc wa -
run ku ją ce go ich zdol ność do prze trwa nia i ewo lu cji. Jak wska zu ją wy ni ki wie lu ba -
dań, zmniej sza nie się po zio mu zmien no ści ge ne tycz nej mo że być jed nym
z po wo dów wy mie ra nia po szcze gól nych po pu la cji, a na wet ca łych ga tun ków (We ste -
me ier i in. 1998; Kel ler, Wal ler 2002). Nie wąt pli wie, ob ni ża nie się zmien no ści ge ne -
tycz nej nie jest głów nym, a z pew no ścią nie je dy nym czyn ni kiem za gra ża ją cym pol -
skiej po pu la cji głusz ca. Zmia ny za cho dzą ce w śro do wi sku pod wpły wem dzia łal no ści
czło wie ka, jak rów nież bez pre ce den so wa pre sja dra pież ni ków, szcze gól nie li sa, są
praw do po dob nie naj po waż niej szym nie bez pie czeń stwem dla prze trwa nia kra jo -
wych ku ra ków le śnych. Nie mniej, re duk cja po zio mu zmien no ści ge ne tycz nej jest
zja wi skiem nie unik nio nym w po pu la cjach ma ło licz nych i izo lo wa nych, a w ta kich
wła śnie wa run kach eg zy stu je obec nie głu szec na więk szo ści swe go za się gu w Eu ro -
pie. Izo la cja i ob ni ża nie się li czeb no ści pro wa dzą do zwięk sze nia stop nia spo krew -
nie nia ge ne tycz ne go mię dzy osob ni ka mi w po pu la cji, co w po łą cze niu z lo so wą eli -
mi na cją po szcze gól nych form ge nów (dryf ge ne tycz ny) pro wa dzi do po wsta nia
lo kal nych, jed no rod nych ge ne tycz nie po pu la cji, w któ rych mo gą się ujaw niać efek -
ty de pre sji wsob nej, np. ob ni że nie suk ce su roz rod cze go. 

Bar dzo praw do po dob ne, że jed nym z przy kła dów te go zja wi ska jest szkoc ka po -
pu la cja głusz ca, któ rą od two rzo no na ba zie pta ków ze Skan dy na wii (Star ling 1991).
Od lat 70. XX w. ob ser wu je się w niej wy raź ny spa dek li czeb no ści oraz po gor sze nie
wskaź ni ków zwią za nych z roz ro dem, co po wią za no z obec no ścią pło tów w la sach
i pre sją dra pież ni ków (Moss i in. 2000). Na le ży jed nak zwró cić uwa gę, że in ne ba da -
nia (Se gel ba cher i in. 2003) wy ka za ły bar dzo ni ski po ziom zmien no ści ge ne tycz nej
w po pu la cji szkoc kiej, wy ni ka ją cy naj praw do po dob niej z efek tu za ło ży cie la, czy li od -
two rze nia po pu la cji z re la tyw nie nie wiel kiej gru py osob ni ków. Nie jest więc wy klu -
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czo ne, że ob ser wo wa ne po gor sze nie wskaź ni ków roz ro du jest u szkoc kich głusz ców
na stęp stwem ujaw nia ją cej się de pre sji wsob nej. 

O tym, jak przy kre na stęp stwa wią żą się z ba zo wa niem w stra te gii ochro ny ga -
tun ko wej na ogra ni czo nej, izo lo wa nej pu li osob ni ków, mo że świad czyć przy kład wy -
mar łe go pod ga tun ku pół noc no ame ry kań skie go ku ra ka – pre rio ku ra czer wo no czu -
be go (Tym pa nu chus cu pi do cu pi do). Hi sto ria ochro ny i za gła dy ostat niej po pu la cji jest
opi sa na po krót ce w pra cy Pal ko vac sa i in. (2004). Głów ną przy czy ną cał ko wi te go wy -
gi nię cia te go po spo li te go nie gdyś na kon ty nen cie pół noc no ame ry kań skim pta ka by -
ły zmia ny w śro do wi sku za cho dzą ce po po ja wie niu się ko lo ni stów eu ro pej skich oraz
in ten syw ne po lo wa nia. Pod ko niec XIX w. prze trwa ła tyl ko nie licz na po pu la cja na
wy spie Mar tha’s Vi ney ard, któ rą, dzię ki zde cy do wa nym za bie gom ochro niar skim,
uda ło się od bu do wać do li czeb no ści 2000 osob ni ków. Mi mo to se ria ka ta strof eko lo -
gicz nych, epi de mia cho rób dro biu, a tak że naj praw do po dob niej de pre sja wsob na
do pro wa dzi ły do wy mar cia na wet tej ostat niej po pu la cji.

Głu szec jest ga tun kiem in ten syw nie ba da nym z wy ko rzy sta niem tech nik ge ne -
ty ki mo le ku lar nej (prze gląd w Rut kow ski i in. 2007). W ro ku 2003, dzię ki do fi nan so -
wa niu przez RDLP we Wro cła wiu oraz Nad le śnic two Wi sła, w Mu zeum i In sty tu cie
Zoo lo gii PAN roz po czę to ba da nia ge ne tycz ne pol skiej po pu la cji te go ga tun ku. Ce -
lem ni niej szej pra cy nie jest pre zen ta cja wy ni ków tych ba dań, któ re zo sta ły już opu -
bli ko wa ne (Rut kow ski i in. 2005a, b; Rut kow ski i in. 2007) lub są w trak cie przy go to -
wy wa nia do pu bli ka cji, lecz po dzie le nie się do świad cze nia mi i spo strze że nia mi
wy ni ka ją cy mi z kil ku let nich ba dań ge ne tycz nych nad głusz cem.

Ce le

Zmien ność ge ne tycz ną w ob rę bie ga tun ku na le ży ana li zo wać na co naj mniej
trzech hie rar chicz nych po zio mach. Pierw szy z nich to zmien ność na po zio mie osob -
ni czym, któ rej od zwier cie dle niem jest po ziom ho mo zy go tycz no ści po szcze gól nych
osob ni ków. W po pu la cjach izo lo wa nych o ogra ni czo nej li czeb no ści prę dzej czy póź -
niej mu si dojść do krzy żo wa nia się osob ni ków spo krew nio nych ge ne tycz nie. Na stęp -
stwem te go pro ce su jest zwięk sze nie udzia łu lo ci ge no wych wy stę pu ją cych w sta nie
ho mo zy go tycz nym u po tom stwa spo krew nio nych ro dzi ców. Mo że to pro wa dzić do
ujaw nie nia się re ce syw nych, szko dli wych ge nów osła bia ją cych do sto so wa nie osob -
ni ków, a w efek cie tak że ży wot ność ca łej po pu la cji (Kel ler, Wal ler 2002). Dru gi po -
ziom to zmien ność ge ne tycz na w po pu la cji. Izo la cja, ob ni ża nie się li czeb no ści oraz
zmia ny de mo gra ficz ne pro wa dzą do lo so wej eli mi na cji nie któ rych form ge ne tycz -
nych z pu li ge no wej. Im mniej sza li czeb ność po pu la cji, tym więk szy efekt pro ce sów
lo so wych, a mniej szy wpływ do bo ru na tu ral ne go na kształ to wa nie się jej ge ne tycz -
ne go cha rak te ru. W przy pad ku głusz ca ana li za zmien no ści na dwóch po wyż szych
po zio mach po win na umoż li wić osza co wa nie ge ne tycz nych na stępstw ob ser wo wa ne -
go wciąż spad ku li czeb no ści oraz stop nia za gro że nia po szcze gól nych po pu la cji zja -
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wi skiem de pre sji wsob nej, a co za tym idzie wska za nia tych kra jo wych po pu la cji,
któ re są naj bar dziej na ra żo ne na ne ga tyw ne pro ce sy ge ne tycz ne. 

Trze ci po ziom, na któ rym ana li zu je się zmien ność ge ne tycz ną ga tun ku, to zróż -
ni co wa nie ge ne tycz ne mię dzy po szcze gól ny mi po pu la cja mi, czy li sto pień, w ja kim
po pu la cje róż nią się od sie bie pod wzglę dem ge ne tycz nym. Ana li za i kwan ty fi ka cja
te go ro dza ju zmien no ści jest nie zwy kle istot na z punk tu wi dze nia ochro ny kra jo wej
po pu la cji głusz ca. Wy da je się, że po pu la cje naj bar dziej za gro żo ne ne ga tyw ny mi na -
stęp stwa mi pro ce sów izo la cyj nych i spad ku li czeb no ści mo gą wy ma gać za si la nia
pu li ge no wej osob ni ka mi z in nych, sta bil nych de mo gra ficz nie po pu la cji o wy so kim
po zio mie zmien no ści ge ne tycz nej (ang. ge ne tic re sto ra tion, He dric 1995). Co wię cej,
dłu go pla no wa stra te gia ochro ny i od bu do wy ga tun ku na te re nie Pol ski po win na
tak że uwzględ niać re in tro duk cję głusz ców na ob sza ry, gdzie wy stę po wał on w cza -
sach hi sto rycz nych w ce lu od two rze nia cią gło ści po pu la cji, przy naj mniej w po sta ci
szcząt ko wej. 

Po wyż sze dzia ła nia są bar dzo kon tro wer syj ne, a jak wska zu ją do świad cze nia
z in nych kra jów, tak że nie zwy kle trud ne w sku tecz nej re ali za cji. Prze sie dla nie osob -
ni ków mię dzy po pu la cja mi lub ich re in tro duk cja mu szą być po prze dzo ne do kład -
nym roz po zna niem ak tu al ne go sta nu zróż ni co wa nia ge ne tycz ne go mię dzy ist nie ją -
cy mi obec nie po pu la cja mi. Ba da nia z wy ko rzy sta niem tech nik mo le ku lar nych
umoż li wia ją cha rak te ry sty kę ist nie ją cej pu li ge no wej ga tun ku, jak rów nież wska za -
nie naj bar dziej od po wied nich po pu la cji źró dło wych. Wpro wa dze nie do po pu la cji
osob ni ków z in nych re gio nów, a wraz z ni mi no wych form ge nów, mo że mieć róż no -
rod ne, cza sa mi trud ne do prze wi dze nia kon se kwen cje. 

Po pierw sze, krzy żo wa nie się osob ni ków od mien nych pod wzglę dem ge ne tycz -
nym mo że za owo co wać efek tem he te ro zji, czy li zwięk szo nej ży wot no ści mie szań -
ców, co by ło by zja wi skiem po zy tyw nym. Za si lo na ge ne tycz nie po pu la cja po win na
sys te ma tycz nie zwięk szać li czeb ność, a wskaź ni ki cech waż nych dla do sto so wa nia
ulec po pra wie. Z dru giej jed nak stro ny wpro wa dze nie do po pu la cji ob cej pu li ge ne -
tycz nej mo że do pro wa dzić do roz bi cia kom plek sów ge nów wa run ku ją cych lo kal ne
przy sto so wa nia (ang. co -ada pted ge ne com plex), a co za tym idzie, do po ja wie nia się
zja wi ska de pre sji out bre do wej. Za rów no pierw szy, jak i dru gi me cha nizm są zna ne
z prak ty ki ochro ny za gro żo nych ga tun ków (np. Land, La cy 2000; Gilk i in. 2004). Nie
na le ży tak że za po mi nać o ochro nie uni ka to wej ro dzi mej pu li ge no wej. Wpro wa dze -
nie bar dzo od mien nych pod wzglę dem ge ne tycz nym osob ni ków mo że mieć kon se -
kwen cje ana lo gicz ne do po ja wia nia się w śro do wi sku ga tun ków in wa zyj nych, łącz -
nie z cał ko wi tym wy eli mi no wa niem lo kal nej pu li ge no wej (ang. ge ne tic swam ping).
Je śli ist nie je ko niecz ność prze sie dleń, naj bar dziej oczy wi stym i naj prost szym roz -
wią za niem wy da je się prze no sze nie osob ni ków mię dzy po pu la cja mi wy stę pu ją cy mi
na te re nach naj bliż szych geo gra ficz nie. W przy pad ku pol skiej po pu la cji głusz ca
odleg łość geo gra ficz na nie jest jed nak po wią za na ze stop niem zróż ni co wa nia ge ne -
tycz ne go po pu la cji – np. róż ni ce ge ne tycz ne mię dzy pta ka mi z La sów Ja now skich
i Pusz czy Au gu stow skiej są znacz nie więk sze niż mię dzy głusz ca mi z Pusz czy Au gu -
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stow skiej i Ro sji (oko li ce Uchty i Ki ro va) (Rut kow ski i in. 2005b). Dla te go też głów -
nym ce lem ba dań ge ne tycz nych pol skiej po pu la cji głusz ca po win no być nie ty le
okre śle nie obec ne go stop nia zróż ni co wa nia ge ne tycz ne go mię dzy po pu la cja mi, de -
ter mi no wa ne go przez dzia ła ją ce od nie daw na an tro po ge nicz ne pro ce sy izo la cyj ne,
ale od two rze nie fi lo ge ogra fii ga tun ku, czy li hi sto rycz ne go prze pły wu ge nów i po -
wią zań ewo lu cyj nych mię dzy ist nie ją cy mi obec nie po pu la cja mi pol ski mi i in ny mi
po pu la cja mi eu ro azja tyc ki mi. 

Pro ble my

Pro ble my zwią za ne z ge ne tycz ny mi ba da nia mi głusz ca moż na po dzie lić na trzy
głów ne gru py, w za leż no ści od eta pu ba dań, na któ rym się one po ja wia ją. Są to pro -
ble my zwią za ne ze zbio rem ma te ria łu, pro ce du ra mi la bo ra to ryj ny mi oraz in ter pre -
ta cją wy ni ków. 

Zbiór ma te ria łu

Ze wzglę du na sta tus głusz ca w Pol sce (ga tu nek skraj nie za gro żo ny) oraz ni skie
li czeb no ści po szcze gól nych po pu la cji, je dy nym spo so bem po zy ski wa nia ma te ria łu
do ba dań ge ne tycz nych z kra jo wych po pu la cji są tzw. pró by nie in wa zyj ne, czy li pró -
by po zy ski wa ne bez ja kiej kol wiek stycz no ści z pta ka mi. Do te go ro dza ju prób za li cza
się od cho dy, pió ra po zo sta wia ne przez pta ki oraz frag men ty wy klu tych jaj, znaj do -
wa ne w gniaz dach. W trak cie re ali za cji do tych cza so wych ba dań pró by nie in wa zyj -
ne sta no wi ły po nad 85% ca łe go zgro ma dzo ne go ma te ria łu. O wie le rza dziej uda je się
po zy skać frag men ty tkan ki mię śnio wej. Ta kie pró by po cho dzą głów nie z po pu la cji

spo za Pol ski, w któ rych głu szec jest na dal
ga tun kiem łow nym (Ro sja) lub ferm ho -
dow la nych. Cza sa mi jed nak uda je się zdo -
być ma te riał tkan ko wy z kra jo wych po pu -
la cji – są to głów nie mar twe pta ki do ro słe
lub pi sklę ta. Nie mniej, udział te go ro dza ju
ma te ria łu do ba dań w cał ko wi tej pu li zgro -
ma dzo nych pró b na le ża ło by oce nić ja ko
mar gi nal ny. 

W mia rę do kład na cha rak te ry sty ka ge -
ne tycz na da nej po pu la cji oraz kwan ty fi ka -
cja jej po zio mu zmien no ści ge ne tycz nej
wyma ga ją ana li zy od po wied niej licz by
osob ni ków. Przyj mu je się, że wy ni ki uzy -
ska ne w opar ciu o licz bę prób niż szą niż 10
na le ży in ter pre to wać z du żą ostroż no ścią –
są one obar czo ne wy so kim błę dem. Nie któ -
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Ryc. 1. Wysuszone odchody głuszca,
przygotowane do izolacji DNA 
(fot. R. Rutkowski)



rzy ba da cze wska zu ją na przy kład, że licz ba iden ty fi ko wa nych al le li mar ke rów mi -
kro sa te li tar nych wzra sta dość szyb ko w mia rę zwięk sza nia li czeb no ści pró by (n) aż do
n ≥ 20 osob ni ków (Wan de ler i in. 2003). W przy pad ku przy naj mniej nie któ rych pol -
skich po pu la cji po zy ska nie prób od 20, a na wet 10 osob ni ków mo że być bar dzo trud -
ne, choć by dla te go że wiel kość cen zu so wa tych po pu la cji jest nie wie le wyż sza od po -
żą da nej wiel ko ści pró by do ba dań ge ne tycz nych (na przy kład po pu la cja z Bo rów
Dol no ślą skich). Co wię cej, ana li za prób nie in wa zyj nych wią że się z wie lo ma trud no -
ścia mi na tu ry la bo ra to ryj nej. Stę że nie oraz ja kość DNA po zy ski wa ne go z te go ro dza -
ju ma te ria łu są bar dzo ni skie. Wie le prób, za rów no piór, jak i od cho dów, w ogó le nie
na da je się do ana liz z po wo du bar dzo ni skiej sku tecz no ści eks trak cji DNA. Na wet je -
śli w pro ce sie izo la cji uzy sku je się DNA, to mo że być ono tak sil nie po frag men to wa -
ne, że je go dal sza ana li za jest zu peł nie nie moż li wa bądź obar czo na du żym błę dem
(zwią za nym na przy kład z iden ty fi ka cją ge no ty pów w lo ci mi kro sa te li tar nych). 

W trak cie do tych cza so wych ba dań stwier dzo no, że spo śród bli sko 90 od cho dów
głusz ca w peł ni uda ne ana li zy (izo la cja DNA, am pli fi ka cja me to dą PCR co naj mniej
sze ściu lo ci mi kro sa te li tar nych oraz frag men tu ok. 300 par za sad DNA mi to chon -
drial ne go) uda ło się prze pro wa dzić tyl ko na nie co pond 30% prób. Dla po rów na nia,
sku tecz ność ana liz prób tkan ko wych osią ga 100%. Po nad to, nie in wa zyj ny zbiór ma -
te ria łu jest zwią za ny z ry zy kiem mul ti pli ka cji prób od tych sa mych osob ni ków.
Wszyst ko to spra wia, że ba da nia ge ne tycz ne pol skiej po pu la cji głusz ca wy ma ga ją
bar dzo in ten syw ne go zbio ru du żej ilo ści prób, z któ rej, po eta pie wstęp nych ana liz
we ry fi ku ją cych ja kość uzy ski wa ne go DNA i iden ty fi ku ją cych me to da mi ge ne tycz -
ny mi pró by od tych sa mych osob ni ków, wy od ręb nia na bę dzie wła ści wa pu la ma te -
ria łu do ge ne tycz nej cha rak te ry sty ki da nej po pu la cji.

Pro ce du ry la bo ra to ryj ne

Ma te riał nie in wa zyj ny to nie tyl ko pro blem ilo ścio wy, ale przede wszyst kim ja-
ko ścio wy. Jak już wspo mi na no, DNA uzy ski wa ne z te go ro dza ju prób cha rak te ry zu -
je się ni skim stę że niem w eks -
trak cie oraz znacz nym stop-
niem de gra da cji. Na po zio mie
ana liz la bo ra to ryj nych de cy -
du je to o wy so kich kosz tach
i cza so chłon no ści po szcze gól -
nych pro ce dur. Po pierw sze,
etap izo la cji DNA na le ży prze-
pro wa dzać na wszyst kich zgro-
ma dzo nych pró bach, z gó ry za -
kła da jąc, że część z nich nie bę-
dzie nada wa ła się do dal szych
ana liz. Po dru gie, na wet uda ną
ana li zę na le ży po wta rzać kil ka-
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Ryc. 2. Pióro głuszca z etykietami informacyjnymi 
(fot. R. Rutkowski)



krot nie, szcze gól nie w przy pad ku mar ke rów mi kro sa te li tar nych, aby wy eli mi no wać
błę dy wy ni ka ją ce z ni skiej za war to ści DNA. Pró by nie in wa zyj ne oraz po zy ski wa ne
z nich DNA są po nad to nie zwy kle po dat ne na kon ta mi na cję, czy li za nie czysz cze nie
wła ści we go DNA (DNA ba da ne go osob ni ka) ob cym ma te ria łem ge ne tycz nym, po cho -
dzą cym od in ne go ga tun ku lub in ne go osob ni ka te go sa me go ga tun ku, co jest o wie -
le trud niej sze do wy kry cia. Unik nię cie kon ta mi na cji wy ma ga sto so wa nia re stryk -
cyj nych pro ce dur la bo ra to ryj nych oraz po sia da nia od po wied nie go, osob ne go po miesz-
cze nia, prze zna czo ne go tyl ko do izo la cji i am pli fi ka cji DNA z prób nie in wa zyj nych.
Osią gnię cie ta kich stan dar dów jest cza sa mi bar dzo trud ne lub wręcz nie moż li we pod
wzglę dem lo gi stycz nym. 

In ter pre ta cja wy ni ków

Mi mo licz nych prób sze ro kie go za sto so wa nia w ochro nie ga tun ko wej wy ni ki ba -
dań ge ne tycz nych są wciąż trud ne do in ter pre ta cji. Wy ni ka to przede wszyst kim z te -
go, że do tych czas sto so wa ne me to dy ana li tycz ne, tak że w przy pad ku głusz ca, opie -
ra ją się na po za ge no wych frag men tach DNA. Tym sa mym od zwier cie dla ją tzw.
neu tral ną zmien ność ge ne tycz ną, któ ra mo że być w róż nym stop niu sko re lo wa na
ze zmien no ścią ada pta cyj ną, de cy du ją cą o lo kal nych przy sto so wa niach po pu la cji
i moż li wo ściach ewo lu cyj nych ga tun ku (He drick 2001). Dla te go też cza sa mi bar dzo
jest trud no udzie lić ja snej od po wie dzi na py ta nie: czy za ob ser wo wa ne róż ni ce mię -
dzy po pu la cja mi wy ni ka ją z od mien nych przy sto so wań (zmien ność ada pta cyj na)
czy mo że tyl ko z izo la cji mię dzy ty mi po pu la cja mi (zmien ność neu tral na). W przy -
pad ku głusz ca in ter pre ta cję do dat ko wo utrud nia fakt, że ist nie ją cy obec nie stan kra -
jo wej po pu la cji jest w znacz nej mie rze efek tem sze ro ko po ję tej dzia łal no ści czło wie -
ka. Za rów no stan li czeb ny, jak i sto pień frag men ta cji ga tun ku zmie nia ły się bar dzo
szyb ko, pro wa dząc do trud nych do prze śle dze nia zmian ge ne tycz nych. 
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Ryc. 3. Wstępny etap izolacji
DNA z piór – odcięcie
i rozdrobnienie dudki 
(fot. R. Rutkowski)



In ten syw ne pro ce sy de mo gra ficz ne, ge ne ru ją ce wzmo żo ne od dzia ły wa nie lo so -
wych zmian w ge ne tycz nej kom po zy cji po szcze gól nych po pu la cji, z pew no ścią
zaburza ją pra wi dło wość od dzie le nia efek tów hi sto rycz nych (wspól na hi sto ria ewo -
lu cyj na po pu la cji), ada pta cyj nych (przy sto so wa nia ge ne tycz ne do od mien nych wa -
run ków śro do wi ska) oraz obec nej izo la cji (nie daw ne ogra ni cze nie prze pły wu ge -
nów). Co wię cej, róż ne frak cje ge no mu mo gą wska zy wać na zu peł nie od mien ny
sche mat zróż ni co wa nia ge ne tycz ne go mię dzy po pu la cja mi. Na przy kład ana li zy
mar ke rów ją dro wych (se kwen cji mi kro sa te li tar nych) u głusz ców po cho dze nia bia ło -
ru skie go utrzy my wa nych na fer mie w Nad le śnic twie Wi sła wy ka za ły, że pta ki te róż -
nią się bar dzo wy raź nie od pol skich dzi kich po pu la cji (Rut kow ski i in. w przy go to -
wa niu). Opie ra jąc się więc tyl ko na ana li zie tej frak cji ge no mu, na le ża ło by za nie chać
pla nów za si la nia pol skich po pu la cji pta ka mi z Bia ło ru si. Trze ba jed nak pa mię tać,
że po pu la cje fer mo we po wsta ją ze względ nie nie wiel kiej licz by osob ni ków, a więc
o ich ge ne tycz nej cha rak te ry sty ce de cy du je efekt za ło ży cie la – ob ser wo wa ne fre -
kwen cje al le li mi kro sa te li tar nych są od zwier cie dle niem bar dzo ogra ni czo nej pu li
ge no wej osob ni ków, z któ rych wy pro wa dzo no da ną po pu la cję fer mo wą. Na to miast
ba da nia DNA mi to chon drial ne go, od ręb nej od DNA ją dro we go frak cji ge no mu, wy -
ka za ły, że pta ki bia ło ru skie ma ją ha plo typ, czy li okre ślo ną for mę mtD NA, cha rak te -
ry stycz ną dla więk szo ści głusz ców na te re nie Pol ski, Ro sji (Rut kow ski i in. 2005a)
i Skan dy na wii (Liuk ko nen -Ant ti la i in. 2004). Z ko lei ta ki wy nik wy da je się wska zy -
wać, że głusz ce z Bia ło ru si są bar dzo do brym ma te ria łem do ge ne tycz ne go za si la nia
kra jo wej po pu la cji ga tun ku. 

Per spek ty wy

Bli sko pięć lat ba dań ge ne tycz nych nad głusz cem, w trak cie któ rych prze ana li zo -
wa no po nad 200 róż ne go ro dza ju prób, głów nie z po pu la cji pol skich, umoż li wi ły au -
to ro wi ni niej szej pra cy zdo by cie nie zwy kle cen ne go do świad cze nia, któ rym w bar -
dzo skró co nej for mie pró bo wał się po dzie lić z uczest ni ka mi I Mię dzy na ro do wej
Kon fe ren cji „Ochro na ku ra ków le śnych”. Z pew no ścią w trak cie do tych cza so wych
ba dań nie uda ło się unik nąć błę dów, a uzy ska ne wy ni ki sta ły się bar dziej punk tem
wyj ścio wym do dal szych py tań niż źró dłem kla row nych od po wie dzi. Nie mniej, uda -
ło się stwo rzyć so lid ne pod sta wy do dal szych ba dań nad tym za gro żo nym ga tun -
kiem. Pra cow nia Tech nik Mo le ku lar nych i Bio me trycz nych Mu zeum i In sty tu tu Zoo -
lo gii PAN zo sta ła roz bu do wa na, za rów no pod wzglę dem lo ka lo wym (po wsta ły dwa
no we po miesz cze nia la bo ra to ryj ne, w tym jed no prze zna czo ne spe cjal nie do izo la -
cji DNA z tzw. trud nych ma te ria łów, do któ rych za li cza się rów nież pró by nie in wa -
zyj ne), jak i sprzę to wym (moż li wość prze pro wa dza nia peł ne go cy klu tech no lo gicz -
ne go, od izo la cji DNA po uzy ska nie se kwen cji kon kret ne go frag men tu ge no mu). Co
waż niej sze, we współ pra cy z dr Do ro tą Za wadz ką uda ło się uzy skać środ ki fi nan so -
we z Mi ni ster stwa Na uki i Szkol nic twa Wyż sze go na re ali za cję pro jek tu: Struk tu ra ge -
ne tycz na ni zin nych po pu la cji głusz ca Te trao uro gal lus w Pol sce (N303 0197 33), któ re
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po zwo lą na kon ty nu owa nie, a przede wszyst kim roz sze rze nie ba dań nad kra jo wą
po pu la cją ga tun ku, ze szcze gól nym uwzględ nie niem po pu la cji z Pusz czy Au gu stow -
skiej i La sów Ja now skich. 

Głów ne ce le te go pro jek tu to: 
� ge ne tycz na we ry fi ka cja ak tu al nych ocen sta nu li czeb ne go głusz ca i usta le nie do -

kład nej li czeb no ści oraz sto sun ku płci w obu po pu la cjach; 
� osza co wa nie po zio mu zmien no ści ge ne tycz nej w każ dej z po pu la cji oraz iden -

ty fi ka cja pro ce sów kształ tu ją cych tę zmien ność;
� osza co wa nie ge ne tycz ne go zróż ni co wa nia we wnątrz po pu la cyj ne go; 
� okre śle nie dy stan su ge ne tycz ne go po mię dzy ba da ny mi po pu la cja mi ni zin ny mi

z Pol ski oraz z kra jów są sied nich; 
� umiej sco wie nie po pu la cji głusz ca z Pusz czy Au gu stow skiej i Lu belsz czy zny w do -

tych cza so wym „wzor cu” fi lo ge ogra fii ga tun ku.
Na za koń cze nie au tor wy ra ża na dzie ję, że na na stęp nej kon fe ren cji „Ochro na ku -

ra ków le śnych” zo sta ną za pre zen to wa ne pierw sze wy ni ki ba dań, uzy ska nych w ra -
mach re ali za cji po wyż sze go pro jek tu.

Po dzię ko wa nia

Ser decz nie dzię ku ję or ga ni za to rom za za pro sze nie do udzia łu w I Mię dzy na ro -
do wej Kon fe ren cji „Ochro na ku ra ków le śnych”, a szcze gól nie Do ro cie Za wadz kiej
za ak tyw ność mo ty wa cyj ną. 
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To masz Zwi jacz -Ko zi ca, Wło dzi mierz Ci choc ki

Nie pło chli we głusz ce – ana li za zja wi ska 
na pod sta wie do świad czeń ta trzań skich
The fe ar less ca per ca il lie – an ana ly sis 
of the phe no me non on the ba sis of expe ri ments 
in the Ta tra Mo un ta ins 

Sło wa klu czo we: głu szec Tetrao urogallus, za bu rze nia za cho wa nia, odłów, 
Ta try, Pol ska

SUM MA RY

Capercaillie are considered anthropophobic or misanthropic birds. The birds, both hens and
cocks, frequently seek the company of humans, and sometimes become aggressive. They are
called crazy capercaillie, or mad-looking birds that are not afraid of people. These birds
coming from different distribution ranges are broadly described in literature. Only a few
cases of crazy capercaillie have been reported in the Tatra Mountains. On the basis of
literature review it appears that this phenomenon may have been wrongly interpreted in
the past. The fearless individuals, usually cocks, were found there in the years 1949, 1950,
1954, 1962, 1963, 1971, 1997, 1999–2003 and 2007. The observations carried out in the Tatra
Mountains suggest that the only way to protect the fearless birds is to catch them and hand
over to aviary breeding. 

Key words: capercaillie Tetrao urogallus, behavioral disturbance, catch, Tatra Mountains,
Poland 

Głu szec (Te trao uro gal lus) uwa ża ny był za ga tu nek mi zan tro pij ny lub wręcz an -
tro po fo bo wy, ży ją cy je dy nie w głę bi dzi kich ostę pów le śnych (Świę to rzec ki 1925).
Nie któ re źró dła po da ją, że nie to le ru je on prze ja wów obec no ści ludz kiej w swych
osto jach (Mar chlew ski 1962), a to ki od by wa w miej scach na ogół bez lud nych,
w ustron nej le śnej głu szy (Gło wa ciń ski, Pro fus 2001). Zna ne są jed nak licz ne ob ser -
wa cje bę dą ce w sprzecz no ści z ta ki mi opi nia mi. Opi sa no do tąd licz ne przy pad ki
głusz ców, któ re nie wy ka zu ją lę ku przed czło wie kiem, a wręcz po szu ku ją na sze go to -
wa rzy stwa. Nie rzad ko zda rza się, że ku ry po dą ża ją za ludź mi, de mon stru jąc za cho -
wa nia go do we, a ko gu ty są agre syw ne w sto sun ku do osób lub po jaz dów. Prze glą du
in for ma cji na te mat nie ty po wych za cho wań głusz ców, a tak że przy czyn i me cha ni -
zmów te go zja wi ska do ko na li Za wadz ka i Zawadzki (2003a, b, 2007). Wy da je się jed -
nak, że wie le ta kich ob ser wa cji po zo sta je ni gdzie nie opi sa nych.

Zja wi sko nie pło chli wych głusz ców ma cha rak ter nie prze wi dy wal ny – po ja wia
się w spo sób nie re gu lar ny w róż nych re jo nach wy stę po wa nia ga tun ku. Dla te go trud -
no jest je ba dać za po mo cą me tod do świad czal nych. Trud no ści spra wia tak że ze bra -
nie wia ry god nych i kom plet nych in for ma cji na te mat po ja wia ją cych się tu i ów dzie
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nie ty po wo za cho wu ją cych się pta ków. Praw do po dob nie m.in. z tych wzglę dów fe -
no men nie pło chli wych głusz ców nie zo stał do tąd jed no znacz nie wy ja śnio ny. Wie le
hi po tez opar tych jest na po je dyn czych ob ser wa cjach i wciąż cze ka na po twier dze -
nie lub fal sy fi ka cję (Klaus, Berg man 1986). Nie do koń ca ja sne me cha ni zmy i przy -
czy ny nie po zwa la ją na okre śle nie me tod po stę po wa nia i pro ce dur, któ re po zwo li ły -
by za pew nić ochro nę nie pło chli wym przed sta wi cie lom ga tun ku za gro żo ne go
wy gi nię ciem w wie lu kra jach eu ro pej skich (Storch 2000).

Ce lem ni niej szej pra cy jest przed sta wie nie zja wi ska nie pło chli wych głusz ców
w ta trzań skiej po pu la cji te go ga tun ku w od nie sie niu do nie któ rych ist nie ją cych hi -
po tez na te mat przy czyn i me cha ni zmów te go fe no me nu. Pod ję to tak że pró bę ana -
li zy pro po no wa nych spo so bów po stę po wa nia z ta ki mi pta ka mi w świe tle do tych cza -
so wych do świad czeń z Ta trzań skie go Par ku Na ro do we go.

Nie pło chli we głusz ce w Ta trach Pol skich i na Pod ta trzu

In for ma cja o nie pło chli wych głusz cach na te re nie TPN są bar dzo rzad kie. W 2001 r.
ku ra głusz ca de mon stru ją ca za cho wa nia go do we ob ser wo wa na by ła przy sta cji ko -
lei li no wej na My śle nic kich Tur niach (10–11 ma ja), a kil ka dni póź niej przy od le głym
od te go miej sca o ok. 1600 m schro ni sku na Ha li Kon dra to wej. 23 kwiet nia 2002 r. po -
dob nie za cho wu ją ca się ku ra po ja wi ła się przy dol nej sta cji ko lei krze seł ko wej na
Ha li Go rycz ko wej, od po wied nio 800 i 1400 m od po przed nich miejsc ob ser wa cji.
Tym ra zem zo sta ła zła pa na i wy pusz czo na w re jo nie czyn ne go to ko wi ska głusz ców
w Do li nie Ko ście li skiej. 27 kwiet nia 2003 r. ku ra głusz ca po now nie po ja wi ła się przy
dol nej sta cji ko lei krze seł ko wej na Ha li Go rycz ko wej. Po nie waż po przed nio nie by -
ła za ob rącz ko wa na, nie moż na z ca łą pew no ścią stwier dzić, czy był to ten sam ptak,
któ re go wi dzia no w la tach 2001–2002. Tym ra zem po zła pa niu ku ra zo sta ła ozna ko -
wa na i wy pusz czo na w re jo nie czyn ne go to ko wi ska głusz ców w Do li nie Su chej Wo -
dy, jed nak w krót kim cza sie wró ci ła w naj bliż sze miej sce licz nie uczęsz cza ne przez

Ryc. 1.
Kura głuszca

obserwowana
przez turystów na
szlaku z Kuźnic na
Halę Gąsienicową

(fot. T. Zwijacz-
-Kozica)



lu dzi (dol na sta cja ko lei krze seł ko wej na Ha li Gą sie ni co wej). Ku ra de mon stru ją ca
przed ludź mi go to wość do ko pu la cji by ła ła pa na i od tran spor to wy wa na w co raz to
od le glej sze re jo ny, jed nak upo rczy wie wra ca ła do lu dzi (por. tab. 1). Ostat ni raz zo -
sta ła wy pusz czo na 3 ma ja w oko li cy zna ne go to ko wi ska głusz ców w re jo nie Do li ny
Cho cho łow skiej (Zwi jacz -Ko zi ca 2004). Od te go cza su brak in for ma cji o nie pło chli -
wych ku rach na te re nie TPN i oko li cy.

Nie pło chli wy ko gut to ku ją cy na wi dok lu dzi, ale nie wy ka zu ją cy więk szych prze -
ja wów agre sji po ja wił się w kwiet niu 1997 r. w Za ko pa nem na pry wat nej po se sji, tuż
przy pół noc nej gra ni cy TPN, u pod nó ża Kro kwi. Zo stał zła pa ny przez pra cow ni ków
par ku i wy pusz czo ny na po łu dnio wym zbo czu Kro kwi, w po bli żu czyn nych to ko -
wisk. Przez trzy se zo ny wio sen ne w la tach 1999–2001 sa mot ny ko gut to ko wał na pro -
gu skocz ni nar ciar skiej usy tu owa nej na gra ni cy TPN, na pół noc nym zbo czu Kro kwi.
Nie za każ dym ra zem uda wa ło się go za ob ser wo wać, czę sto był prze ga nia ny przez lu -
dzi. Po nie waż w żad nym z opi sa nych po wy żej przy pad ków ptak nie zo stał za ob rącz -
ko wa ny, mo że my się tyl ko do my ślać, czy za każ dym ra zem był to ten sam ko gut.

Z nie co dal sze go są siedz twa TPN po cho dzi ko lej na, nie daw na ob ser wa cja nie pło -
chli we go ko gu ta głusz ca. Pod ko niec wrze śnia 2007 r. mło dy i zdro wy ko gut po ja wił
się we wsi Czar na Gó ra, ok. 7 km od gra nic TPN, po za otu li ną par ku. Głu szec zo stał
zła pa ny przez my śli wych z wła ści we go te ry to rial nie ko ła ło wiec kie go i wy pusz czo -
ny tuż przy gra ni cy TPN. Nie zo stał za ob rącz ko wa ny ani w ża den spo sób ozna ko wa -
ny. Po kil ku dniach praw do po dob nie ten sam ko gut po ja wił się we wsi Bu ko wi na
Ta trzań ska, od le głej o nie speł na 2 km od miej sca wy pusz cze nia. Nie mal przez mie -
siąc po zo sta wał we wsi lub jej oko li cy, m.in. że ru jąc w ogród kach wraz z ptac twem
do mo wym. Cza sem był za my ka ny w szo pie wraz z in dy ka mi. Nie za ob ser wo wa no
prób to ko wa nia, prze ja wów agre sji ani za cho wań te ry to rial nych. W po ro zu mie niu
z wo je wódz kim kon ser wa to rem przy ro dy 26 paź dzier ni ka głu szec zo stał ode bra ny
od miesz kań ca Bu ko wi ny Ta trzań skiej i prze ka za ny przez pra cow ni ków TPN do ho -
dow li wo lie ro wej w Nad le śnic twie Wi sła. Ko gut ten nie wy ka zy wał więk szo ści cech
cha rak te ry stycz nych dla nie pło chli wych głusz ców (por. tab. 2). Moż na wiec po dej -
rze wać, że nie by ły to za bu rze nia za cho wa nia, a ob ja wy oswo je nia.

Szcze gó ło wa ana li za pi śmien nic twa do ty czą ce go ta trzań skiej fau ny po zwa la
stwier dzić, że nie pło chli we głusz ce po ja wia ły się w Ta trach już wcze śniej, co naj -
mniej od po ło wy XX w. Mar chlew ski (1951) pi sze: Tra fia ją się u głusz ców dzi ko ży ją -
cych przy pad ki trud nej do wy tłu ma cze nia skłon no ści „an tro po fil nej”, ob ja wia ją cej się
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Ta be la 1. 
Czas i od le głość stwier dzo nych po wro tów nie pło chli wej ku ry do lu dzi w 2003 r.

Miej sce 
wy pusz cze nia Miej sce po now ne go po ja wie nia się Od le głość 

[km] Czas

Do li na Su chej Wo dy dol na sta cja ko lei krze seł ko wej na Ha li Gą sie ni co wej 2,8 1,5 do by

Do li na Pańsz czy cy miej sce wy po czyn ko we na skrzy żo wa niu szla ków
(prze łęcz mię dzy Ko pa mi) 3,2 2 do by

Pysz na schro ni sko na Ha li Or nak 1,5 4 godz.



wprost zbli ża niem się do pra cu ją cych w le sie lu dzi, prze by wa niem wśród nich i przyj mo -
wa niem po kar mu z rę ki. Przy pad ki ta kie ob ser wo wa no u nas w Bia ło wie ży, po za tym
w Sty rii, w Ba wa rii, zaś przy pa dek sfru nię cia głusz ca w po bli że że ru ją ce go na po dwó rzu
dro biu do mo we go za uwa żo no w le śni czów ce na Ki rach przy wej ściu do Do li ny Ko ście li -
skiej w Ta trach. Po do biń ski (1954) wspo mi na, że w 1949 r. zna le zio no po ka le czo ne go
ko gu ta na da chu jed ne go z do mów przy ul. Ko ściusz ki w Za ko pa nem. Ten sam au -
tor po da je, że w la tach 1950 i 1954 ko gu ty głusz ca pa dły na sku tek do zna nych kon -
tu zji w śród mie ściu Za ko pa ne go (Po do biń ski 1960), a z koń cem kwiet nia 1963 r. ko -
lej ny ko gut zna lazł się nie spo dzie wa nie wśród za bu do wań go spo dar skich na
Par da łów ce (dziel ni ca Za ko pa ne go), gdzie zo stał „uka mie no wa ny” przez tam tej sze
dzie ci (Po do biń ski 1964). Ok. 26 kwiet nia 1962 r. za bił się ude rza jąc o siat ko we ogro -
dze nie obo zo wi ska na mio to we go ko ło Kir (przy sió łek wsi Ko ście li sko) du ży i moc ny
ko gut (Po do biń ski 1963). W 1970 i wio sną 1971 r. sto sun ko wo czę ste spo tka nia
z głusz ca mi mia ły mieć miej sce na te re nie wsi Brze gi, a na Gład kiem (dziel ni ca Za -
ko pa ne go na sto kach Gu ba łów ki) w ogro dzie jed ne go z go spo darstw tak że za uwa żo -
no obec ność głusz ca (Po do biń ski 1972).

Zja wi sko nie pło chli wych głusz ców w la tach 50. i 60. nie by ło w Pol sce sze rzej
zna ne. Nie spo dzie wa ne po ja wie nie się głusz ców – uwa ża nych wów czas za skraj nie

Biologia, ekologia i behawior

197

Ta be la 2. 
Róż ni ce mię dzy nor mal ny mi i nie pło chli wy mi głusz ca mi (wg Klau sa i Berg ma na 1986)

Kry te rium
Głusz ce

nor mal ne nie pło chli we

Ko gu ty N = 4

Wiel kość te ry to rium [ha] maks. 9–12 20–100

Okres wy stę po wa nia za cho wań te ry to rial nych III–V i IX–XI II–VI i IX–XI

Po ra dnia wy stę po wa nia za cho wań te ry to rial nych ra no i wie czo rem ca ły dzień

Po sta wa to ko wa ogon pio no wo ogon po chy lo ny do
przo du

Go to wość do ko pu la cji po 2–7 dniach to ków na tych miast

Prze ja wy agre sji rzad ko czę sto

Dy stans uciecz ki (w od nie sie niu do czło wie ka) 50–150 m brak

Udział w to kach gru po wych tak nie

Za war tość te sto ste ro nu we krwi [nmol/l] 0,45–0,67 (n = 2) 1,1 (n = 1)

Ku ry N = 3

Ak tyw ne wy szu ki wa nie to wa rzy stwa lu dzi nie tak

Od le głość po ko ny wa na na to ko wi sko [km] 1–6 5–40

Are ał [km2] 2–4 maks. 22

Dy stans uciecz ki (w od nie sie niu do czło wie ka) [m] 30–100 0–10

Skłon ność do ko gu cie go upie rze nia nie tak

Wy bar wie nie róż nad ocza mi nor mal ne sil ne



pło chli we pta ki le śne – w oko li cy za miesz ka łej przez lu dzi mo gło być źle in ter pre to -
wa ne. We dług Po do biń skie go (1972) wspo mnia ne wy żej przy pad ki zwią za ne są z na -
tu ral ny mi mi gra cja mi, prze lo ta mi głusz ców z ostoi ta trzań skiej do la sów na Gu ba -
łów ce. Lo ty ta kie mia ły by być spo wo do wa ne prze ga nia niem mło dych ko gu tów przez
pta ki sta re, do mi nu ją ce na to ko wi skach, jak to już su ge ro wał Wo dzic ki (1851). Klaus
i Berg mann (1986) twier dzą jed nak, że to wła śnie ko gu ty z za bu rze nia mi za cho wa -
nia ma ją wy so ki po ziom agre sji i prze ga nia ją in ne głusz ce z to ko wi ska. We dług te -
le me trycz nych ba dań nor we skich (Weg ge i in. 2005) zbyt bli skie spo tka nia dwóch
ko gu tów w cza sie to ko wi ska koń czy ły się uciecz ką sto ją ce go ni żej w hie rar chii.
Uciecz ka ta nie by ła jed nak bar dzo da le ka. Słab szy ptak wra cał do cen trum wła sne -
go re wi ru to ko we go (le żą ce go w od le gło ści po ni żej 300 m) bądź od la ty wał nie co da -
lej, na śred nią od le głość 755 m. Dys per sja i mi gra cje mło dych pta ków mo gą tłu ma -
czyć po ja wia nie się głusz ców w re jo nach, gdzie do tąd ich nie no to wa no, jed nak
po ja wia nie się ich na te re nie osad ludz kich ma ra czej zwią zek z za bu rze nia mi za -
cho wa nia. W re jo nie Gu ba łów ki nie no to wa no obec no ści głusz ców po za te re na mi
za miesz ka ły mi, moż na więc po dej rze wać, że ce lem da le kich prze lo tów opi sy wa nych
przez Po do biń skie go (1954 i in.) by ły wła śnie sie dzi by ludz kie, a przy czy ną nie by ła
na tu ral na dys per sja (choć by w wy ni ku prze go nie nia przez in ne go ko gu ta), a za bu -
rze nia za cho wa nia.

Ob ser wa cje ta trzań skie w świe tle nie któ rych hi po tez

Czę stość ob ser wa cji nie pło chli wych głusz ców w Eu ro pie wzro sła w ostat nim pół -
wie czu. Może to mieć zwią zek z sil nym spad kiem li czeb no ści ga tun ku i roz ry wa -
niem za się gu (Za wadz ka, Za wadz ki 2003a, b). Za sta na wia jed nak, czy czę stość ob -
ser wa cji jest toż sa ma z czę sto ścią wy stę po wa nia zja wi ska. Opi sy Po do biń skie go
mo gą świad czyć, że daw niej ina czej in ter pre to wa no po ja wia nie się głusz ców wśród
lu dzi, a pta ki szyb ko gi nę ły. Rów nież Ho glund i Po rkert (1992) zwra ca ją uwa gę, że
brak in for ma cji o nie pło chli wych głusz cach z re jo nów, gdzie pta ki te ma ją du żą war -
tość ja ko źró dło po ży wie nia lub tro feum ło wiec kie, nie mu si wy ni kać z ich zu peł ne -
go bra ku lub rzad ko ści te go zja wi ska. Po ten cjal ni ob ser wa to rzy mo gli być bar dziej
za in te re so wa ni po zy ska niem pta ka w ta jem ni cy niż re la cjo no wa niem je go za cho -
wa nia na fo rum pu blicz nym.

Po uwzględ nie niu da nych Po do biń skie go moż na po dać na stę pu ją ce la ta no to -
wa nia po je dyn czych nie pło chli wych osob ni ków w Ta trach i na Pod ta trzu: 1949, 1950,
1954, 1962, 1963, 1971, 1997, 1999–2003 i 2007. Je dy nie w 2001 r. by ły to dwa pta ki
(ko gut i ku ra). Sto sun ko wo czę ste ob ser wa cje z po ło wy XX w. przy pa da ją na okres
wzro stu li czeb no ści głusz ca w TPN (Ju chie wicz, Ze mbrzu ski 1996). W la tach 70 XX w.
na stą pił spa dek li czeb no ści głusz ców z ok. 200 sztuk w 1973 r. (Po do biń ski 1974) do
60 w ro ku 1980 (Ju chie wicz, Ze mbrzu ski 1996). W tym cza sie nie za no to wa no ani
jed ne go przy pad ku nie ty po we go za cho wa nia u głusz ców ta trzań skich. Trze ba jed -
nak pa mię tać, że da ne na te mat li czeb no ści ku ra ków w TPN opar te są na wy ryw ko -
wych ob ser wa cjach i nie są zbyt pew ne (Ju chie wicz, Ze mbrzu ski 1996).
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We dług ba dań fiń skich pra wie 1% po pu la cji głusz ców za cho wu je się nie ty po wo
(Mi lo noff i in. 1992). W Pusz czy Au gu stow skiej w ostat nich la tach zja wi sko to ma
do ty kać ok. 5–7% wszyst kich osob ni ków (Za wadz ka, Za wadz ki 2007). W Ta trach je -
den nie pło chli wy głu szec po ja wia się raz na kil ka lat, moż na więc przy jąć, że przy
ogól nej li czeb no ści sza co wa nej na kil ka dzie siąt osob ni ków sta no wi to nie speł na 1%
po pu la cji.

Po stę po wa nie z nie pło chli wy mi głusz ca mi

Obec nie głu szec ma w Pol sce sta tus ga tun ku skraj nie nie licz ne go, wy raź nie gi ną -
ce go (Cier lik, Two rek 2004). We dług Pol skiej czer wo nej księ gi zwie rząt na le ży do ka te -
go rii CR, ja ko ga tu nek skraj nie za gro żo ny wy gi nię ciem (Gło wa ciń ski, Pro fus 2001).
Wy da je się więc oczy wi ste, że tak że po ja wia ją ce się tu i ów dzie nie pło chli we pta ki po -
win ny być oto czo ne szcze gól ną opie ką.

Do brym, a na wet je dy nym spo so bem na ochro nę ta kich głusz ców ma być cza so -
we za mknię cie i ogra ni cze nie ru chu (Za wadz ka, Za wadz ki 2007). Roz wią za nie to wy -
da je się być ko rzyst ne je dy nie w sto sun ku do te ry to rial nie za cho wu ją cych się ko gu -
tów. Z przy czyn prak tycz nych moż na je za sto so wać jed nak tyl ko w sy tu acji, gdy
ko gut ta ki po ja wi się na te re nie od da lo nym od sie dzib ludz kich. Co jed nak zro bić,
gdy głu szec za cznie to ko wać przy za bu do wa niach lub przy uczęsz cza nej dro dze pu -
blicz nej? W ta kiej sy tu acji odłów wy da je się nie unik nio ną ko niecz no ścią. Prze no sze -
nie odło wio ne go ko gu ta w re jon czyn nych to ko wisk nie po win no mieć ra czej miej -
sca, gdyż ze wzglę du na wy so ki po ziom agre sji nie pło chli we głusz ce nie uczest ni czą
w to kach gru po wych (Klaus, Berg mann 1986).

W przy pad ku nie pło chli wych kur ogra ni cze nie ru chu w re jo nie ich po ja wie nia
się nie ma sen su, gdyż jak wy ka za no, ku ry ta kie szyb ko się prze miesz cza ją w in ne
licz nie od wie dza ne przez lu dzi miej sca. Z tych sa mych po wo dów rów nież odłów

Ryc. 2.
Kura głuszca

(fot. T. Zwijacz-
-Kozica)



i prze miesz cza nie w re jo ny by to wa nia głusz ców mi ja się z ce lem. Klaus i Berg mann
(1986) po da ją, że nie pło chli wa ku ra po ko na ła w cią gu dnia dy stans 5,8 km, opusz cza -
jąc przy tym te ren le śny. Wy da je się, że je dy nie odłów i prze ka za nie do ho dow li wo -
lie ro wej da je gwa ran cję, że głu szy ca z za bu rze nia mi za cho wa nia nie zo sta nie prę -
dzej czy póź niej schwy ta na i za bi ta.

Kwe stią otwar tą po zo sta je na to miast przy dat ność nie pło chli wych pta ków do roz -
mna ża nia ce lem po now ne go wsie dle nia w na tu ral nym śro do wi sku. Ten aspekt wy -
ma ga dal szych ba dań, po dob nie jak przy czy ny i me cha ni zmy zja wi ska. Dla te go na -
wet po je dyn cze ob ser wa cje god ne są skru pu lat ne go od no to wy wa nia.
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Bog dan Brze ziec ki, Sta ni sław Droz dow ski, Do ro ta Za wadz ka, 
Je rzy Za wadz ki

Pre fe ren cje śro do wi sko we głusz ca 
w Pusz czy Au gu stow skiej 
– wskaź nik przy dat no ści bio to pu. Abs trakt
Ha bi tat pre fe ren ces of ca per ca il lie 
in the Au gu stow ska Pri me val Fo rest 
– ha bi tat su ita bi li ty in dex. Abs tract 

Sło wa klu czo we: głu szec Te trao uro gal lus, to ko wi ska, wskaź nik przy dat no ści
bio to pu HSI, wy ma ga nia śro do wi sko we, Pusz cza Au gu stow ska, Pol ska

SUM MA RY

Basing on the knowledge of habitat preferences of capercaillie, a mathematical habitat
suitability index (HSI) model was developed. The model was field-verified on the basis of
checking the presence of bird tracks and measurement results from sample plots on active
leks. Differences were found between active leks, abandoned leks and control plots. The HSI
well describes the habitat requirements of capercaillie on a local scale, yet it is not sufficiently
precise when applied on a large spatial scale. The HSI value for all examined capercaillie leks
(active and abandoned) did not exceed 0.6. It may suggest that the biotopes occupied by
capercaillie are sub-optimal which, in turn, can result from the absence of large patches of
optimal biotopes. 

Key words: capercaillie, Tetrao urogallus, leks, Habitat Suitability Index HSI, 
habitat requirements, Augustowska Primeval Forest, Poland 

Prze pro wa dzo no cha rak te ry sty kę śro do wi ska głusz ca Te trao uro gal lus w Pusz -
czy Au gu stow skiej w opar ciu o eko lo gicz no -ho dow la ną ana li zę struk tu ry drze wo sta -
nów i in nych cech śro do wi ska w ob rę bie bio to pów zaj mo wa nych przez głusz ca obec -



nie i daw niej. Opie ra jąc się na zna jo mo ści wy ma gań sie dli sko wych głusz ca, skon -
stru owa no ma te ma tycz ny mo del bio to pu – wskaź nik przy dat no ści bio to pu (ang. ha -
bi tat su ita bi li ty in dex, HSI). Przy dat ność mo de lu we ry fi ko wa no w te re nie na pod sta -
wie kon tro li obec no ści śla dów głusz ca oraz wy ni ków po mia rów na po wierzch niach
prób nych na to ko wi skach czyn nych. Wy ko na no po mia ry te re no we 10 cech śro do wi -
sko wych na 18 to ko wi skach (9 czyn nych i 9 opusz czo nych) oraz na 2 po wierzch niach
kon tro l nych. Za ło żo no 1952 po wierzch nie prób ne. W ko le o pro mie niu 15 m sza co -
wa no war to ści cech drze wo sta nu i zbio ro wi ska le śne go uwzględ nio nych w kon struk -
cji HSI, a w pro mie niu 5 m no to wa no obec ność śla dów głusz ca. Za naj waż niej sze ce -
chy śro do wi ska głusz ca uzna no: fa zę roz wo jo wą, bu do wę drze wo sta nu, udział so sny
w głów nym pię trze, zwar cie głów ne go pię tra drze wo sta nu, zwar cie i skład ga tun ko -
wy dru gie go pię tra, pro cen to we po kry cie war stwy krze wia stej, wy so kość ru na,
udział bo ró wek w ru nie, obec ność ele men tów struk tu ral nych: drzew prze sto jo wych,
wy kro tów, mro wisk, od le głość od uczęsz cza nych dróg. Ba da nym ce chom przy po -
rząd ko wa no war to ści w za kre sie 0–1. Przy ję to na stę pu ją cy spo sób ob li cza nia wskaź -
ni ka HSI, mo dy fi ku jąc wzór opra co wa ny przez Stor ch (2002):

HSI = 0,2 · [(SI fa za · SI zwar · SI 2p) + (2SI bor · SI podsz) + 
+ (SI ru no + SIe lem) · (SI so · SI bud)1/2] · SI dro gi
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Ryc. 1. Pojedyncze, nisko ugałęzione świerki stanowią ukrycia zimowe dla głuszca 
(fot. B. Brzeziecki)



HSI przyj mu je war to ści w za kre sie od 0 (śro do wi sko nie przy dat ne) do 1 (śro do -
wi sko opty mal ne). Dla każ dej po wierzch ni prób nej ob li czo no war tość wskaź ni ka
HSI. Stwier dzo no po zy tyw ną ko re la cję po mię dzy po wierzch nia mi o wy so kich war -
to ściach HSI a wy stę po wa niem śla dów głusz ca, co po twier dzi ło przy dat ność mo de -
lu. Sto su jąc ana li zę wa rian cji jed no czyn ni ko wej, stwier dzo no wy stę po wa nie róż nic
po mię dzy to ko wi ska mi czyn ny mi, opusz czo ny mi i po wierzch nia mi kon tro l ny mi.
Wskaź nik HSI do brze opi su je wy ma ga nia śro do wi sko we głusz ca w ska li lo kal nej, ale
jest mniej dokładny w du żej ska li prze strzen nej. War tość współ czyn ni ka HSI dla
wszyst kich ba da nych to ko wisk głusz ca (czyn nych i opusz czo nych) w żad nym przy -
pad ku nie prze kra cza ła 0,6. Mo że to wska zy wać, że zaj mo wa ne przez głusz ca bio to -
py na le żą do sub op ty mal nych, a nie opty mal nych, a to z ko lei mo że wy ni kać z bra -
ku naj lep szych bio to pów na du żych po wierzch niach. Ozna cza to, że w ska li
prze strzen nej wy dzie le nia lub drze wo sta nu znaj du ją się frag men ty bio to pów o wy -
so kiej war to ści HSI (rzę du 0,8–0,9), ale już w więk szej ska li, kil ku set hek ta rów w oto -
cze niu to ko wi ska, su ma rycz na war tość przy dat no ści bio to pu jest znacz nie niż sza.
Jest to nie zwy kle istot ne z punk tu wi dze nia wy ma gań prze strzen nych głusz ca, gdyż
wiel kość użyt ko wa ne go are ału osob ni cze go wa ha się od 20 do 100 ha dla po je dyn cze -
go pta ka, 200–1000 ha dla gru py wo kół to ko wi ska i co naj mniej 10 000 ha dla ży wot -
nej po pu la cji.
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Ryc. 2. Miejsce kąpieli piaszczystej stanowi ślad obecności głuszca (fot. G. Zawadzki)



Ochrona kuraków leśnych

204

Do dat ko wo prze pro wa dzo no ana li zy 10 cech śro do wi ska w opar ciu o ma py nu -
me rycz ne nad le śnictw. Wy ni ki uzy ska ne z za sto so wa nia sta ty sty ki opi so wej do da -
nych po cho dzą cych z Sys te mu In for ma tycz ne go La sów Pań stwo wych i Le śną Ma pę
Nu me rycz ną w du żym stop niu po twier dzi ły pre fe ren cje śro do wi sko we okre ślo ne
na pod sta wie wła snych po mia rów em pi rycz nych oraz skon stru owa ne go mo de lu.
Po nad 30% czyn nych to ko wisk znaj do wa ło się w drze wo sta nach 30–60-let nich, a bli -
sko 20% w po nad stu let nich. Głu szec pre fe ro wał drze wo sta ny jed no pię tro we z do -
mi na cją so sny po wy żej 90%, przy zwar ciu ko ron prze ry wa nym lub umiar ko wa nym
z nie wiel kim udzia łem pod szy tu ga tun ków ro dzi mych (10–20%). Naj waż niej sze róż -
ni ce do ty czą ce cha rak te ry sty ki to ko wisk czyn nych i opusz czo nych do ty czy ły wyż -
sze go udzia łu dru gie go pię tra drze wo sta nu i po kry cia pod szy tów na ob sza rach
opusz czo nych. Są to ce chy kształ to wa ne przez go spo dar kę le śną. Na pod sta wie ze -
bra nych da nych zi den ty fi ko wa no czyn ni ki zwią za ne z dzia łal no ścią go spo dar czą
wpły wa ją ce ne ga tyw nie na kształ to wa nie śro do wi ska głusz ca i sfor mu ło wa no za -
le ce nia ochron ne. Do ty czą one m.in. ko niecz no ści re zy gna cji z za bie gów sprzy ja ją -
cych roz wo jo wi dru gie go pię tra, ce lo we go prze rze dza nia pod szy tów i od no wień
świer ko wych, ogra ni cza nia zwar cia drze wo sta nów w wie ku od 20 do 60 lat, wy ko -
rzy sta nia od no wie nia na tu ral ne go w drze wo sta nach so sno wych, po zo sta wia nia nie -
któ rych drzew o po zio mych ga łę ziach oraz ochro ny ele men tów struk tu ral nych (wy -
kro tów, prze sto jów).

Mi chał Ciach

Za cho wa nia stad ne cie trze wia w okre sie 
po za lę go wym – me cha nizm, przy czy ny 
i zna cze nie
Floc king be ha vio ur of black gro use in 
the post-bre eding se ason – the me cha nism, 
cau ses and si gni fi can ce 

Sło wa klu czo we: cie trzew Te trao te trix, stad ność, struk tu ra płcio wa, 
okres po za lę go wy

SUM MA RY

In the breeding season, black grouse begin collective leks during which cocks occupy their
territories. However, in the post-breeding season the birds tend to form flocks. Flocking can
be a response to the changing weather conditions which, in consequence, may lead to their
concentration at the feeding sites, or taking anti-predator strategies. Flock formation can be



affected by factors such as habitat and food preferences, competition, social relations
including kinship between flocking individuals. Knowledge of the black grouse ecology can
be helpful in the effective protection of this species. 

Key words: black grouse, Tetrao tetrix, flocking, sex ratio, post-breeding season 

Li czeb ność i za sięg wy stę po wa nia cie trze wia Te trao te trix na więk szo ści ob sza ru
Eu ro py zmniej szy ły się w mi nio nym stu le ciu w spo sób dra stycz ny (Cramp, Sim -
mons 1980; Storch 2000). Spa dek li czeb no ści i lo kal ne wy mie ra nie ga tun ku, przy
osia dłym try bie ży cia i bra ku da le ko dy stan so wych prze miesz czeń (War ren, Ba ines
2002), do pro wa dzi ły do roz człon ko wa nia i izo la cji po szcze gól nych po pu la cji. W re -
zul ta cie cie trze wie na więk szo ści ob sza ru Eu ro py wy ka zu ją ni skie zróż ni co wa nie
ge ne tycz ne (Höglund i in. 2007). W ostat nich de ka dach tak że kra jo wa po pu la cja ga -
tun ku sil nie zmniej szy ła swo ją li czeb ność i obec nie jest ona po dzie lo na na kil ka izo -
lo wa nych sub po pu la cji (To mia łojć, Sta war czyk 2003). Jed nym z głów nych te re nów
wy stę po wa nia cie trze wia w Pol sce są Kar pa ty Za chod nie, a w szcze gól no ści Ko tli na
Oraw sko -No wo tar ska oraz gra ni czą ce z nią pa sma gór skie. Spo sób funk cjo no wa nia
tej lo kal nej po pu la cji – w tym jej li czeb ność czy prze miesz cze nia osob ni ków mię dzy
po szcze gól ny mi pa sma mi gór ski mi – są jed nak nie mal zu peł nie nie roz po zna ne. Cie -
trzew umiesz czo ny jest w Pol skiej czer wo nej księ dze zwie rząt ja ko ga tu nek za gro żo ny
(Gło wa ciń ski 2001). Kra jo we pra wo daw stwo ochro ny przy ro dy na da je mu wy so ki
sta tus ochron ny, za le ca jąc wpro wa dza nie za bie gów ochro ny czyn nej ga tun ku (Dz.
U. 2004 nr 92 poz. 880). Jed nak wie dza o bio lo gii i eko lo gii cie trze wia w na szym kra -
ju, bę dą ca pod sta wą je go sku tecz nej ochro ny, po zo sta je w wie lu ob sza rach da le ce
nie peł na.

Te ry to ria lizm a stad ność

Cie trze wie w okre sie lę go wym od by wa ją zbio ro we to ki, pod czas któ rych ko gu ty
zaj mu ją te ry to ria (de Vos 1983). Wy bór part ne ra za le ży za rów no od kon ku ren cji mię -
dzy to ku ją cy mi sam ca mi, jak i pre fe ren cji sa mych sa mic (Höglund i in. 1995, Rin -
tamäki i in. 1995a, Ala ta lo i in. 1996, Höglund i in. 1997, Ka rvo nen i in. 2000, Rin -
tamäki i in. 2001). Suk ces roz rod czy sam ców za le ży od ich do mi na cji so cjal nej nad
ry wa la mi, w tym tak że od lo ka li za cji te ry to riów pod czas to ko wi ska (Rin tamäki i in.
1995a, 1995b). Dla te go te ry to ria po szcze gól nych sam ców są sil nie przez nie bro nio -
ne. Po za okre sem lę go wym cie trze wie wy ka zu ją jed nak ten den cję do two rze nia stad,
któ re są do mi nu ją cą for mą re la cji so cjal nych w okre sie zi mo wym (Ko ski mies 1957;
de Vos 1983; Han son, So ik ke li 1984). Pro ces po wsta wa nia stad mo że wy ni kać z od -
dzia ły wa nia kil ku czyn ni ków – cy klu roz rod cze go, zmian po go do wych (obec ność
po kry wy śnież nej), a przez to zmian do stęp no ści i pre fe ren cji po szcze gól nych ro dza -
jów po kar mu, czy też re ak cji an ty dra pież ni czych. U cie trze wi wy stę pu je wy raź na
ten den cja do se gre ga cji płci pod czas two rze nia stad, dla te go prze waż nie spo ty ka ne
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są jed no pł cio we ugru po wa nia sam ców bądź sa mic (de Vos 1983), cho ciaż sta da mie -
sza ne tak że się spo ty ka. Przy czy ny i pro ces two rze nia stad jed no pł cio wych nie są
w peł ni po zna ne. Po dob nie nie wie le wia do mo o roz pa dzie stad oraz prze miesz cze -
niach osob ni ków po szcze gól nych płci po mię dzy sta da mi mie sza ny mi a jed no pł cio -
wy mi.

Two rze nie stad w okre sie zi mo wym

W la tach 2002–2005 pro wa dzo no w Kar pa tach Za chod nich ob ser wa cje cie trze wi
w okre sie po za lę go wym (paź dzier nik – ma rzec). Te re nem ba dań by ła Ko tli na Oraw -
sko -No wo tar ska, ce chu ją ca się obec no ścią mo zai ki róż no rod nych śro do wisk – tor fo -
wisk wy so kich, la sów i za drze wień oraz te re nów rol ni czych (Ciach i in. 2006). Ob -
szar ten ce cho wał się jed no cze śnie bar dzo su ro wy mi wa run ka mi kli ma tycz ny mi,
a w szcze gól no ści trwa łą po kry wą śnież ną w okre sie zi mo wym. Pta ki ob ser wo wa no
za rów no w sta dach jed no pł cio wych, jak i w mie sza nych. Naj czę ściej spo ty ka no ugru -
po wa nia sam ców, któ rych wiel kość wzra sta ła w okre sie zi mo wym pod czas za le ga nia
trwa łej po kry wy śnież nej (por. ryc. 1). Sta da sa mic no to wa no rza dziej i nie wy ka zy -
wa ły one istot nej ten den cji do wzro stu wiel ko ści. Na to miast nie za leż nie od wa run -
ków po go do wych wiel kość stad mie sza nych ule ga ła w cią gu okre su po za lę go we go
istot ne mu spad ko wi. Jed no cze śnie zmie nia ła się struk tu ra płcio wa stad mie sza nych,
gdyż wraz z po stę pu ją cym spad kiem ich wiel ko ści zmniej szał się udział sam ców
(Ciach i in. w przy go to wa niu).

Ryc. 1. Wielkość ugrupowań kogutów cietrzewia w okresie pozalęgowym w Kotlinie
Orawsko-Nowotarskiej w latach 2002–2005 (N = 80)



Przy czy ny two rze nia stad zi mo wych

Za cho wa nia stad ne są zna ną stra te gią so cjal ną u wie lu ga tun ków ku ra ków (Ko -
ski mies 1957; Han son, So ik ke li 1984; Hi nes 1986). Mo gą one wy ni kać z od dzia ły wa -
nia kil ku czyn ni ków, czę sto trud nych do wy od ręb nie nia. Ko ski mies (1957) wy ka zał,
że gru po wa nie się w sta da w okre sie zi mo wym mo że być spo wo do wa ne wpły wem
zmie nia ją cych się wa run ków kli ma tycz nych. Ba da nia prze pro wa dzo ne w Ko tli nie
Oraw sko -No wo tar skiej wska zu ją, że pro ces two rze nia stad roz po czy nał się, gdy tem -
pe ra tu ra spa da ła po ni żej 0ºC, jed nak do naj sil niej sze go wzro stu wiel ko ści stad do -
cho dzi ło w cza sie po ja wie nia się trwa łej po kry wy śnież nej (Ciach i in. w przy go to wa -
niu). Za tem czyn nik po go do wy, zmie nia ją cy za sad ni czo do stęp ność po kar mu oraz
wpły wa ją cy na wzrost wy kry wal no ści pta ków przez po ten cjal ne dra pież ni ki, mo że
być za sad ni czą przy czy ną po wsta wa nia stad. Po ja wia ją ca się po kry wa śnież na mo -
że więc pro wa dzić do re ak cji an ty dra pież ni czych czy też po wo do wać po wsta wa nie
kon cen tra cji że ro wi sko wych.

Śmier tel ność pta ków do ro słych jest głów nym czyn ni kiem de ter mi nu ją cym wiel -
kość lo kal nych po pu la cji cie trze wia (Lindström i in. 1997). Pod sta wo wą przy czy ną
śmier tel no ści w okre sie zi mo wym jest dra pież nic two ssa ków dra pież nych oraz ja -
strzę bia Ac ci pi ter gen ti lis (An gel stam 1984; Ca izer gu es, El li son 1997; Spidsø i in. 1997,
Selås 2003). W po za lę go wym zgru po wa niu pta ków w Ko tli nie Oraw sko -No wo tar skiej
ści sły mi do mi nan ta mi by ły obok cie trze wia dra pież ni ki – kruk Co rvus co rax oraz
my szo łów Bu teo bu teo (Ciach i in. 2006). Two rze nie stad mo że za tem re du ko wać ry -
zy ko śmier ci w okre sie zi mo wym. Sam pro ces two rze nia stad nie jest zna ny, lecz
przy pusz czal nie do ro słe ko gu ty cie trze wia po zwa la ją osob ni kom mło do cia nym
przy łą czać się do ich ugru po wań. Osob ni ki mło de mo gą za tem peł nić ro lę straż ni -
ków chro nią cych pta ki do ro słe, sta no wiąc jed no cze śnie po ten cjal ne ofia ry, w pierw -
szej ko lej no ści na ra żo ne na ata ki dra pież ni ków. Hi po te zę tę po twier dza fakt, że do -
ro słe sam ce, w prze ci wień stwie do mło dych, wy ka zu ją w okre sie zi my naj niż szy
po ziom śmier tel no ści (An gel stam 1984). Me cha nizm po wsta wa nia sta da mo że mieć
rów nież pod ło że w re la cjach ro dzin nych mię dzy gru pu ją cy mi się osob ni ka mi. Hi po -
te za o re la cjach ro dzin nych ja ko czyn ni ku tłu ma czą cym po wsta wa nie zbio ro wych
to ko wisk (Höglund 2003) mo że tak że tłu ma czyć me cha nizm za cho wań stad nych
w okre sie po za lę go wym. Mło de sam ce, do łą cza jąc w okre sie zi mo wym do swych
krew nych, po zo sta ją w bli sko spo krew nio nych gru pach ro dzin nych. Roz pad stad
sam ców w okre sie wio sen nym jest na to miast wy ni kiem na si le nia się ich za cho wań
te ry to rial nych zwią za nych ze zbli ża ją cym się okre sem to ko wym (de Vos 1983).

Za cho wa nia stad ne mo gą być tak że wy ni kiem kon cen tra cji że ro wi sko wych.
W okre sie zi mo wym po kry wa śnież na, ogra ni cza jąc do stęp do nie któ rych źró deł po -
kar mu, mo że pro wa dzić do sku pi sko we go je go wy stę po wa nia. W okre sie let nim oraz
je sie nią cie trze wie od ży wia ją się głów nie ja go da mi, kwia to sta na mi, na sio na mi oraz
zio ła mi (Pul lia inen 1982, Star ling -We ster berg 2001, Be eston i in. 2005). Pod czas za -
le ga nia trwa łej po kry wy śnież nej, w wy ni ku zmian do stęp no ści pre fe ro wa ne go po -
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kar mu, zwięk sza się ro la pącz ków drzew, w szcze gól no ści brzo zy Be tu la pen du la, ja -
ko źró dła po kar mu (Pul lia inen 1982, Be eston i in. 2005). Dla te go też pta ki za miesz -
ku ją ce mo zai kę śro do wisk, gdzie pre fe ro wa ne drze wa roz miesz czo ne są sku pi sko -
wo, mo gą wy ka zy wać sil niej szą ten den cję do two rze nia stad niż za miesz ku ją ce
te re ny le śne, co by ło ob ser wo wa ne u in nych ga tun ków ku ra ków (Hi nes 1986).

Brak ten den cji sa mic cie trze wia do two rze nia stad mo że wy ni kać z ich wyż sze -
go po zio mu dys per sji i mi gra cji po mię dzy te re na mi lę go wisk i zi mo wisk. Do ro słe
ku ry wy ka zu ją przy wią za nie do te re nów zi mo wisk (Ca izer gu es, El li son 2002), jed -
nak że po sia da ją one, wraz z mło dy mi sa mi ca mi, moż li wo ści do dys per sji i prze -
miesz czeń po mię dzy roz człon ko wa ny mi frag men ta mi do god nych śro do wisk (Mar -
ja kan gas, Ki vi nie mi 2005). Sam ce cie trze wia wy ka zu ją na to miast sil ną fi lo pa trię
(Höglund i in. 1999), któ ra wraz prze miesz cze nia mi dys per syj ny mi sa mic w okre sie
po za lę go wym (Ca izer gu es, El li son 2002) pro wa dzi w izo lo wa nych po pu la cjach do
ogól ne go spad ku li czeb no ści sa mic. Han son i So ik ke li (1984) wy ka za li, że cie trze wie
two rzą więk sze sta da na te re nach, gdzie ich za gęsz cze nia są wyż sze. Za tem słab sza
ten den cja sa mic do two rze nia stad mo że po pro stu wy ni kać z ich niż sze go za gęsz cze -
nia. Pew ne zna cze nie mo że też tu taj mieć le piej zle wa ją ce się z oto cze niem (rów nież
w wa run kach zi mo wych) upie rze nie sa mic. Praw do po dob nie z te go po wo du sa mi -
ce, wy bie ra jąc miej sca o sil niej szym po kry ciu ro ślin no ścią (Mar ti 1985), wy ka zu ją
pre fe ren cje do po zo sta wa nia w nie wiel kich ugru po wa niach lub spę dza nia okre su
zi mo we go w po je dyn kę. Ni ski po ziom śmier tel no ści sa mic w okre sie zi mo wym (An -
gel stam 1984) wska zu je, że stra te gia ta ka mo że przy no sić ko rzy ści.

Niż sza ten den cja sa mic do two rze nia stad mo że tak że wy ni kać z ich pre fe ren cji
po kar mo wych. De Vos (1983) wska zał, że obie płcie wy ka zu ją ten den cję do roz dzie -
la nia się pod czas że ro wa nia, co tłu ma czył od mien ny mi pre fe ren cja mi sie dli sko wy -
mi. Pre fe ren cje te mo gą być spo wo do wa ne róż ni ca mi w die cie obu płci (Star ling -We -
ster berg 2001), jak rów nież z wy bie ra niem przez sa mi ce miejsc o sil niej szym
po kry ciu ro ślin no ścią (Mar ti 1985). Po nad to sa mi ce po bie ra ją wię cej po kar mu niż
sam ce (Be eston i in. 2005), co mo że pro wa dzić do zwięk szo nej kon ku ren cji o po karm
mię dzy płcia mi, jak rów nież w ob rę bie ugru po wań skła da ją cych się je dy nie z sa mic.
Za tem stra te gia sa mic do po zo sta wa nia w moż li wie naj mniej szych ugru po wa niach
mo że ob ni żać ry zy ko kon ku ren cji.

Ob ser wa cje pro wa dzo ne w Ko tli nie Oraw sko -No wo tar skiej wska zu ją, że wa run -
ki zi mo we, a szcze gól nie za le ga ją ca w tym okre sie po kry wa śnież na, przy pusz czal -
nie nie wpły wa ją na two rze nie stad mie sza nych (Ciach i in. w przy go to wa niu). Praw -
do po dob nie po wsta ją one la tem oraz je sie nią po przez łą cze nie się po szcze gól nych
grup ro dzin nych. W okre sie je sie ni i przed zi mia sta da mie sza ne cie trze wi skła da ją
się przy pusz czal nie z do ro słych kur oraz ich po tom stwa, co su ge ro wa no też u in nych
ga tun ków ku ra ków (El li son 1973). Spa dek wiel ko ści stad mie sza nych cie trze wi
w trak cie okre su po za lę go we go, idą cy w pa rze ze zmia na mi ich struk tu ry płcio wej,
wska zu je na pro ces stop nio we go opusz cza nia stad mie sza nych przez sam ce. Jed nak -
że pro ces po wsta wa nia i roz pa du stad mie sza nych, jak rów nież re la cje ro dzin ne
w ich ob rę bie wy ma ga ją ba dań.
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Wy ni ki ba dań z za kre su eko lo gii ga tun ku mo gą być wy so ce uży tecz ne w pla no -
wa niu ochro ny przy ro dy (Bu ch holz 2007, Ca ro 2007), do star cza jąc cen nych wska zó -
wek do jej re ali za cji. Zna jo mość eko lo gii cie trze wia, w tym ten den cji do two rze nia
stad w okre sie zi mo wym, se gre ga cji płci, zmian wiel ko ści i struk tu ry płcio wej stad
mie sza nych oraz przy czyn i pod ło ża tych zja wisk, mo gą być po moc ne w ochro nie
ga tun ku. Wy ma ga nia śro do wi sko we po szcze gól nych płci i ty pów ugru po wań oraz
ich zmia ny w trak cie okre su po za lę go we go wska zu ją na ko niecz ność za pew nie nia
cie trze wio wi od po wied nio roz le głych i zróż ni co wa nych bio to pów. Je dy nie we wła -
ści wych wa run kach sie dli sko wych ga tu nek ten mo że w od po wied ni spo sób re ago -
wać na zmia ny po go do we oraz zwią za ne z ni mi pre sję dra pież ni czą oraz do stęp no -
ści ba zy po kar mo wej.

Po dzię ko wa nia

Pra ca po wsta ła dzię ki dzia łal no ści Sek cji Or ni to lo gicz nej Ko ła Na uko we go Le -
śni ków Wy dzia łu Le śne go Aka de mii Rol ni czej w Kra ko wie.
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Adam Dmoch

Wy bra ne pa ra me try roz ro du cie trze wia 
w Ko tli nie Bie brzań skiej
Se lec ted bre eding pa ra me ters of black gro use 
in the Bie brza Val ley area

Sło wa klu czo we: cie trzew Te trao te trix, suk ces lę go wy, stad ka ro dzin ne, 
Ko tli na Bie brzań ska, Pol ska

SUM MA RY

Potential sites where black grouse could raise their young were penetrated for 38 days in late
summer during the black grouse ecology studies carried out in the territory of the Biebrza
Valley in the years 2000–2003. The ratio of females with chicks (n = 21) to all observed females
(n = 34) was taken as a measure of the breeding success (61.8%). A small family flock contained
1 to 8 chicks (usually 3), i.e. 3.9 (SD = 1.99) per female with a success on average and 2.4 chicks
per female starting nesting. As the adopted method did not take into consideration females
killed by predators during hatching, the real figures may have been lower. Family flocks
frequently inhabited grassy hornbeam forests and meadows overgrown by shrub thickets.
The relatively high number of broods may have been the result of the favourable weather
conditions at that time and the growth of the local population of black grouse. 

Key words: black grouse Tetrao tetrix, breeding success, small family flocks, 
Biebrza Valley, Poland 

Pro duk tyw ność po pu la cji jest jed nym z głów nych pa ra me trów eko lo gicz nych,
któ re wpły wa ją na jej dy na mi kę. Mo ni to ring suk ce su lę go we go po zwa la na po zna nie
kon dy cji po pu la cji, prze wi dy wa nie zmian jej li czeb no ści oraz po ma ga w oce nie sku -
tecz no ści pro wa dzo nych dzia łań ochron nych. Pod czas ba dań nad eko lo gią cie trze -
wia w Ko tli nie Bie brzań skiej, pro wa dzo nych w la tach 2000–2003, usta lo no m.in. od -
se tek sa mic wo dzą cych mło de oraz śred nią licz bę mło dych w stad ku ro dzin nym
(Dmoch 2005). Obok wy ni ków Pu ga ce wi cza (w dru ku) są to pierw sze te go ty pu da -
ne z ko tli ny.



Te ren ba dań

Ko tli na Bie brzań ska jest me zo re gio nem wcho dzą cym w skład Ni zi ny Pół noc no -
po dla skiej, na le żą cej do Wy so czyzn Pod la sko -Bia ło ru skich (Kon drac ki 1988). Nie mal
po ło wa jej po wierzch ni (59 223 ha) jest od ro ku 1993 ob ję ta ochro ną w ra mach Bie -
brzań skie go Par ku Na ro do we go (Sień ko, Gry go ruk 2003). 

Ob szar ko tli ny jest roz le głym ob ni że niem, któ rym spły wa ły wo dy wy ta pia ją ce -
go się lo dow ca (Żu rek 1991). Ko tli na jest w dwóch miej scach prze wę żo na, dzie ląc się
na trzy róż nią ce się ba se ny (Pał czyń ski 1988): gór ny (pół noc ny), środ ko wy i dol ny
(po łu dnio wy). Cha rak te ry stycz nym ele men tem kra jo bra zu ba se nów środ ko we go
i dol ne go są licz ne, śród ba gien ne mi ne ral ne wznie sie nia, zwa ne grą dzi ka mi. Są to
wą skie i wy dłu żo ne wierz choł ki piasz czy stych wydm lub po zo sta ło ści form dzia łal -
no ści rzecz nej (We rpa chow ski 2003). W XIX w. i po ło wie wie ku XX wy ko na no roz le -
głe pra ce me lio ra cyj ne, któ re znacz nie zmie ni ły układ hy dro lo gicz ny ko tli ny, zwłasz -
cza w ba se nie środ ko wym (Pał czyń ski 1988, So ko łow ski 1993).

Ko tli na Bie brzań ska cha rak te ry zu je się mo zai ką wa run ków kli ma tycz nych. Dłu -
ga zi ma (100–120 dni) oraz krót ki okres we ge ta cji (192 dni) na da ją wa run kom po go -
do wym ce chy kli ma tu kon ty nen tal ne go z pew ny mi wła ści wo ścia mi kli ma tu sub bo -
re al ne go (Pał czyń ski 1988). Naj chłod niej szym mie sią cem jest lu ty, o śred niej
tem pe ra tu rze –5,3ºC, a naj cie plej szym li piec z prze cięt ną tem pe ra tu rą 17,5ºC. Śred -
nia tem pe ra tu ra rocz na wy no si 6,2ºC i jest naj niż sza na ni żu Pol ski. Su ma opa dów
rocz nych (miej sco wość Bie brza) wy no si prze cięt nie 541 mm, z mak si mum w po ło -
wie czerw ca. Po kry wa śnież na utrzy mu je się tu prze cięt nie przez 70 dni w ro ku (Pał -
czyń ski 1988, Kos sow ska -Ce zak i in. 1991). W okre sie ba dań (la ta 2000–2003), w se zo -
nie go do wym i roz ro du cie trze wi (ma rzec – sier pień) za rów no śred nie tem pe ra tu ry
po wie trza, jak i su ma opa dów od bie ga ły od śred nich wie lo let nich (da ne IMGW,
Szczy gieł, Szu nie wicz 1979). Śred nie tem pe ra tu ry by ły wyż sze w okre sie ba dań
o 0,7ºC (ma rzec) do 2,8ºC (czer wiec), na to miast opa dy by ły niż sze, zwłasz cza
w czerw cu (49% śred niej wie lo let niej). Moż na więc stwier dzić, że se zon lę go wy w la -
tach ba dań był cie pły i sto sun ko wo su chy. 

Sza ta ro ślin na Ko tli ny Bie brzań skiej cha rak te ry zu je się róż no rod no ścią i wy so -
kim stop niem na tu ral no ści (So ko łow ski 1993). Jed nym z naj więk szych wa lo rów Ba -
gien Bie brzań skich jest do brze wy kształ co na po przecz na stre fo wość eko lo gicz na
(Pał czyń ski 1988, Oświt 1991), któ ra naj le piej za cho wa ła się w ba se nie dol nym. W ba -
se nie środ ko wym wsku tek prze obra żeń sto sun ków wod nych zo sta ła ona znacz nie
za kłó co na. Znacz ne po wierzch nie zaj mu ją tam zbio ro wi ska za stęp cze – łą ki zmien -
no wil got ne i zio ło ro śla związ ków Cal thion, Mo li nion, Fi li pen du lion. Ro ślin ność nie -
za drze wio nych grą dzi ków re pre zen tu ją zbio ro wi ska tra wia ste z kla sy Mo li nio -Ar r he -
na the re ta lia i mu ra wo we z klas Ko ele rio -Co ry ne pho re tea i Nar do -Cal lu ne tea (Bar to szuk
2003). La sy w Ko tli nie Bie brzań skiej sta no wią zna czą cy ele ment kra jo bra zu, zaj mu -
jąc od 13% (ba sen gór ny) do 35% po wierzch ni (ba sen dol ny). Wy jąt ko wo du ży udział
sie dlisk ba gien nych oraz wy so ki od se tek drze wo sta nów brzo zo wych (ok. 19%) wy -
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róż nia ją ko tli nę spo śród in nych te re nów (Bo siak 1991). Ba gien ne łą ki w Ko tli nie Bie -
brzań skiej by ły in ten syw nie wy ka sza ne od XVI w. (Pał czyń ski 1988, To ma szew ska
1997). Ta ki stan rze czy utrzy my wał się do II woj ny świa to wej, po któ rej stop nio wo za -
prze sta wa no ko sze nia, aż do cał ko wi te go je go za nie cha nia na ogrom nych ob sza rach
(np. Ba gno Ław ki czy re jon Czer wo ne go Ba gna). W la tach 90. XX w. użyt ko wa no
przede wszyst kim łą ki na te re nach osu szo nych po przez me lio ra cje oraz łą ki w sła bo
uwil got nio nym ba se nie środ ko wym. Sieć dróg w ko tli nie jest dość sła bo roz wi nię ta,
co znacz nie utrud nia pe ne tra cję ludz ką, zwłasz cza cen tral nej czę ści ba se nu środ ko -
we go i re jo nu Ba gna Ław ki. 

Ko tli nę Bie brzań ską za miesz ku je bo ga ty ze spół dra pież ni ków, mo gą cych wpły -
wać czyn nie na po pu la cje cie trze wi. Spo śród ssa ków na le ży wy mie nić m.in. li sa Vul -
pes vul pes, je no ta Nyc te reu tes pro cy ono ides i ku nę le śną Mar tes mar tes (Ra czyń ski
1991). Do pta ków, któ re mo gą ży wić się cie trze wia mi, moż na za li czyć przede wszyst -
kim ja strzę bia Ac ci pi ter gen ti lis, pu cha cza Bu bo bu bo oraz or li ka gru bo dzio be go Aqu -
ila clan ga (Pu ga ce wicz 1995, 1998), na to miast kruk Co rvus co rax sta no wi po ten cjal -
ne za gro że nie lę gów.

Ob ser wa cje pro wa dzo no przede wszyst kim w ba se nie środ ko wym na te re nach
mię dzy Ka na łem Woź na wiej skim a rze ka mi Je grz nią oraz Eł kiem, a tak że na ob sza -
rach są sia du ją cych z ni mi od po łu dnio we go za cho du (uro czy sko „Dę biec”, skraj
Brze zin Ka pic kich). W mniej szym stop niu pe ne tro wa no ba sen dol ny (pół noc na część
Ba gna Ław ki, re jon Gro bli Hon cza row skiej, uro czy sko „Ka li szek”), gdzie ob ser wa -
cja mi ob ję to przede wszyst kim śród ba gien ne grą dzi ki.

Ma te riał i me to dy

Pra ce te re no we pro wa dzo no w la tach 2000–2003 od 1 sierp nia do 13 wrze śnia,
przy czym 60% kon tro li mia ło miej sce w pierw szej po ło wie sierp nia. Ko rzy sta no z lor -
net ki 10×50, a szcze gó ły ob ser wa cji (da ta, go dzi na, lo ka li za cja, li czeb ność, płeć, za -
cho wa nie, śro do wi sko itp.) za pi sy wa no na ma pach w ska li 1:25 000. 

Ob ser wa cje po le ga ły na pe ne tra cji po ten cjal nych miejsc wy cho wu mło dych – su -
chych grą dzi ków, pod su szo nych za ra sta ją cych łąk i luź nych za krza czeń. W mia rę
zdo by wa nia do świad czeń krąg po szu ki wań za wę żo no do są siedz twa to ko wisk w ba -
se nie środ ko wym, gdzie przy wyż szym za gęsz cze niu po pu la cji ist nia ła więk sza szan -
sa spo tka nia pta ków. Sta ra no się do kład nie po li czyć pta ki zry wa ją ce się do lo tu
i okre ślić ich liczbę. Miej sca, w któ rych wy kry to ro dzi ny, spraw dza no w na stęp nych
la tach po now nie, gdyż sa mi ce w ko lej nych se zo nach czę sto za kła da ją lę gi w tej sa -
mej oko li cy, zwłasz cza je śli po przed ni lęg za koń czył się suk ce sem (Ka mie niarz 2002).
Za zwy czaj po szu ki wa nia ro dzin pro wa dzi ła jed na – dwie (wy jąt ko wo trzy) oso by.
W sierp niu mło de cie trze wie po tra fią do brze la tać i są już dość wy ro śnię te, jed nak
za zwy czaj jesz cze nie na ty le, aby nie róż nić się wiel ko ścią od do ro słych. Ja ko ro dzi -
nę kwa li fi ko wa no ob ser wa cję sa mi cy z mniej szy mi pta ka mi lub ob ser wa cję więk -
szej gru py wy ro śnię tych pta ków w sza tach sa mic, z któ rych jed ne go uzna wa no wów -
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czas za sa mi cę. Za ob ser wo wa ne na po cząt ku sierp nia stad ko 11 pta ków rów nej wiel -
ko ści po trak to wa no ja ko po łą cze nie lę gów dwóch sa mic. Sto su nek licz by sa mic
z mło dy mi do wszyst kich za ob ser wo wa nych sa mic (wo dzą cych mło de i sa mot nych)
przy ję to za mia rę suk ce su lę go we go. Spo tka nia po je dyn czych mło dych pta ków lub
pta ków w sza tach sa mic o nie usta lo nym wie ku po mi ja no przy ob li cza niu suk ce su lę -
go we go i w dal szych ana li zach.

W su mie w la tach 2000–2003 na te go ty pu ob ser wa cje po świę co no 38 dni (191
go dzin), prze by wa jąc w spraw dza nych bio to pach tra sy o łącz nej dłu go ści 453 km.
W zde cy do wa nej więk szo ści (75% cza su ob ser wa cji) pe ne tro wa no te ren w ba se nie
środ ko wym.

Prze pro wa dzo no rów nież sze reg wy wia dów z pra cow ni ka mi Bie brzań skie go
Par ku Na ro do we go, miesz kań ca mi oko licz nych wsi oraz tu ry sta mi i na ukow ca mi
pro wa dzą cy mi ba da nia w Ko tli nie Bie brzań skiej. Uzy ska ne tym spo so bem in for ma -
cje po słu ży ły przede wszyst kim do usta le nia miejsc dal szych ob ser wa cji te re no wych,
a kil ka z nich (te do kład nie udo ku men to wa ne) uzu peł ni ło ba zę da nych.

Wy ni ki

Pod czas let nich pe ne tra cji re jo nów lę go wych cie trze wi za ob ser wo wa no 34 sa mi -
ce, z któ rych 21 wo dzi ło mło de. Suk ces lę go wy wy niósł więc 61,8%. W stad kach ro -
dzin nych za no to wa no od jed ne go do ośmiu mło dych (ryc. 1), śred nio 3,9 (SD = 1,99)
na sa mi cę z suk ce sem i 2,4 mło dych na sa mi cę przy stę pu ją cą do lę gów. Praw do po -
dob nie rze czy wi ste war to ści by ły niż sze, gdyż przy ję ta me to da nie uwzględ nia sa -
mic za bi tych przez dra pież ni ki w cza sie in ku ba cji.

Bio to pa mi, w któ rych la tem ob ser wo wa no sa mi ce z mło dy mi (N = 22), by ły naj -
czę ściej tra wia ste grą dzi ki – 27% (ryc. 2) oraz za ra sta ją ce łą ki (27%), czę sto zbuch to wa -
ne przez dzi ki. Rza dziej by ły to tu rzy co wi ska luź no po ro śnię te drze wa mi i krze wa -

Ryc. 1. Liczba młodych cietrzewi obserwowana latem w stadkach rodzinnych



mi (18%), łą ki ko śne (14%), luź no po ro śnię te drze wa mi grą dzi ki (9%) oraz tu rzy co wi -
ska gę sto za ro śnię te krze wa mi i drze wa mi (5%). Za wsze jed nak ro dzi ny spo ty ka no
w miej scach su chych, w nie wy so kiej (rzad ko po wy żej ko lan) i sto sun ko wo luź no ro -
sną cej ro ślin no ści ziel nej. 

Dys ku sja

Dość du ża licz ba mło dych pta ków (2,4) przy pa da ją ca na sa mi cę przy stę pu ją cą
do lę gów świad czy o sto sun ko wo do brych efek tach roz ro du w Ko tli nie Bie brzań skiej
w la tach 2000–2003. Dla po rów na nia w po łu dnio wo -wschod niej czę ści Ni zi ny Pół -
noc no po dla skiej pod czas sierp nio wych i wrze śnio wych pe ne tra cji re jo nów lę go wych
w la tach 2000–2001 stwier dzo no od po wied nio 1,4 i 1,7 mło dych/ku rę, a w ob fi tym
w opa dy ro ku 2004 wskaź nik ten wy no sił tyl ko 0,13 (Pu ga ce wicz – w dru ku). Rów nie
wy so ką jak nad Bie brzą licz bę mło dych za no to wa no w 2002 r. we wło skich Al pach
(2,55 – Ar tu so 2003). W Eu ro pie prze cięt na licz ba mło dych przy pa da ją ca na sa mi cę
zma la ła z ok. 3,5 w la tach 50. do ok. 1,5 w koń cu lat 80. XX w. (Ba ines 1991b). W pół -
noc nej czę ści Wiel kiej Bry ta nii w la tach 1989–90 wskaź nik ten wy niósł od po wied -
nio 2,7 i 1,7 mło dych/ku rę (Ba ines 1991a). Sto sun ko wo du ża pro duk cja mło dych na
Ba gnach Bie brzań skich w la tach 2000–2003 naj praw do po dob niej wpły nę ła na
wzrost li czeb no ści cie trze wi w tym okre sie (Dmoch 2005). Da ne em pi rycz ne ze bra -
ne w Eu ro pie wska zu ją bo wiem, że dla utrzy ma nia li czeb no ści po pu la cji na sta bil -
nym po zio mie licz ba mło dych przy pa da ją ca na sa mi cę przy stę pu ją cą do lę gów po -
win na wy no sić przy naj mniej 1,5 osob ni ka (Ba ines 1991b).

Zwra ca uwa gę fakt, że od se tek sa mic spo ty ka nych la tem bez lę gów (38,2%) jest
zbli żo ny do sza co wa ne go od set ka nisz czo nych lę gów (ok. 40% znisz czo nych sztucz -
nych gniazd – Dmoch 2005), co mo że su ge ro wać, że ta kie sa me dra pież ni ki (głów nie
ła si co wa te) nisz czą praw dzi we gniaz da cie trze wi. Po wyż sze do mnie ma nie osła bia
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Ryc. 2. Środowisko
kur wodzących

młode – trawiasty
grądzik okolony

ziołoroślami
i zakrzaczeniami

(fot. A. Dmoch)



jed nak to, że eks pe ry ment ze sztucz ny mi gniaz da mi był prze pro wa dza ny tyl ko
w jed nym se zo nie.

Wy da je się, że na wzrost li czeb no ści w la tach 2000–2003 mo gły mieć wpływ wy -
jąt ko wo ko rzyst ne wa run ki po go do we w Ko tli nie Bie brzań skiej – przede wszyst kim
se ria se zo nów o ni skich opa dach w czerw cu oraz ge ne ral nie su che la ta w okre sie ba -
dań. Pi sklę ta cie trze wi w Ko tli nie Bie brzań skiej wy klu wa ją się z jaj za pew ne wła śnie
w czerw cu. O tym ter mi nie świad czy spa dek licz by sa mic na to ko wi skach w koń cu
kwiet nia, kie dy to naj praw do po dob niej przy stę pu ją one do lę gów. Nie wy ka za no co
praw da istot nych za leż no ści mię dzy opa da mi a li czeb no ścią cie trze wi, jed nak mo że
to wy ni kać z nie wiel kiej pró by do ty czą cej dy na mi ki li czeb no ści tych pta ków (Dmoch
2005). Dzia ła nie czyn ni ków abio tycz nych o du żej ska li od dzia ły wa nia, a ta ki mi są
wa run ki po go do we, su ge ru ją da ne z po zo sta łej czę ści Pod la sia, gdzie w la tach 1999–
2002 li czeb ność po pu la cji cie trze wi wzro sła o 18% (Pu ga ce wicz – w dru ku). Jest to
war tość zbli żo na do 22-pro cen to we go wzro stu stwier dzo ne go w Ko tli nie Bie brzań -
skiej w la tach 2000–2003.

Po dzię ko wa nia

Dzię ku ję M. Dzie dzi co wi i B. Stan kie wi czo wi za po moc w pra cach te re no wych,
a P. Mar cza kie wi czo wi, F. Myt kow skie mu, J. Rol ni ko wi i M. Woj tu le wi czo wi je stem
wdzięcz ny za prze ka za nie swo ich ob ser wa cji. Pa nu Prof. dr. hab. J. Gosz czyń skie mu
– mo je mu pro mo to ro wi – dzię ku ję za wszel ką po moc i opie kę.
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An drzej Krzy wiń ski, Ar min Ko bus

Skrze ko ty – krzy żów ki cie trze wia i głusz ca.
Wzrost, roz wój, be ha wior
Rac kel hahns – the hy brids of black gro use and 
ca per ca il lie: growth, de ve lop ment and be ha vio ur 

Sło wa klu czo we: hy bry dy głusz ca i cie trze wia, roz wój pi skląt, 
dzie dzi cze nie cech

SUM MA RY

Observations of the growth, development and behaviour of captive-bred rackelhahns in the
Wildlife Park in Kadzidłowo were performed. These were both hybrids between the black
grouse male and the capercaillie female Tetrao tetrix × Tetrao urogallus (rackelhahns quite
often occur in nature), as well as hybrids obtained after crossing the capercaillie male with
the black grouse female Tetrao urogallus × Tetrao tetrix. The appearance of hybrids is
intermediate between these species, however more traits are inherited from father than from



mother. Documentation material concerning hybrid females was collected, however their
identification was difficult (no exhibits in collections). The hybrid females after the black
grouse male were unfertile and did not lay eggs. In accordance with the observations
conducted in nature, the rackelhahn males were very active on leks, however the lekking
season was shorter. In the future, the fertility of males will be checked using the biological
method and also semen collection. Moreover, a unique hybrid between the capercaillie
female and the pheasant male was obtained (interfamily hybridization). 

Key words: hybrid black grouse × capercaillie, chick development, inheritance

Hy bry dy – krzy żów ki po mię dzy cie trze wiem a głusz cem zwa ne skrze ko ta mi,
zna ne by ły od daw na. Na po cząt ku uwa ża no je na wet za od ręb ny ga tu nek Te trao me -
dius (na zwa pol ska to głu szec śred ni, ang. spu rio us -gro use, niem. Rac kel huhn, ro syj -
ska na to miast – miežniak). Skrze koty wy stę pu ją tyl ko tam, gdzie oba te ga tun ki mają
wspól ną osto ję. Naj czę ściej spo ty ka ne są krzy żów ki po mię dzy cie trze wiem sam cem
a sa mi cą głusz ca; są to tzw. skrze ko ty cie trze wie (Su miń ski 1963) lub skrze ko ty wła -
ści we (Ka mie niarz 2002). Krzy żów ki te rów nież w Pol sce by ły od strze li wa ne pod czas
po lo wań wio sen nych w cza sie to ków, a zwłasz cza to ków cie trze wich. Wy pre pa ro wa -
ne oka zy – tro fea moż na oglą dać w Mu zeum Ło wiec kim w War sza wie, w zbio rach
Aka de mii Rol ni czej w Lu bli nie, a na wet w pry wat nych ko lek cjach. Przy kła dem mo -
że być skrze kot cie trze wio wy ze zbio rów ro dzin nych Kmie to wi czów, od strze lo ny
przed po nad stu la ty w ło wi sku Ja wo rzy na Kry nic ka, przed sta wio ny na ryc. 1 (ma -
te ria ły nie pu bli ko wa ne J. Kmie to wicz). 

Ob ser wa cje my śli wych z to ko wisk wska zy wa ły, iż sam ce skrze ko ty za cho wy wa -
ły się czę sto bar dzo agre syw nie, roz pę dza jąc to ko wi sko cie trze wi, od któ rych by ły znacz-
nie więk sze. Uwa ża się, że skrze ko ty po ja wia ją się w przy pad kach, kie dy je den z ga -
tun ków znaj du je się w re gre sie. Tak więc w przy pad ku gi nię cia np. głusz ca, głusz ki,
nie mo gąc zna leźć sam ców swo je go ga tun ku, po ja wia ją się na to ko wi skach cie trze -
wi, gdzie są kry te przez to ku ją ce ko gu ty cie trze wia. Ta kie przy pusz cze nie po twier -

dza ją ob ser wa cje w ostat nich
la tach w Pusz czy Bia ło wie skiej,
gdzie wi dzia no to ku ją ce go
sam ca skrze ko ta (Ka szu ba – in-
for ma cja ust na). Hi sto rycz nie
skrze ko ty bar dzo czę sto no to -
wa no w Szko cji, gdzie głusz ce
z suk ce sem zo sta ły in tro du ko -
wa ne w la tach 1837–1839 (po
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Ryc. 1. Jednodniowy skrzekot
cietrzewi (fot. A. Krzywiński)



do szczęt nym wy tę pie niu w 1760 r.). Ma so wo stwier dza no tam po ja wia nie się skrze-
ko tów, do pó ki głusz ce do sta tecz nie nie roz mno ży ły się. Obec nie po usta bi li zo wa niu
się sy tu acji głusz ca w Szko cji skrze ko ty po ja wia ją się tam spo ra dycz nie. 

Znacz nie mniej jest in for ma cji do ty czą cych sa mic skrze ko tów. Bar dzo rzad kie
są ich wy pre pa ro wa ne oka zy w ko lek cjach mu ze al nych. Ce lem ni niej szej pra cy jest
m.in. uzu peł nie nie da nych do ty czą cych eks te rie ru i be ha wio ru sa mic wy cho wa nych
w nie wo li. Po nad to ma ona na ce lu ze bra nie in for ma cji na te mat płod no ści skrze ko -
tów, gdyż wy da je się, że ta kie hy bry dy w przy pad ku płod no ści mo gły by wpły wać na
czy stość po pu la cji tych ga tun ków. 

Moż li wa jest rów nież prze ciw na krzy żów ka: sa miec głusz ca × sa mi ca cie trze wia,
zwa na skrze ko tem głusz co wym. Te krzy żów ki są znacz nie rzad sze niż cie trze wio -
we, stąd brak jest o nich bliż szych in for ma cji. Spo wo do wa ne jest to praw do po dob -
nie du żą dys pro por cją wiel ko ści sam ca głusz ca i cie cior ki, a być mo że tak że tym, że
cie cior ki rza dziej od wie dza ją to ko wi ska głusz ców po ło żo ne w sta ro drze wiach w głę -
bi la su. Stąd też ce lo we wy da je się ze bra nie z ho dow li wszel kich da nych do ty czą cych
te go znacz nie rzad sze go, a przez to mniej po zna ne go skrze ko ta.

Ma te riał i wy ni ki

W la tach 2004–2006 uzy ska no w Par ku Dzi kich Zwie rząt w Ka dzi dło wie osiem
krzy żó wek skrze ko tów: sa miec cie trze wia × sa mi ca głusz ca (tzw. cie trze wio wych),
jed ną krzy żów kę prze ciw ną – sa miec głusz ca × sa mi ca cie trze wia (tzw. skrze ko ta
głusz co we go) oraz uni kal ną krzy żów kę mię dzy ba żan tem łow nym a głu szy cą – krzy -
żów ka mię dzy ro dzi na mi Te tra oni dae × Pha sia ni dae. Prze pro wa dzo no ob ser wa cje
wzro stu i roz wo ju pię ciu skrze ko tów cie trze wio wych (dwa sam ce i trzy sa mi ce) oraz
jed nej krzy żów ki prze ciw nej (sam ca) – bar dzo rzad ko no to wa nej.

Tab. 1 przed sta wia wy ni ki po mia rów po szcze gól nych krzy żó wek, tab. 2 po rów -
nu je nie któ re wy mia ry krzy żó wek z po mia ra mi ga tun ków wyj ścio wych.

Krzy żów ki po sia da ją ce chy po śred nie, przy czym znacz nie wię cej cech dzie dzi -
czą po oj cu niż mat ce. Pi sklę ta po cie trze wiu i głu szy cy by ły po dob ne do pi skląt mło -
dych cie trze wi, lecz dwu krot nie więk sze. Ana lo gicz na sy tu acja mia ła miej sce w przy -
pad ku pi sklę cia skrze ko ta głusz co we go – by ło ono po dob ne do pi sklę cia głusz ca, lecz
dwu krot nie mniej sze. Cie ka we jest, że z du że go jaj ka głu szy cy wy klu ło się oko ło 
40-gra mo we pi sklę, jed nak o pro por cji cia ła, dłu go ści pu chu i ubar wie niu ba żan ta. 

Ze bra no ma te riał do ku men ta cyj ny do ty czą cy sa mic krzy żó wek, o któ rych ze
wzglę du na trud ność roz róż nie nia jest ma ło in for ma cji (brak jest też eks po na tów
w ko lek cjach). Ob ser wo wa ne sa mi ce po wsta łe po sam cu cie trze wia nie tyl ko by ły
bez płod ne, ale też nie zno si ły ja jek. Ze bra no bo ga ty ma te riał fil mo wy i fo to gra ficz -
ny do ty czą cy be ha wio ru skrze ko tów, zwłasz cza sam ców w okre sie to ków. Gło sy sam -
ców skrze ko tów, za rów no cie trze wio wych, jak i rzad kie go głusz co we go, na gra no na
pły tę CD. Zgod nie z ob ser wa cja mi w przy ro dzie, sam ce skrze ko tów by ły bar dzo ak -
tyw ne w okre sie to ko wa nia, lecz se zon go do wy trwał kró cej. Za pla no wa ne jest
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Ochrona kuraków leśnych

Ryc. 2. Tokujący skrzekot
cietrzewi (fot. A. Krzywiński)

Ryc. 3. Jednoroczna samica
skrzekota cietrzewiowego 
(fot. A. Krzywiński)



w przy szło ści spraw dze nie płod no ści sam ców me to dą bio lo gicz ną i po przez po bie -
ra nie na sie nia2. W li te ra tu rze ist nie je opi nia, że cie trzew z głusz cem krzy żu je się
zwłasz cza wte dy, gdy je den z ga tun ków jest w za ni ku. Ob ser wa cje w Ka dzi dło wie
wska zu ją po za tym, że krzy żów ki mo gą po wsta wać i czę sto są upo rczy we, gdy lę gi są
mie sza ne. Dwie sa mi ce głusz ca zo sta ły eks pe ry men tal nie wy cho wa ne przez cie cior -
kę (w lę gu mie sza nym), gdy do ro słe ak cep to wa ły tyl ko sam ca cie trze wia.

Dys ku sja

Zba da nie płod no ści krzy żó wek mię dzy głusz cem a cie trze wiem jest nie zmier -
nie in te re su ją ce, gdyż gdy by oka za ło się, że sam ce krzy żó wek są nie ogra ni cze nie
płod ne (co jest praw do po dob ne), to ist nie je moż li wość, że np. ostat nie głusz ce mo -
gą się wta piać w po pu la cję cie trze wi. To za gad nie nie po win no być szcze gó ło wo zba -
da ne. Nie zwy kle cie ka we są ostat nie ba da nia ge ne ty ka prof. J. Höglun da ze Szwe cji,
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Ta be la 1. 
Ma sa cia ła i wy mia ry krzy żó wek

Po cho dze nie Płeć Wiek
[la ta]

Wa ga
[kg]

Dłu gość cia ła
[cm]

Dłu gość ogo na
[cm]

Skrze kot cie trze wi (cie trzew × głu szy ca)
sa miec 3 2,20 76 19,5–25,5

sa mi ca 3 1,40 50 16,5

Skrze kot głusz co wy (głu szec × cie cior ka) sa miec 2 2,25 69 21–16

Ba żant łow ny × głu szy ca sa miec 3 3,10 96 19–40

Ta be la 2. 
Po rów na nie nie któ rych wy mia rów krzy żó wek z po mia ra mi ga tun ków wyj ścio wych 
(cie trzew, głu szec) z uwzględ nie niem płci

Po cho dze nie Płeć Wiek
[la ta]

Dłu gość sko ku
[mm]

Dłu gość dzio ba
[mm]

Wy so kość dzio ba
[mm]

Skrze kot cie trze wi 
(cie trzew × głu szy ca)

sa miec 3 79,0 47,0 20,0

sa mi ca 3 61,0 27,5 16,3

Skrze kot głusz co wy 
(głu szec × cie cior ka) sa miec 2 79,0 44,0 18,7

Cie trzew
sa miec 1 60,0 23,6 14,0

sa mi ca 3 56,0 27,0 14,4

Głu szec
sa miec 1 96,7 57,0 27,5

sa mi ca 1 77,5 37,5 20,0

2 Część do ty czą ca roz ro du wcho dzi w za kres pro jek tu ba daw cze go roz wo jo we go nr R12 06403 finansowanego
przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (przyp. aut.).



któ ry w nie któ rych po pu la cjach cie trze wi w Skan dy na wii od na lazł in for ma cje do ty -
czą cą tej moż li wo ści (J. Höglund – in for ma cja ust na). Wy da je się, że ostat nio roz po -
czę te w wie lu kra jach ba da nia ge ne tycz ne po szcze gól nych po pu la cji wy ja śnią tę spra -
wę. Spraw dze nie, czy sam ce skrze ko tów są rze czy wi ście płod ne, oraz usta le nie, ja ką
ro lę mo gą od gry wać w za śmie ca niu po pu la cji, jest nie zwy kle waż ne, gdyż w więk -
szo ści kra jów eu ro pej skich obec nie ilość ku ra ków le śnych: cie trze wia i głusz ca, dra -
ma tycz nie spa da. Tym sa mym two rzą się do god ne wa run ki do częst szych przy pad -
ków hy bry dy za cji tych dwóch ga tun ków. 

Z po znaw cze go punk tu wi dze nia cie ka wa jest krzy żów ka mię dzy głu szy cą a ba -
żan tem łow nym, bę dą ca krzy żów ką nie tyl ko mię dzy ga tun ko wą, lecz tak że mię dzy
ro dzi na mi Te tra oni dae a Pha sia ni dae. Ta ka krzy żów ka by ła tyl ko raz no to wa na (w li -
te ra tu rze) i jest z pew no ścią ma ło praw do po dob na. Ana lo gicz ne krzy żów ki mię dzy
cie trze wiem a ba żan tem łow nym by ły no to wa ne w An glii, Cze chach, Niem czech,
a na wet w Pol sce na Ślą sku (Su miń ski 1963), co zwią za ne by ło z wsie dla niem od daw -
na ba żan tów do bio to pów, gdzie wy stę po wa ły cie trze wie. Hy bry dy ba żan ta z cie trze -
wiem by ły nie co po dob ne do skrze ko tów cie trze wich (Su miń ski 1963 za Mey erem)
o dłu gim kli no wa tym ogo nie zbli żo nym do ku ry ba żan ciej. Hy bryd uzy ska ny w Par -
ku Dzi kich Zwie rząt w Ka dzi dło wie po sam cu ba żan cie łow nym i głu szy cy (po raz
pierw szy sfo to gra fo wa ny) moc no przy po mi nał opi sy hy bry dów przed sta wio nych
przez Mey era. Po sia dał on rów nież do po ło wy upie rzo ny skok, nie miał ostro gi, na -
oko ło oka po sia dał na gą czer wo ną skó rę jak u ba żan ta, a na wet frag ment skó ry nie -
opie rzo nej z ty łu gło wy. Upie rze nie je go mia ło ele men ty ubar wie nia ba żan cie go
i głusz co we go rów no cze śnie. Ogon miał ciem no bru nat ny po przecz nie prę go wa ny
(por. ryc. 4) Osob nik ten wy róż niał się nad zwy czaj ną, spo tę go wa ną dzi ko ścią. Je że li
cho dzi o wy biór czość po kar mo wą, to kom plet nie nie in te re so wał się igli wiem, pącz -
ka mi drzew jak głu szec, je dząc tyl ko kar mę ta ką jak ba żan ty. O du żym dy stan sie ge -
ne tycz nym w tym przy pad ku świad czy fakt, że z 12 jaj znie sio nych przez głu szy ce 
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Ryc. 4. Skrzekot głuszcowy 
(fot. A. Krzywiński)



8 by ło za płod nio nych. Ja ja te wraz z po stę pem roz wo ju za rod ków stop nio wo za mie -
ra ły, a tyl ko z jed ne go wy lę gło się zdro we pi sklę – sa miec (ryc. 5). Na le ża ło by wspo -
mnieć, że w krzy żów kach opi sa nych przez Mey era do ty czą cych krzy żó wek cie trze -
wia z ba żan tem łow nym wy lę ga ły się tyl ko sam ce. Mo że to świad czyć o tym, że
w wy pad ku od le głych ge ne tycz nie ga tun ków (Te tra oni dae, Pha sia ni dae) sam ce ma ją
więk sze szan se uro dze nia niż sa mi ce. Ob ser wa cje sa mic skrze ko tów cie trze wio wych
po czy nio ne w Ka dzi dło wie świad czą o tym, że sa mi ce w od róż nie niu od sam ców
ma ją pro ble my z prze ży ciem przez dłuż szy czas, są nie płod ne, a po nad to ma ją za bu -
rze nia w wy mia nie piór mi mo utrzy my wa nia do sko na łej kon dy cji. Mo że to świad -
czyć o za bu rze niach hor mo nal nych. 
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Ryc. 5. Jednodniowe 
pisklę-hybryd 

(bażant łowny × głuszyca; 
fot. A. Krzywiński)

Ryc. 6. Krzyżówka bażanta
łownego i głuszycy
(fot. A. Krzywiński)



Ochrona kuraków leśnych

224

Li te ra tu ra

1. JOHNS GARD P.A. 1983. The Gro use of the World. Uni ver si ty of Ne bra ska Press.
2. KA MIE NIARZ R. 2002. Cie trzew. Mo no gra fie Przy rod ni cze. Wyd. Lu bu skie go Klu bu Przy -

rod ni ków. 
3. KA MIE NIARZ R., SZYM KIE WICZ M. 2001. Cie trzew. W: Z. GŁO WA CIŃ SKI (red.) Pol ska czer wo na

księ ga zwie rząt. Kręgowce. PWRiL, War sza wa: 169–173.
4. KLAUS S., BERG MAN H.H., MAR TI C., MÜLLER F., VI TO VIĆ O.A., WIE SNER J. 1990. Die Bir khu ner.

Die Neue Brehm Büche rei – A. Ziem sen Ver lag. Wit ten berg Lu ther stadt.
5. SU MIŃ SKI P. 1963. Cie trzew. PWRiL, War sza wa.

Do ro ta Mer ta, Bo gu sław Bo bek, Ja nusz Ko biel ski, 
Bo gu sław Stan kie wicz, Ja kub Fur tek, Ma te usz Ko lec ki

Oce na po ten cjal ne go wpły wu 
dra pież ni ków na ziem nych i skrzy dla tych 
na lę gi głusz ca i cie trze wia 
w Bo rach Dol no ślą skich
Eva lu ation of a po ssi ble ef fect of ter re strial 
and win ged pre da tors on the ca per ca il lie 
and black gro use ne sts in the Dolnośląskie 
Fo re sts 

Sło wa klu czo we: głu szec Te trao uro gal lus, cie trzew Te trao te trix, 
dra pież nic two lę gów, sztucz ne gniaz da, Bo ry Dol no ślą skie, Pol ska

SUM MA RY

Basing on the data obtained from the State Forests, the number of capercaillie in the
Dolnośląskie Forests has dropped over the past eight years from 27 (in 1998) to 5 (in 2006)
individuals and the number of black grouse – from 57 to 26 birds. The data obtained from
hunters’ clubs in the Dolnośląskie Forests show that the number of capercaillie amounted to
18 individuals in 6 hunting districts and of black grouse – to 60 individuals in 12 hunting
districts. In May 2007, 200 mock-ups imitating capercaillie nests were installed in the Ruszów
Forest District. 14 cameras with a motion sensor were used to identify individual predator
species. In July, similar experiment with black grouse was carried out on the heather
moorlands in the Przemków Forest District. In the area where capercaillie still occur in the
Ruszów Forest District, 100% of nest mock-ups were destroyed in the first five days of the
experiment. In the area where capercaillie do not occur, 10% of artificial nests were destroyed



in the first week of the experiment; after three weeks, only two nests remained untouched.
52.6% of the nests were destroyed by foxes, 24.6% by ravens, 14.8% by martens and 2.8% by wild
boars. In a fragment of the Przemkowskie Moorland, where black grouse has ceased to occur,
100% of the nests were damaged in the first three days of the experiment, while in the control
area – after seven days. Ravens were responsible for 93.3% of nest damage, while fox – for the
remaining 6.1%. 

Key words: capercaillie, Tetrao urogallus, black grouse, Tetrao tetrix, nest predation,
artificial nests, Dolnośląskie Forests, Poland 

Li czeb ność i roz miesz cze nie po pu la cji głusz ca i cie trze wia
na te re nie Bo rów Dol no ślą skich

Źró dłem in for ma cji do ty czą cych li czeb no ści oraz roz miesz cze nia po pu la cji
głusz ca i cie trze wia na te re nie Bo rów Dol no ślą skich jest ofi cjal na in wen ta ry za cja
tych ga tun ków pro wa dzo na już po ob ję ciu ich ochro ną przez osiem lo kal nych nad -
le śnictw, jak rów nież da ne, któ re w mar cu 2006 r. me to dą an kie to wą oraz wy wia -
dów bez po śred nich uzy ska no od wszyst kich kół ło wiec kich dzier ża wią cych ob wo -
dy ło wiec kie w tym kom plek sie le śnym. We dług ba zy da nych Re gio nal nej Dy rek cji
La sów Pań stwo wych we Wro cła wiu (da ne nie pu bli ko wa ne) li czeb ność po pu la cji
głusz ca na ba da nym te re nie wy no si ła w mar cu 2006 r. 5 osob ni ków, cie trze wia zaś
26 sztuk. Obec ność głusz ca wy ka za no w Nad le śnic twie Ru szów (2 osob ni ki) i Wę gli -
niec (3 osob ni ki), na to miast wy stę po wa nie cie trze wia ogra ni czo ne by ło do czte rech
nad le śnictw: Cho cia nów (2 osob ni ki), Prze mków (14 osob ni ków), Świę to szów 
(2 osob ni ki) oraz Wę gli niec (8 osob ni ków).

In for ma cje do ty czą ce ww. ga tun ków ku ra ków le śnych, któ re uzy ska no od dzier -
żaw ców i za rząd ców ob wo dów ło wiec kich (Mer ta i in. 2007a), wy ka zu ją, że wy stę -
po wa nie głusz ca w Bo rach Dol no ślą skich ogra ni cza się do sied miu ty po wo le śnych
ob wo dów (por. ryc. 1a). Są to dwa ob wo dy po ło żo ne w Nad le śnic twie Pieńsk (nr
141 i 144), dwa ob wo dy Nad le śnic twa Wę gli niec (nr 110, 112), po jed nym ob wo dzie
nad le śnictw Bo le sła wiec (nr 115) i Świę to szów (nr 75) oraz ob wód nr 73, któ ry sta -
no wi Ośro dek Ho dow li Zwie rzy ny La sów Pań stwo wych po ło żo ny w nad le śnic -
twach Ru szów i Pieńsk. W przy pad ku trzech (nr 75, 110, 112) spo śród sied miu wy -
mie nio nych ob wo dów ło wiec kich my śli wi nie by li w sta nie okre ślić li czeb no ści
po pu la cji głusz ca, a o je go obec no ści w te re nie wnio sko wa li na pod sta wie śla dów
byt no ści (tro py, kał, pió ra). We dług da nych uzy ska nych od kół ło wiec kich łącz na
li czeb ność po pu la cji głusz ca na te re nie czte rech ob wo dów (nr 73, 115, 141 i 144)
o łącz nej po wierzch ni le śnej 26 256 ha w 2006 r. wy no si ła 18 osob ni ków, tj. 0,68
osob ni ków/1000 ha la su.

Na pod sta wie in for ma cji uzy ska nych me to dą an kie to wą oraz wy wia dów bez po -
śred nich z dzier żaw ca mi i za rząd ca mi ob wo dów ło wiec kich po ło żo nych na te re nie
Bo rów Dol no ślą skich stwier dzo no, że w 2006 r. cie trzew wy stę po wał w 12 ob wo dach
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ło wiec kich (por. ryc. 1b) po ło żo nych na te re nie sied miu nad le śnictw: Bo le sła wiec
(nr 115), Cho cia nów (nr 81), Pieńsk (141), Prze mków (nr 52 i 53), Ru szów (nr 74), Świę -
to szów (nr 50, 51, 75, 77, 79) oraz Wę gli niec (nr 110). Łącz na le śna po wierzch nia tych
ob wo dów wy no si 50,5 tys. ha. We dług re spon den tów na oma wia nym te re nie by to -
wa ło 60 cie trze wi, co od po wia da za gęsz cze niu 1,18 osob ni ków/1000 ha la su (Mer ta
i in. w dru ku).

Trud no jest stwier dzić jed no znacz nie, któ re da ne mó wią ce o li czeb no ści po pu -
la cji głusz ca i cie trze wia są bar dziej zbli żo ne do rze czy wi sto ści. Nie na le ży za po mi -
nać, że in for ma cje uzy ska ne z oby dwu źró deł są tyl ko sza cun ko we, w du żej mie rze
su biek tyw ne, obar czo ne nie moż li wym do okre śle nia błę dem. Wy da je się jed nak, że
da ne uzy ska ne od kół ło wiec kich mo gą być bar dziej wia ry god ne, po nie waż sza cun -
ko wa oce na li czeb no ści głusz ców i cie trze wi by ła w tych przy pad kach wy ko na na
w opar ciu o ob wo dy ło wiec kie, któ rych po wierzch nia le śna jest kil ku krot nie mniej -
sza, niż po wierzch nia le śna ca łych nad le śnictw (4,2 ver sus 19 tys. ha).

Ochrona kuraków leśnych

226

Ryc. 1. Rozmieszczenie populacji głuszca (A) i cietrzewia (B – na stronie obok) na terenie
Borów Dolnośląskich (RDLP Wrocław) w 2006 r. na podstawie danych uzyskanych z kół
łowieckich (Merta i in. 2007)
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Nie za leż nie od po wyż szych sza cun ków na prze strze ni ostat nich kil ku na stu lat
ma my do czy nie nia z dra ma tycz nym spad kiem li czeb no ści po pu la cji oby dwu ga -
tun ków ku ra ków w Bo rach Dol no ślą skich. Wy ko rzy stu jąc ofi cjal ne da ne uzy ska ne
z RDLP Wro cław, wy ka za no sta ty stycz nie istot ny re gres po pu la cji za rów no głusz ca
(r = –0,94; p = 0,000052), jak i cie trze wia (r = –0,75; p = 0,0019) na ba da nym te re nie.
Tem po spad ku li czeb no ści mie rzo ne współ czyn ni kiem b rów na nia re gre sji pro sto -
li nio wej (ryc. 2, 3) by ło niż sze dla głusz ca (b = –2,77) niż dla cie trze wia (b = –5,58) (Mer -
ta i in. 2007, Mer ta i in. w dru ku).

Dra ma tycz na sy tu acja po pu la cji głusz ca i cie trze wia gro żą ca cał ko wi tym wy gi -
nię ciem tych ga tun ków na te re nie Bo rów Dol no ślą skich by ła głów ną przy czy ną wy -
ko na nia prze glą du wy ni ków prac do ty czą cych pre sji dra pież ni ków na po ten cjal ne
lę gi ku ra ków w tym kom plek sie le śnym. Do dat ko wo ce lem ni niej szej pra cy by ło rów -
nież po rów na nie pre sji dra pież ni ków na ziem nych i skrzy dla tych na po ten cjal ne lę -
gi ku ra ków w Bo rach Dol no ślą skich z in ny mi re gio na mi Pol ski.
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Ryc. 2. Dynamika liczebności populacji głuszca na terenie Borów Dolnośląskich 
(RDPL Wrocław) w latach 1998–2006 na podstawie danych uzyskanych z Lasów
Państwowych (Merta i in. 2007)

Ryc. 3. Dynamika liczebności populacji cietrzewia na terenie Borów Dolnośląskich 
(RDPL Wrocław) w latach 1998–2006 na podstawie danych uzyskanych z Lasów
Państwowych (Merta i in. 2007)



Cha rak te ry sty ka przy rod ni cza Bo rów Dol no ślą skich 

Ob szar Bo rów Dol no ślą skich sta no wi naj więk szy kom pleks la sów ni zin nych
w Pol sce, o łącz nej po wierzch ni ok. 165 tys. ha. Jest to piasz czy sta rów ni na o lek kim
na chy le niu ku pół no cy, dzie lą ca się na po la ni skich mo ren i pia sków po cho dze nia
wod no -lo dow co we go z po la mi wydm, po prze ci na nych pra do li na mi rzek – Bo bru,
Kwi sy, Czer nej Wiel kiej oraz Ny sy Łu życ kiej. Do XVII w. w Bo rach Dol no ślą skich
prze wa ża ły bo ry i la sy mie sza ne o znacz nej róż no rod no ści ga tun ko wej. Sza blo no -
wa go spo dar ka dwóch ubie głych wie ków oraz sze reg nie ko rzyst nych zja wisk bio -
tycz nych i abio tycz nych do pro wa dzi ły do nie ko rzyst nych zmian w śro do wi sku, ogól -
nej de gra da cji gleb i zu bo że nia za so bów przy rod ni czych. W du żej mie rze tu tej szym
la som za szko dzi ły wiel ko ob sza ro we me lio ra cje zmie nia ją ce sto sun ki wod ne w gle -
bach, dzia łal ność wojsk na ogrom nych po li go nach, wiel ko po wierzch nio we, po wta -
rza ją ce się po ża ry, uciąż li we gra da cje owa dów, a tak że ska że nia śro do wi ska (Kon -
drac ki 1991, Ła piń ski 2004).

Bo ry Dol no ślą skie są ad mi ni stro wa ne przez osiem nad le śnictw wcho dzą cych
w skład Re gio nal nej Dy rek cji La sów Pań stwo wych we Wro cła wiu (Bo le sła wiec, Cho -
cia nów, Pieńsk, Prze mków, Ru szów, Świę to szów, Wę gli niec, Zło to ry ja) oraz czte ry
nad le śnic twa po ło żo ne w Re gio nal nej Dy rek cji La sów Pań stwo wych w Zie lo nej Gó rze
(Li pin ki, Ża gań, Szpro ta wa, Wy miar ki). Do mi nu ją ce ty py sie dli sko we la su to bór
świe ży sta no wią cy 41,4% po wierzch ni le śnej te go te re nu oraz bór mie sza ny – 40,3%.
Mniej szy udział ma ją bo ry wil got ne i bo ry su che. Dą bro wy i bu czy ny zaj mu ją je dy nie
naj żyź niej sze frag men ty Bo rów Dol no ślą skich, bo ry ba gien ne i ol sy za cho wa ły się na
nie wiel kiej po wierzch ni. W drze wo sta nie wy stę pu je głów nie so sna (Pi nus sy lve stris)
wraz z do miesz ką brzo zy bro daw ko wa tej (Be tu la pen du la) oraz dę bu szy puł ko we go
(Qu er cus ro bur), a w miej scach wil got niej szych rów nież osi ki (Po pu lus tre mu la). Sta le
zwięk sza ne są udzia ły świer ka (Pi cea abies), a w wie lu re wi rach le śnych do ko nu je się
rów nież re in tro duk cji jo dły po spo li tej (Abies al ba). Spo ty ka się tu rów nież ga tun ki
drzew i krze wów po cho dze nia ob ce go, głów nie ame ry kań skie go: dąb czer wo ny (Qu -
er cus ru bra), cze rem cha póź na (Pa dus se ro ti na) i ta wu ła kut ne ro wa ta (Spi ra ea to men -
to sa). Naj po spo lit szy mi ro śli na mi dna la su są: bo rów ka czar na (Vac ci nium myr til lus),
bo rów ka brusz ni ca (Vac ci nium vi tis -ida ea), śmia łek po gię ty (De schamp sia fle xu osa),
psze niec zwy czaj ny (Me lam py rum pra ten se) oraz wrzos (Cal lu na vul ga ris) (Be na 2001,
Ła piń ski 2004, Ko biel ski i in. 2007, Stan kie wicz i in. 2007). Naj cie kaw szy pod wzglę -
dem przy rod ni czym ob szar Bo rów Dol no ślą skich ob ję ty zo stał ochro ną w ra mach
Prze mkow skie go Par ku Kra jo bra zo we go w gra ni cach nad le śnictw Prze mków, Cho -
cia nów i czę ścią Nad le śnic twa Gło gów. Łącz na je go po wierzch nia wy no si 22 338 ha,
wraz z otu li ną o po wierzch ni 15 466 ha. Do wy róż nia ją cych się tu taj eko sys te mów na -
le żą wrzo so wi ska z frag men ta mi go łych, miej sca mi ru cho mych wydm śród lą do wych,
co jest ewe ne men tem w ska li kra ju (Ła piń ski 2004). Część wrzo so wisk sta no wi te ren
by łych po li go nów woj sko wych. W ob rę bie Bo rów Dol no ślą skich na dal ist nie ją czyn -
ne po li go ny zlo ka li zo wa ne na te re nie nad le śnictw: Bo le sła wiec, Świę to szów i Ża gań. 
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Za gęsz cze nie po pu la cji je le nia i sar ny na tym te re nie oce nio ne w lu tym 2007 r.
me to dą tro pień na li no wych tran sek tach wy no si od po wied nio 23,1 i 48,7 osob ni -
ków/1000 ha la su, dzi ka zaś 15,8 zwie rząt/1000 ha (Ko biel ski i in. 2007; Stan kie wicz
i in. 2007).

Kli mat na te re nie Bo rów Dol no ślą skich kształ tu je się pod wpły wem atlan tyc kich
mas po wie trza oraz w znacz nie mniej szym stop niu kon ty nen tal nych mas po wie -
trza. Prze wa ga kli ma tu oce anicz ne go po wo du je ła go dze nie am pli tu dy rocz nej,
a w kon se kwen cji wy stę po wa nie ła god nych i krót kich zim, a tak że dość wy raź ne wy -
od ręb nie nie „sze ściu pór ro ku”. Śred nia rocz na tem pe ra tu ra wy no si 8,3°C. Okres
we ge ta cyj ny z tem pe ra tu rą po wy żej 5°C trwa ok. 220 dni, zi ma ok. 70 dni. Prze cięt -
na rocz na su ma opa dów wy no si ok. 480 mm, a licz ba dni z po kry wą śnież ną ok. 40.
Do mi nu ją wia try za chod nie i po łu dnio wo -za chod nie (Sta cja Me te oro lo gicz na Nad le -
śnic twa Ru szów).

Pre sja dra pież ni ków na po ten cjal ne lę gi głusz ca i cie trze wia
na ba da nym te re nie

W li sto pa dzie 2006 r. w Bo rach Dol no ślą skich na te re nie Nad le śnic twa Ru szów
wy ko na no pi lo to wy eks pe ry ment, któ re go ce lem by ło po rów na nie tem pa nisz cze -
nia ma kiet gniazd imi tu ją cych lę gi głusz ca w le śnic twach Głu szec i Dzi ków, gdzie
ga tu nek ten spo ra dycz nie jesz cze wy stę pu je, z ob sza rem le śnictw Mo drzew i To po -
rów, skąd ga tu nek ten wy co fał się ok. 10 lat te mu. Na oby dwu po rów ny wa nych te re -
nach za ło żo no po 100 ma kiet gniazd (pięć ku rzych jaj w gnieź dzie), któ re roz miesz -
czo no co 100 m na czte rech li nio wych tran sek tach o łącz nej dłu go ści 20 km. Po 
21 dniach eks pe ry men tu na te re nach, gdzie głu szec wciąż by tu je, po zo sta ło 25% ma -
kiet gniazd, na to miast na ob sza rze, gdzie ga tu nek ten już nie wy stę pu je, je dy nie 
2% gniazd nie zo sta ło znisz czo nych przez dra pież ni ki (Bo bek i in. 2007a). Tem po nisz -
cze nia po zo ro wa nych lę gów głusz ca by ło więc 10-krot nie wyż sze na tran sek tach roz -
lo ko wa nych w śro do wi sku, gdzie głu szec już nie wy stę pu je. 

Ko lej ne eks pe ry men ty oce nia ją ce pre sję dra pież ni ków na ma kie ty gniazd głusz -
ca, a tak że cie trze wia wy ko na no w Bo rach Dol no ślą skich na prze ło mie ma ja i czerw -
ca 2007 r., a więc w okre sie, kie dy oby dwa ga tun ki za kła da ją gniaz da (Mer ta i in.
2007, 2008). Eks pe ry ment po wtó rzo no na tych sa mych tran sek tach w Nad le śnic twie
Ru szów; oprócz te go ma kie ty gniazd w iden tycz nym sche ma cie roz miesz czo no na
wrzo so wi skach Nad le śnic twa Prze mków. Do dat ko wym, waż nym ele men tem oby -
dwu eks pe ry men tów by ło za sto so wa nie 14 cy fro wych apa ra tów fo to gra ficz nych Bu -
sh nell Tra il Sco ut 2,1 MP z wbu do wa nym czuj ni kiem ru chu wzbu dza nym pro mie -
nio wa niem pod czer wo nym. Apa ra ty po zo sta wa ły na każ dym z tran sek tów przez
sie dem dni, pro wa dząc ca ło do bo wy mo ni to ring zwie rząt po ja wia ją cych się w po bli -
żu gniaz da. Ana li za uzy ska ne go ma te ria łu fo to gra ficz ne go umoż li wi ła oce nę udzia -
łu po szcze gól nych ga tun ków dra pież ni ków w nisz cze niu ma kiet lę gów głusz ca i cie -
trze wia. 
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Tem po nisz cze nia ma kiet gniazd by ło zde cy do wa nie wyż sze na ob sza rze, gdzie
głu szec już nie wy stę pu je (por. ryc. 4). W pią tym dniu eks pe ry men tu znisz czo ne by -
ły wszyst kie gniaz da w le śnic twach, z któ rych głu szec wy co fał się kil ka lat te mu. Pod -
czas kon tro li wy ko na nej po pierw szym ty go dniu od roz po czę cia eks pe ry men tu prze -
ży wal ność gniazd dla te re nu obec ne go wy stę po wa nia głusz ca wy no si ła 10%, a po
trzech ty go dniach nie na ru szo ne po zo sta ły tam je dy nie trzy gniaz da. Ana li za do ku -
men ta cji fo to gra ficz nej uzy ska nej pod czas eks pe ry men tu wy ka za ła, że naj wię cej
gniazd nisz czo nych by ło przez li sy (52,4%) oraz kru ki (24,6%) – por. ryc. 5. Udział kun

Ryc. 4. Wyniki eksperymentu oceniającego presję drapieżników na potencjalne zniesienia
głuszca, wykonanego w Borach Dolnośląskich, na terenie Nadleśnictwa Ruszów, w maju
i czerwcu 2007 r. (Merta i in. 2007)

Ryc. 5. Procentowy udział poszczególnych gatunków drapieżników w niszczeniu makiet
gniazd głuszca w Borach Dolnośląskich, na terenie Nadleśnictwa Ruszów, w maju
i czerwcu 2007 r. (Merta i in. 2007)



wy no sił 14,8%, na to miast dzi ki znisz czy ły 8,2% ma kiet. Do dat ko wo w 22 przy pad kach
w po bli żu gniazd lub na gniaz dach za re je stro wa no sój ki, a w pię ciu rów nież dzię cio -
ły (Mer ta i in. 2007).

Znacz nie wyż szą pre sję dra pież ni ków wy ka za no pod czas eks pe ry men tu do ty -
czą ce go po ten cjal nych lę gów cie trze wia, wy ko na ne go w Nad le śnic twie Prze mków.
Już w trze cim dniu kon tro li wszyst kie 100 ma kiet gniazd imi tu ją cych znie sie nia cie -
trze wia zo sta ło znisz czo nych na te re nach daw ne go wy stę po wa nia te go ga tun ku. Na -
to miast w siód mym dniu eks pe ry men tu znisz czo ne zo sta ły rów nież wszyst kie gniaz -
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Ryc. 6. Wyniki eksperymentu oceniającego presję drapieżników na potencjalne zniesienia
cietrzewia, wykonanego w Borach Dolnośląskich, na terenie wrzosowisk Nadleśnictwa
Przemków, w czerwcu 2007 r. (Merta i in. 2007)

Ryc. 7. Procentowy udział poszczególnych gatunków drapieżników w niszczeniu makiet
gniazd cietrzewia w Borach Dolnośląskich, na terenie wrzosowisk Nadleśnictwa
Przemków, w czerwcu 2007 r. (Merta i in. 2007)



da w obec nym are ale wy stę po wa nia szcząt ko wej po pu la cji cie trze wia (ryc. 6). Do ku -
men ta cja fo to gra ficz na wy ka za ła, iż 93,9% ma kiet znisz czo nych zo sta ło przez kru ki,
a po zo sta łe 6,1% przez li sy – por. ryc. 7 (Mer ta i in. w dru ku).

Po dob ne wy ni ki, któ re wska zu ją na to, że tem po i roz miar nisz cze nia ma kiet
gniazd na te re nach obec ne go wy stę po wa nia głusz ca są niż sze niż na ob sza rach, z któ -
rych ga tu nek ten już się wy co fał, uzy ska no w Be ski dzie Ży wiec kim (Bo bek i in. 1997).
Jed nak że pre sja dra pież ni ków na po zo ro wa ne lę gi głusz ca by ła tam znacz nie niż sza,
niż w Bo rach Dol no ślą skich. Wpraw dzie po 3 ty go dniach eks pe ry men tu na te re nach,
skąd głu szec się wy co fał znisz czo ne zo sta ły wszyst kie ma kie ty gniazd, ale w ak tu al -
nym are ale wy stę po wa nia te go ga tun ku znisz czo nych zo sta ło tyl ko 15% ma kiet (Li -
goc ki, 2004).

Po dob ne eks pe ry men ty z wy ko rzy sta niem ma kiet gniazd imi tu ją cych lę gi głusz -
ca wy ko na no w are ale wy stę po wa nia głusz ca na te re nie Pusz czy Au gu stow skiej
i w La sach Ja now skich. W Pusz czy Au gu stow skiej pro cent znisz czo nych ma kiet na te -
re nie Nad le śnic twa Szcze bra wa hał się w dwóch ko lej nych la tach (1989 i 1990) w za -
kre sie 48,8–32,2%. Wskaź nik ten był znacz nie wyż szy na te re nach wy stę po wa nia
głusz ca w Nad le śnic twie Ja nów Lu bel ski i wy no sił 60% w ro ku 1989 oraz 90% w ro ku
1990 (Krup ka i in. 1994).
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Ryc. 8. W Nadleśnictwie Ruszów najwięcej gniazd niszczonych było przez lisy
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Re asu mu jąc, wy ni ki wy żej oma wia nych eks pe ry men tów wska zu ją, że pre sja dra -
pież ni ków na ma kie ty gniazd głusz ca na te re nie Bo rów Dol no ślą skich jest w po rów -
na niu do Be ski du Ży wiec kie go, Pusz czy Au gu stow skiej oraz La sów Ja now skich zde -
cy do wa nie naj wyż sza. Do dat ko wo za ob ser wo wa no znacz nie więk sze na si le nie pre sji
dra pież ni ków na po ten cjal ne lę gi ku ra ków w te re nach, z któ rych ga tun ki te wy co fa -
ły się kil ka lat te mu. 

Ma kie ty gniazd po zo ru ją ce na tu ral ne lę gi są dość czę sto sto so wa ne w ba da niach
do ty czą cych pre sji dra pież ni ków na suk ces lę go wy pta ków. W trak cie eks pe ry men -
tów wy ko rzy stu je się ja ja ku rze, imi ta cje jaj wy ko na ne z drew na bądź ma sy pla stycz -
nej, a tak że wy dmusz ki jaj ku rzych wy peł nio ne wo skiem lub pla ste li ną (Storch, Wil -
le brandt 1991; Krup ka i in. 1994; Bay ne i in. 1997; An tho ny i in. 2006). Dwie ostat nie
me to dy uła twia ją czę ścio wą iden ty fi ka cję ga tun ków dra pież ni ków nisz czą cych lę gi
na pod sta wie po zo sta wio nych przez nie śla dów. Sto su je się rów nież wy kła da nie
sztucz nych jaj w na tu ral nych gniaz dach głusz ca w trak cie wy sia dy wa nia. Me to da ta
naj le piej od zwier cie dla rze czy wi stą pre sję dra pież ni ków, jed nak że pod kła da ne ja ja
po wo du ją zwięk szo ną śmier tel ność wy klu wa ją cych się pi skląt (An tho ny i in. 2006). 

Wciąż nie do koń ca wy ja śnio na po zo sta je kwe stia, w ja kim stop niu wy ni ki eks -
pe ry men tów wy ko rzy stu ją cych imi ta cje lę gów ku ra ków od zwier cie dla ją rze czy wi stą

Ryc. 9. W Nadleśnictwie Przemków głównymi sprawcami niszczenia gniazd 
okazały się kruki



pre sję dra pież ni ków na na tu ral ne gniaz da tych pta ków. Przyj mu je się, że war to ści
uzy ska ne na pod sta wie do świad czeń z ma kie ta mi gniazd są wyż sze niż ana lo gicz ne
da ne uzy ska ne z wy ko rzy sta niem gniazd na tu ral nych (Sto ra as, 1988; Storch, Wil le -
brandt 1991). Do dat ko wo lę gi po zo ro wa ne mo gą być nisz czo ne przez zwie rzę ta, któ -
re naj praw do po dob niej pod czas wy sia dy wa nia jaj przez sa mi cę nie zdo ła ły by ich
uszko dzić. Wy ni ki ni niej szej pra cy wska zu ją, że ga tun ka mi ta ki mi mo gą być sój ki
i dzię cio ły. Ge ne ral nie uwa ża się, że ma kie ty gniazd wy kry wa ne są przez dra pież ni -
ki, zwłasz cza przez kru ki, przy po mo cy wzro ku. Na to miast lę gi na tu ral ne od naj do -
wa ne są po przez węch lub ob ser wa cje sa mic, któ re opusz cza ją gniaz do, po wra ca ją do
nie go bądź są z nie go wy pła sza ne, kie dy zbli ża się dra pież nik (Erik stad i in. 1982).
Znacz nie wyż sza śmier tel ność sa mic niż sam ców ku ra ków su ge ru je, że wie le z nich
pa da ofia rą dra pież ni ków pod czas wy sia dy wa nia jaj (Szmyd -Goł ba 2006). 

W pra cach nad re la cją po mię dzy tem pem nisz cze nia przez dra pież ni ki ma kiet
gniazd a na tu ral nych lę gów ku ra ków bra ku je do brze za pla no wa ne go eks pe ry men -
tu jed no znacz nie po twier dza ją ce go bądź ne gu ją ce go ta ką za leż ność. Sto ra as (1988)
przez pięć ko lej nych lat po rów ny wał pre sję dra pież ni ków na na tu ral ne gniaz da
głusz ca oraz na ma kie ty gniazd te go ku ra ka. Uzy ska ne wy ni ki cha rak te ry zo wa ły się
du żą zmien no ścią w cza sie i prze strze ni. W cią gu czte rech lat pro cent znisz czo nych
lę gów po zo ro wa nych był wyż szy niż na tu ral nych, na to miast w jed nym se zo nie za leż -
ność by ła od wrot na. Je dy nie Bay ne i in. (1997) wy ka zał, że śmier tel ność gniazd na -
tu ral nych prze piór ki by ła niż sza niż lę gów sztucz nych (34% ver sus 45%).

Przy czy ny re gre su li czeb no ści głusz ca i cie trze wia 
w Bo rach Dol no ślą skich

Naj praw do po dob niej ist nie je wie le in nych przy czyn, któ re obok dra pież ni ków
mo gły spo wo do wać dra stycz ny spa dek li czeb no ści głusz ca i cie trze wia w Bo rach Dol -
no ślą skich. Mo gły być to czyn ni ki śro do wi sko we, któ re w przy pad ku głusz ca do pro -
wa dzi ły do zmniej sze nia udzia łu drze wo sta nów w star szych kla sach wie ko wych
o luź nym zwar ciu, frag men ta cja drze wo sta nów pro wa dzą ca do po wsta nia śro do wi -
ska o wy so kim za gęsz cze niu eko to nów (pre fe ro wa ne go przez dra pież ni ki) oraz ob -
ni że nie po zio mu wód grun to wych (Weg ge i in. 1992; Za wadz ki i in. 1999; Moss i in.
2000; Kel ler 2000, 2001; Borcht che vski 2003; Storch, 2007). Na po pu la cję cie trze wia
ne ga tyw nie wpły wa osu sza nie miejsc za ba gnio nych i tor fo wisk, za le sia nie śród le -
śnych po wierzch ni otwar tych, wrzo so wisk i pa stwisk, zmniej sze nie po wierzch ni
i licz by zrę bów cał ko wi tych, jak rów nież nie od po wied nia struk tu ra eko to nu po lno -
-le śne go (Klej no tow ski, Si ko ra 1992; Berg man, Klaus 1994; Ka mie niarz, Szym kie -
wicz, 1999; Kur ki i in. 2000; Kel ler 2000, 2001; Ka mie niarz 2002; To bias 2005; Mi ni -
ster stwo Śro do wi ska 2006). Do dzia łań nie ko rzyst nych dla oby dwu ga tun ków na le ży
gro dze nie upraw me ta lo wą siat ką, o któ rą roz bi ja ją się spło szo ne pta ki (Ba ines, Sum -
mers 1997) oraz che mi za cja śro do wi ska le śne go. Za nie czysz cze nia prze my sło we
(Berg man, Klaus 1994; Klaus i in. 1997) oraz che micz ne środ ki zwal cza nia szkod ni -
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ków le śnych spo wo do wa ły ob ni że nie pro duk cji bo rów ki i ro ślin z ro dzi ny wrzo so wa -
tych (Se las 2001; Storch, 1993), jak rów nież zmniej sze nie się bio ma sy owa dów, któ -
re sta no wią kry tycz ny po karm pod czas od cho wu pi skląt (Pi coz zi i in. 1999). Su ge ru -
je się rów nież, że utrzy my wa nie zbyt wy so kich za gęsz czeń zwie rzy ny pło wej
po wo du je nad mier ne zgry za nie ro ślin no ści ru na le śne go, zwłasz cza bo rów ki, co pro -
wa dzi do ogra ni cze nia ba zy po kar mo wej ku ra ków (Pet ty 2000, Ba ines i in. 1994). 

Nie na le ży tak że wy klu czyć ne ga tyw ne go wpły wu glo bal nych zmian kli ma tycz -
nych (Lo neux 2002), tj. ob ni że nia się śred niej tem pe ra tu ry oraz wy so kich opa dów
wio sną, co po wo du je zwięk szo ną śmier tel ność w okre sie lę gów i w pierw szych ty go -
dniach wy cho wu pi skląt (Moss 1985; Moss i in. 2001; Weg ge i in. 2005). Do ne ga tyw -
nie wpły wa ją cych na dy na mi kę li czeb no ści głusz ca i cie trze wia czyn ni ków za li czyć
rów nież moż na wzrost pe ne tra cji śro do wi ska le śne go przez czło wie ka (Me no ni, Ma -
gna ni 1998; Bre not, Me no ni 1999; The il i in. 2006). Jed ną z przy czyn klu czo wych mo -
gło być zbyt póź ne wstrzy ma nie po lo wań na głusz ce i cie trze wie, co spo wo do wa ło
ob ni że nie się li czeb no ści po pu la cji głusz ca po ni żej tzw. mi ni mal nej ży wot nej (trwa -
łej) li czeb no ści po pu la cji, a w kon se kwen cji do ge ne tycz nej izo la cji po szcze gól nych
mi kro po pu la cji, pro wa dzą cej do cho wu wsob ne go oraz dry fu ge ne tycz ne go (Ka mie -
niarz 2002; Za wadz ka, Za wadz ki 2003; Dzie dzic i in. 2004). Sy tu acja ta ka mo gła mieć
miej sce w przy pad ku głusz ca na te re nie Bo rów Dol no ślą skich (Rut kow ski i in. 2005). 

Jed nak że brak hi sto rycz no -me ry to rycz nej ana li zy unie moż li wia sfor mu ło wa nie
de fi ni tyw nych wnio sków do ty czą cych ro li tych czyn ni ków w re gre sie po pu la cji
głusz ca i cie trze wia na te re nie Bo rów Dol no ślą skich. Je dy nie w przy pad ku dra pież -
ni ków na ziem nych i skrzy dla tych ist nie ją bez po śred nie oraz po śred nie do wo dy po -
twier dza ją ce, że mo gły być one głów ną przy czy ną spad ku li czeb no ści oby dwu ga -
tun ków w Bo rach Dol no ślą skich. 

W okre sie dwóch ostat nich de kad gwał tow nie wzro sła w na szym kra ju li czeb -
ność dra pież ni ków na ziem nych i skrzy dla tych. Na sku tek ochro ny ga tun ko wej kruk
stał się ga tun kiem po spo li tym. Po zy ska nie li sów wzro sło z 25 tys. w se zo nie
1991/1992 do 150 tys. od strze lo nych osob ni ków w se zo nie 2005/2006. W okre sie tym
sied mio krot nie zwięk szy ło się rów nież po zy ska nie kun, tchó rzy i bor su ków (Bud na
i in. 2006). Wzrost li czeb no ści dra pież ni ków na stą pił po wpro wa dze niu w na szym
kra ju w 1993 r. ak cji do ust nych szcze pień prze ciw ko wście kliź nie. Do dat ko wo spa -
dek atrak cyj no ści skór li sów osła bił znacz nie pre sję my śli wych na po pu la cję te go
dra pież ni ka. 

Lisy w Bo rach Dol no ślą skich zo stały ob ję te szcze pie nia mi prze ciw ko wście kliź -
nie w pierw szym ro ku ak cji, ja ko je den z pierw szych w Pol sce. Szcze pie nia pro wa -
dzo ne są dwu krot nie w cią gu ro ku, wio sną i je sie nią. Od 1993 r. udział li sów za ra żo -
nych wście kli zną w po pu la cji spa dał sys te ma tycz nie, a w ro ku 1998 te ren Dol ne go
Ślą ska zo stał uzna ny za wol ny od wście kli zny (Kor fan ty 2001). Ana li zu jąc dy na mi kę
po pu la cji li sa na te re nie Dol ne go Ślą ska (por. ryc. 10), moż na ła two za uwa żyć, że roz -
po czę cie ak cji szcze pień prze ciw ko wście kliź nie zbie gło się z gwał tow nym wzro stem
li czeb no ści po pu la cji te go dra pież ni ka na te re nie RDLP Wro cław z 4 tys. w ro ku 1993
do 12 tys. w ro ku 1998.
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Na te re nie Bo rów Dol no ślą skich, w ob wo dach ło wiec kich, w któ rych cie trzew
wciąż wy stę pu je, po zy ska nie li sów i je no tów bę dą ce mia rą li czeb no ści po pu la cji tych
ga tun ków wy no si śred nio rocz nie 6,1 osob ni ka/1000 ha la su, a licz ba nor za miesz ka -
łych przez te dra pież ni ki się ga 6,1 no ry/1000 ha la su. W Kar ko no szach, gdzie obec -
nie ob ser wu je się od bu do wę po pu la cji cie trze wia, oby dwa oma wia ne wskaź ni ki są
niż sze i wy no szą od po wied nio 4,8 osob ni ka oraz 3,5 no ry/1000 ha la su (Bo bek i Mer -
ta, da ne nie pu bli ko wa ne). 

Ne ga tyw ny wpływ za gęsz cze nia po pu la cji li sa na za gęsz cze nie po pu la cji głusz ca
w Be ski dzie Ży wiec kim (r = –0,657, p = 0,039) wy ka zał Li goc ki (2008). Licz ne do świad -
cze nia kra jo we i za gra nicz ne po twier dza ją ne ga tyw ny wpływ dra pież ni ków na ziem -
nych i skrzy dla tych na dy na mi kę po pu la cji ku ra ków, a zwłasz cza na lę gi, pi sklę ta
oraz sa mi ce pod czas wy sia dy wa nia jaj (Sto ra as, Weg ge 1987; Rey nolds 1990; Kur ki
i in.1997; Sto ra as i in.1999; Ba ines i in. 2004; Bo bek i in. 1997, 2007b). Udo wod nio no
rów nież, że re duk cja dra pież ni ków sta bi li zu je li czeb ność po pu la cji głusz ca bądź
przy czy nia się do jej wzro stu (Dzie dzic i in. 2008; Pio trow ska, Ka mo la 2008). Nad -
mier na pre sja dra pież ni ków sta no wi ła głów ną ba rie rę wie lu pro gra mów re in tro -
duk cji po pu la cji głusz ca i cie trze wia, a cza sem wręcz prze są dza ła o ich nie po wo dze -
niu (Wa gner 1987; Bej cek i in. 2007; Se iler i in. 2000).

Dla te go też przy obec nym sta nie wie dzy wy da je się, że głów ną przy czy ną spad ku
li czeb no ści po pu la cji głusz ca i cie trze wia na te re nie Bo rów Dol no ślą skich by ła pre sja
dra pież ni ków na ziem nych i skrzy dla tych na oby dwa ga tun ki ku ra ków le śnych. 

Ryc. 10. Dynamika liczebności populacji lisa na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów
Państwowych we Wrocławiu. Dane reprezentują oficjalne statystyki łowieckie
z inwentaryzacji tego gatunku w latach 1955–2007



Wnio ski 

1. Na te re nie Bo rów Dol no ślą skich na stą pił w ostat niej de ka dzie dra stycz ny spa -
dek li czeb no ści po pu la cji głusz ca i cie trze wia. Brak pro fe sjo nal ne go pro gra mu
ochro ny i re sty tu cji oby dwu ga tun ków ku ra ków w nie dłu gim cza sie do pro wa -
dzi do eli mi na cji głusz ca i cie trze wia z te go kom plek su le śne go.

2. W ostat nich la tach na stą pił w Bo rach Dol no ślą skich gwał tow ny wzrost li czeb no -
ści dra pież ni ków na ziem nych oraz kru ka, któ re sta no wią głów ną przy czy nę re -
gre su po pu la cji głusz ca i cie trze wia na tym te re nie.

3. Pil ną po trze bą jest wy ko na nie pro fe sjo nal nej oce ny li czeb no ści po pu la cji li sa, je -
no ta, ku ny oraz kru ka. Kruk po wi nien zo stać wy co fa ny z li sty ga tun ków chro nio -
nych, zwłasz cza na te re nach wy stę po wa nia po pu la cji głusz ca i cie trze wia.

4. Pro gram re sty tu cji po pu la cji głusz ca i cie trze wia w Bo rach Dol no ślą skich mu si
być opar ty na efek tyw nej re gu la cji li czeb no ści wy mie nio nych wy żej ga tun ków
dra pież ni ków na ziem nych i kru ków, jak rów nież wsie dla niu na ten te ren głusz -
ców i cie trze wi przy sto so wa nych do by to wa nia w na tu ral nym śro do wi sku. Ko -
niecz ne jest rów nież opra co wa nie me to dy ki oraz pro wa dze nie mo ni to rin gu dy -
na mi ki li czeb no ści po pu la cji oby dwu ga tun ków ku ra ków.

5. Ko niecz ne jest uświa do mie nie spo łe czeń stwu sta nu za gro że nia po pu la cji głusz -
ca i cie trze wia w na szym kra ju. Opi nia pu blicz na po win na zo stać po in for mo wa -
na, że wy pra co wa no już w Pol sce kon cep cje ochro ny i re sty tu cji tych ga tun ków,
jed nak że re ali za cja ta kich pro gra mów za le żeć bę dzie głów nie od fi nan so wych,
le gi sla cyj nych i ad mi ni stra cyj nych de cy zji in sty tu cji, któ re są od po wie dzial ne
za ochro nę przy ro dy w na szym kra ju.
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Da riusz An der wald 

Me to dy ak ty wi zu ją ce w edu ka cji eko lo gicz nej
na przy kła dzie ku ra ków le śnych. 
Głos w dys ku sji
Ac ti va tion me thods in the eco lo gi cal edu ca tion in
the case of forest grouse. A vo ice in the di scus sion 

Sło wa klu czo we: me to dy ak ty wi zu ją ce, edu ka cja eko lo gicz na, ku ra ki le śne,
kam pa nie edu ka cyj ne

SUM MA RY

Forest education activation methods are a valid tool in shaping ecological awareness. They
should be introduced parallel to other protection and research programs, along with
promotional-informational activities. The paper contains descriptions of educational
exercises taking into consideration the most important issues related to forest grouse
conservation strategy and elements of their biology. 

Key words: activation methods, ecological education, forest grouse, 
educational campaigns

Sto so wa nie me tod ak ty wi zu ją cych w edu ka cji nie for mal nej, ja ką jest edu ka cja eko -
lo gicz na z wszyst ki mi jej od mia na mi, jest obec nie oczy wi ste, choć nie za wsze tak by -
ło. Zmia na świa do mo ści eko lo gicz nej w na szym kra ju zwią za na jest z cza sem trans for -
ma cji ustro jo wej lat 90. (Bur ger 2005). Wśród głów nych czyn ni ków na le ży wy mie nić:
de mo kra ty za cję ży cia i upodmio to wie nie spo łe czeń stwa, po wo ła nie sa mo rzą dów lo -
kal nych, zmia nę struk tu ry prze my słu i zmia ny w pra wo daw stwie eko lo gicz nym. 

Rzecz ja sna, edu ka cja eko lo gicz na nie jest żad nym pa na ceum na nie do sko na ło -
ści edu ka cji for mal nej (szkol nej), ale jej bar dzo istot nym uzu peł nie niem. Tech ni ki
czy me to dy na wią zu ją ce do zmy słów, bez po śred nich do świad czeń ży cio wych oraz
prze żyć i emo cji po zo sta wia ją bo wiem trwa ły ślad, zwłasz cza w umy słach mło dych
lu dzi. Dla te go ja ko na rzę dzie po moc ne w kształ to wa niu świa do mo ści eko lo gicz nej,
tak że lu dzi róż nych po glą dów i róż no ra kich grup za wo do wych, ww. me to dy są – lub
bez względ nie po win ny być – wpro wa dza ne rów no le gle obok pro gra mów ochron -
nych i ba daw czych. Wzbo ga co ne o in ne dzia ła nia ty pu pro mo cyj no -in for ma cyj ne go,
np. du że kam pa nie wy ko rzy stu ją ce re kla mę wi zu al ną i me to dy so cjo tech nicz ne,
w efek cie do pro wa dza ją do po wszech ne go po par cia spo łecz ne go dla za cho wa nia za
wszel ką ce nę da ne go ga tun ku, ro dzi ny czy gru py zwie rząt. Cóż bo wiem choć by
głusz com po wiel kich pro gra mach – re sty tu cji czy ak tyw nej ochro ny – pro wa dzo -
nych przez świa do mych prze cież eko lo gicz nie ba da czy i ochro nia rzy, gdy miej sco wa
lud ność bę dzie na nie kłu so wać, a go spo da ru ją cy la sem bę dą wy ci nać ich to ko wi -
ska, bo tak wy ni ka z tzw. ope ra tu urzą dza nia la su.
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W na szym kra ju mo że my za uwa żyć bu do wa nie eko lo gicz ne go pi ja ru już od po -
cząt ku lat 90. XX w. Naj lep szym te go przy kła dem są no wo cze sne sto wa rzy sze nia po -
za rzą do we, któ re rów no le gle obok ba dań i ak tyw nej ochro ny pod ję ły i zre ali zo wa ły
ogól no pol skie kam pa nie edu ka cyj ne do ty czą ce wy bra nych ro dzin lub kon kret nych
ga tun ków pta ków. 

Sto wa rzy sze nia te za ję ły się ochro ną:
� bo cia na (Ci co nia ci co nia) – sto wa rzy sze nie „Pro Na tu ra” oraz PTP Bo cian; pa kiet

edu ka cyj ny (www.eko.org.pl/bo cian),
� pu cha cza (Bu bo bu bo) – Ko mi tet Ochro ny Or łów oraz Cen trum Edu ka cji Przy rod -

ni czo -Le śnej w Ro go wie; co rocz ne warsz ta ty te re no we dla le śni ków i or ni to lo -
gów Bu bo bo ry (An der wald 2005),

� pta ków szpo nia stych (Fal co ni for mes) – Ko mi tet Ochro ny Or łów; pa kiet edu ka cyj -
ny (An der wald i in. 2002),

� sów (Stri gi for mes) – Fun da cja Wspie ra nia Ini cja tyw Eko lo gicz nych; pa kiet edu ka -
cyj ny (Kus K., Kus M. 2007),

� pta ków wę drow nych – Ogól no pol skie To wa rzy stwo Ochro ny Pta ków; pa kiet edu -
ka cyj ny (Ko niecz ny i in. 2004).

Wy cho dząc na prze ciw po trze bie bu do wa nia po wszech nej świa do mo ści eko lo -
gicz nej z ku ra ka mi le śny mi w ro li głów nej, au tor ni niej sze go gło su w dys ku sji pro -
po nu je na do bry po czą tek kil ka me tod i ćwi czeń ak ty wi zu ją cych dla róż nych grup
wie ko wych.

ĆWI CZE NIE 1

Stra te gia dla ku ra ków le śnych

Ob ja śnie nie
Ka te go ria wie ko wa: star sza mło dzież i oso by do ro słe. Ćwi cze nie do sko na le uczy

kul tu ry dys ku sji, zmu sza do ustępstw, osią ga nia kom pro mi sów i wy bo ru naj lep szej
dro gi do osią gnię cia ce lu. Uczest ni cy za jęć po otrzy ma niu kar ty pra cy (patrz ni żej)
łą czą się w pa ry, w któ rych w cią gu 3–5-mi nu to wej dys ku sji mu szą wy brać 5 naj waż -
niej szych punk tów i upo rząd ko wać je ko lej no od 1 do 5. Na stęp nie pa ry łą czą się
w czwór ki i po wta rza ją po wyż szą czyn ność. Po tem ko lej no czwór ki łą czą się w ósem -
ki, ósem ki w szes nast ki itp., aż po wsta nie jed na ca łość (ku la śnie go wa) ze wspól nie
usta lo ny mi pię cio ma naj waż niej szy mi punk ta mi. 
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KAR TA PRA CY

Naj waż niej sze punk ty stra te gii za cho wa nia po pu la cji 
ku ra ków le śnych (ku la śnie go wa)

Po le ce nie:
Do ko naj te stu wy bo ru we dług waż no ści 5 punk tów:

1) ho dow le wo lie ro we i wsie dle nia,
2) wia ry god ne in wen ta ry za cje,
3) od strzał dra pież ni ków,
4) od twa rza nie wzor ców prze pły wu ge nów,
5) sto so wa nie zrę bów zu peł nych,
6) czysz cze nia śród le śnych po lan,
7) sto so wa nie tech nik te le me trycz nych,
8) edu ka cja eko lo gicz na spo łe czeń stwa,
9) od po wied nie za pi sy praw ne,

10) wzbo ga ca nie ba zy że ro wej,
11) dba łość o zróż ni co wa nie ge ne tycz ne pta ków,
12) kon stru owa nie pro jek tów ak tyw nej ochro ny,
13) współ pra ca le śni ków, ba da czy i or ni to lo gów ama to rów,
14) za cho wa nie ist nie ją cych po pu la cji,
15) wal ka z kłu sow nic twem,
16) in ne.

ĆWI CZE NIE 2

Z punk tu wi dze nia ku ra ka

Ob ja śnie nie
Ka te go ria wie ko wa: szko ła pod sta wo wa, gim na zjum. Ćwi cze nie po zwa la ją ce na

sa mo dziel ne zdo by wa nie kon kret nej wie dzy do ty czą cej ku ra ków le śnych, a jed no -
cze śnie na rzu ca ją ce per cep cję z punk tu wi dze nia ku ra ka. Dzię ki te mu na stę pu je
stop nio we wcho dze nie w ro lę. Wpły wa na per so ni fi ka cję na tu ry i sty mu lu je do
współ od czu wa nia.

Na osob nych du żych ar ku szach pa pie ru ry su je my czę ści cia ła głusz ca, cie trze -
wia, ja rząb ka, któ re ko ja rzą się z ich zmy sła mi, np. oczy, uszy, dzio by, no gi.

Przy ry sun kach do pi su je my od po wied nie za py ta nie:
� co te oczy wi dzia ły?
� co te uszy sły sza ły?
� co ten dziób jadł?
� po czym te no gi cho dzi ły?
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Wszyst kie ar ku sze roz rzu ca my cha otycz nie na pod ło dze. Osob no roz rzu ca my
skse ro wa ne in for ma cje do ty czą ce bio lo gii, roz po zna wa nia (zdję cia), wy stę po wa nia,
ochro ny głusz ca, cie trze wia i ja rząb ka.

Uczest ni ków za da nia dzie li my na trzy gru py, z któ rych każ da przy go to wu je je -
den ga tu nek na za sa dzie krót kich jed noz da nio wych od po wie dzi na py ta nia bez po -
śred nio na du żych ar ku szach do ty czą cych ich ga tun ku. Wcze śniej jed nak mu szą upo -
rząd ko wać roz sy pa ne ar ku sze oraz in for ma cje. Po wy ko na niu za da nia pre zen tu ją
swój ga tu nek pta ka po zo sta łym gru pom.

ĆWI CZE NIE 3

Stop -klat ki

Ob ja śnie nie
Ka te go ria wie ko wa: przed szko le, szko ła pod sta wo wa, gim na zjum. Ćwi cze nie

kształ tu ją ce głę bo ką em pa tię. Pod wa run kiem zbu do wa nia od po wied niej at mos fe -
ry i po wta rzal no ści na stę pu je głę bo kie wcho dze nie w ro lę. Zmia na skraj nych sta -
nów emo cjo nal nych wpły wa na in te rio ry za cję uczuć i po jęć. Wy ma ga du żych zdol -
no ści pe da go gicz no -psy cho lo gicz nych od pro wa dzą ce go. Ćwi cze nie to po win no być
po prze dzo ne kil ko ma wpro wa dza ją cy mi i roz luź nia ją cy mi, np. im pro wi zo wa nym
opo wia da niem z głusz cem, cie trze wiem lub ja rząb kiem w ro li głów nej. Oso by sto ją -
ce w krę gu od wra ca ją się do sie bie ple ca mi, za my ka ją oczy, wcho dzą w ro lę su ge ro -
wa ną przez pro wa dzą ce go. Na da ny znak od wra ca ją się do środ ka i za sty ga ją w od -
po wied niej do ro li po zie i wła ści wą jej mi mi ką twa rzy na 2–3 se kun dy (aż do
kla śnię cia w dło nie pro wa dzą ce go).

Przy kła do we stop -klat ki:
� za chwy co ny or ni to log ama tor słu cha ją cy pie śni głusz ca/cie trze wia o świ cie,
� ba dacz zmar twio ny wi do kiem mar twe go głusz ca/cie trze wia,
� dum ny i za do wo lo ny my śli wy z upo lo wa ną zdo by czą – głusz cem to ko wi kiem,
� or ni to log z wa bi kiem zdzi wio ny fak tem wy lą do wa nia ja rząb ka na je go gło wie,
� le śnik roz my śla ją cy, jak po go dzić go spo da ro wa nie la sem z ochro ną ku ra ków leś -

nych.

ĆWI CZE NIE 4

Ży we fi gu ry

Ob ja śnie nie
Ka te go ria wie ko wa: przed szko le, szko ła pod sta wo wa, gim na zjum. Po dob nie jak

stop -klat ki ćwi cze nie kształ tu ją ce em pa tię. Przy od po wied nim pro wa dze niu moż na
uru cha miać fi gu ry. Naj pierw dzie li my uczest ni ków na kil ka grup, pro sząc każ dą
o przy go to wa nie bez słów za po mo cą mi mi ki, ge stów, ru chu i wła snych ciał ży we go
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ob ra zu, na pod sta wie któ re go moż na bę dzie okre ślić ga tu nek ku ra ka. Naj le piej przy -
dzie lić każ de mu ja kąś kon kret ną część cia ła ku ra ka (dziób, oczy, skrzy dła itp.). Dla
utrud nie nia moż na w to włą czyć tak że ku ra ki po lne. Aby ćwi cze nie by ło moż li we do
wy ko na nia, na le ży każ dej gru pie przy go to wać ma te ria ły źró dło we na te mat ga tun ku
pta ka, któ re go ma pre zen to wać. Ucznio wie do sta ją 5–10 mi nut na przy go to wa nie, po
czym ko lej no na stę pu ją pre zen ta cje. Tech nicz nie wy glą da to w ten spo sób, że kie dy
gru pa wcho dzi na sym bo licz ną are nę, pro wa dzą cy li czy do pię ciu i klasz cze w rę ce.
Wte dy na stę pu je za mro że nie fi gu ry. Po przez do tyk da nej oso by (czę ści cia ła) moż na
ją oży wiać i zada wać py ta nie na pro wa dza ją ce. Je śli nie przy nie sie ono ocze ki wa nej
od po wie dzi, po now nie uru cha mia my fi gu rę, li cząc do 5 i klasz cząc w dło nie po to,
aby znów za trzy mać fi gu rę. Po przez do tyk in nej czę ści cia ła uczest ni cy za da ją ko lej -
ne py ta nie na pro wa dza ją ce, np. Po czym te no gi cho dzą? al bo Czy te oczy wi dzą po le?

ĆWI CZE NIE 5

Pieśń głusz ca

Ob ja śnie nie
Ka te go ria wie ko wa: szko ła pod sta wo wa, gim na zjum, li ceum lub na wet do ro śli,

pod wa run kiem ich wcze śniej szych ćwi czeń roz luź nia ją cych. W te re nie uczest ni cy
w gru pach sa mo dziel nie znaj du ją przed mio ty, dzię ki któ rym mo gą od two rzyć pieśń
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Ryc. 1. Przykładowy żywy obraz cietrzewia w wykonaniu młodzieży licealnej 
(fot. D. Anderwald)



głusz ca. W wa run kach ka me ral nych na le ży zgro ma dzić od po wied nie ma te ria ły, jak
np.: ka my ki, su che pa ty ki, bu tel ki, ły żecz ki. To ćwi cze nie jest do brym przy kła dem
po łą cze nia na uki ze świet ną za ba wą.

Po le ce nie
Na pod sta wie po niż sze go tek stu, ry sun ku oraz przy po mo cy zgro ma dzo nych

przed mio tów skom po nuj cie i ode graj cie w gru pie pieśń głusz ca.
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(fot. D. Anderwald)



Opis pie śni 
(za Za wadz ka, Za wadz ki 2003)

Słyn na z li te ra tu ry ło wiec kiej
pieśń to ko wa głusz ca jest ci cha i moż -
na ją usły szeć do pie ro z od le gło ści ok.
200 m. Trwa ją ca 7–9 sek. pieśń skła da

się z czte rech faz: kla pa nia, tre lo wa nia, kor ko wa nia i szli fo wa nia. Głu szec gra osiem
pie śni w cią gu mi nu ty. Po czą tek przy po mi na dźwię ki ude rza nia ki ja o kij w dość wy -
raź nych, re gu lar nych od stę pach. Kla pa nie moż na za pi sać sy la ba mi te te… te te… te te…
te te. Pod czas kla pa nia ję zyk, gar dziel i tcha wi ca są na prze mian wcią ga ne i wy py -
cha ne, co po wo du je drga nie wo la i pier si. Po dwóch se kun dach śpiew prze cho dzi
w fa zę tre lo wa nia, zło żo ną z szyb ko po wta rza ją cych się dźwię ków te, zle wa ją cych
się w prze cią głe te te te te te. Pod czas tre lo wa nia gło wa ko gu ta drga lek ko w gó rę
i w dół. Tre lo wa nie trwa ok. 0,5 sek. i koń czy się dźwię kiem theuk po dob nym do od -
gło su od kor ko wy wa nej bu tel ki. Kor ko wa nie, bę dą ce to nem głów nym, trwa tyl ko ok.
0,25 sek. Ostat nią fa zą pie śni jest czte ro se kun do we szli fo wa nie, przy po mi na ją ce
dźwię kiem ostrze nie no ża lub ko sy. Pod czas szli fo wa nia ko gut trzy ma gło wę w po -
zy cji pio no wej, lek ko ją opusz cza i pod no si, na prze mian otwie ra jąc i za my ka jąc
dziób (por. ryc. 3). To ku ją cy głu szec po wta rza ca łą pieśń w re gu lar nych od stę pach.

Li te ra tu ra

1. AN DER WALD D., LONT KOW SKI J., RO DZIE WICZ A., WÓJ CIK C. 2002. Pta ki dra pież ne. Sce na riu -
sze za jęć lek cyj nych. Ko mi tet Ochro ny Or łów, Olsz tyn.

2. AN DER WALD D. 2005. Bu bo bo ry – sku tecz na me to da edu ka cji przy rod ni czej do ro słych? W:
AN DER WALD D. (red.) Współ cze sne za gad nie nia edu ka cji le śnej spo łe czeń stwa. Stud. i Mat.
CEPL, Ro gów, 3 (10): 7–17.

3. BUR GER T. 2005. Świa do mość eko lo gicz na spo łe czeń stwa pol skie go. Inst. Gosp. Przestrz.
i Mieszk., War sza wa.

4. KO NIECZ NY K., GU ZIAK A., SZULC -GU ZIAK D., KO NIECZ NA A. 2004. Pta ki. Pod ręcz nik dla na uczy -
cie li. OTOP, Gdańsk.

5. KUS K., KUS M. 2007. So wy Pol ski. Pa kiet z ma te ria ła mi edu ka cyj ny mi. FWIE, Kra ków.
6. ZA WADZ KA D., ZA WADZ KI J. 2003. Głu szec. Klub Przy rod ni ków, Świe bo dzin.
7. www.eko.org.pl/bo cian – stro na pro gra mu edu ka cyj ne go „Bo cian”, pro wa dzo ne go przez

Fun da cję „Pro Na tu ra”.

Ochrona kuraków leśnych

Ryc. 3. Sylwetki ciała tokującego koguta
podczas kolejnych faz pieśni: 
A – klapania, B – trelowania,
C – korkowania, D – szlifowania 
(Klaus, Bergmann 1986)



Ku ra ki le śne 
w kra jach 

są sied nich

Ni ko łaj D. Czer kas (Nikolai D. Cherkas)

Wpływ osu sze nia ba gien w Pusz czy 
Bia ło wie skiej na li czeb ność głusz ca 
The ef fect of mi re dra ina ge in the Bia ło wie ża 
Pri me val Fo rest on ca per ca il lie num ber 

Sło wa klu czo we: głu szec Te trao uro gal lus, spa dek li czeb no ści, me lio ra cje, 
dra pież nic two, lis Vul pes vul pes, Pusz cza Bia ło wie ska, Białoruś

SUM MA RY

On the basis of literature data, the number of capercaillie in the territory of the Białowieża
Primeval Forest by the end of the 19th century was estimated at ca 1,000 males and ca 30
lekking sites. The largest population decline occurred in the 1920s. In the mid 1960s, the
number of capercaillie was 100–200 cocks. At the beginning of the 1980s, only 24–26 cocks
inhabited the Białowieża Primeval Forest. The current population consists of 20–25 cocks or
ca 50–60 individuals. At the end of the 19th century, drainage works were performed in the
Białowieża Primeval Forest. The works carried out on river floodplains are considered to
have had at that time a significant effect on the population status of forest grouse. Drainage
works were conducted after World War II in the years 1950–1960 causing changes in plant
communities and disappearance of vegetation e.g. of cotton-grass important for capercaillie.
Bog drainage enabled strong penetration of the area by mammal predators, mainly fox. Fox
predation is one of the major causes of the regress in the number of capercaillie in the
Białowieża Primeval Forest. 

Key words: capercaillie Tetrao urogallus, population decline, drainage, predation, 
fox Vulpes vulpes, Białowieża Primeval Forest, Belarus
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Jak wia do mo, ba gna peł nią róż no rod ne funk cje, m.in.: aku mu la cyj ną, bio lo gicz -
ną, hy dro lo gicz ną, geo che micz ną, kli ma tycz ną. Wie lość funk cji ba gien wa run ku je
ich ogrom ne zna cze nie dla utrzy ma nia sta bil no ści eko sys te mów Pusz czy Bia ło wie -
skiej i za cho wa nia jej róż no rod no ści bio lo gicz nej (Bam ba łow i in. 1996).

W koń cu XIX i na po cząt ku XX w. ba gna zaj mo wa ły w Pusz czy Bia ło wie skiej
13 868,4 ha, co sta no wi ło ok. 11% te re nu (Kar cow 1903). Na le ży pod kre ślić, że więk -
szość za le wisk z ba gna mi oraz ba gien ni zin nych, ta kich jak Głu bo ko je, by ła wła sno -
ścią miej sco wych chło pów i nie wcho dzi ła w skład la sów pań stwo wych (Zbiór 11,
Spra wa 142; Zbiór 11, Spra wa 80; Ma pa Pusz czy Bia ło wie skiej). Za tem po wierzch nia
ba gien na te re nie pusz czy fak tycz nie by ła znacz nie więk sza. Naj bar dziej za ba gnio ne
by ły te re ny cią gną ce się wzdłuż jej wschod nich gra nic i zaj mu ją ce więk szą część po -
łu dnio wej po ło wy La sów Świ sło czań skich, przy czym głów ną ich część sta no wi ły ba -
gna po ło żo ne w gó rze rze ki z rzad kim bo rem ba gien nym. W tej wła śnie czę ści znaj -
do wa ła się więk szość to ko wisk głusz ców. W po łu dnio wej i za chod niej czę ści pusz czy
ba gien by ło znacz nie mniej. Do li ny rzek pusz czań skich mia ły po stać ni zin nych ba -
gien, w któ rych rze ki wy glą da ły jak le d wie za uwa żal ne cie ki (Kar cow 1903). Wszyst -
kie te ba gna by ły li kwi do wa ne.

Cha rak te ry sty ka hy dro lo gicz na te re nu jest jed nym z pod sta wo wych czyn ni ków
okre śla ją cych cha rak ter ro ślin no ści le śnej. Ja kie kol wiek istot ne jej zmia ny w spo sób
nie unik nio ny od bi ja ją się na cha rak te rze, sta nie i skła dzie pod sta wo wych ga tun ków,
jak rów nież na struk tu rze ca łej fi to ce no zy.

Dy na mi ka po pu la cji głusz ca w Pusz czy Bia ło wie skiej

Na pod sta wie ana li zy re tro spek tyw nej opie ra ją cej się na da nych z li te ra tu ry oraz
da nych ar chi wal nych usta lo no, że li czeb ność głusz ca Te trao uro gal lus by ła naj le piej
udo ku men to wa na w koń cu XIX stu le cia i wy no si ła ok. 1000 to ku ją cych sam ców. Przy
tym moż na się by ło do li czyć do 30 to ko wisk, po 10 do 40 sam ców (Au er 1889). Na stęp -
nie li czeb ność głusz ców nie ustan nie ob ni ża ła się, przy czym naj bar dziej gwał tow ny
spa dek, ok. 10-krot ny, miał miej sce w pierw szym 25-le ciu XX w. (ryc. 1). Do po ło wy
lat 60. li czeb ność, we dług da nych z róż nych re je strów, wy no si ła od 200 do 100 sam -
ców, co po zwa la uzna wać ten okres za sto sun ko wo sta bil ny, z wa ha nia mi w za leż no -
ści od czyn ni ków cza su (ryc. 2). Na stęp ne znacz ne zmniej sze nie li czeb no ści mia ło
miej sce na po cząt ku lat 80., gdy w pusz czy po zo sta wa ło 24–26 to ku ją cych sam ców
(Czer kas, Paw lusz czyk 2003).

Da ne do ty czą ce li czeb no ści to ku ją cych sam ców głusz ca, po gru po wa ne w okre -
sach 15-let nich, wy ka za ły sta ty stycz nie istot ne róż ni ce (F(3,39) = 31,15; P < 0,0001) 
w li czeb no ści głusz ców po mię dzy prze ba da ny mi okre sa mi (ryc. 2).

Rów no cze śnie z łącz ną zmia ną li czeb no ści zmie ni ła się ilość to ko wisk 
z 35 w 1953 r. do 5 w 2000 r., zaś licz ba to ku ją cych sam ców zmniej szy ła się śred nio
do dwóch pta ków na jed no to ko wi sko.
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Kuraki leśne w krajach sąsiednich
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Li czeb ność głusz ca w Pusz czy Bia ło wie skiej, po za pew nym wzro stem na po cząt -
ku lat 50., cha rak te ry zo wa ła się więc nie usta ją cym spad kiem, ze względ ną sta bi li za -
cją na po cząt ku lat 80. na kry tycz nie ni skim po zio mie. Obec nie li czeb ność na po -
cząt ku okre su lę go we go wy no si 20–25 ak tyw nych sam ców lub ok. 50–60 osob ni ków
na ca łym te re nie pusz czy (Paw lusz czyk, Czer kas 1995; Czer kas, Paw lusz czyk 2003).

Ryc. 1. Średnia
liczebność

tokujących
samców głuszca

w Puszczy
Białowieskiej

z wartościami
minimalnymi

i maksymalnymi
w okresach 

15-letnich

Ryc. 2. Średnie
wartości

liczebności głuszca
zestawione
w okresach 

15-letnich 
(SE – błąd

standardowy, SD
– odchylenie

standardowe)
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Pra ce me lio ra cyj ne na te re nie Pusz czy Bia ło wie skiej

Jak wy ka za ła prze pro wa dzo na przez nas ana li za do ku men tów ar chi wal nych i da -
nych z li te ra tu ry, pierw sze po waż ne pra ce me lio ra cyj ne w pusz czy zo sta ły prze pro -
wa dzo ne pod kie row nic twem A. Ty zen hau za w koń cu XVII w. Za je go cza sów wy -
pro sto wa no i oczysz czo no rze ki oraz prze ko pa no ka na ły, któ ry mi póź niej spła wia no
drew no. Po nad to do ko na no osu sze nia ba gien ota cza ją cych ko ry to rze ki Na rew ki.
Z przej ściem Pusz czy Bia ło wie skiej pod pa no wa nie ro dzi ny car skiej (1888 r.) wzno -
wio no pra ce me lio ra cyj ne, aby po więk szyć te re ny ba gien nych łąk ko śnych na więk -
szym ob sza rze pusz czy (Kar cow 1903). Uwa ża się, że prze pro wa dze nie prac me lio ra -
cyj nych w za le wi skach rzek już wów czas mia ło po waż ny wpływ na stan po pu la cji
ku ra ków le śnych w re gio nie, zwłasz cza cie trze wia i par dwy. Wraz ze znisz cze niem
za ro śli w za le wi skach ga tun ki te zo sta ły po zba wio ne ich rdzen nych miejsc za miesz -
ka nia (Gaw rin 1953). 

Ryc. 3. 
Schematyczne
rozmieszczenie
zmeliorowanych
i niezmeliorowanych
bagien w Parku
Narodowym 
„Puszcza
Białowieska” 
(mapa sporządzona
na podstawie Mapy
bagien i ziem
błotnistych Puszczy
Białowieskiej
białoruskiej
ekspedycji
geologiczno-
-hydrologicznej)
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W okre sie gdy pusz cza na le ża ła do Pol ski, pra ce me lio ra cyj ne na po szcze gól nych
te re nach by ły kon ty nu owa ne. Sieć ka na łów zo sta ła po więk szo na w do li nie rze ki Le -
śna Le wa, ma sy wach ba gien nych „Dzi ki Ni kor” i „Dzi kie”. Czę ścio wo zo sta ło zme lio -
ro wa ne ba gno Ni kor (Woj sko wa ma pa to po gra ficz na 1925). W koń cu lat 30. XX w.
wła dze pol skie pla no wa ły prze pro wa dze nie na wiel ką ska lę me lio ra cji osu sza ją cych
na ca łym Po le siu. Wśród za pla no wa nych obiek tów by ły ba gna „Dzi kie”, „Dzi ki Ni -
kor”, „Si pur ka” i in ne (zbiór nr 101, opis nr 1243, Brze skie Ar chi wum Pań stwo we).
Z wie lu przy czyn pra ce te nie zo sta ły wy ko na ne.

W la tach 1950–1960 na zie miach koł cho zów gra ni czą cych z Pusz czą Bia ło wie ską
zo sta ły prze pro wa dzo ne zna czą ce pra ce me lio ra cyj ne. Wy pro sto wa no i po głę bio no
ko ry ta rzek Na rew ki i Bia łej, co spo wo do wa ło ob ni że nie w nich po zio mu wo dy.
W 1964 r. w za le wi sku rze ki Prze wło ki zo stał utwo rzo ny sztucz ny zbior nik wod ny
o po wierzch ni lu stra wo dy 320 ha. Ko ry to rze ki zo sta ło wy pro sto wa ne i po głę bio ne,
wy bu do wa no też od pro wa dze nie wód głę bo ki mi ka na ła mi z przy le ga ją ce go ob szer -
ne go roz le wi ska ba gien ne go, o cha rak te rze przej ścio wym (Paw lusz czyk, Czer kas
1995).

Pra ce me lio ra cyj ne by ły prze pro wa dzo ne rów nież w uro czy skach Do ku do wo
(130 ha), Zu brzy ca (160 ha), bło to Ha la (300 ha), Cie płu chy (300 ha). Prze pro wa dzo -
no grun tow ną re kon struk cję sys te mów me lio ra cyj nych w uro czy sku Ni kor (1450 ha).
Łącz nie zme lio ro wa no ok. 2340 ha (ryc. 3).

Wpływ me lio ra cji osu sza ją cej na to ko wi ska głusz ca

Z przy to czo nych po wy żej da nych wy ni ka, że pra ce me lio ra cyj ne w spo sób istot -
ny zmie ni ły ob li cze nie tyl ko te re nów przy le głych, lecz i sa mej pusz czy. Spró bo wa -
li śmy do ko nać oce ny, w ja kim stop niu na stęp stwa me lio ra cji wpły nę ły na po pu la cję
głusz ca, na pod sta wie ze sta wie nia zmian, ja kie za szły w wa run kach śro do wi ska i dy -
na mi ki li czeb no ści ga tun ku.

Zgod nie z da ny mi z li te ra tu ry (Kar cow 1903; Dac kie wicz, Bo ro wik 1974) oraz da -
ny mi uzy ska ny mi przez nas od 1902 r. do 2002 r. w bia ło ru skiej czę ści Pusz czy Bia -
ło wie skiej za re je stro wa no ogó łem 63 miej sca to ko wa nia głusz ca. Wszyst kie one zwią -
za ne są z drze wo sta nem so sno wym, w któ rym dzie lą się w spo sób na stę pu ją cy:
w bo rach ba gien nych – 28 (45%), w bo rach wil got nych – 19 (30%), w bo rach świe żych
– 16 (25%) to ko wisk.

Ogól nie rzecz bio rąc, w ba da nych bo rach ba gien nych w bia ło ru skiej czę ści Pusz -
czy Bia ło wie skiej, któ re są lub mo gą być azy lem dla głusz ca, od no to wu je się zmia nę
struk tu ry ze spo łu, na da nym eta pie naj bar dziej za uwa żal ną w dol nych po zio mach
fi to ce no zy. W 1999 r. prze pro wa dzi li śmy ba da nie zmian skła du ga tun ku i struk tu ry
po kry wy ro ślin nej w gra ni cach jed ne go to ko wi ska w od dzia le 875, w po rów na niu
z da ny mi z 1976 r. Stwier dzo no, że w tym od dzia le, przy nie wiel kim zmniej sze niu
ogól ne go stop nia po kry cia, za czę ła zmie niać się struk tu ra war stwy na ziem nej: z 98
do 90% zmniej szy ło się po kry cie mchów tor fow ców (Spha gnum sp.), z 75 do 30% – weł -
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nian ki (Erio pho rum va gi na tum), oraz z 25 do 5% – żu ra wi ny (Oxy coc cus pa lu stris); od -
wrot nie, z 10 do 25% wzrósł udział bo rów ki ba gien nej (Vac ci nium uli gi no sum) oraz
z 3 do 30% – ba gna zwy czaj ne go (Le dum pa lu stre). Kę pa mi oraz wo kół pni drzew
w więk szej ilo ści roz ro sła się bo rów ka czer ni ca (Vac ci nium myr til lus), po ja wił się ro -
kiet po spo li ty (Pleu ro zium schre be ri), a na obrze żach to ko wi ska od no to wa no po je -
dyn cze osob ni ki tu rzy cy po spo li tej (Ca rex ni gra), oraz trzę śli cy mo drej (Mo li nia ca -
eru lea), tj. tych ga tun ków, któ re są ty po we dla gleb nie co bo gat szych lub mniej
za si la nych skład ni ka mi mi ne ral ny mi (Dwo rak i in. 2004). Na le ży pod kre ślić, że de -
gra da cję ba gien znad gór nych bie gów rzek od no to wu je się za rów no w pol skiej czę -
ści Pusz czy Bia ło wie skiej (Fa liń ski 1986), jak i na te re nie ca łej pol skiej rów ni ny (Ja -
snow ski 1972).

Na te re nie pusz czy głu szec wy stę pu je nie rów no mier nie, pre fe ru jąc głów nie błot -
ni ste, ni sko bo ni ta cyj ne bo ry ba gien ne oraz przy le głe do nich ob sza ry bo ro we
z mszys tym runem, przy czym na bar dziej roz le głych tor fo wi skach wy stę pu je na -
wet więk sza licz ba głusz ców. Za cho wa nie to ko wisk głusz ca na tor fo wi skach tłu ma -
czy się więk szą sta bil no ścią eko lo gicz ną tych miejsc ich za miesz ka nia, któ re nie ule -
ga ły istot nym zmia nom w cią gu wie lu dzie się cio le ci (Katz i in. 1974). W związ ku z ich
nie wiel ką war to ścią dla go spo dar ki le śnej, prak tycz nie nie do ko nu je się w nich wy -
rę bu la su. Obec nie w tych bio to pach głu szec znaj du je opty mal ne wa run ki do ży cia
w cią gu ca łe go ro ku i osią ga naj więk szą li czeb ność, nie gi nąc na wet w okre sach de -
pre sji po pu la cji. Nie któ rzy au to rzy uwa ża ją na wet bo ry ba gien ne na tor fo wi skach,
oto czo ne bo ra mi so sno wy mi (za rów no czy sty mi, jak i z do miesz ką świer ka), za
rdzen ny ob szar wy stę po wa nia – „ko leb kę” głusz ca (Gaw rin 1953). Prze pro wa dzo na
przez nas ana li za re gre sji (ryc. 4) wy ka za ła sil nie sko re lo wa ną za leż ność po mię dzy
po wierzch nią bo rów ba gien nych a li czeb no ścią głusz ca (współ czyn nik korela cji 
R2 = 0,94; P < 0,05) w Pusz czy Bia ło wie skiej.

Rów no cze śnie obec nie w wa run kach Pusz czy Bia ło wie skiej, w wy ni ku prze pro -
wa dzo nych wcze śniej me lio ra cji, bo ry ba gien ne ule gły trans for ma cji. Od ro ku 1951
do 1992 po wierzch nia bo rów ba gien nych zmniej szy ła się z 4689 do 1861 ha, tj. po nad
dwu krot nie. Przy tym li czeb ność to ku ją cych sam ców głusz ca zmniej szy ła się pra wie
ośmio krot nie.

Otrzy ma ne da ne świad czą o znacz nej prze mia nie ba gien tor fo wych ja ko miej -
scu za miesz ki wa nia głusz ców w Pusz czy Bia ło wie skiej. Od koń ca lat 50. XX w.
w Pusz czy Bia ło wie skiej za cho dzi pro ces in ten syw ne go za ra sta nia to ko wisk głusz -
ców w la sach so sno wych na ba gnach. Obec nie to ko wi ska w od dzia łach 7, 8, 96, 173,
45, 46, 169, 815 i in nych po kry te są za ro śla mi trzci ny i wierz by, a w od dzia łach 163,
164, 238–269–270, 297–298, 771 za ro śla mi ba gna.

Wpływ osu sza nia naj sil niej prze ja wia się w wa run kach ma łej miąż szo ści po kła -
dów tor fu. W ba gnach z gru bym po kła dem tor fu lek kie osu sze nie nie pro wa dzi do
gwał tow nej zmia ny skła du flo ry stycz ne go, jed nak roz po czy na się po wol na prze mia -
na w kie run ku suk ce sji le śnej.

Za ra sta nie ba gien w gór nych bie gach rzek przez bo rów kę ba gien ną i ba gno zwy -
czaj ne pro wa dzi do nie przy dat no ści to ko wisk. W wy ni ku pa syw nej me lio ra cji prze -



obra żo nych wio sen nych że ro wisk (za ni ka ją ce to ko wi sko w od dzia le 868) pod sta wą
po ży wie nia głusz ca sta ło się igli wie so sno we, pod czas gdy udział weł nian ki, w po -
rów na niu z te re no wym gru po wa niem z od dzia łów 874/875, zmniej szy ło się do 13,6%
u sa mic i do 35,8% u sam ców, a licz ba skład ni ków po kar mu zmniej szy ła się od po -
wied nio do 5 i 4 (tab. 1). To od po wia da zmniej sze niu za war to ści pro te iny w po kar -
mie z 12–13% do 8–9%, co mo że od bić się ne ga tyw nie na suk ce sie roz rod czym. Pod sta -
wę wio sen ne go po ży wie nia głusz ców w mszy stych bo rach ro sną cych w su chych
do li nach (od dział 39) sta no wi ło igli wie so sno we. Wio sen ny skład po kar mu wy róż -
niał się tu taj naj mniej szym uroz ma ice niem i bra kiem tak waż ne go skład ni ka, jak
kwia ty i kwia to sta ny ro ślin wyż szych (Paw lusz czyk, Czer kas 1997). Za tem sa mi ce
głusz ców w od dzia le 39 przy stę pu ją do roz mna ża nia w wa run kach de fi cy tu spe cy -
ficz ne go po kar mu wio sen ne go, pod czas gdy w od dzia łach 874–875–876 już w cią gu
trzech ty go dni przed zło że niem jaj ma ją moż li wość ży wie nia się kwia to sta na mi weł -
nian ki, w związ ku z czym wy dłu ża ją „okres za lo tów”, od dłu go trwa ło ści któ re go za -
le ży suk ces lę go wy (Ki sie lew 1978).

Róż ni ce w skła dzie po kar mu głusz ców by ły istot ne sta ty stycz nie (P = 0,05) za rów -
no dla sam ców, jak i dla sa mic.

Na sku tek prze pro wa dzo nej me lio ra cji na stą pi ło pod sy cha nie bo rów bo rów ko -
wych. Ich po wierzch nia zmniej szy ła się z 16 069 ha w 1961 r. do 6268,8 ha w 1991 r.
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Ryc. 4. Zależność między powierzchnią borów bagiennych i liczebnością głuszca w Puszczy
Białowieskiej (współczynnik korelacji R2 = 0,94; P < 0,05)



(Paw lusz czyk, Czer kas 1995). W efek cie za sob ność bo rów ki czer ni cy zmniej szy ła się.
Zgod nie z da ny mi ar chi wal ny mi na ro do we go par ku „Pusz cza Bia ło wie ska” w la tach
1978–1980 prze pro wa dza no ba da nia do ty czą ce re zer wo wych za so bów ja gód na prób -
nych po wierzch niach. Ba da nia wy ka za ły, że uro dzaj ja gód w Pusz czy Bia ło wie skiej jest
znacz nie mniej szy niż w ja kim kol wiek in nym re gio nie, w któ rym wy stę pu ją te ga tun -
ki. Uro dzaj żu ra wi ny w Pusz czy Bia ło wie skiej wa ha się więc w gra ni cach 1,41–157,76
kg/ha, na to miast gra ni ce plo nu w in nych re gio nach wy no szą 88–608 kg/ha. Ta ka sa ma
sy tu acja jest cha rak te ry stycz na dla bo rów ki czer ni cy i bo rów ki ba gien nej. Bo rów ka
brusz ni ca w pusz czy w ostat nich la tach prak tycz nie nie owo cu je, a jej plon w in nych
miej scach are ału wa ha się w gra ni cach 38–550 kg/ha (Po pien ko, Dac kie wicz 1980).
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Ta be la 1. 
Pro cen to wa za war tość pod sta wo wych skład ni ków wio sen ne go po kar mu głusz ca w że ro wi skach
nie zmie nio nych i po suk ce sji, na pod sta wie wy ni ków ana li zy od cho dów 
(Paw lusz czyk, Czer kas 1997)
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Od dział 874/875/876 Bór ba gien ny z weł nian ką 

Sa mi ce (n = 98)

M 11,3 83,0 2,7 + + + + + 2,2

SD 26,1 25,9 7,3 8,1

SE 2,6 2,6 0,7 0,8

Sam ce (n = 68)

M 26,5 72,5 0,5 + + + + +

SD 40,4 40,1 0,7

SE 4,9 4,9 0,1

Od dział 868 Bór bo rów ko wo -mszy sty (w trak cie suk ce sji)

Sa mi ce (n = 34)

M 86,4 13,6 + +

SD 20,3 20,3

SE 3,5 3,5

Sam ce (n = 96)

M 64,2 35,8 + + +

SD 28,1 28,1

SE 2,9 2,9

Od dział 39 Bór świe ży

Sa mi ce (n = 70)

M 99,4 0,6 +

SD 3,4 3,4

SE 0,4 0,4

Sam ce (n = 186)

M 98,8 0,5 0,6 +

SD 4,0 3,3 2,5

SE 0,3 0,2 0,2



Z analizy po wyż szych danych wynika, że ba za po kar mo wa głusz ca uległa znacz -
ne mu pogorszeniu. Istotną ro lę ode gra ły w tym pro ce sy za ni ku ty po wych miejsc wy -
stę po wa nia ro ślin po kar mo wych w wy ni ku me lio ra cji te re nów ba gien nych.

Wpływ dra pież ni ków na po pu la cję głusz ca

La sy ba gien ne na prze strze ni dłu gich okre sów znaj du ją się w sta dium nad mier -
ne go uwod nie nia, dla te go rzad ko są od wie dza ne przez ssa ki dra pież ne. Więk szość
drob nych i śred nich dra pież ni ków to ga tun ki nie wy spe cja li zo wa ne (ge ne ra li ści),
przy oka zji po lu ją ce tak że na mło de głusz ce. W la tach ni skiej li czeb no ści gry zo ni
my szo wa tych udział pta ków w ich po ży wie niu gwał tow nie wzra sta.

Zgod nie z ba da nia mi prze pro wa dzo ny mi w Re zer wa cie Brze ziń skim, w bo rze
ba gien nym na tor fie wy kry to spo ra dycz ne przy pad ki wy stę po wa nia nor ni ka ciem -
ne go, w bo rze po ro śnię tym ba gnem – ru de go. Nie są to cha rak te ry stycz ne dla nich
miej sca za miesz ki wa nia. Spo śród aso cja cji so sno wych naj bo gat sze z punk tu wi dze -
nia skła du ilo ścio we go gry zo ni my szo wa tych są drze wo sta ny na ob sza rach su chych.
Tu taj li czeb ność zwie rząt okre śla ob fi tość i do stęp ność po ży wie nia w cią gu ca łe go ro -
ku (Staw row ski 1989). 

Te re ny błot ni ste ne ga tyw nie wpły wa ją na roz miesz cze nie li sa (Vul pes vul pes).
W Pusz czy Bia ło wie skiej w bo rach ba gien nych od no to wa no naj mniej sze za gęsz cze -
nie dra pież ni ka, wy no szą ce 0,6 osob ni ka na 1000 ha (Bu nie wicz 1982).

Rów no cze śnie z prze pro wa dze niem prac me lio ra cyj nych by łe te re ny ba gien ne
sta ją się do stęp ne i co raz bar dziej atrak cyj ne dla dra pież ni ków lą do wych, wsku tek
zwięk sze nia się li czeb no ści gry zo ni my szo wa tych. Jak wy ka za ły ba da nia Te re cho -
wicz i Bur ki (1988), przed me lio ra cją na ba gnach za miesz ku je 13 ga tun ków drob -
nych ssa ków. Po me lio ra cji ich ilość spa da do sied miu ga tun ków, lecz ich za gęsz cze -
nie wzra sta o 1,5–2 ra zy, w po rów na niu z ba gna mi na tu ral ny mi, dzię ki wy so kie mu
za gęsz cze niu po pu la cji nor ni ka zwy czaj ne go. W wy ni ku osu sze nia ba gien i zwięk -
sze nia li czeb no ści ko pyt nych, w Pusz czy Bia ło wie skiej na stą pi ła zmia na roz miesz -
cze nia te ry to riów oraz lo ka li za cji li sich nor. W okre sie od 1949 do 1950 ro ku naj więk -
sza licz ba li sich mio tów roz miesz czo na by ła wio sną i la tem na obrze żach ma sy wu
le śne go pusz czy, gdzie współ wy stę pu ją ele men ty bio to pów le śnych i otwar tych: za -
le wi ska rzek, łą ki, zie mie or ne. Ana lo gicz nie zi mą ok. 70–80% li sów kon cen tro wa ło
się na skra jach pusz czy. Nie za głę bia ły się one w głąb ma sy wu le śne go, od da la jąc się
od skra ju na od le głość nie więk szą niż 2–3 km. Za tem dra pież nik mógł wpły wać
w mi ni mal nym stop niu na ta kie ga tun ki ku ra ków, jak cie trzew, głu szec i ja rzą bek.

Po me lio ra cji li sie no ry po ja wi ły się we wnątrz ma sy wu le śne go, w bez po śred -
niej bli sko ści miejsc spo tkań lę gów głusz ca, co na tych miast od bi ło się na sukcesie
rozrodczym. Gwał tow nie wzro sła licz ba sa mic głusz ca bez lę gów. O ile w la tach 1947–
1952 udział nie roz mna ża ją cych się sa mic (ob ser wo wa nych bez lę gów) na te re nie
Pusz czy Bia ło wie skiej wy no sił 27% (Gaw rin 1953), to w ro ku 1962 udział ten wzrósł
do 96%, zaś w la tach 1970–1973 wy no sił 78–90% (Bo ro wik 1973).

Kuraki leśne w krajach sąsiednich

257



Ochrona kuraków leśnych

258

W pierw szych la tach po prze pro wa dze niu me lio ra cji znacz nie wzrósł udział
głusz cowatych w po ży wie niu li sów. W 1961 r. w 12 spo śród 16 roz ko pa nych na te re -
nie pusz czy li sich nor zo sta ły zna le zio ne szcząt ki zwie rząt le śnych, co sta no wi 72%.
Z 24 roz ko pa nych nor w otulinie, w 15 zna le zio no szcząt ki ga tun ków le śnych (62,5%).
W spo sób istot ny zmie nił się tak że skład po ży wie nia dra pież ni ka (por. tab. 2).

Ryc. 5. Rozmieszczenie terytoriów i nor lisich oraz lęgów głuszca w południowej części
Puszczy Białowieskiej

Ta be la 2. 
Udział ofiar w po kar mie li sa w 1961 r. w Pusz czy Bia ło wie skiej na pod sta wie ana li zy szcząt ków
w roz ko pa nych no rach (Ru sa now 1961)

Miej sce roz ko pa nia nor Licz ba
nor

Ga tu nek i licz ba ofiar

je leń
(mło de)

sar na eu ro pej ska
(mło de) za ją ce dzi czy zna

le śna drob ne ssa ki

Pusz cza Bia ło wie ska 16 4 5 14 12 8

Otulina 24 0 4 20 15 9



Ba da nia prze pro wa dzo ne przez Bu nie wicz (1997) wy ka za ły, że obec nie la sy so -
sno we, za rów no sta re jak i młod ni ki, ma ją w ży ciu li sów naj więk sze zna cze nie
w okre sie wio sen no -let nim, tj. w okre sie wy cho wy wa nia mło dych. Zaj mu ją wte dy
w pusz czy po zy cję do mi nu ją cą – sta no wią 59% te ry to rium. Z ty mi for ma cja mi zwią -
za nych jest 95% nor dra pież ni ka. Z cał ko wi tej licz by spo tkań dra pież ni ków na la sy so -
sno we przy pa da 48,8%, przy czym w po nad po ło wie tych przy pad ków lis był spo ty -
ka ny w okre sie wio sen no -let nim. W okre sie je sien no -zi mo wym lis od wie dza bo ry
nie co rza dziej (44,4% spo tkań).

Prze pro wa dzo na przez nas ana li za spo tkań głusz ca w okre sie od 1952 do 2005 r.
wy ka za ła, że 1499 wszyst kich spo tkań (39%) za re je stro wa no w bo rach so sno wych,
1346 (35%) w ba gien nych bo rach so sno wych, 807 (21%) w bo rach świer ko wo -so sno -
wych i 192 (5%) w młod ni kach. W ten spo sób po prze pro wa dze niu me lio ra cji miej sca
wy stę po wa nia li sa i głusz ca sta ły się zbież ne. Ta kie roz miesz cze nie śro do wi sko we
szcze gól nie ne ga tyw nie od bi ło się na lę gach głusz ca.

Zwięk sze nie licz by ko pyt nych i zmniej sze nie te re nów błot nych sprzy ja ło wzro -
sto wi li czeb no ści nie tyl ko li sa, lecz tak że je no ta i tchó rza. Wła śnie w tym okre sie
w Pusz czy Bia ło wie skiej na stą pił szczyt po zy ska nia wy żej wy mie nio nych dra pież ni -
ków. Na la ta wy so kie go za gęsz cze nia ssa ków dra pież nych przy pa da okres ob ni że nia
li czeb no ści głusz ca.
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Ryc. 6. Preferencje środowiskowe lisa w Puszczy Białowieskiej w cyklu rocznym 
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Ta tia na Paw lusz czyk (Tatiana Pavlushchick)

Stan po pu la cji głusz ca na Bia ło ru si
Po pu la tion sta tus of ca per ca il lie in Be la rus 

Sło wa klu czo we: głu szec, li czeb ność po pu la cji, Te trao uro gal lus ma jor, 
Te trao uro gal lus ple skei, Bia ło ruś

SUM MA RY

There are two subspecies of capercaillie in Belarus: Tetrao urogallus major Brehm 1831 and
Tetrao urogallus pleskei Stegmann 1926. T.u major occurs in western part of Belarus in the
Grodno and Brest regions in the Valozhyn, Slonim and Luninets administrative districts.
The number and range of this subspecies have dramatically declined (down to ca 10%)
during the past 50–60 years. In 2001–2003, the population of T. u. major was estimated at
1,100–1,160 and in 2005–2006 – at 900–930 individuals. T. u. pleskei occurs in the northern,
central and eastern regions of Belarus. Its current population is estimated at 8,000–9,000
individuals. Today, the share of mature and old-growth forests is very low in Belarus,
especially around Grodno (ca 2%) and Brest (3.4%). The contemporary forestry has a negative
impact on the capercaillie habitat. Disturbances caused by people collecting berries and
mushrooms, high predation pressure and wild boar number are the major threats to these
birds. 

Key words: capercaillie, population number, Tetrao urogallus major, 
Tetrao urogallus pleskei, Belarus 

Po pu la cja głusz ca Te trao uro gal lus na Bia ło ru si w ostat nich la tach zo sta ła uzna -
na za nie licz ną (Ni ki fo rov i in. 1997). Mi mo to ptak ten jest w dal szym cią gu ga tun -
kiem łow nym. 

W XVIII w., kie dy le si stość Bia ło ru si wy no si ła 74,6% po wierzch ni kra ju, głu szec
był ga tun kiem licz nie wy stę pu ją cym i po spo li tym. Na wet w XIX w., kie dy na stą pił
spa dek le si sto ści do po zio mu 41–45% (Ba giń ski, Esim czyk 1996), li czeb ność po pu la -
cji te go ga tun ku w bia ło ru skich la sach by ła na dal wy so ka (Sa ba nie jew 1876). Ska lę
spad ku li czeb no ści mo że my okre ślić je dy nie w przy bli że niu, na pod sta wie ską pych
ma te ria łów hi sto rycz nych. Licz bę ak tyw nych sam ców głusz ca w la sach Pusz czy Bia -
ło wie skiej pod ko niec XIX w. osza co wa no na ok. 1000 osob ni ków (Au er 1894),
a w pierw szych la tach XXI w. za re je stro wa no je dy nie 12–18 to ku ją cych ko gu tów
(Czer kas, Paw lusz czyk 2003). 

Pierw sze da ne do ty czą ce gwał tow ne go spad ku li czeb no ści po pu la cji głusz ca
przed sta wio ne zo sta ły w książ ce Pta ki ob wo du miń skie go (Sznit ni kow 1913). Przy czy -
ną te go sta nu rze czy by ło in ten syw ne wy ci na nie la sów w ob wo dzie miń skim na
prze ło mie XIX i XX w. 

Na po cząt ku XX w. ba da nia nad roz miesz cze niem, tak so no mią i nie któ ry mi eko -
lo gicz ny mi pa ra me tra mi te go ga tun ku pro wa dził A.W. Fe diu szin (1928). Ba da nia te
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kon ty nu ował M.S. Do lbik. Wy ni ki zo sta ły przed sta wio ne w książ ce pt. Pta ki Bia ło -
ru si (Fe diu szin, Do lbik 1967). 

Ba da nia roz miesz cze nia i li czeb no ści głusz ca w la tach 20. ubie głe go wie ku w za -
chod niej czę ści Bia ło ru si (wów czas wschod niej Pol sce) pro wa dził J. Do ma niew ski
(1933). In ten syw na eks plo ata cja sta ro drze wi w XX w. spo wo do wa ła kur cze nie się po -
wierzch ni la sów i do mi na cję drze wo sta nów młod szych. W kon se kwen cji w la tach
60. Bia ło ruś sta ła się kra jem o wy so kim de fi cy cie drew na (Ba giń ski, Jesim czyk 1996). 

Od tam te go cza su na stą pił wy raź ny spa dek po pu la cji głusz ca (Do lbik 1980; Do -
lbik i in. 1977; Iwa niu ten ko, Sie masz ko 1989). W la tach 1960–1970 roz po czę to wdra -
ża nie kra jo we go pro gra mu me lio ra cji na Bia ło ru si. Roz le głe ob sza ry ba gien zo sta ły
za mie nio ne na po la upraw ne i la sy prze zna czo ne na ce le go spo dar cze. W efek cie
tych za bie gów ma my obec nie in ny kraj z in ny mi la sa mi i kli ma tem. Znisz cze nie sie -
dlisk głusz ca w wy ni ku wiel ko ob sza ro we go wy ci na nia doj rza łych la sów so sno wych,
a tak że de gra da cja sie dlisk spo wo do wa na za bie ga mi od wad nia ją cy mi by ły głów ną
przy czy ną zmniej sze nia się li czeb no ści po pu la cji głusz ca na Bia ło ru si. W la tach
1977–1978 li czeb ność głusz ca na te re nie go spo darstw le śnych: Łu ni niec, Te le cha ny,
Hłusk i Sta ro bin zmniej szy ła się dwu krot nie, Pe try ków – trzy krot nie, Ba ra no wi cze
szes na sto krot nie w po rów na niu z okre sem 1956–1957 (Do lbik 1980, Do lbik i in. 1977). 

Jed nak do kład ne okre śle nie cał ko wi tej li czeb no ści głusz ca na Bia ło ru si w prze -
szło ści jest nie moż li we. Pierw sza an kie to wa in wen ta ry za cja te go ga tun ku na ska lę
kra jo wą zo sta ła prze pro wa dzo na przez In sty tut Zoo lo gii w la tach 1956–1957. Pod -
czas li cze nia stwier dzo no 3200 to ku ją cych ko gu tów na 34% wszyst kich te re nów le -
śnych (Do lbik 1958). 

Dru ga in wen ta ry za cja mia ła miej sce w la tach 1966–1967 i ob ję ła 21% ob sza rów
le śnych – wy łą cza jąc ob sza ry chro nio ne, m.in. Be re ziń ski Pań stwo wy Re zer wat Przy -
ro dy i Pusz czę Bia ło wie ską. Na tym ob sza rze od no to wa no 2800 osob ni ków (Do lbik
1974). W wy ni ku in wen ta ry za cji i prac te re no wych bia ło ru skie go od dzia łu In sty tu -
tu Ba daw cze go Go spo dar ki Ło wiec kiej wio sen na licz ba głusz ca na Bia ło ru si w ro ku
1988 zo sta ła osza co wa na na 5500–6000 osob ni ków (Iwa niu ten ko, Sie masz ko 1989;
Iwa niu ten ko i in. 1992). Jed nak nie zna na jest wiel kość ob sza ru, na któ rych pro wa -
dzo no te dzia ła nia. 

Obec nie, zgod nie z ofi cjal ny mi da ny mi sta ty stycz ny mi Mi ni ster stwa Za so bów
Na tu ral nych i Ochro ny Śro do wi ska Re pu bli ki Bia ło ru skiej, li czeb ność po pu la cji
głusz ca Te trao uro gal lus na Bia ło ru si sza cu je się na 8400–9600 osob ni ków (ryc. 1). 

Me to da wio sen ne go li cze nia pta ków w cza sie tych in wen ta ry za cji róż ni ła się od
po przed nio sto so wa nych me tod. Wcze śniej sze me to dy po le ga ły na ob li cza niu su my
od no to wa nych sam ców i sa mic na to ko wi sku. Zgod nie z wy tycz ny mi Mi ni ster stwa
Za so bów Na tu ral nych licz ebność ak tyw nych sam ców na wio snę na le ży po dwo ić, aby
otrzy mać cał ko wi tą licz bę głusz ców. Me to da ta mo że da wać za wy żo ne sza cun ki. 

Do chwi li obec nej głu szec na Bia ło ru si znaj du je się na li ście zwie rząt łow nych.
Ze zwa la się na wio sen ne po lo wa nia na to ko wi skach przez 50 dni: od 20 mar ca do
10 ma ja, tzn. nie mal przez ca ły okres to ków. Na wet w Ro sji, gdzie li czeb ność głusz ca
w czę ści eu ro pej skiej wa ha ła się od 1 087 000 osob ni ków w ro ku 2000 do 1 589 000
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w ro ku 2003 i 1 120 000 w ro ku 2004 (Mież niew 2005) okres po lo wań zo stał ogra ni -
czo ny do 10 dni. Rocz na licz ba po zy ska nych głusz ców w okre sie 2004–2006 w wy ni -
ku po lo wań na Bia ło ru si wa ha ła się od 81 do 123 ko gu tów. Na pod sta wie ano ni mo -
wej an kie ty prze pro wa dzo nej wśród lo kal nych spo łecz no ści na le ży przy pusz czać, że
rze czy wi sta licz ba mo że być dwu krot nie więk sza. Ozna cza to 0,8–2,7% za bi tych to -
ku ją cych sam ców. 

Tak so no mia 

Na Bia ło ru si wy stę pu ją dwa pod ga tun ki głusz ca: Te trao uro gal lus ma jor Brehm
1831 i Te trao uro gal lus ple skei Steg mann 1926 (Do ma niew ski, Ry dzew ski 1937; Po ta -
pow 1985). 

T.u. ma jor o ciem niej szym ubar wie niu, mniej szej po wierzch ni bia łych pla mek
na pod brzu szu (nie wię cej niż 25% ca łej po wierzch ni) i wy stę po wa niu fra zy kor ko wa -
nia w śpie wie go do wym roz po wszech nio ny jest w za chod niej czę ści Bia ło ru si, w ob -
wo dzie brze skim i gro dzień skim oraz na za chod niej gra ni cy ob wo du miń skie go,
sięga jąc aż do Wo ło ży na, Sło ni mia i Łu niń ca. Typ śpie wu z fra zą kor ko wa nia w za -
chod niej czę ści wy stę po wa nia głusz ca od no to wa no w oko li cach Pru ża na, Ko so wa
i Dro hi czy na (w go spo dar stwie Mo ło do wo, Skir munt), a tak że w Pusz czy Bia ło wie -
skiej (Do ma niew ski, Ry dzew ski 1937; Gaw rin 1953, 1956; Tu kal lo 1927). We dług Alek -
se je wa (1910, 1910a) śpiew sam ców głusz ca w Pusz czy Bia ło wie skiej jest bar dzo po -
dob ny do śpie wu pta ków nie miec kich. 

T.u. ple skei o ja śniej szej bar wie piór, więk szej po wierzch ni bia łych pla mek na
pod brzu szu (po nad 25%) i wschod nim ro dza ju śpie wu (bez fra zy kor ko wa nia) wy stę -
pu je da lej na wschód w ob wo dzie wi teb skim, mo gi lew skim i ho mel skim, a tak że na
znacz nym ob sza rze w ob wo dzie miń skim (Fe diu szin, 1928). Ten pod ga tu nek wy stę -
pu je rów nież we wschod niej czę ści re jo nu Wo lin (Ukra ina) (Do ma niew ski, Ry dzew -
ski 1937) i w oko li cach Di sny, Bra sła wia i Wi lej ki (Tu kal lo 1927). 

Ryc. 1. Liczebność
głuszca 
na Białorusi



Obec nie roz miesz cze nie pta ków o za chod nim ty pie śpie wu jest nie mal ta kie sa -
mo jak w pierw szej po ło wie XX w. W stre fie na sty ku gra nic po mię dzy ob wo da mi
gro dzień skim a miń skim wy stę pu ją pta ki cha rak te ry zu ją ce się oby dwo ma ty pa mi
śpie wu. 

Po rów ny wa li śmy nie któ re ce chy bu do wy sam ców głusz ca oby dwu pod ga tun ków
(Paw lusz czyk, Czer kas 1999). T.u. ma jor po cho dził z bia ło ru skiej czę ści Pusz czy Bia -
ło wie skiej (re jon świ słoc ki, re jon gro dzień ski i re jon pru żań ski, ob wód brze ski), T.u.
ple skei – z re jo nów be re zyń skie go, bo ry sow skie go, ło hoj skie go i smo le wic kie go ob wo -
du miń skie go oraz z re jo nów do kszyc kie go i le pel skie go, ob wód wi teb ski. Pta ki zo -
sta ły za strze lo ne przez my śli wych w okre sie go do wym (20 mar ca–10 ma ja, głów nie
kwie cień) na to ko wi sku. Ana li zą ob ję to wy ni ki ba dań do świad czal nych ze bra nych
przez my śli wych w ra mach Pro jek tu Ochro ny Bio róż no rod no ści Bia ło ru skich La -
sów (Grant GEF 05/28621-BY), ma te ria łów Mu zeum Zoo lo gicz ne go Mo skiew skie go
Uni wer sy te tu i Or ni to lo gicz ną Ba zę Da nych In sty tu tu Zoo lo gii Bia ło ru skiej Pań stwo -
wej Aka de mii Na uk (tab. 1). 

Ma sa cia ła sam ców głusz ca by ła sta ty stycz nie istot nie wyż sza dla T.u. ma jor niż
dla T.u. ple skei (p = 0,95). Na pod sta wie ust nej in for ma cji uzy ska nej od N.D. Czer ka -
sa naj więk szą ma sę cia ła (6000 g) stwier dzo no u sam ca głusz ca po zy ska ne go na po -
cząt ku 2000 r. w Te le cha ny (re jon iwa ce wic ki). Dłu gość skrzy deł, ogo na i sko ku by ła
więk sza u T.u. ma jor, jed nak róż ni ce by ły sta ty stycz nie nie istot ne. Sto su nek dłu go ści
ogo na do dłu go ści skrzy deł wy no sił 81,07% dla T.u. ma jor i 80,33% dla T.u. ple skei. Sto -
su nek ten dla T.u. ma jor jest więk szy niż w przy pad ku pta ków skan dy naw skich (Po -
ta pow 1985), lecz mie ści się w gra ni cach nor mal nej zmien no ści te go wskaź ni ka
w Niem czech i Pol sce (Blot zhe im i in. 1973; Do ma niew ski, Ry dzew ski 1937). 

Sta ty stycz nie istot ne róż ni ce stwier dzo no dla dłu go ści dzio ba (tab. 2). Roz mia ry
noz drzy i bla szek ro go wych przed sta wio ne w ta be li 2 po ka zu ją sta ty stycz nie istot ne
róż ni ce dla oby dwu ga tun ków (p > 0,99). Sto su nek dłu go ści dzio ba do noz drzy i dłu -
go ści dzio ba do bla szek ro go wych wy niósł 0,64+0,02 dla T.u. ma jor i 0,85+0,02 dla T.u.
ple skei (róż ni ce by ły sta ty stycz nie istot ne, td = 5,22, p > 0,99). 
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Ta be la 1. 
Ma sa cia ła i wy mia ry sam ca głusz ca na Bia ło ru si (M±m, min–max) (za Paw lusz czyk, Czer kas 1999
z pew ny mi mo dy fi ka cja mi) 

Pod ga tu nek, lo ka li za cja Ma sa cia ła 
[g]

Dłu gość skrzy deł
[mm]

Dłu gość ogo na
[mm]

Dłu gość sko ku
[mm]

T.u. ma jor
Pusz cza Bia ło wie ska: 
ob wo dy brze ski i gro dzień ski 

4660±50
(4050–6000) 

n = 34

412±1 
(390–430) 

n = 39

334±3 
(300–385) 

n = 37

77±1 
(60–86) 
n = 36

T.u. ple skei
ob wo dy miń ski i wi teb ski 

4470±40
(3910–4980) 

n = 49

411±1 
(385–430) 

n = 49

330±2 
(294–355) 

n = 49

76±0,4 
(64–80) 
n = 47

td 2,35* 0,04 0,84 1,07

* –p = 0,95



Jak wi dać, T.u. ma jor na Bia ło ru si ma więk szą ma sę cia ła i więk sze roz mia ry niż
T.u. ple skei. Stwier dzo no sta ty stycz nie istot ne róż ni ce w dłu go ści dzio ba i sto sun ku
po mię dzy dłu go ścią dzio ba do noz drzy i do bla szek ro go wych. Dla T.u. ma jor sto su -
nek ten jest mniej szy niż 0,73, a dla T.u. ple skei – więk szy niż 0,74. Jed nak sy tu acja tych
dwóch pod ga tun ków jest dość skom pli ko wa na ze wzglę du na ich nie wy star cza ją ce
roz po zna nie. Są one do brze opi sa ne przez R. Po ta po wa (1985), lecz w in nych pu bli ka -
cjach, np. Pta ki za chod niej Pa le ark ty ki (1980) do brze roz po zna ne są je dy nie pod ga tun -
ki no mi na tyw ne uro gal lus, aqu ita ni cus, ru dol fi i ta cza now skii, a pod ga tu nek uro gal lus
jest opi sa ny ja ko wy stę pu ją cy od Skan dy na wii, Wo ge zów, Ju ry i Alp aż do pół noc no -
-za chod niej Sy be rii. W Atla sie Pta ków Eu ro py EBCC (Ha ge me ijer, Bla ir 1997) wy mie -
nia się je dy nie pod ga tun ki no mi na tyw ne uro gal lus, aqu ita ni cus i can ta bri cus. 

W rze czy wi sto ści bia ło ru skie la sy za miesz ku ją dwa pod ga tun ki głusz ca róż nią -
ce się od sie bie pod wzglę dem bu do wy i śpie wu, co wy ni ka z hi sto rii za sie dla nia te -
ry to rium Bia ło ru si przez te pta ki po epo ce zlo do wa ce nia w plej sto ce nie. Moż na przy -
pusz czać, że za sie dle nie Bia ło ru si na stę po wa ło z dwóch kie run ków: jed no
pro wa dzi ło z za cho du, dru gie ze wscho du – z Ura lu (Po ta pow 1985). 

Li czeb ność 

Te trao uro gal lus ma jor 

Przez ostat nie 50–60 lat li czeb ność i za sięg T.u. ma jor na Bia ło ru si dra stycz nie
się zmniej szy ły (do ok. 10%) w wy ni ku de gra da cji śro do wi ska na tu ral ne go (Ni ki fo -
row i in. 1996, Paw lusz czyk i in. 1999, 2005). 

Li czeb ność po pu la cji T.u. ma jor wy ka zu je ten den cję spad ko wą (por. ryc. 2). 
Li czeb ność po pu la cji T.u. ma jor w la tach 1990–1993 by ła oce nia na na 1200–1300

osob ni ków, w la tach 2001–2003 na 1100–1160 osob ni ków, a w la tach 2005–2006 na
900–930 osob ni ków. 

W la tach 90. opi sy 96 to ko wisk by ły włą czo ne do do ku men tów z in wen ta ry za cji
le śnej w re jo nie gro dzień skim i 83 to ko wisk – w re jo nie brze skim. Obec nie pod czas
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Ta be la 2. 
Dłu go ści dzio ba głusz ca na Bia ło ru si (za Paw lusz czyk, Czer kas 1999) 

Pod ga tu nek Dłu go ści dzio ba do noz drzy
[mm] (1) 

Dłu go ści dzio ba do bla szek ro go wych
[mm] (2) Sto su nek (1/2) 

T.u. ma jor
36,0+0,6 

n = 27 
56,8+1,4  

n = 31 
0,64+0,02 

n = 27 

T.u. ple skei
38,9+0,3 

n = 45 
46,6+1,0 

n = 48 
0,85+0,02 

n = 45 

t -cri te rion 4,04 5,86 5,22 

p > 0,99 > 0,99 > 0,99 



in wen ta ry za cji to ko wisk pro wa dzo nych w 2007 r. przez In sty tut Zoo lo gii w ra mach
bia ło ru skie go pro gra mu ło wiec kie go w ob wo dzie gro dzień skim stwier dzo no tyl ko
37 to ko wisk, a w ob wo dzie brze skim – 47. Ozna cza to 1,4-krot ny spa dek licz by to ko -
wisk. W la tach 2006–2007 głu szec wy stę po wał w la sach dzie wię ciu re jo nów ad mi ni -
stra cyj nych w ob wo dzie brze skim. Po nad 80% to ko wisk znaj do wa ło się w drze wo sta -
nach na sie dli skach wil got nych, pod czas gdy 50 lat te mu – tyl ko ok. 40% (Do lbik 1958).

Jed ną z głów nych przy czyn spad ku li czeb no ści jest nie od po wied nia dla głusz ca
struk tu ra wie ko wa la sów spo wo do wa na sto so wa niem zrę bów zu peł nych, ga tu nek
ten jest bo wiem ści śle zwią za ny ze star szy mi fa za mi roz wo ju drze wo sta nów z do mi -
nu ją cą prze wa gą ga tun ków igla stych (Storch, 2000). 

Do lat 90. ubie głe go wie ku udział sta rych drze wo sta nów na Bia ło ru si był mniej -
szy niż na wszyst kich po zo sta łych te re nach po so wiec kich (2,4–4,6% w za leż no ści od
me to dy li cze nia). Ob wo dy gro dzień ski (2%) i brze ski (3,4%) mia ły naj niż szy udział
drze wo sta nów w star szym wie ku, naj wyż szy – ob wód wi teb ski (7,7%). Drze wo sta ny
młod sze zaj mo wa ły po ło wę cał ko wi tej po wierzch ni la sów ob wo du gro dzień skie go
(Ba giń ski, Je sim czyk 1996). 

Sy tu acja w ob wo dzie brze skim jest lep sza. Naj wyż szą licz bę głusz ców stwier dzo -
no w re jo nach han ce wic kim (214 osob ni ków), łu ni niec kim (188 osob ni ków) i iwa ce -
wic kim (102 osob ni ki), gdzie wciąż wy stę pu ją ob sza ry le śno -mo kra dło we. La sy zaj -
mu ją 50,1% cał ko wi tej po wierzch ni re jo nu han ce wic kie go (cał ko wi ta po wierzch nia
la sów wy no si 85 955 ha). Le si stość w tym re jo nie jest naj więk sza w za chod niej czę -
ści Bia ło ru si. Le si stość w ob wo dach iwa ce wic kim i łu ni niec kim jest rów nież wyż sza
od śred niej Bia ło ru si i ob wo du brze skie go i wy no si od po wied nio 44,6% (133 472 ha)
i 41,3% (111 784 ha). 

50 lat te mu głu szec wy stę po wał w dość du żym za gęsz cze niu w ob wo dzie brze -
skim na te re nie zwar te go pa sa la sów od Bia ło wie ży (ob wo dy ka mie niec i pru ża ny)
do Łu niń ca (Do lbik 1958). Ist nia ły dwa ośrod ki wy stę po wa nia głusz ca o sprzy ja ją -
cych wa run kach śro do wi sko wych dla je go roz ro du, w któ rych wio sen ne po pu la cje
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Ryc. 2.
Liczebność

głuszca T.u.
major

w obwodach
brzeskim

i grodzieńskim 
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Ryc. 3. Miejsce lęgowe głuszca (Hoża, obwód grodzieński, rejon grodzieński) 
(fot. T. Pawluszczyk)



by ły naj licz niej sze (do 5,4 osob ni ków na 1000 ha): je den na te re nie Pusz czy Bia ło wie -
skiej i dru gi na roz le głym ob sza rze le śno -mo kra dło wym w re jo nach iwa ce wic kim,
han ce wic kim i łu ni niec kim. W la tach 2003–2007 w Pusz czy Bia ło wie skiej na li czo no
ok. 12–20 pta ków i 20–28 – w re jo nie pu żań skim, po za gra ni ca mi par ku na ro do we -
go. To dru gie sku pi sko głusz ca prze trwa ło do dnia dzi siej sze go, lecz w re jo nach iwa -
ce wic kim, han ce wic kim i łu ni niec kim ob ser wu je się trend spad ko wy li czeb no ści. 

Zgod nie z mo de lem de mo gra ficz nym dla głusz ca mi ni mal na wiel kość ży wot nej
po pu la cji wy no si 500 osob ni ków (Grimm, Storch 2000), jed nak że wi docz ne ozna ki
re duk cji zmien no ści ge ne tycz nej za ob ser wo wa no w po pu la cjach wciąż li czą cych do
1000 osob ni ków (Se gel ba cher i in. 2003). Moż na za tem przy jąć, że głu szec w za chod -
niej czę ści Bia ło ru si jest na gra ni cy wy mar cia. 

Współ cze sna prak ty ka le śna od dzia łu je ne ga tyw nie na śro do wi sko głusz ca. Zna -
nych jest wie le przy pad ków sto so wa nia zrę bów zu peł nych na te re nach to ko wisk
głusz ca, co jest nie zgod ne z Pra wem Le śnym Re pu bli ki Bia ło ru skiej. Naj częst szym
uspra wie dli wie niem jest po wo ły wa nie się na sła bą sy tu ację eko no micz ną go spo -
darstw le śnych i sła be ro zu mie nie przy czyn ogra ni cza nia cięć na te re nach go do -
wych. W wy ni ku sto so wa nia zrę bów zu peł nych pta ki prze sta ją ko rzy stać z to ko wisk. 

Ob ser wu jąc za cho wa nia socjal ne głusz ca, wy da je się wąt pli we, aby pra wi dło we
roz mna ża nie te go ga tun ku by ło moż li we w na stęp nym ro ku po znisz cze niu te re nów
tra dy cyj nie wy ko rzy sty wa nych przez to ku ją ce pta ki. Po wyginię ciu bo rów ki w jej
miej sce pra wie za wsze wcho dzą ga tun ki tra wia ste, po wo du jąc, że sie dli ska te prze -
sta ją być atrak cyj ne dla roz ro du tych pta ków (Weg ge 1978). 

Za kłó ce nia po wo do wa ne po zy ski wa niem ja gód i grzy bów przez lu dzi, du ża licz -
ba dra pież ni ków i dzi ków sta no wią rów nież za gro że nie dla po pu la cji głusz ca i po -
wodują spa dek je go li czeb no ści.

W la tach 1992–1994 In sty tut Zoo lo gii Bia ło ru skiej Pań stwo wej Aka de mii Na uk
wy szedł z pro po zy cją umiesz cze nia T.u. ma jor w Czer wo nej księ dze Re pu bli ki Bia ło ru -
skiej (trze cie wy da nie). Pro po zy cja ta zo sta ła pod da na dys ku sji i przy ję ta na kon fe -
ren cji pt.: „Czer wo na księ ga Re pu bli ki Bia ło ru skiej: sta tus, pro ble my i per spek ty -
wy”, któ ra od by ła się w dniach 12–13 grud nia 2002 r. (Ni ki fo row i in. 2002)
w Wi teb sku. Nie ste ty, w wy ni ku dzia łań sil ne go lob by my śliw skie go na Bia ło ru si
Mi ni ster stwo Za so bów Na tu ral nych i Ochro ny Śro do wi ska Re pu bli ki Bia ło ru skiej
od rzu ci ło ar gu men ta cję or ni to lo gów i T.u. ma jor nie zo stał wcią gnię ty na czer wo ną
li stę. Ze wzglę du na trud ną sy tu ację eko no micz ną po lo wa nia de wi zo we są nie zwy -
kle po pu lar ne. 

Ist nie je sil na po trze ba ob ję cia ochro ną ist nie ją cych sie dlisk T.u. ma jor w za chod -
niej czę ści Bia ło ru si. In sty tut Zoo lo gii przy go to wu je wy tycz ne dla Mi ni ster stwa Le -
śnic twa w spra wie ob ję cia ochro ną sta no wisk głusz ca przez wy łą cze nie ob sza rów le -
śnych z pla nów cięć, wpro wa dze nie ogra ni czeń w za kre sie użyt ko wa nia la su,
ogra ni cze nie po lo wań oraz za kaz po lo wań wio sen nych. 
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Te trao uro gal lus ple skei

T.u. ple skei wy stę pu je w pół noc nych, cen tral nych i wschod nich re jo nach Bia ło ru -
si. Pod ga tu nek ten moż na rów nież spo tkać w re jo nie sto liń skim w ob wo dzie brze -
skim, w po bli żu gra ni cy z Ukra iną (te re ny tor fo wi ska Ol ma ny). Sza cu je się, że obec -
nie cał ko wi ta licz ba T.u. ple skei wy no si 7000–8000 osob ni ków (ryc. 4). 

Naj licz niej głu szec wy stę po wał w ob wo dzie wi teb skim, gdzie gę stość za lud nie nia
by ła mniej sza i udział la sów w star szym wie ku był naj więk szy (tab. 3). Na pod sta wie
mo ni to rin gu po pu la cji głusz ca w Be re ziń skim Re zer wa cie Bios fe ry (w ob wo dach wi -
teb skim i czę ścio wo miń skim) w ostat nim 60-le ciu za ob ser wo wa no wzrost je go li -
czeb no ści (Paw lusz czyk i in. 2005). Przy czy ną te go wzro stu był za kaz pro wa dze nia
go spo dar ki le śnej w tym re zer wa cie i wpro wa dze nie sta tu su ści ślej szej ochro ny w po -
rów na niu z po przed ni mi de ka da mi. 

Dzię ki wspar ciu fi nan so we mu Mi ni ster stwa Le śnic twa Re pu bli ki Bia ło ru skiej,
In sty tut Zoo lo gii prze pro wa dził w 2006 r. in wen ta ry za cję głusz ca w ra mach bia ło ru -
skie go pro gra mu ło wiec kie go. Li cze nie pta ków od by wa ło się przy za sto so wa niu
meto dy tran sek tów: 192 tran sek ty na ob sza rze 25 re jo nów ad mi ni stra cyj nych obej -
mu ją cych sta no wi ska T.u. ple skei na te re nach na le żą cych do kół ło wiec kich, w go spo -

Ryc. 4. Liczebność
głuszca T.u. pleskei
w obwodach
mogileńskim,
homelskim, mińskim
i witebskim 

Ta be la 3. 
Da ne sta ty stycz ne dla ob wo dów mo gi lew skie go, ho mel skie go, miń skie go i wi teb skie go 

Ob wód 
ad mi ni stra cyj ny

Licz ba głusz ców 
2001–2006 Le si stość 

[%]
Drze wo sta ny 

doj rza łe i w star szym wie ku [%]

Gę stość 
za lud nie nia

[os./km2][szt.] [%]

Wi tebsk 4177 53,8 37,4 10,5 34,0

Ho mel 1624 20,9 45,1 8,4 38,0

Mińsk 1206 15,5 37,4 5,9 36,8

Mo gi le 759 9,8 36,0 9,3 42,0



dar stwach le śnych i na nie któ rych ob sza rach chro nio nych. W li cze niu pta ków uczest -
ni czy li: straż le śna, my śli wi i pra cow ni cy ob sza rów chro nio nych. Cał ko wi ta dłu gość
tran sek tów wy no si ła 2274,6 km, sze ro kość – 60 m, ob szar li cze nia – 136,5 km2.
W trzech re jo nach ad mi ni stra cyj nych ob wo du miń skie go nie stwier dzo no obec no -
ści głusz ca na tran sek tach. Wy ni ki li cze nia dla 22 re jo nów ad mi ni stra cyj nych, w któ -
rych pro wa dzo no in wen ta ry za cję głusz ca, przed sta wia ta be la 4.

Naj więk sze za gęsz cze nie głusz ca od no to wa no w pół noc nej czę ści Bia ło ru si (w ob -
wo dzie wi teb skim): re jon szu mi li no – 14,3 os./km2, ho ro dec ki – 5,6 os./km2, po łoc ki
– 5,0 os./km2. Śred nie za gęsz cze nie wy no si ło 3,6 os./km2 w ob wo dzie wi teb skim, 
0,7 os./km2 w ob wo dzie miń skim i 1,4 os./km2 w ob wo dzie mo gi leń skim. 

Li cze nia pta ków nie ob ję ły wszyst kich ob sza rów le śnych, a więc wy ni ki nie są
wy star cza ją co re pre zen ta tyw ne. Moż na jed nak stwier dzić, że udział mło dych jest
bar dzo du ży. Przy kła do wo udział mło dych pta ków na prze ło mie sierp nia i wrze śnia
w re jo nie ko strom skim (Ro sja) oce nio no na 37–43% (Borsz czew ski, Gruż dew 1989),
lecz w re jo nie ki row skim (Ro sja) wskaź nik ten za ten sam okres w róż nych la tach wa -
hał się mię dzy 51% i 80% (śred ni udział wy no sił 69%) (Ro ma now 1979). Pre zen to wa ne
przez nas da ne nie wy cho dzą więc po za za kres zmien no ści dla te go wskaź ni ka.
Udział sam ców wśród do ro słych pta ków był wy jąt ko wo wy so ki. Praw do po dob nie
śmier tel ność sa mic jest więk sza. Nie ste ty, po wtó rze nie ta kie go li cze nia w ro ku 2007
nie by ło moż li we. 

Moż na wnio sko wać, że obec nie sy tu acja dla więk szo ści sta no wisk T.u. ple skei jest
du żo lep sza niż w przy pad ku T.u. ma jor. Jed nak w re jo nie sto liń skim wa run ki dla te -
go pod ga tun ku nie są ko rzyst ne. 

Ba da nia pro wa dzo ne w mar cu 2007 r. na te re nie Po le skie go Woj sko we go Go spo -
dar stwa Le śne go (za ka znik „Tor fo wi sko Ol ma ny”) mia ły na ce lu iden ty fi ka cję te re -
nów to ko wisk. Nie zna leź li śmy żad nych da nych w ma te ria łach in wen ta ry za cji la su
na te mat to ko wisk głusz ca. Jed nak do brze wia do mo, że w pierw szej po ło wie XX w.
głu szec był po pu lar nym i licz nie wy stę pu ją cym ga tun kiem na tym te re nie, a to ko wi -
ska by ły jed ny mi z naj więk szych na Bia ło ru si (Fe diu szin, Do lbik 1967). Przez dłu gi
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Ta be la 4. Ta be la 4. 
Wskaź ni ki de mo gra ficz ne głusz ca Wskaź ni ki de mo gra ficz ne głusz ca T.u. ple skeiT.u. ple skei ww sierp niu 2006 r.sierp niu 2006 r.

Cał ko wi ta licz ba od no to wa nych osob ni ków 257

Osob ni ki do ro słe 117

Osob ni ki do ro słe, u któ rych płeć nie zo sta ła okre ślo na 11

Do ro słe sa mi ce 39

Sa mi ce bez lę gu [%] 33,3

Udział pta ków mło dych [%] 54,7

Licz ba mło dych w lę gu 5,2

Licz ba mło dych na jed ną do ro słą sa mi cę 3,7

Udział sam ców wśród osob ni ków do ro słych [%] 63,5
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czas na ob sza rze tor fo wi ska Ol ma ny ist niał naj więk szy na Bia ło ru si te ren woj sko wy
(po li gon) o po wierzch ni 127 400 hek ta rów (30% cał ko wi tej po wierzch ni bia ło ru skich
te re nów woj sko wych). Ostat nie ba da nia te re no we by ły pro wa dzo ne na tym ob sza rze
w la tach 1995–1996. Ich ce lem by ło przy go to wa nie wy tycz nych dla usta no wie nia ob -
sza ru chro nio ne go (za ka znik „Tor fo wi sko Ol ma ny”) w miej sce po li go nu. Licz ba
głusz ców by ła tu bar dzo ma ła ze wzglę du na du że po wierzch nie zrę bów zu peł nych.
Wy da je się, że w naj bliż szej przy szło ści głu szec cał ko wi cie znik nie z te go ob sza ru
(Ni ki fo row i in. 1996). Ba da nia te re no we w 2007 r. pro wa dzo no 10 lat po usta no wie -
niu ob sza ru chro nio ne go „Tor fo wi sko Ol ma ny”. Ob szar ten znaj du je się mię dzy rze -
ka mi L’va i Stwi ga w po bli żu gra ni cy z Ukra iną. 

Obec nie głu szec wy stę pu je rzad ko na ob sza rze chro nio nym „Tor fo wi sko Ol ma -
ny”. Nie zna le zio no żad nych praw dzi wych to ko wisk. Pta ki po ja wia ły się je dy nie na
piasz czy stych wy sep kach na tor fo wi sku, na któ rych sam ce to ko wa ły je den po dru -
gim. Naj czę ściej ob ser wo wa no obec ność jed nej sa mi cy w po bli żu sam ca o każ dej po -
rze dnia. Ta kie nie ty po we za cho wa nie mo że być świa dec twem po stę pu ją cej de gra -
da cji tej mi kro po pu la cji. Stwier dzo no ogó łem 20 ta kich miejsc na te re nie tor fo wi ska
Ol ma ny. 

Ryc. 5. Miejsce toków głuszca na leśnej wyspie (państwowy rezerwat Osweja, obwód
witebski, rejon wierchniedźwiński) (fot. T. Pawluszczyk)



Na le ży zwró cić uwa gę, że w naj bliż szej przy szło ści sy tu acja głusz ca na Bia ło ru si
mo że się po gor szyć ze wzglę du na zwięk sza ją cą się licz bę zwie rząt ko pyt nych, a tak -
że dzi ka Sus scro fa. Zgod nie z no wym bia ło ru skim pro gra mem ło wiec kim li czeb -
ność dzi ka wzro śnie. Ko ła ło wiec kie bu du ją karm ni ki i do kar mia ją dzi ka przez ca ły
rok. Stwier dzi li śmy, że du ża licz ba ta kich obiek tów znaj du je się w po bli żu to ko wisk
głusz ca. 

In sty tut Zoo lo gii przy go to wu je wy tycz ne do ty czą ce go spo da ro wa nia po pu la cją
głusz ca, jed nak zła sy tu acja eko no micz na mo że mieć jesz cze więk szy ne ga tyw ny
wpływ na ten ga tu nek. 
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Ru di Su chant

Głu szec w Szwar cwal dzie – dla cze go, 
gdzie i jak? Abs trakt
Ca per ca il lie in the Black Forest – why, 
whe re and how? Abstract

Sło wa klu czo we: głu szec Te trao uro gal lus, Szwarcwald, wa run ki eko lo gicz ne,
Kra jo bra zo wy Eko lo gicz ny Mo del Śro do wi ska, Niemcy

SUM MA RY

The capercaillie (Tetrao urogallus) is introduced as a “focus species”, because it has a specific
habitat, plays the role of an indicator and umbrella species, requires a large area for its
metapopulation, and is a target species for nature conservation. To answer the question
about why we need to have capercaillie, the authors have developed a Landscape Ecological
Habitat Model (LEHP). Taking capercaillie as an example, they propose a model for assessing
the potential of ecological conditions at landscape level with a view to ensure a suitable
habitat on a local scale. Initially, they evaluated the influence of selected landscape
parameters on the structural characteristics of vegetation relevant to capercaillie. Then they
employed capercaillie presence data and an ecological niche factor analysis (ENFA) to identify
landscape and land use variables relevant to capercaillie habitat selection. 

Key words: capercaillie, Tetrao urogallus, Black Forest, ecological conditions, 
Landscape Ecological Habitat Model (LEHP), Germany

Głu szec (Te trao uro gal lus) jest przed sta wia ny ja ko ga tu nek ogni sku ją cy, gdyż je -
go spe cy ficz ne śro do wi sko jest wskaź ni kiem ja ko „um brel la spe cies” (ga tu nek pa ra -
so lo wy). Ptak ten ma du że wy ma ga nia prze strzen ne dla me ta po pu la cji, jest ga tun -
kiem do ce lo wym w ochro nie przy ro dy i ma hi sto rycz ne i tra dy cyj ne zna cze nie ja ko
ga tu nek zwią za ny z czy sto ścią na tu ry. Dla te go od po wiedź na py ta nie, dla cze go chce -
my mieć głusz ca, mo że być roz pa try wa na w dwóch płasz czy znach: jed na jest bio lo -
gicz nym po dej ściem z ar gu men ta mi ty pu „um brel la spe cies”, dru ga to po dej ście
emo cjo nal ne. Chce my mieć głusz ca, po nie waż lu bi my go. 



Od po wiedź na py ta nie, dla cze go chce my mieć głusz ca, roz wi nę li śmy ja ko kra jo -
bra zo wy eko lo gicz ny mo del śro do wi ska (Land sca pe Eco lo gi cal Ha bi tat Mo del, LEHP)
(Brau nisch, Su chant 2007). Więk szość mo de li śro do wi sko wych two rzo nych dla zde -
fi nio wa nia prio ry te tów ochro ny miejsc sta wia za cel ob sza ry obec nie wy ka zu ją ce
od po wied nie wa run ki śro do wi ska. Dla ga tun ków, któ rych śro do wi ska ule ga ją prze -
kształ ce niom wsku tek użyt ko wa nia śro do wi ska, mo de le te mo gą za wo dzić przy
iden ty fi ka cji miejsc od po wied nie go śro do wi ska, je że li prak ty ki za rzą dza nia ule ga -
ją mo dy fi ka cji. Wy ko rzy stu jąc głusz ca Te trao uro gal lus ja ko przy kład, pro po nu je my
mo del dla ewa lu acji po ten cja łu eko lo gicz nych wa run ków na po zio mie kra jo bra zo -
wym, w ce lu za pew nie nia od po wied nie go śro do wi ska w ska li lo kal nej. Po cząt ko wo
oce nia li śmy wpływ wy bra nych pa ra me trów kra jo bra zu na struk tu ral ną cha rak te ry -
sty kę ro ślin no ści od po wied nią dla głusz ca. Na stęp nie wy ko rzy sta li śmy da ne o obec -
no ści głusz ca i ana li zę czyn ni ków ni szy eko lo gicz nej (Eco lo gi cal Ni che Fac tor Ana ly -
sis = EN FA) do iden ty fi ka cji kra jo bra zo wych i wy ko rzy sta nych w te re nie zmien nych
istot nych dla se lek cji śro do wi ska przez głusz ca. Ba da li śmy tak że wpływ ska li na ja -
kość prze wi dy wa ne go mo de lu. Po mi mo wy so kiej zmien no ści wy ka za na zo sta ła ko -
re la cja po mię dzy zmien ny mi kra jo bra zo wy mi a struk tu rą la su. Naj więk szy wpływ
na struk tu rę la su mia ły kli mat i wa run ki gle bo we, któ re tak że zo sta ły uzna ne za naj -
lep sze przy prze wi dy wa niu wy biór czo ści śro do wi sko wej głusz ca w EN FA. Koń co wy
mo del, za cho wu ją cy tyl ko dwie zmien ne kra jo bra zo we (wa run ki gle bo we, dni śnież -
ne) i trzy zmien ne użyt ko wa nia śro do wi ska (le si stość, od le głość od dróg, gra ni ce po -
lno -le śne), wy ja śniał w wy so kim stop niu se lek cję śro do wi ska przez głusz ca na wet
przed roz wa że niem wiel ko ści pła tu i po łą czeń. Przez ogra ni cze nie ana li zy do ob sza -
rów ze sta bil ny mi sub po pu la cja mi i usta wie nie od po wied nich, sta bil nych zmien -
nych kra jo bra zo wych od po wied nich dla wy ja śnie nia ja ko ści śro do wi ska w ska li lo -
kal nej, by li śmy w sta nie zi den ty fi ko wać ob sza ry od po wied nie dla dłu go okre so wej
ochro ny głusz ca. 

Od po wiedź na ostat nie py ta nie, jak mo że my chro nić głusz ca, jest opi sa na w Pla -
nie ochro ny głusz ca w Szwar cwal dzie. We wnątrz od po wied nich ob sza rów dla głusz ca
(kom bi na cja LEHP i obec ne go roz miesz cze nia, por. www.fva -bw.de) po win ny być
speł nio ne ce le ja ko ścio we i ilo ścio we z na stę pu ją cych dzie dzin: ja kość śro do wi ska,
na któ rą wpły wa ho dow la la su, za kłó ce nia przez tu ry sty kę, moż li wość po lo wa nia
(dra pież nic two). Naj waż niej szym spo so bem na osią gnię cie tych ce lów jest alians
wszyst kich grup in te re su – współ pra ca w ce lu wy two rze nia lo kal nej iden ty fi ka cji
z pro stym ce lem: że by być „za” głusz cem dla te go, że lu bi my go.

Li te ra tu ra

1. BRAU NISCH V., SU CHANT R. 2007. A mo del for eva lu ating the ‘ha bi tat po ten tial’ of a land sca -
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Li bor Dostàl

Cie trzew w Gó rach Izer skich
Black gro use in the Ize ra Mo un ta ins 

Sło wa klu czo we: cie trzew Te trao te trix, dy na mi ka po pu la cji, śro do wi sko, 
ak tyw na ochro na, Gó ry Izer skie, Czechy

SUM MA RY

In the years 1970–1978, only 30 black grouse, or 0.45% of the Izera Mountains population
inhabiting the former Czechoslovakia was detected. The number of black grouse in the years
1990–1994 was steadily growing (by 56%) to reach its peak (46 of lekking cocks and 21 hens)
in 1994. Next years saw a decline in the black grouse population. In 2000, 77 cocks and 29
hens were recorded in the Izera Mountains accounting for 8–12% of the Czech black grouse
population. Black grouse colonise three groups of biotopes: high mountain bogs, deforested
areas after forest dieback and unforested belts along roads, clearings, etc. The dominant food
component of black grouse are twigs and inflorescences of common birch Betula pendula,
shoots of cowberry Vaccinium vitis-idaea and leaves of grasses Poaceae. The ecological disaster
and stand decline had an impact on the restoration of the black grouse population in the
Izera Mountains. As a result of forest regeneration in the past decade, suitable black grouse
biotopes disappear and the number of birds declines. In addition, tourist pressure and
predation increases. Comprehensive actions have been undertaken to protect black grouse
and their biotopes. 

Key words: black grouse, Tetrao tetrix, population dynamics, habitat, active protection,
Izera Mountains, Czech Republic

Li czeb ność

Cie trzew Te trao te trix za miesz ku je kon ty nent eu ro pej ski i pół noc ną Sy be rię, are -
ał je go wy stę po wa nia w znacz nej mie rze po kry wa się z pa smem la sów Pa le ark ty ki.
Cho ciaż li czeb ność po pu la cji eu ro pej skiej się ga 2,5 mln osob ni ków, to od lat 70. do
90. XX w. zna czą co się zmniej szy ła. W więk szo ści kra jów na sze go kon ty nen tu ten
nie ko rzyst ny trend utrzy mu je się. Wy jąt kiem jest Fe de ra cja Ro syj ska, gdzie łącz nie
ze Skan dy na wią i Fin lan dią ży je 90% eu ro pej skiej po pu la cji cie trze wi i gdzie li czeb -
ność tych ku ra ków zwięk sza się (Bir dLi fe In ter na tio nal 2004).

Śro do wi sko ży cio we cie trze wia sta no wią róż no rod ne bio to py. Są to przede
wszyst kim la sy mie sza ne lub igla ste z od po wied nią ilo ścią po wierzch ni od kry tych
(po la ny, młod ni ki, tor fo wi ska, łą ki, pa stwi ska itp.). Bar dzo waż nym czyn ni kiem jest
bo ga ty i róż no rod ny ga tun ko wo pod szyt oraz ru no le śne (Del Hoyo i in. 1994, Šťastný
i in. 2000b, Svo bo dová 2005). Obec nie w Re pu bli ce Cze skiej cie trzew wy stę pu je
przede wszyst kim w przy gra nicz nych gó rach, a je go li czeb ność sta le ma le je: wiel -
kość po pu la cji oce nia się na 800–1000 ko gu tów (Šťastný i in. 2006). Wy ją tek sta no wią
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nie za le sio ne po wierzch nie w czę ści pa sma Su de tów, po -
wsta łe w dru giej po ło wie XX w. w wy ni ku dzia ła nia emi -
sji prze my sło wych (Šťastný i in. 2000a, Hu dec, Šťastný
i in. 2005). 

Czer wo na księ ga ga tun ków chro nio nych w Re pu bli -
ce Cze skiej wy mie nia cie trze wia ja ko ga tu nek za gro żo -
ny (Šťastný, Bejček 2003).

W wyż szych par tiach Gór Izer skich cie trzew wy stę -
po wał w prze szło ści re gu lar nie na tor fo wi skach w re glu
gór nym i w je go po bli żu, po nie waż w miej scach tych
zwar ty drze wo stan wy stę po wał rzad ko bądź wca le. Póź -
niej, wraz ze zmia ną go spo dar ki le śnej, a przede wszyst -
kim w związ ku z wpro wa dza niem mo no kul tur świer -
ko wych, za sięg wy stę po wa nia cie trze wia się zmie nia.
Już pod ko niec XVII w. no to wa no je go wy stę po wa nie na
po la nach i ha li znach po za tor fo wi ska mi (Se ibt 1989),
jed nak je go re gu lar ną sta łą obec ność stwier dza no wy -

łącz nie na tor fo wi skach. Nie ist nie ją jed nak żad ne sza cun ko we da ne do ty czą ce li -
czeb no ści. Liczbę cie trze wi w nie któ rych la tach XIX w. i ewen tu al ny trend roz wo ju
po pu la cji moż na sza co wać wy łącz nie na pod sta wie da nych do ty czą cych ilo ści upo -
lo wa nych sztuk (tab.1).

W pierw szej po ło wie XX w. cie trzew za sie dlał rów nież otwar te bio to py na przed -
gó rzu Gór Izer skich.

Usta la niem li czeb no ści cie trze wia w Cze cho sło wa cji w la tach 1970–1978 zaj mo -
wa li się szcze gó ło wo Ha nuš i in. (1979). Z ich da nych wy ni ka, że w po wia tach Ja blo -
nec nad Ny są i Li be rec, któ re bez wąt pie nia obej mo wa ły wszyst kie miej sca wy stę po -
wa nia cie trze wia w Gó rach Izer skich łącz nie z po gó rzem, no to wa no w tym cza sie
tyl ko 30 tych pta ków. Ich udział w po pu la cji ga tun ku w ów cze snej Cze cho sło wa cji
wy no sił za le d wie 0,45%. Już wów czas au to rzy wska zy wa li, po mi mo ubyt ku sta nów
li czeb nych i zmniej sza nia się po wierzch ni wy stę po wa nia cie trze wia w Cze cho sło -
wa cji, na fakt zwięk sza nia się li czeb no ści po pu la cji cie trze wia w Gó rach Krusz co -
wych. To twier dze nie łą czy li z za sad ni czy mi zmia na mi bio to pów wy wo ła ny mi za -
mie ra niem la sów świer ko wych.

W wy ni ku osła bie nia świer ko wych drze wo sta nów spo wo do wa ne go emi sja mi prze-
my sło wy mi i zwią za ny mi z tym gra da cja mi szko dli wych owa dów, w la tach 80. po przed-
nie go stu le cia do szło w Gó rach Izer skich do ma so wych wy le sień w re glu gór nym i roz -
pa du eko sys te mów le śnych. W od róż nie niu od le śni ków i przy rod ni ków, któ rzy by -
li prze ra że ni roz mia rem szkód, cie trzew od bie rał tę zmia nę ina czej. Dla nie go po wsta -
ła sze ro ka ofer ta od po wied nich bio to pów z do sta tecz ną ilo ścią po ży wie nia i kry jó wek.
Na ha li znach spo wo do wa nych emi sja mi prze my sło wy mi od lat 80. XX w. je go li czeb-
ność stop nio wo, przej ścio wo wzra sta. Po dob nie cie trzew re ago wał na na stęp stwo gra-
da cji brud ni cy mnisz ki Ly man tria mo na cha w la tach 1917–1921. Wów czas na wy le -
sio nych po wierzch niach cie trze wie zna czą co roz sze rzy ły za sięg, na wet do miejsc, gdzie
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Ta be la1. 
Licz ba upo lo wa nych cie trze -
wi w Gó rach Izer skich w po -
szcze gól nych la tach (Rabsz -
tej nek 1960)

* śred nia rocz na

Okres
Licz ba cie trze wi

upo lo wa nych
w cią gu ro ku

1856 38

1881 21

1907 58

1912 18

1907–1912 38*

1912–1924 9*

1950–1955 1*



przed ka ta stro fą nie wy-
stę po wa ły (Komárek 1945).
W mia rę do cho dze nia do
zwar cia no wych upraw cie -
trze wie po wo li zni ka ły i ich
li czeb ność stop nio wo spa-
da ła. Ta ki sce na riusz praw-
do po dob nie po wta rza się
rów nież w Gó rach Izer-
skich. W Nad le śnic twie Ja -
blo nec nad Ny są od ro ku
1990 ob ser wu je się roz wój
po pu la cji cie trze wia w po -
łu dnio wo -wschod niej czę ś-
ci Gór Izer skich na mo -
delowej po wierzch ni ok.
24 km². Po wierzch nia obej-
mu je ob sza ry przy szczy to -
we Ize ry, Gó ry Zie lo nej,
Milíře, Ky selé, Roz mezí,
gór Směda vské, Sněžných
věžiček i Čiha del, o wy so -
ko ści od 740 do 1220 m
n.p.m. Roz le głe na tym ob-
sza rze ha li zny lo kal nie po-
prze dzie la ne pa sa mi star-
szych, mak sy mal nie 50-let-
nich drze wo sta nów świer-
ko wych stop nio wo za ra -
sta ją świer kiem po spo li -
tym Pi cea abies i świer kiem
kłu ją cym Pi cea pun gens.

Li czeb ność cie trze wia
w la tach 1990–1994 stop-
nio wo ro sła (o 56%), by w ro -
ku 1994 osią gnąć mak si -
mum (46 to ku ją cych ko gu-
tów i 21 cie cio rek). W la tach
na stęp nych stan po pu la cji
za czął się jed nak po wo li
ob ni żać, by w la tach 1997–
98 zejść po ni żej po zio mu
wyj ścio we go z ro ku 1990.
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W la tach 1999–2003 od no to wa no dal sze zmniej sze nie li czeb no ści po pu la cji. Spa dek
w sto sun ku do mak sy mal nej licz by pta ków wy niósł aż 59%. Ten nie ko rzyst ny trend
uwi docz nił się rów nież w zmniej szo nej licz bie to ko wisk, na któ rych od by wa ły się to -
ki gro mad ne. Od ro ku 2004 li czeb ność cie trze wia usta li ła się na po zio mie 33–36 osob-
ni ków i jest mniej sza niż w ro ku wyj ścio wym.

Jest praw do po dob ne, że pod wpły wem ra dy kal nych zmian w bio to pach li czeb -
ność cie trze wi za czę ła się zwięk szać jesz cze przed ro kiem 1990.

Bio top cie trze wia

Bio to py cie trze wia moż na po dzie lić na trzy za sad ni cze gru py. Pierw szą, hi sto -
rycz ną gru pę sta no wią licz ne tor fo wi ska w re glu gór nym. Cho dzi o roz le głe pod mo -
kłe tor fo we ob sza ry (sie dli ska le śne ty pu 7G, 7R, 7G, 8R), czę sto oko lo ne ko so drze wi -
ną Pi nus mu go i prze nik nię te usy cha ją cy mi świer ka mi. Dziś z po wo du du żej
pe ne tra cji przez lu dzi cie trze wie zaj mu ją przez ca ły rok wy łącz nie naj bar dziej roz -
le głe z nich, jak: Na ro do wy Re zer wat Przy ro dy „Rašeli niště Ji ze ry”, Na ro do wy Re -
zer wat Przy ro dy „Rašeli niště Ji zer ky” czy Re zer wat Przy ro dy „Černá Jezírka”.

Mniej sze tor fo wi ska pta ki wy ko rzy stu ją wy łącz nie ja ko osto je zi mo we. Za sy pa ne
śnie giem ła ny ko so drze wi ny two rzą na tu ral ne lu ki, w któ rych cie trze wie znaj du ją
do god ne dla sie bie miej sca by to wa nia, bę dą ce rów no cze śnie źró dłem do stęp ne go
po kar mu – pą ków ko so drze wi ny, igieł świer ków, pę dów traw czy bo rów ki czar nej
Vac ci nium myr til lus (Dostál 2001). 

Dru gą gru pę sta no wią po wierzch nie wy le sio ne w prze szło ści z po wo du ka ta stro -
fy eko lo gicz nej. Gę ste świer ko we młod ni ki prze sta ją być dla cie trze wi atrak cyj ne.
Pół me tro wej wy so ko ści gę ste ła ny trzcin ni ka Ca la ma gro stis vil lo sa do dat ko wo od po -
cząt ku la ta utrud nia ją pta kom orien ta cję i znaj do wa nie po kar mu. Na noc le gi cie -
trzew chęt nie wy ko rzy stu je rza dziej ro sną ce młod ni ki świer ko we. Wy da je się, że
w gó rach ptak naj czę ściej śpi na zie mi.

Zwie ra nie się młod ni ków pro wa dzi do pre fe ren cji gru py trze ciej, obec nie rów -
nież naj pow szech niej wy ko rzy sty wa nej do od by wa nia to ków. Cho dzi o nie za le sio -
ne pa sy w po bli żu szla ków ko mu ni ka cyj nych, prze sie ki i wi zu ry. Cie trze wie ma ją
tu taj otwar ty te ren, ga tun ko wo bo ga te spek trum ro ślin ne oraz drob ne or ga ni zmy
zwie rzę ce po sze rza ją ce ofer tę po kar mo wą. 

Z po cząt kiem wio sny, kie dy to wraz z top nie niem śnie gu po gar sza ją się wa run -
ki nar ciar skie, w gó rach za czy na pa no wać względ ny spo kój. Jed nak po sta ja niu śnie -
gu aż do póź nej je sie ni pta ki na tych te re nach są nie po ko jo ne. Ne ga tyw ną ro lę od gry -
wa ją tu rów nież pra ce le śne.
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Po ży wie nie

Po ży wie niem cie trze wia na ob ję tych emi sja mi ob sza rach Gór Krusz co wych zaj -
mo wa ła się szcze gó ło wo Málková (1996). Na pod sta wie ana li zy od cho dów stwier dzi -
ła, że do mi nu ją cym skład ni kiem po ży wie nia cie trze wia na tym te re nie są ga łąz ki
i kwia to sta ny brzo zy bro daw ko wa tej Be tu la pen du la, ga łąz ki bo rów ki brusz ni cy Vac -
ci nium vi tis -ida ea i list ki traw Po ace ae. Ana li za prze wo dów po kar mo wych wy ka za ła,
że w wio sen nym po kar mie szcze gól ną ro lę od gry wa ją roz wi ja ją ce się pącz ki drzew.
Skład po kar mo wy, bę dą cy od zwier cie dle niem ofer ty sta no wisk, jest oczy wi ście
w nie któ rych miej scach Gór Izer skich in ny.

Od ro ku 1992 re gu lar nie prze pro wa dza się ma kro sko po wą ana li zę zi mo wych
od cho dów cie trze wia z Gór Izer skich. W od cho dach za zwy czaj znaj do wa no te go rocz -
ne pę dy bo rów ki czer ni cy, frag men ty traw, reszt ki szpi lek świer ko wych i pą ków ko -
so drze wi ny. Wę drów ki za po ży wie niem do bar dziej od le głych oko lic są rzad kie,
a brzo za na tym te re nie prak tycz nie nie wy stę pu je. Moż na więc są dzić, że część po -
pu la cji cie trze wia w Gó rach Izer skich mu si się obejść bez niej. W za mian mo gą się
one od ży wiać nie tyl ko wspo mnia ny mi pącz ka mi świer ków i ko so drze wi ny, ale rów -
nież pącz ka mi ja rzę bi ny Sor bus au cu pa ria czy bu ka Fa gus sy lva ti ca. 

W okre sie wio sen nym cie trze wie chęt nie ob dzio bu ją kwia to sta ny weł nian ki Erio -
pho rum va gi na tum, któ ra do mi nu je na tor fo wi skach.

W za chod niej czę ści Gór Izer skich, gdzie brzo za się ga aż po skraj ob sza ru wy stę -
po wa nia cie trze wia, w prze ci wień stwie do po zo sta łe go te re nu mo że ona sta no wić
głów ny skład nik po kar mu te go pta ka. Zi mą czę sto ob ser wu je się cie trze wie że ru ją -
ce na drze wach te go ga tun ku.

Okres to ków

To ki cie trze wi w Gó rach Izer skich roz po czy na ją się w pierw szej de ka dzie
kwiet nia. W tym okre sie na po łu dnio wych sto kach w wy ni ku top nie nia śnie gu
po ja wia ją się pierw sze od sło nię te po wierzch nie tra wia ste. Na nich po ja wia ją się
ko gu ty w pierw szej fa zie to ków. Miej sca to ków po szcze gól nych ko gu tów w cią gu
14 dni stop nio wo ule ga ją zmia nie; pta ki pier wot nie roz pro szo ne po te re nie sku -
pia ją się, wzmac nia jąc w ten spo sób wspól ne gro mad ne to ko wi ska. Jed nak ich
ilość w Gó rach Izer skich co ro ku zmniej sza się. Na roz po czę cie to ków nie wpły wa
ani na gła zmia na po go dy z wio sen ny mi plu cha mi, ani śnie ży ce. To ki stop nio wo
osią ga ją szczyt na prze ło mie kwiet nia i ma ja. Nie rzad ko moż na ob ser wo wać to -
ku ją ce ko gu ty, na wet w dru giej po ło wie czerw ca, po pu lar ne są rów nież je sien ne
to ki w okre sie ry ko wi ska je le ni. W kwiet niu pta ki przy la tu ją na to ko wi ska ok.
godz. 4.15 cza su środ ko wo eu ro pej skie go, w ko lej nych dniach sta le wcze śniej, pod
ko niec to ków naj czę ściej 10 mi nut przed godz. 4. Przy lot pta ków bez wąt pie nia za -
le ży od wa run ków świetl nych. W cza sie peł ni księ ży ca to ki roz po czy na ją się o co
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naj mniej go dzi nę wcze śniej. Na to ko wi sku cie trze wie po ja wia ją się, gdy jest jesz -
cze zu peł nie ciem no. 

Po je dyn ki cie trze wi ma ją ra czej cha rak ter za stra sza nia, do praw dzi wych utar -
czek do cho dzi bar dzo rzad ko. O wscho dzie słoń ca to ki usta ją, ko gu ty wy ko nu ją to a -
le tę po ran ną, czę sto żeru ją. Po prze rwie któ ryś z pta ków da je sy gnał do kon ty nu acji
to ków, któ re wraz z na dej ściem dnia stop nio wo słab ną. Oko ło wpół do dzie wią tej ca -
ły spek takl się koń czy. Je śli cie trze wie nie są nie po ko jo ne, po zo sta ją w po bli żu to ko -
wi ska. 

Dla cze go li czeb ność cie trze wi wa ha się?

Nie jest zbyt skom pli ko wa ne oce nie nie, co wpły nę ło na szyb ki wzrost, a na stęp -
nie zmniej sze nie i obec ną sta bi li za cję li czeb no ści cie trze wia w Gó rach Izer skich. Na
po cząt ku lat 90. XX w. za koń czo no głów ną fa lę ma so we go za le sia nia re gla gór ne go.
No wo za ło żo ne upra wy le śne z tru dem wy ra sta ły po nad zwar ty ko bie rzec trzcin ni -
ka. Na otwar tych po wierzch niach cie trzew miał od po wied nią wi docz ność, znaj do -
wał tu taj spo kój i uroz ma ico ną ofer tę po kar mo wą. Mi mo że zi mo wa, a przez no wą
mo dę na tu ry sty kę ro we ro wą tak że let nia pe ne tra cja gór ro sła, ruch tu ry stycz ny ra -
czej ogra ni czał się do licz nych szla ków ko mu ni ka cyj nych. Więk szą licz bę tu ry stów
od no to wa no rów nież na licz nych izer skich tor fo wi skach bę dą cych pod szcze gól ną
ochro ną. Tu ry ści za zwy czaj omi ja li ha li zny po wsta łe przez klę skę eko lo gicz ną.

Ta ki po myśl ny dla cie trze wia stan nie utrzy mał się zbyt dłu go. Upra wy le śne
w gó rach szyb ko pod ro sły, sta ły się gę ste i nie przej rzy ste. Naj lep sze miej sca na zbio -
ro we to ko wi ska stop nio wo za ro sły gę sty mi młod ni ka mi świer ko wy mi, a pta ki by ły
zmu szo ne do prze nie sie nia się na bar dziej od kry te szla ki tu ry stycz ne, prze sie ki i wy -
rę by. Tu jed nak są moc no nie po ko jo ne. Na prze rze dze niach i po la nach le śnych roz -
ra sta się bo rów ka brusz ni ca. W okre sie zbio ru owo ców do cho dzi tam do in wa zji zbie -
ra czy. Na ob sza rze ca łych Gór Izer skich za sad ni czo zmie nia się bio top i wa run ki
spo ko ju. Cie trzew nie ma już do kąd się udać. Hi sto rycz ne to ko wi ska na tor fo wi skach
są przez ca ły rok ob le ga ne przez tu ry stów. Po now ne za sie dle nie pod gó rzy nie wcho -
dzi w ra chu bę, po nie waż współ cze sna rol ni cza kra ina jest dla cie trze wi nie od po -
wied nia.

Na li czeb ność cie trze wi w Gó rach Izer skich mo gą zna czą co wpły wać nie któ re
dra pież ni ki. Szcze gól nie wzro sła, po wie lo let nim po da wa niu szcze pion ki prze ciw ko
wście kliź nie, li czeb ność li sa Vul pes vul pes, któ ry na te re nie ca łe go pa sma gór jest naj -
licz niej szy. Roz po wszech nio na jest rów nież ku na do mo wa Mar tes fo ina. Ne ga tyw ne -
go wpły wu pu cha cza Bu bo bu bo jesz cze nie stwier dzo no, cho ciaż so wa ta re gu lar nie
tu taj wy stę pu je. W roz le głych gór skich kom plek sach le śnych co raz czę ściej moż na
spo tkać ja strzę bia Ac ci pi ter gen ti lis. Dzik Sus scro fa w cen tral nej czę ści gór wy stę pu -
je sto sun ko wo rzad ko, mi gru je tu taj głów nie w okre sie uro dza ju bu kwi. Bor suk Me -
les me les po zo sta je ra czej ga tun kiem śred nich po ło żeń gór skich. Kruk Co rvus co rax
wy da je się po wo li ustę po wać. Je dy na pa ra re gu lar nie gniaz du je na po łu dnio wej gra -
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ni cy oma wia ne go ob sza ru. O wpły wie róż nych dra pież ni ków (za rów no pta ków, jak
i ssa ków) na li czeb ność, struk tu rę po pu la cyj ną i udat ność lę gów cie trze wia sto sun -
ko wo ma ło wie my (Šálek i in. 2004, Svo bo dová i in. 2004). 

Dzia ła nia na rzecz ochro ny cie trze wia

Or ni to lo dzy, le śni cy i przy rod ni cy stop nio wo za czę li so bie uświa da miać po wa -
gę sy tu acji i za czę li szu kać roz wią zań mo gą cych po móc cie trze wiom w Gó rach Izer -
skich. Moż li wość ca ło rocz nej ochro ny po przez za bro nie nie tu ry stom pe ne tra cji na -
tu ral nych sta no wisk zlo ka li zo wa nych na tor fo wi skach wy da je się nie re al na. W cią gu
ca łe go ro ku wszyst kie gór skie szczy ty są do stęp ne dzię ki zna ko wa nym szla kom i cie -
szą się du żym za in te re so wa niem tu ry stów.

W 2003 r., po dwu let nich przy go to wa niach, zo stał za twier dzo ny dla Nad le śnic -
twa Ja blo nec nad Ny są no wy plan go spo dar czy. W ra mach ka te go ry za cji la sów
w trzech od dzia łach le śnych (ok. 60 ha) zo sta ła wy dzie lo na no wa sub ka te go ria o po -
wierzch ni 32 ha. Są to la sy spe cjal ne go zna cze nia, w któ rych waż ny in te res pu blicz -
ny wy ma ga spe cjal ne go spo so bu go spo da ro wa nia. Kon kret nie cho dzi o po wierzch -
nie słu żą ce bez po śred nie mu wspie ra niu i zwięk sza niu li czeb no ści cie trze wia.
Po przez ce lo we dzia ła nia, któ re roz po czę to w ro ku 2004, po wsta je sil nie prze rze dzo -
ny drze wo stan świer ko wy z do miesz ką brzo zy, ja rzę bi ny i ol chy Al nus glu ti no sa. W je -
go cen tral nej czę ści stop nio wo uprzą ta się i pa li roz kła da ją cą się ma sę drzew ną, po -
wsta łą z od pa dów przy po zy ska niu. Wy ko nu je się rów nież re gu lar ne ko sze nie luk
po łą czo ne ze sprzą ta niem bio ma sy. Ce lem tych dzia łań jest zwięk sza nie wi docz no -
ści w osto jach i ich „ocie pla nie”. Gó ry Izer skie są bo wiem te re nem chłod nym, o bar -
dzo du żej ilo ści opa dów at mos fe rycz nych. W mie sią cach wio sen nych czę sto trwa ją
one na wet po nad 20 dni. 

Na ko szo nych po wierzch niach stop nio wo do cho dzi do roz wo ju war to ściow szych
z punk tu wi dze nia cie trze wia ga tun ków ro ślin, ścią ga ją cych owa dy, a tak że sta no -
wią cych po karm dla pta ka (np. kwia ty weł nian ki). Od po wied nia ilość biał ka zwie rzę -
ce go ma klu czo we zna cze nie dla po cząt ko we go roz wo ju pi skląt, dla te go na miej scu
chro ni się i za kła da no we mro wi ska. Ostroż nie i z wy czu ciem dla śro do wi ska bę dą
po głę bia ne miej sca z wo da mi sto ją cy mi ja ko źró dło wo dy do pi cia i po ten cjal nej kar -
my (owa dy itp.). Tra wia ste ru no bę dzie w pew nych miej scach usu wa ne aż do ska ły
i wy peł nia ne gru bo ziar ni stym pia skiem, pta ki lu bią bo wiem uży wać ką pie li pia sko -
wej. Wy bu do wa no tak że ukry te am bo ny, któ re słu żą do ob ser wa cji i ochro ny. 

Po trze bom pta ków mu szą być pod po rząd ko wa ne tak że ter mi ny wszyst kich prac
pla no wa nych do wy ko na nia, zwią za nych z go spo dar ką le śną (okres to ków, wy sia dy -
wa nie jaj, wy pro wa dza nie pi skląt, zi mo wa nie itp.). Wszyst kie dzia ła nia są opła ca ne
przez Dy rek cję Par ku Kra jo bra zo we go „Gó ry Izer skie” i Pań stwo we Przed się bior -
stwo La sy Re pu bli ki Cze skiej.

Roz po rzą dze niem Ra dy Mi ni strów Re pu bli ki Cze skiej nr 605 z dnia 27 paź dzier -
ni ka 2004 r. na po wierzch ni 11 674 ha usta no wio no na ob sza rze Gór Izer skich, w ra -
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mach sie ci Na tu ra 2000 – ob szar spe cjal nej ochro ny pta ków „Gó ry Izer skie”. Przed -
mio tem ochro ny, oprócz gór skiej wło chat ki Aego lius fu ne reus, jest tu wła śnie po pu -
la cja cie trze wia. 

Po cie sza ją ce jest rów nież to, że wie le za rzą dzeń do ty czą cych dzia łań le śni ków
na te re nie Gór Izer skich wpro wa dzo no wprost do pla nu ochro ny wspo mnia nej ostoi
pta siej. W czerw cu 2006 r. Urząd Wo je wódz ki Wo je wódz twa Li be rec kie go, ja ko or -
gan spra wu ją cy pań stwo wy nad zór nad go spo dar ką ło wiec ką, pod jął de cy zję o usta -
no wie niu ob sza ru ho dow li cie trze wia Ji zerská. Ten akt wień czy pię cio let nie sta ra nia
or ni to lo gów, le śni ków i przy rod ni ków o ob ję cie opie ką „czar ne go ry ce rza” z Izer -
skich Gór. Ob szar ho dow li cie trze wia obej mu je w su mie 22 115 ha re gla gór ne go Gór
Izer skich. Go spo da ru je na nim 16 kół ło wiec kich, a wła ści cie lem jest Pań stwo we
Przed się bior stwo La sy Re pu bli ki Cze skiej. Głów nym ce lem usta no wie nia ob sza ru
ho dow li cie trze wia Ji zerská by ło ob ję cie ca ło rocz ną ak tyw ną opie ką i ochro ną miejsc
wy stę po wa nia szcze gól nie za gro żo ne go ga tun ku pta ka, zgod nie z prze pi sa mi za łącz -
ni ka nr II Za rzą dze nia Mi ni stra Ochro ny Śro do wi ska Re pu bli ki Cze skiej nr
395/1992, bę dą ce go rów no cze śnie waż nym ga tun kiem eu ro pej skim zgod nie z za -
łącz ni kiem Dy rek ty wy Pta siej.

Prze pi sy kła dą na cisk na ak tyw ną ochro nę i opie kę wy zna czo ne go ga tun ku, i to
zgod nie z se zo no wy mi wy mo ga mi ma ją cy mi istot ne zna cze nie dla roz wo ju ca łej po -
pu la cji (to ki, wy sia dy wa nie jaj, od chów pi skląt, zi mo wa nie). 

Ca ło rocz na ochro na i opie ka nad ga tun kiem po le ga na wy ko rzy sta niu wszyst -
kich prze pi sów praw nych do ty czą cych po lo wań, zwłasz cza pa ra gra fu 2 ustęp 2 za rzą -
dze nia wy ko naw cze go nr 245/2002 do Usta wy nr 449/2001 o ło wiec twie. Kon kret -
nie cho dzi o wy ko ny wa nie po lo wań w prze cią gu ca łe go ro ku (bez ogra ni cze nia
wie ku i płci) na: dzi ki, ku ny le śne Mar tes mar tes i do mo we oraz bor su ki. Te ga tun ki
po wo du ją stra ty za rów no na te re nach lę go wych, jak i w miej scu by to wa nia ga tun ku,
któ ry jest przed mio tem usta no wio ne go ob sza ru ho dow li. Rów nież wszel kie dzia ła -
nia go spo dar cze le śni ków i my śli wych w okre sie od 1 kwiet nia do 15 ma ja każ de go
ro ku mu szą być ogra ni cza ne, a uwa ga po win na być skie ro wa na na za pew nie nie
mak sy mal ne go spo ko ju w bez po śred nim są siedz twie to ko wisk. Wy ko ny wa nie wio -
sen nych prac pie lę gna cyj nych czy ło wiec kich przez dzier żaw ców ob wo dów ło wiec -
kich, ze wzglę du na znacz ną wy so kość nad po zio mem mo rza i zwią za ny z tym moż -
li wy czas ich pro wa dze nia, nie jest zna czą co ogra ni cza ne. 

Już w 2006 r. uda ło się zli kwi do wać nie któ re ma so we im pre zy spor to we urzą -
dza ne w bez po śred nim są siedz twie to ko wisk. W za leż no ści od po trzeb roz wa ża na
jest moż li wość uzna wa nia pew nych te re nów za przej ścio wo chro nio ne, w opar ciu
o prze pi sy ar ty ku łu 13 ustęp 1 Usta wy Cze skiej Ra dy Na ro do wej nr 114/1992 o ochro -
nie przy ro dy i kra jo bra zu, szcze gól nie gdy do ty czy to sta le wy ko rzy sty wa nych, hi sto -
rycz nych to ko wisk czy tra dy cyj nych miejsc lę go wych. Nie odzow ne jest pro pa go wa -
nie wśród spo łe czeń stwa po trze by sku tecz nej ochro ny po pu la cji cie trze wi oraz
te re nów przez nie wy ko rzy sty wa nych, a tak że pro wa dze nie dzia łal no ści edu ka cyj nej
wśród my śli wych, le śni ków i pra cow ni ków ochro ny przy ro dy, by ich po zy ski wać do
wspie ra nia ochro ny cie trze wia na ca łym ob sza rze wy stę po wa nia. 
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Na pod sta wie in wen ta ry za cji cie trze wi wy ko na nych przez Cze skie To wa rzy stwo
Or ni to lo gicz ne w ro ku 2000 w Gó rach Izer skich za re je stro wa no 77 ko gu tów i 29 cie -
cio rek, a w na stęp nym ro ku – 93 ko gu ty i 34 cie cior ki. W 2005 r. dy rek cja Par ku Kra -
jo bra zo we go „Gó ry Izer skie” po da ła li czeb ność łącz ną wy no szą cą 96 pta ków. Na
dzień 31 mar ca 2006 r. my śli wi z kół ło wiec kich okre śli li stan ilo ścio wy cie trze wia na
118 osob ni ków. Ana li zu jąc da ne do ty czą ce li czeb no ści cie trze wia w ca łej Re pu bli ce
Cze skiej, moż na stwier dzić, że obec nie w Gó rach Izer skich ży je 8–12% cze skiej po pu -
la cji cie trze wia. Te ren ten na le ży więc do waż nych w ska li ca łe go kra ju ostoi pta ków
te go ga tun ku.

Or ga nem kon cep cyj nym i wy ko naw czym ob sza ru ochro ny cie trze wia Ji zerská
jest ze spół do rad ców, któ ry na swych spo tka niach bę dzie zaj mo wał się wszel ki mi
spra wa mi do ty czą cy mi tej pro ble ma ty ki. Przy kła do wo, za kry tycz ną wiel kość po pu -
la cji cie trze wia przyj mu je się 100 osob ni ków. W przy pad ku stwier dze nia sta nu kry -
tycz ne go, ze spół do rad ców mu si za pro po no wać dzia ła nia, któ re bę dą zmie rzać do
za pew nie nia li czeb no ści ga tun ku po wy żej tej gra ni cy.

Cho ciaż ob szar ho dow li cie trze wia Ji zerská zo stał wy ty czo ny na pod sta wie pro -
jek tu za pro po no wa ne go przez ko ła ło wiec kie, le śni cy ma ją świa do mość, że je że li ma
być osią gnię ty za ło żo ny cel, za kres dzia łań za pro po no wa nych przez my śli wych mu -
si zo stać roz sze rzo ny tak że o sta no wi sko pra cow ni ków ochro ny przy ro dy, or ni to lo -
gów, a przede wszyst kim po li ty ków. Dla te go już dziś jest przy go to wy wa ny pro jekt
sta tu tu ob sza ru, opra co wa ny przez pra cow ni ków Urzę du Wo je wódz kie go Wo je wódz -
twa Li be rec kie go, Dy rek cję Par ku Kra jo bra zo we go „Gó ry Izer skie”, Cze skie Sto wa -
rzy sze nie Or ni to lo gicz ne i przed sta wi cie li La sów Re pu bli ki Cze skiej. Jak się oka za -
ło, wie le pro ble mów przy spa rza wy pra co wa nie wła snych sta no wisk do ty czą cych
kom plek so wo ro zu mia nej pro ble ma ty ki ochron nej, a tak że opra co wa nie nie zbęd -
nej do ku men ta cji, współ gra ją cej z no wym sta tu tem ob sza ru.

Prio ry te to wym ce lem ochro ny cie trze wia w Gó rach Izer skich na dal po zo sta je
utrzy ma nie i two rze nie no wych bio to pów zlo ka li zo wa nych w od po wied nich wa run -
kach oraz za cho wa nie, a naj le piej pod nie sie nie li czeb no ści miej sco wej po pu la cji.
Z uwa gi na ko niecz ność za pew nie nia roz wo ju ca łe mu re gio no wi gór skie mu za da -
nia te są nie zwy kle trud ne w re ali za cji – mi mo po sia da nia wy star cza ją cych na rzę dzi
le gi sla cyj nych nie zbęd nych do osią gnię cia za ło żo nych ce lów. Te raz cho dzi o to, by ko -
rzy stać z nich kon se kwent nie i od po wie dzial nie wo bec spo łe czeń stwa eu ro pej skie -
go, przy ro dy i sa me go cie trze wia.
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Olek sandr Kra tiuk

Dy na mi ka li czeb no ści i wy biór czość 
śro do wi sko wa cie trze wia w wa run kach 
Po le sia Środ ko we go Ukra iny 
The po pu la tion dy na mics and habitat preferences 
of black gro use un der the con di tions of Cen tral 
Po lis sya in Ukra ine 

Sło wa klu czo we: cie trzew Te trao te trix, dy na mi ka po pu la cji, 
pre fe ren cje śro do wi sko we, Po le sie Środ ko we, Ukra ina

SUM MA RY

The historical data on the population size of black grouse Tetrao tetrix in Central Polissya of
Ukraine were analyzed. In 1962, its population density in the Zhytomyr region was assessed
at 6.9 individuals/1000 ha. From 1975 to 2006, the number of birds declined from 14,700 to
3,676 individuals. The habitat structure of the 81 active leks was studied. 44% of the leks were
established in fields, 36% – on bogs, and 20% – in forests, mainly in young stands of low
density. In most cases (75%), the leks were located 100 m away from forest edge. The presence
of birch woods in the leks, especially those aged 40–50, was very important. Black grouses
favoured a large proportion of linear edge of the habitat, ranging from 500 to 1,500 m/25 ha,
against average 1,234 m/25 ha. 

Key words: black grouse Tetrao tetrix, population dynamic, habitat preferences, 
Central Polissya, Ukraine 

Cie trzew (Tetrao te trix L., 1758) jest in te gral nym skład ni kiem eko sys te mów le -
śnych. Obec nie za sięg te go łow ne go pta ka na Ukra inie jest ma ły; ga tu nek jest kan dy -
da tem do no wej edy cji Czer wo nej księ gi zwie rząt Ukra iny. W XX w. na Po le siu Środ ko -
wym cie trzew był pta kiem do syć po spo li tym, szcze gól nie w pół noc nej czę ści
re gio nu. Bur czak -Abra mo wycz (1928) po da wał, że w re jo nie Ju row skie go i Za my sło -
wic kie go La su zna ne by ły to ko wi ska gru pu ją ce od 1 do 10 pta ków. Cemsz (1936) na
li ście awi fau ny oko lic Do bry nia w re jo nie Wo ło dar ska Wo łyń skie go nie wy mie niał
cie trze wia. Że że rin (1970) in for mo wał o znacz nym wzro ście li czeb nym pta ka w la -
tach 50. w związ ku z usu nię ciem sta rych la sów z od no wie niem brzo zo wym. W koń -
cu lat 60. i po cząt ku 70. XX w. re jon Ży to mie rza zaj mo wał pierw sze miej sce pod
wzglę dem li czeb no ści cie trze wia na Ukra inie. We dług re gio nal ne go za rzą du le śne -
go w Ży to mie rzu za gęsz cze nie cie trze wia na dzień 15 grud nia 1962 r. wy no si ło 
6,9 osob ni ka/1000 ha. 

Me lio ra cje i sys tem od wad nia nia zie mi na le żą do ne ga tyw nych czyn ni ków, któ -
re istot nie wpły wa ją na li czeb ność cie trze wia na Po le siu. Od 1975 do 2006 r. li czeb -
ność cie trze wia w ob wo dzie ży to mier skim zmniej szy ła się z 14 700 do je dy nie 3676
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pta ków (ryc. 1) (Kar pow i in. 2001). Po łu dnio wa gra ni ca za się gu cie trze wia na Po le -
siu Środ ko wym w przy bli że niu prze cho dzi przez ob wo dy Ba ra niw ka – Ży to mierz –
Ma łyń, gdzie pta ki spo ty ka ne są spo ra dycz nie. Głów na część po pu la cji (85%) kon cen -
tru je się w czte rech pół noc nych re gio nach (olew skim, owruc kim, lu giń skim, na ro -
dyc kim). 

Ma te riał i me to dy

Ba da nia do ty czy ły wpły wu czyn ni ków eko lo gicz no -le śnych bez po śred nio od dzia -
łu ją cych na roz miesz cze nie to ko wisk cie trze wia na Po le siu Środ ko wym. Ob ser wa cje
na to ko wi skach pro wa dzo no od mar ca do ma ja w la tach 2003–2005. Opi sa no 81 to ko -
wisk, któ re zna le zi no przy uży ciu sche ma tu Ku zja ki na (1979), i opi sy wa no wy ko rzy -
stu jąc da ne tak sa cyj ne. Opi sa mi ob ję to nie tyl ko sa me to ko wi ska, ale tak że ich oto cze -
nie na po wierzch ni 25 ha, w po dzia le na kwa dra ty o bo ku 500 m. Ta kie po dej ście
da wa ło szan sę na oce nę bio to pu wy zna czo nych to ko wisk oraz wska za nie czyn ni ków
wpły wa ją cych na nie. Uży cie da nych tak sa cyj nych do star czy ło in for ma cji o struk tu -
rze, wie ku, wy so ko ści i zwar ciu ro ślin no ści, ty pie sie dli sko wym la su, za gęsz cze niu
drzew oraz pod szy tu na to ko wi skach. W każ dym kwa dra cie zde fi nio wa no po wierzch -
nie drze wo sta nów brzo zo wych, ich struk tu rę wie ko wą, a tak że drze wo sta ny prze świe -
tlo ne, od dale nie od upraw le śnych, ba gien (otwar tych i za le sio nych), grun tów rol ni -
czych. Określa no od le głość po wyż szych obiek tów od osie dli ludz kich, dróg, pa sów
prze ciw po ża ro wych, po lan, gra nic la su. Osob no mie rzo no dłu gość wszyst kich obiek -
tów li nio wych (Kra tiuk 2006). Dla po rów na nia wpły wu rów no ści roz cią gło ści gra nic
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Ryc. 1. Dynamika liczebności cietrzewia w obwodzie żytomierskim w latach 1979–2006
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ob sza ru wy zna czo nych to ko wisk wy ko rzy sta no wskaź nik zmien no ści DI (Pat ton 1975).
Sto pień zróż ni co wa nia po wierzch ni zde fi nio wa no wskaź ni kiem I za Ba xte rem i Wol -
fem (Tay lor 1975). We wnątrz kwa dra tu mie rzo no dłu gość gra nic i obiek tów li nio wych
i oce nia no ich udział we dług ska li opra co wa nej przez Wła dy szew skie go, w mo dy fi ka -
cji zgod nie z tech ni ką po mia rów, mia no wi cie: zróż ni co wa nie te ry to riów trak to wa no
ja ko sła be przy dłu go ści gra nic i obiek tów li nio wych do 500 m/25 ha (do 1 km/km2),
śred nie 501–1000 m/25 ha (1–3 km/km2), wy so kie 1001–1500 m/25 ha (3–6 km/km2)
i bar dzo wy so kie >1500 m/25 ha (> 6 km/km2) (Wła dy szew ski 1980). 

Wy ni ki i dys ku sja

Bio to py wy zna czo nych to ko wisk cie trze wia zo sta ły po dzie lo ne na trzy pod sta -
wo we gru py (ryc. 2). Naj więk sza część to ko wisk znaj du je się na po lach (44%). Przy
wy bo rze miej sca to ko wa nia cie trze wie pre fe ru ją otwar te bio to py, ze znacz ną zmien -
nością na tu ral nych wa run ków. Spo śród tej gru py, do któ rej za li czo no 36 to ko wisk, są
miej sca o róż nym stop niu an tro po ge nicz nych prze kształ ceń. W szcze gól no ści pięć
to ko wisk jest zlo ka li zo wa nych na grun tach or nych, trzy na po lach. Pod ko niec to -
ków (na prze ło mie kwiet nia i ma ja) moż na tam za ob ser wo wać na stę pu ją cy ob ra zek:
ra no na po lu to ku ją 44 po je dyn cze ko gu ty, po godz. 8 są prze pła sza ne przez by dło,
któ re jest wy pę dza ne na to ko wi sko. Ko ło go spo dar stwa Wo zlia ko we w re gio nie
owruc kim w ob wo dzie ży to mier skim to ku ją ce ko gu ty by ły wy jąt ko wo ob ser wo wa -
ne w od le gło ści 100–150 m od do mów na grun cie or nym i gra ni cy po lnej. Zo sta ły
opi sa ne dwa to ko wi ska na ob sza rze wsi opusz czo nych po ka ta stro fie elek trow ni ato -
mo wej w Czar no by lu. Pta ki to ko wa ły w ob rę bie otwar tych cy pli daw niej szej wsi
Mosz cza ni ca w re gio nie lu giń skim w ob wo dzie ży to mier skim, użyt ku jąc 25 to ko -
wisk zlo ka li zo wa nych na po lach z róż nym udzia łem brzo zy. Ta kie bio to py lo kal nej
po pu la cji użyt ko wa ne są z prze miesz cze nia mi. Sto pień użyt ko wa nia za le ży od wie -
lu czyn ni ków, w szcze gól no ści od -
le gło ści od osie dli, od po wied nich
wa run ków kli ma tycz nych w ko lej -
nych la tach i in nych.

Na ba gnach zlo ka li zo wa nych
zo sta ło 36% to ko wisk. Za zwy czaj
pta ki usta na wia ją tu to ko wi ska na
ob sza rach roz le głych la sów. Pra -
wie wszyst kie to ko wi ska w wa run -
kach Re zer wa tu Po le ski znaj du ją
się na ba gnach. W tych ba da niach

Ryc. 2. Procentowy udział tokowisk
cietrzewia w podziale na trzy typy

głównych biotopów



zo sta ło opi sa nych 29 to ko wisk. Są to ubo gie i czę ścio wo po ro śnię te la sem tor fo wi -
ska z żu ra wi ną. Roz miesz cze nie jest na stę pu ją ce: 1 to ko wi sko na tor fo wi sku oli go tro -
ficz nym, 13 na me zo tro ficz nym, 15 na eu tro ficz nym. 

Na ob sza rach le śnych znaj du je się 16 to ko wisk, któ re sta no wią tyl ko 20% wszyst -
kich to ko wisk. Z tej ilo ści tyl ko 4 są zlo ka li zo wa ne w roz rze dzo nych, su chych od no -
wie niach so sno wych i brzo zo wych, o wy so ko ści od 0,3–0,5 m do 10 m. Spo śród po -
zo sta łych 16 to ko wisk jed no znaj du je się na rocz nej upra wie so sno wej, 2 na ob sza rze
wia tro ło mów, 1 na po ża rzy sku, 1 na tra wie, 4 na łą kach, 3 na te re nach piasz czy stych.
Ostat nie 3 to ko wi ska są in te re su ją ce ze wzglę du na lo ka li za cję na te re nie daw nych
po li go nów woj sko wych. Zi mą ob ser wo wa no tam kon cen tra cje do 100 osob ni ków cie -
trze wia, a na to ko wi skach oko ło 30 ko gu tów. Po opusz cze niu po li go nów przez woj -
sko ob sza ry te zo sta ły po ro śnię te na tu ral nym od no wie niem brzo zo wym i za le sio ne
so sną na ob sza rze Pań stwo we go Go spo dar stwa Le śne go Lu gin ski. Przez ten czas suk -
ce sja nie po ja wi ła się tyl ko na pia skach, na któ rych to ku ją cie trze wie. 

Jest oczy wi ste, że przy wy bo rze miej sca to ko we go cie trze wie pre fe ru ją otwar te
bio to py, gdyż pew na od le głość po zwa la im za uwa żyć nie bez pie czeń stwo. Tym nie -
mniej, pta ki nie chęt nie wy ko rzy stu ją to ko wi ska da le ko od brze gu la su. Znacz nie czę -
ściej miej sca to ków lo ka li zo wa ne są w od le gło ści do 100 m (75%) od gra ni cy la su 
(ryc. 3). Wraz ze wzro stem dy stan su od la su praw do po do bień stwo za ło że nia to ko wi -
ska spa da. 21% to ko wisk od da lo nych jest 101–250 m od gra ni cy la su, a tyl ko 4% znaj -
du je się jesz cze da lej (ryc. 3). Za leż ność tę moż na opi sać li nio wą za leż no ścią lo ga ryt -
micz ną y = –66,09ln(x) + 72,807 (R2 = 0,9803). Mak sy mal na od le głość od brze gu la su
wy no si 300 m, śred nia 99 m. Ta kie roz miesz cze nie jest zna czą co po wią za ne z więk -
szą czę ścią aren to ko wych na czę ścio wo za le sio nych ba gnach, oraz na grun tach le -
śnych (56%), gdzie nie ma du żych ob sza rów otwar tych. Na wet na po lach, gdzie jest
moż li wość lo ka li za cji to ko wi ska w znacz nej od le gło ści od brze gu la su, pta ki rzad ko
to ku ją da lej niż 200 m od ścia ny la su. Praw do po dob nie jest to spo wo do wa ne licz bą
sam ców na to ko wi sku. Po je dyn cze ko gu ty z za sa dy to ku ją bli żej brze gu la su. Na ob -
sza rze Bi gun skie go La su ob ser wo wa łem 6 ko gu tów to ku ją cych po śród pól, oraz
w dwóch miej scach przy le sie od po wied nio to ku ją ce go po je dyn cze go i dwa ko gu ty. 

Pro por cje li nii gra nicz nych są in ną waż ną ce chą to ko wisk cie trze wi. Ich śred nia
dłu gość wy no si ła 1234 m/25 ha. Mak sy mal na dłu gość gra nic za re je stro wa na w ba -
da niach wy no si ła 4875 m/25 ha. Wskaź nik DI dla gra nic we wnątrz kwa dra tu wy no -
si 1,82 (25) (li ma 1,13–3,88). Tym nie mniej, więk sza część to ko wisk zo sta ła zlo ka li zo -
wa na na miej scach, gdzie dłu gość gra nic za wie ra się po mię dzy 500 a 1500 m/25 ha
(ryc. 4). A więc pta ki pre fe ru ją bio to py z naj więk szą moż li wą dłu go ścią gra nic, gdyż
na ta kich te re nach umiej sco wio no naj wię cej to ko wisk (y = 6,4198x + 0,7407; 
R2 = 0,9172). Śred nia po wierzch nia otwar tych bio to pów wy no si 9,5 ha/ 25 ha. Bio rąc
pod uwa gę po wierzch nię te re nów otwar tych (nie bli sko upraw le śnych, pól, upraw)
i otwar tych ba gien, śred nią wiel kość otwar tych bio to pów moż na roz sze rzyć do 
14,8 ha/25 ha. Na 6 to ko wi skach (7,4%) w ogó le nie by ło li nii gra nicz nych. Nie mniej
jednak, 4 are ny to ko we by ły ulo ko wa ne w kwa dra tach po kry tych tyl ko otwar ty mi
bio to pa mi, a 2 – w upra wach le śnych o po kry ciu (zwar ciu) 30–40%. 
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Wy stę po wa nie i od le głość od la sów brzo zo wych, w któ rych zi mą pta ki znaj du ją
opty mal ne że ro wi sko, jest ko lej ną waż ną ce chą po wierzch ni to ko wisk. Wy stę po wa -
nie brzo zy na to ko wi skach cie trze wia przed sta wio no na ryc. 5. W wie lu przy pad -
kach jest to do mi nu ją cy lub istot ny typ drze wo sta nu w ota cza ją cych la sach. 

Śred nia po wierzch nia la sów brzo zo wych wy no si 9,4 ha/25 ha. W więk szo ści
przy pad ków (44,4% to ko wisk) jest to 5,1–10,0 ha/25 ha oraz 0,1–5,0 ha/25 ha (19,8% to -
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Ryc. 3. Rozmieszczenie wyznaczonych tokowisk cietrzewia w zależności od odległości 
od brzegu lasu

Ryc. 4. Długość linii granicznych na tokowiskach cietrzewia
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ko wisk). Po dob ny jest ob raz roz miesz cze nia la sów brzo zo wych star szych niż 20 lat.
Więk szość la sów brzo zo wych zaj mu je do 10,0 ha/25 ha (70,3%). 

Przy roz wa ża niu struk tu ry wie ku la sów brzo zo wych wo kół to ko wisk należy za -
uwa żyć obec no ść la sów po wy żej 30 lat, a tak że, ja ko re gu łę, udzia ł młod ni ków po ni -
żej 20 lat. Te ostat nie są uży wa ne przez pta ki w se zo nie lę go wym (ryc. 6). Naj czę ściej
spo ty ka ne są drze wo sta ny w wie ku 40–50 lat. Po mi mo że pta ki mo gą że ro wać
w drze wo sta nach 20-let nich na grun cie (brzo za za czy na owo co wać w wie ku 16–20
lat), cie trze wie pre fe ru ją la sy co naj mniej 40-let nie i star sze. 

Ko niecz ne jest zwró ce nie uwa gi na zróż ni co wa nie te ry to riów, gdzie zlo ka li zo -
wa ne są to ko wi ska. Śred ni wskaź nik zmien no ści I wy no si 7. Dla więk szo ści to ko wisk

Ryc. 5. Występowanie brzozy na tokowiskach cietrzewia

Ryc. 6. Wiek drzewostanów brzozowych na tokowiskach cietrzewia



ma on war tość od 6 do 10 (44,4%), na stęp nie od 1 do 5 (34,6%). Dla miejsc z naj wyż -
szym wskaź ni kiem zmien no ści moż li we jest wy ja śnie nie nie obec no ści cie trze wia
re la tyw ną struk tu rą otwar tych bio to pów. 

Pod su mo wa nie

Przy wy bo rze miej sca to ko we go cie trze wie pre fe ru ją otwar te bio to py (po la, grun -
ty użyt ko wa ne rol ni czo, otwar te ba gna, itd.). W naj bliż szym oto cze niu le śnym to ko -
wisk znaj du ją się drze wo sta ny brzo zo we, co naj mniej 40-let nie lub star sze, w któ -
rych cie trze wie znaj du ją opty mal ne za so by po kar mu zi mo we go. Prze wa ża ją ca część
to ko wisk znaj du je się na ob sza rach, gdzie udział li nii gra nicz nych zmie nia się w za -
kre sie od 500 do 1500 m/25 ha, i w od le gło ści nie więk szej od 20 m. 
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An drij -Ta ras Basz ta (Andriy-Taras Bashta), 
Mi chaj ło Chy myn (Mykhaylo Khymyn)

Ku ra ki le śne na te re nie za chod niej Ukra iny
Fo rest grouse in the territory of We stern Ukra ine 

Sło wa klu czo we: cie trzew Tetrao tetrix, głu szec Tetrao urogallus, 
ja rzą bek Bonasa bonasia, li czeb ność po pu la cji, za chod nia Ukra ina

SUM MA RY

The number of forest grouse in Western Ukraine has markedly declined over the past 20
years. The black grouse occurs in the Carpathians, Roztocze, Western Polesie, eastern part of
Polesie Żytomirskie and part of Polesie Małe. The population was estimated at 7,500
individuals. The capercaillie was detected in the Carpathians and Polesie. The population
contains 1,800 individuals. The hazel grouse is most numerous among forest grouse living
in the area under study amounting to 13,000 individuals. The paper analyses the causes of
forest grouse population decline and provides proposals for protective treatments. 

Key words: black grouse Tetrao tetrix, capercaillie Tetrao urogallus, 
hazel grouse Bonasa bonasia, population numbers, Western Ukraine 

Ptaki za chod niej czę ści Ukra iny są zba da ne nie rów no mier nie i nie do sta tecz nie.
Do ty czy to zwłasz cza da nych o po pu la cjach ku ra ków le śnych: głusz ca Te trao uro gal -
lus, cie trze wia Te trao te trix oraz ja rząb ka Bo na sa bo na sia. Ce lem pra cy jest okre śle -
nie obec ne go sta nu po pu la cji tych ga tun ków na tym te re nie oraz ana li za przy czyn
zmian ich li czeb no ści.

Cha rak te ry sty ka te re nu ba dań

Za chod nia część Ukra iny le ży w umiar ko wa nej stre fie kli ma tycz nej Eu ro py
Wschod niej. Kraj ten gra ni czy z Bia ło ru sią na pół no cy, z Pol ską, Sło wa cją i Wę gra mi
na za cho dzie oraz z Ru mu nią i Moł do wą na po łu dniu. Te ren po kry wa ją głów nie
rów ni ny i wzgó rza. W tej czę ści kra ju znaj du ją się tak że Kar pa ty z naj wyż szym szczy -
tem – Ho wer lą (2061 m n.p.m.). Do głów nych rzek ob sza ru na le żą: Dniestr, Za chod -
ni Bug, Ty sa i Prut.

Rocz ne opa dy 90% ob sza ru za chod niej Ukra iny wy no szą 450–700 mm, co czy ni
ten te ren do brym dla rol nic twa. Po kry wa śnież na utrzy mu je się 70–100 dni w ro ku.
Na te re nach tych ro sną w więk szo ści la sy mie sza ne i li ścia ste, na pół noc nym za cho -
dzie – so sno we.
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Me to dy

Pod sta wę ni niej sze go ar ty ku łu sta no wią ba da nia na uko we, prze pro wa dzo ne
w cią gu ostat nie go dzie się cio le cia. Do przedstawie nia obec ne go skła du ga tun ko we -
go ku ra ków na te re nach za chod niej Ukra iny wy ko rzy sta no wy ni ki wła snych ba dań,
da ne z li te ra tu ry, an kie ty prze pro wa dzo ne wśród my śli wych i le śni ków, rza dziej da -
ne z in wen ta ry za cji my śliw skich.

W nie któ rych miej scach na te re nach Kar pat, Roz to cza i Po le sia sto so wa ne by ły li -
cze nia gra ją cych sam ców pod czas to ków. W ta kich przy pad kach przy ję to, że sto su -
nek płci wy no si 1:1. Pod czas ba dań te re no wych by ły re je stro wa ne, oprócz stwier -
dzeń pta ków, rów nież zna ki ich obec no ści (śla dy, tro py, reszt ki po kar mu, od cho dy,
miej sca że ro wa nia, pió ra i in.). 

Wy ni ki i dys ku sja

Cie trzew

Za sięg wy stę po wa nia cie trze wia obej mu je pół noc ne i środ ko we te re ny Eu ra zji,
aż po pół noc ne Chi ny i Ko reę. Izo lo wa ne po pu la cje spo ty ka się na te re nach gór skich
w Eu ro pie Środkowej i Za chod niej. W Eu ro pie ku ra ka te go spo ty ka się w trzech stre -
fach: taj gi (Skan dy na wia i Ro sja), gór skiej (Al py, Kar pa ty), nieużytków i ba gien (Eu -
ro pa Za chod nia, Po le sie Ukra iń skie) (Ka mie niarz 2002). 

Cie trzew jest zwią za ny z te re na mi gra nicz ny mi bio to pów otwar tych i pod mo -
kłych (róż ne go ro dza ju ba gna, wil got ne łą ki, tor fo wi ska, do li ny rzecz ne) oraz drzew -
no -krzewiastej ro ślin no ści na skra jach la sów, sa mo sie wów, z obec no ścią brzo zy, a tak -
że zrę ba mi, wrzo so wi ska mi. Ptak ten uni ka zwar tych te re nów le śnych. Na te re nach
gór skich jest spo ty ka ny w stre fie gra ni cy la su i sub al pej skiej.

Wy stę po wa nie i li czeb ność. Cie trze wia spo ty ka się na Ukra inie na te re nie Kar -
pat, Roz to cza, Po le sia Za chod nie go (Wo łyń skie go), wschod niej czę ści Po le sia Ży to -
mier skie go i czę ścio wo Po le sia Ma łe go (Straut man 1963, Ta ta ry now 1975, No wak
i in. 1992, Gu laj 1995, The EBCC 1997; da ne au to rów; por. ryc. 1). 

Pod ko niec XVIII i na po cząt ku XIX w. cie trze wia spo ty ka no prak tycz nie na ca łym
te ry to rium Ukra iny, na po łu dniu aż do wy brze ża Mo rza Czar ne go i Azow skie go
(Chra ne wycz 1926, Du na jew ski 1938, Ki stia kiw ski i in. 1952). Obec nie na Ukra inie
jest to rzad ki ga tu nek lę go wy.

Ge ne ral nie na te re nie Ukra iny w cią gu ostat nich 20 lat li czeb ność cie trze wia
istot nie się zmniej szy ła. Po łu dnio wa gra ni ca are ału na Po le siu prze mie ści ła się o 20–
50 km na pół noc; ga tu nek znik nął w nie któ rych okrę gach (wła dy mir sko -wo łyń skim,
lo ka czyń skim, ró żysz czyń skim na Wo ły niu, okrę gu rów nień skim ob wo du rów nień -
skie go) (Du na jew ski 1938, Ki stia kiw ski 1952, Straut man 1963, da ne au to rów). 
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W ostat nich dzie się cio le -
ciach ga tu nek spo ty ka no na
sa mym po łu dniu Po le sia,
w okrę gu ra dzi wił łow skim ob-
wo du rów nień skie go, a tak że
w okrę gach: bro dow skim, bu-
skim i so kal skim ob wo du
lwow skie go. Zna ne są tak że
przy pad ko we ob ser wa cje
w okrę gu kre mie nic kim ob-
wo du tar no pol skie go (Ta ta ry -
now 1976, 1980; Gu laj 1995,
Tal posz, Py law ski 1998). 

Na Po le siu Ukra iń skim po łu dnio wa gra ni ca wy stę po wa nia cie trze wia prze bie -
ga głów nie przez środ ko wą (na za cho dzie) i czę ścio wo po łu dnio wą część re gio nu.
Na pół no cy te re ny wy stę po wa nia prze cho dzą na Bia ło ruś, na wscho dzie na te re ny
ob wo du ży to mier skie go i na za cho dzie – na te re ny Pol ski. Po za tym izo lo wa na po pu -
la cja ist nie je na Ma łym Po le siu w gra ni cach ob wo du chmiel nic kie go. Na te re nie Po -
le sia Za chod nie go li czeb ność cie trze wia osza co wa no na ok. 6000 osob ni ków, z cze go
na Wo ły niu wy stę pu je 2500, w ob wo dzie rów nień skim – 3500. 

W Kar pa tach cie trzew jest ga tun kiem bar dzo rzad kim, za ni ka ją cym. Sys te ma -
tycz nie ob ser wu je się go na to ko wi skach je dy nie w po łu dnio wej czę ści Kar pat Ukra -
iń skich (okrę gi: tia czew ski, ra chow ski, czę ścio wo miż gir ski) na wy so ko ści 1300–
1670 m n.p.m. Na te re nie Kar pat Ukra iń skich ogól na li czeb ność cie trze wia w la tach
70. XX w. się ga ła 1900 osob ni ków (Ostrow ski 1970), dziś jest oce nia na na ok. 220
sztuk.

Nie wiel ka po pu la cja o li czeb no ści ok. 200 osob ni ków utrzy mu je się na te re nach
Roz to cza Ukra iń skie go, mię dzy in nymi dzię ki funk cjo no wa niu tam po li go nu woj -
sko we go. Ogól na li czeb ność po pu la cji cie trze wia w za chod niej czę ści Ukra iny wy -
no si ok. 7500 osob ni ków. 

Za gro że nia dla po pu la cji. Cie trzew przy sto so wu je się do eks ten syw ne go try bu
pro wa dze nia go spo dar ki w la sach, a w wa run kach kra jo bra zu rol ni czo -prze my sło -
we go wy co fał się w te re ny wy so ko gór skie lub na nieużytki.

Waż ny mi przyczyna mi ne ga tyw ne go wpły wu na po pu la cję cie trze wia są: in ten -
sy fi ka cja go spo dar ki le śnej, za nik od no wień na tu ral nych. Istotne są także: kłu sow -
nic two, zmia ny w pre fe ro wa nych sie dli skach przez wy ci na nie la sów, a tak że wy rę -
by w miej scach gniaz do wa nia, za nik te re nów wil got nych oraz ba gien, nad mier na

Ryc. 1. Obszary występowania
cietrzewia na terenie zachodniej
Ukrainy



pe ne tra cja lu dzi i wy pa sa nie by dła. Praw do po dob nie du ży wpływ ma tak że wzrost
pre sji nie któ rych ga tun ków dra pież ni ków: li sa Vul pes vul pes, je no ta Nyc te reu tes pro -
cy ono ides. 

Bar dzo waż ny mi czyn ni ka mi ne ga tyw ny mi w wa run kach gór skich są: za ra sta nie
to ko wisk wsku tek za prze sta nia wy pa su by dła, wy ka sza nie łąk, za le sie nia, a tak że
de gra da cja ko so drze wi ny wsku tek wy pa sa nia oraz wy ci na nia, nie po ko je nie, kłu sow -
nic two. 

Ochro na. Na Ukra inie cie trzew na le ży do ga tun ków ło wnych. Jesz cze w la tach
1998–1999 do zwo lo ne by ło tak że wio sen ne po lo wa nie na sam ce cie trze wia. Obec nie
na za cho dzie Ukra iny po lo wa nie na cie trze wia jest za bro nio ne z po wo du ni skiej li -
czeb no ści po pu la cji. Ne ga tyw ne tren dy sta nu po pu la cji wpły nę ły na pod ję cie de cy -
zji o włą cze niu ga tun ku do na stęp ne go wy da nia Czer wo nej księ gi Ukra iny.

Pro po no wa ny mi za bie ga mi dla ochro ny ga tun ku są: ogra ni cze nie wpły wu czło -
wie ka oraz dra pież ni ków na po pu la cje, ochro na, za kaz po lo wa nia, ho dow la tych pta -
ków za koń czo na wy pusz cza niem do na tu ral ne go śro do wi ska, a tak że mo ni to ring
sta nu po pu la cji.

Nie zbęd na jest or ga ni za cja sys te mu ob sza rów chro nio nych w miej scach to ko -
wisk i gniaz do wa nia, żwi ro wisk w punk tach ich kon cen tra cji oraz za cho wa nie ci szy
w se zo nie lę go wym.

W re jo nach ni zin nych za cho wa nie ga tun ku za le ży od obec no ści pust ko wi. Waż -
ną ro lę w tym aspek cie speł nia ją ak tyw ne po li go ny woj sko we (np. w mię dzy rze czu
Dnie pru i De sny, pod Ko ro ste niem oraz Ja wo ro wem), któ re za pew nia ją sprzy ja ją ce
wa run ki śro do wi ska dla eg zy sten cji ga tun ku. 

Głu szec

Na tu ral ny za sięg głusz ca obej mu je te re ny Eu ro py Pół noc nej, ob sza ry gór skie
środ ko wej Eu ro py, Azję Za chod nią i część pół noc nej Azji. W Eu ro pie Cen tral nej i Za -
chod niej głu szec wy stę pu je głów nie w te re nach gór skich. 

Na te re nach Ukra iny obec ność głusz ca stwier dzo no w Kar pa tach i na Po le siu.
Ga tu nek ten jest osia dły, zwią za ny jest wy łącz nie z ob sza ra mi le śny mi. Za miesz ku -
je la sy taj gi, z obec no ścią al bo prze wa gą so sny, la sy so sno we z do miesz ką świer ka,
rza dziej la sy mie sza ne so sno wo -brzo zo we i so sno wo -dę bo we, głów nie w drze wo sta -
nach róż nej kla sy wie ku, w po bli żu ba gien, po lan.

W Kar pa tach za sie dla la sy igla ste po ni żej po ło nin na wy so ko ści po wy żej 800 m
n.p.m. Są to głów nie ob sza ry ko so drze wi ny ze zgru po wa nia mi czar nych ja gód, te re -
ny wy stę po wa nia wia tro ło mów al bo la win.

Wy stę po wa nie i li czeb ność. W gra ni cach za chod nich ob wo dów Ukra iny głusz -
ca spo ty ka się obec nie w Kar pa tach, na Po le siu Za chod nim (Wo łyń skim), wschod -
niej czę ści Po le sia Ży to mier skie go (Ta ta ry now 1975, No wak i in. 1992, Gu laj 1995,
Kle stow 1995, The EBCC 1997, Gu zi 1999 i in.). Po łu dnio wa gra ni ca wy stę po wa nia
ga tun ku na Po le siu prze bie ga na po łu dniu w cen tral nej czę ści Po le sia Za chod nie -
go do środ ko wej czę ści Po le sia Ży to mier skie go, na pół no cy prze cho dzi na Bia ło -
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ruś, na wschód – w ob wód ży -
to mier ski; na za cho dzie jej
skraj nym punk tem jest okręg
ka mień sko -ka szyr ski na Wo -
ły niu. 

W cią gu ostat nich 100 lat
za szły istot ne zmia ny w wy stę -
po wa niu głusz ca na Po le siu
Za chod nim. Ga tu nek znik nął
z te re nów okrę gu wła dy mir -
sko -wo łyń skie go i lu boml skie -
go, a w cią gu ostat nich 20–70
lat – z okrę gów: ki wer cow skie -

go, ko wiel skie go, rat now skie go, ró życz szyń skie go, sta ro wy żow skie go, tur skie go
oraz szac kie go na Wo ły niu, du żej czę ści okrę gu be re znow skie go i ko sto pol skie go ob-
wo du rów nień skie go (Do ma niew ski 1933, Du na jew ski 1938, Ki stia kiw ski 1957,
Straut man 1963, Gu zi 1999; da ne au to rów; por. ryc. 2). 

W prze szło ści ob ser wo wa no tak że to ki głusz ca na te re nie okrę gu kre mień skie go
ob wo du tar no pol skie go. Je go wy stę po wa nie stwier dzo no w pół noc nej czę ści ob wo -
du chmiel nic kie go w gra ni cach Ma łe go Po le sia (Gu laj 1995, Kle stow 1995, No wak
W.O, No wak L.M. 1998, Tal posz, Py law ski 1998). 

Obec ny are ał wy stę po wa nia głusz ca jest zwar ty, jed nak ob ja wi ły się ten den cje
do je go zmniej sza nia oraz frag men ta cji na kil ka sub po pu la cji wy spo wych. Ogól na li -
czeb ność po pu la cji za chod nio po le skiej głusz ca wy no si ok. 630 osob ni ków, w tym ok.
280 osob ni ków w ob wo dzie wo łyń skim i 350 – w rów nień skim.

Na te re nie Kar pat Ukra iń skich głu szec wy stę pu je głów nie w ich po łu dnio wej czę -
ści (na Czar nej Gó rze, Gor ga nach, Czyw czy nie, Świ dów ce i in.). Nie wiel ka po pu la cja
praw do po dob nie wy stę pu je jesz cze w Be ski dach Wschod nich. 15 lat te mu li czy ła
ona ok. 60 osob ni ków (Bash ta i in. 1994); obec nie jest ich już tyl ko 15–20. Jej osto je zlo -
ka li zo wa ne są na szczy tach wzgórz, na gra ni cy la sów świer ko wych oraz mie sza nych
w cen tral nej czę ści Be ski dów Sko lew skich. 

Istot ne ne ga tyw ne zmia ny za szły w kar pac kiej po pu la cji głusz ca. W la tach 70.
XX w. jej li czeb ność by ła oce nia na na po wy żej 2300 osob ni ków (Ostrow ski 1970). Dziś
li czy ona ok. 1700 osob ni ków.

Li czeb ność po le skiej po pu la cji ga tun ku w gra ni cach Ukra iny Za chod niej wy no -
si ok. 800 osob ni ków (da ne ofi cjal nej sta ty sty ki). Za zna cza ją się ten den cje ob ni że nia
li czeb no ści, a tak że zmniej sze nia are ału i po cząt ki pro ce su je go dys junk cji.

Ochrona kuraków leśnych

298

Ryc. 2. Obszary występowania
głuszca na terenie zachodniej
Ukrainy



Za gro że nia dla po pu la cji. Li czeb ność ga tun ku jest dość ni ska i wy ka zu je ten -
den cje spad ko we. Do głów nych przy czyn spad ku li czeb no ści na le żą: zmia ny waż -
nych dla ga tun ku sie dlisk wsku tek wy pa sa nia, wy ręb sta rych la sów, de gra da cja to -
ko wisk oraz nie po ko je nie w cza sie to ków i lę gów, frag men ta cja kom plek sów le śnych,
zmniej sze nie po wierzch ni te re nów wil got nych, brak se zo nu ci szy na to ko wi skach
i miej scach lę gów, kłu sow nic two, pło sze nie pta ków przez lu dzi (zbie ra czy grzy bów
i ja gód, tu ry stów, oso by jeż dżą ce po le sie sa mo cho da mi i in.), zmniej sze nie ba zy po -
kar mo wej wsku tek osu sza nia ba gien (znik nię cie żu ra wi ny). Wpływ na li czeb ność
po pu la cji głusz ca ma ją tak że dra pież ni ki: lis, je not, nor ka ame ry kań ska (Kle stow
1994, 1995).

W Kar pa tach po za wy żej wy mie nio ny mi zna cze nie ma ją tak że: opa dy śnie gu i sil -
ny mróz w ma ju, po wo du ją ce śmierć pierw szych lę gów; zwięk sze nie li czeb no ści li -
sa i ku ny le śnej, nie kon tro lo wa na tu ry sty ka, kłu sow nic two (Kru wo gła wyj, Ko sy ło
1994). 

Ochro na. Głu szec jest wpi sa ny do Czer wo nej księ gi Ukra iny (1994). Re ko men do -
wa ne za bie gi dla ochro ny ga tun ku to ogra ni cze nie wpły wu czło wie ka i dra pież ni -
ków na je go po pu la cję i śro do wi sko. Bar dzo waż ne jest za cho wa nie ob wo dów la su
w miej scach to ków i lę gów przez za kła da nie stref ochron nych wo kół nich (w pro mie -
niu 1 km) lub po wierzch ni ochron nych, w któ rych usta na wia się okres ci szy (od
1 mar ca do 1 sierp nia) w ce lu mi ni ma li za cji wpły wu czyn ni ków nie po ko je nia, a tak -
że ogra ni cze nia li czeb no ści dra pież ni ków. W in nym przy pad ku, przy no wo cze snych
me to dach pro wa dze nia go spo dar ki le śnej na Ukra inie, du ża część po pu la cji głusz ca
jest ska za na na zmniej sze nie i roz drob nie nie are ału jej wy stę po wa nia, a póź niej na
wy gi nię cie. Nie zbęd ne jest tak że wysypywanie żwi ru w miej scach kon cen tra cji
głusz ców.

Bar dzo po ży tecz ne bę dzie za ło że nie ho dow li głusz ca, wy pusz cza nia i re kon -
struk cji na tu ral ne go are ału je go wy stę po wa nia (Kle stow 1995). Na Po le siu ta ka moż -
li wość ist nie je na te re nie re zer wa tu cze rem skie go, w Kar pa tach – w Par ku Na ro do -
wym „Sko liw skie Be ski dy”. 

Ja rzą bek

Ja rzą bek, osia dły ga tu nek lę go wy Po le sia i Kar pat, jest naj licz niej szym z ku ra -
ków le śnych za chod niej czę ści Ukra iny, choć je go li czeb ność jest dość ni ska. Wy stę -
pu je naj czę ściej na za ra sta ją cych zrę bach, młod ni kach, drze wo sta nach igla stych lub
mie sza nych z więk szą do miesz ką drzew igla stych. Za sie dla róż ne go ro dza ju la sy
z prze wa gą gę ste go mie sza ne go drze wo sta nu, zwłasz cza so sno wo -brzo zo we go lub
brzo zo we go z do miesz ką so sny, jo dły, obec no ścią wia tro ła mów oraz te re nów ba gni -
stych. Za sie dla tak że mło de drze wo sta ny so sno we i mie sza ne, w przy pad ku do bre -
go roz wo ju war stwy pod szy tu. 

Wy stę po wa nie i li czeb ność. Ja rzą bek na za cho dzie Ukra iny jest spo ty ka ny w re -
gio nie Kar pat, Roz to cza, na za chod nim (Wo łyń skim) Po le siu, wsch od niej czę ści Po -
le sia Ży to mier skie go oraz na Ma łym Po le siu (Ta ta ry now 1975, No wak i in. 1992, Gu -
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łaj 1995, The EBCC 1997, No -
wak W.O., No wak L.M. 1998,
Gu zi 1999, da ne au to rów; por.
ryc. 3). Obec na gra ni ca je go
za się gu na Po le siu na kła da się
mniej wię cej na gra ni ce Po le -
sia Ukra iń skie go, na pół no cy
prze cho dzi na te re ny Bia ło ru -
si, na wscho dzie – ob wo du ży -
to mier skie go i na za cho dzie –
na te re ny Pol ski. 

Izo lo wa na po pu la cja ga tun ku ist nie je na Ma łym Po le siu w gra ni cach ob wo du
chmiel nic kie go; nie daw no ga tu nek był spo ty ka ny na po łu dniu ob wo du rów nień -
skie go, a w la tach 30. XX w. gnieź dził się w okrę gu szum skim i kre mień skim ob wo -
du tar no pol skie go (Chra ne wycz 1929; Go dyń 1939; Ta ta ry now 1976, 1980; Gu łaj 1995;
Tal posz, Py law ski 1998; da ne au to rów). 

Da ne o li czeb no ści ja rząb ka są bar dzo przy bli żo ne. Ga tu nek w re jo nie Kar pat
Ukra iń skich jest spo ty ka ny wszę dzie, jed nak je go naj wyż sza li czeb ność zo sta ła
stwier dzo na w środ ko wym pa sie la sów gór skich. Wiel kość po pu la cji ja rząb ka w Kar -
pa tach w la tach 70. oce nia no na ok. 18 000 osob ni ków (Ostrow ski 1970).

Ca ło ścio wa li czeb ność po le skiej po pu la cji ga tun ku w gra ni cach Ukra iny za chod -
niej wy no si ok. 13 000 osob ni ków (da ne ofi cjal nej sta ty sty ki). W ostat nich la tach na
Po le siu za ry so wu ją się ten den cje do zwięk sze nia li czeb no ści ga tun ku, praw do po -
dob nie wsku tek za ka zu po lo wa nia. 

W Be ski dach Wschod nich po pu la cja ja rząb ka gwał tow nie spa dła w cią gu ostat -
nich 50 lat. Li czeb ność sza cun ko wa na te re nie Be ski dów Sko lew skich wy no si śred -
nio ok. 1 osob ni ka/km2. Jed nak da ne z ca łe go te ry to rium za chod niej Ukra iny świad -
czą o po zy tyw nych tren dach zmian li czeb no ści ja rząb ka w cią gu ostat nie go
dzie się cio le cia.

Za gro że nia dla po pu la cji. Li czeb no ści ja rząb ka za gra ża ją: nie ko rzyst ne zmia -
ny sie dli sko we wsku tek wy pa su oraz wy rę bów wiel ko powierzchnio wych, nie po ko -
je nia w cza sie lę gów, kłu sow nic two, a tak że wy so ka li czeb ność dra pież ni ków.

Ochro na. Ja rzą bek na le ży do ga tun ków łownych, jed nak po lo wa nie na nie go jest
za ka za ne. Ist nie ją pro po zy cje wpi sa nia go do na stęp ne go wy da nia Czer wo nej księ gi
Ukra iny. Za bie gi ochron ne są po dob ne jak w przy pad ku in nych ku ra ków. 
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Ryc. 3. Obszary występowania
jarząbka na terenie zachodniej
Ukrainy



Pod su mo wa nie

W cią gu ostat nich 35 lat od no to wa no gwał tow ne ob ni że nie li czeb no ści po pu la -
cji cie trze wia i głusz ca na ca łym te ry to rium Ukra iny (por. ryc. 4). Pro ces ten nie do -
ty czy ja rząb ka, w li czeb no ści któ re go za ry so wu ją się tren dy wzro sto we.

For ma li stycz ne po dej ście do spra wy spi sów cie trze wi ze stro ny czę ści ko rzy sta -
ją cych upraw my śliw skich nie ade kwat nie na świe tla sy tu ację o sta nie po pu la cji ga -
tun ku. We dług na szych da nych ist nie je nie znacz ne zwięk sze nie li czeb no ści ga tun -
ku na tym te re nie. Jed nak do uzu peł nie nia wy ni ków po trzeb ne są do dat ko we
ba da nia. 
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Ryc. 4. Dynamika
liczebności populacji

kuraków leśnych w ciągu
ostatnich 35 lat na
terenie zachodniej

Ukrainy

Pro ces gwał tow ne go zmniej sze nia li czeb no ści po pu la cji ku ra ków le śnych jest
spo wo do wa ny dzia ła niem czyn ni ków na tu ral nych oraz an tro po ge nicz nych. Do na -
tu ral nych na le żą przede wszyst kim nie ko rzyst ne wa run ki kli ma tycz ne, kłu sow nic -
two, dra pież nic two, w nie któ rych miej scach – ni ska li czeb ność lo kal nej po pu la cji.
Czyn ni ki an tro po ge nicz ne obej mu ją de gra da cję bio to pów (przez me lio ra cję lub za -
le sie nie po lan, łąk, ba gien, nad mier ną frag men ta cję kom plek sów le śnych, wzrost
licz by dra pież ni ków, nie po ko je nie przez nar cia rzy, zbie ra czy owo ców le śnych, tu ry -
stów). 

Wszyst kie ga tun ki ku ra ków le śnych po win ny być ob ję te ochro ną ga tun ko wą
i sie dli sko wą – po le ga ją cą na okre śle niu stref ochron nych dla tych ga tun ków. In nym
waż nym za gad nie niem w ochro nie ku ra ków jest ada pta cja prak ty ki le śnej do roz -
wo ju po pu la cji i ostoi tych pta ków, pro wa dze nie go spo dar ki ło wiec kiej. Waż ne jest
tak że za bez pie cze nie żwi ru na ga stro li ty. Obec nie nie zbęd ne jest za ło że nie ośrod -
ków, w których będą ho dow ane ku ra ki i wy pusz cza ne do na tu ral ne go śro do wi ska ce -
lem odbudowy na tu ral ne go are ału ich wy stę po wa nia (Łu go woj 1986). 



Po dzię ko wa nie

Au to rzy ser decz nie dzię ku ją za stęp cy na czel ni ka za rzą du go spo dar ki my śliw skiej
Pań stwo we go Ko mi te tu Go spo dar ki Le śnej Ukra iny, pa nu My ko li My ro nen ko wi.
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Wnio ski 
z kon fe ren cji

Sy tu acja po pu la cji głusz ca i cie trze wia w Pol sce jest dra ma tycz na. Po mi mo wie -
lu ini cja tyw po dej mo wa nych w za kre sie ak tyw nej ochro ny ich are ał wy stę po wa nia
i li czeb ność zmniej sza ją się w szyb kim tem pie. Do tych czas ze bra ne do świad cze nia
i wy ni ka ją ce z nich po stu la ty osób za an ga żo wa nych w ochro nę nie w peł ni do cze ka -
ły się re ali za cji. W związ ku z tym uczest ni cy kon fe ren cji uwa ża ją za pil ne re ali za cję
po ni żej przed sta wio nych wnio sków.

Sku tecz ność ochro ny ku ra ków le śnych za le żeć bę dzie od ści słej współ pra cy na
szcze blu kra jo wym, re gio nal nym i lo kal nym po mię dzy służ ba mi ochro ny przy ro dy,
le śni ka mi, my śli wy mi, na ukow ca mi i or ga ni za cja mi po za rzą do wy mi. Nie zbęd na
jest ko or dy na cja przez Mi ni ster stwo Śro do wi ska wdra ża nia Kra jo we go Pro gra mu
Za rzą dza nia dla Głusz ca i Cie trze wia.

1. De cy zje do ty czą ce ochro ny ku ra ków le śnych po win ny być kon sul to wa ne z Ko -
mi te tem Ochro ny Ku ra ków ja ko re pre zen tan tem za in te re so wa nych in sty tu cji
i osób zaj mu ją cych się tą pro ble ma ty ką.

2. Stwo rze nie od ręb nych za sad za go spo da ro wa nia la su w osto jach głusz ca, cie trze -
wia i ja rząb ka ja ko do ku men tu Dy rek to ra Ge ne ral ne go La sów Pań stwo wych
i okre śle nie pro ce dur wpro wa dza nia zmian w ist nie ją cych ope ra tach urzą dze -
nio wych.

3. Wy stą pie nie do Za rzą du Głów ne go Pol skie go Związ ku Ło wiec kie go i Dy rek to ra
Ge ne ral ne go La sów Pań stwo wych o przy go to wa nie i wdro że nie pro gra mu re -
duk cji li czeb no ści po pu la cji li sa w osto jach głusz ca i cie trze wia.

4. Wy łą cze nie ostoi głusz ca i cie trze wia z pro gra mów im mu ni za cji li sów prze ciw
wście kliź nie.

5. Ure gu lo wa nie za sad pro wa dze nia za mknię tych ho dow li ku ra ków le śnych i ich
re in tro duk cji. Za sa dy te po win ny być przy go to wa ne wspól nie z Ko mi te tem
Ochro ny Ku ra ków.
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6. Wy pra co wa nie me cha ni zmów eko no micz nych wspie ra ją cych ochro nę ku ra ków
le śnych na grun tach pry wat nych.

7. Opra co wa nie pro po zy cji zmian praw nych zwięk sza ją cych sku tecz ność ochro ny
ku ra ków – w tym po wo ła nie ostoi głusz ca i cie trze wia w miej sce stref ochron -
nych.

8. Przy go to wa nie i pil ne wdro że nie pro gra mu ba dań ge ne tycz nych wszyst kich kra -
jo wych po pu la cji głusz ca i cie trze wia.

9. Kon ty nu acja i roz wi ja nie mo ni to rin gu oraz ba dań na uko wych do ty czą cych istot -
nych pro ble mów ochro ny ku ra ków le śnych.

10. Roz wi ja nie dal szej współ pra cy mię dzy na ro do wej w ra mach ba dań i ochro ny ku -
ra ków oraz wy mia na do świad czeń.

11. Or ga ni za cja ko lej nej mię dzy na ro do wej kon fe ren cji na te mat ochro ny ku ra ków
le śnych w 2009 r.
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