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Trzeci lęg puszczyka uralskiego Strix uralensis w Śląskim 
Regionie Ornitologicznym
The third breeding record of the Ural Owl Strix uralensis in 
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Dnia 10.05.2019 podczas wykonywa-
nia obowiązków służbowych, pracownicy 
Nadleśnictwa Katowice: miejscowy leśni-
czy Artur Sosiński, inżynier nadzoru Bo-
lesław Bobrzyk oraz stażysta Mirosław 
Wąsiński, natknęli się na pisklę sowy, sie-
dzące ok. 4 m nad ziemią, na młodym 
buku pospolitym Fagus sylvatica. Uwagę 
stażysty zwróciła nietypowa wielkość i 
kolor pisklęcia wobec znanych mu dobrze 
puszczyków zwyczajnych Strix aluco. Po 
chwili, na najwyższych gałęziach potęż-
nych buków odezwał się głosem zanie-
pokojenia dorosły osobnik. Głos i wiel-
kość wskazywały na puszczyka uralskiego 
Strix uralensis, co potwierdzono później 
na podstawie wykonanych zdjęć. Doro-
sły osobnik starał się przegonić obser-
watorów od młodego ptaka, więc chwilę 
później wszyscy obserwatorzy oddalili się 

zostawiając sowy w spokoju. Po kilku go-
dzinach, w tym samym miejscu, pojawili 
się poinformowani o obserwacji człon-
kowie Górnośląskiego Koła Ornitolo-
gicznego – Radosław Gwóźdź i Szymon 
Beuch. Zastali pisklę siedzące na zwalo-
nym konarze buka oraz dorosłego ptaka 
w koronach drzew. Oba ptaki były w 
ciemnej, melanistycznej formie ubarwie-
nia. Młody ptak został zaobrączkowany i 
umieszczony w bezpiecznym, wyżej usy-
tuowanym miejscu. Na podstawie wielko-
ści pisklęcia i rozwoju lotek oceniono, iż 
ptak wykluł się ok. 20.03, a więc zniesie-
nie musiało nastąpić na przełomie lutego i 
marca. Kolejnej obserwacji na tym stano-
wisku dokonano w dniu 3.06. Widziano 
wtedy ptaka dorosłego z dwoma lotnymi 
młodymi, z których jeden posiadał me-
talową obrączkę. 
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Fot. 2. Znalezione na zwalonym pniu pisklę puszczyka uralskiego Strix uralensis (fot. R. Gwóźdź)
Photo 2. The Ural Owl nestling found on a fallen tree trunk

Fot. 1. Dorosły puszczyk uralski Strix uralensis przyglądał się obserwatorom z koron starych bu-
ków i dębów (fot. R. Gwóźdź)
Photo 1. The adult Ural Owl kept an eye on the observers from the crowns of old beeches
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Powyższe obserwacje miały miejsce na 
terenie Nadleśnictwa Katowice, na ob-
szarze administracyjnym Katowic (woj. 
śląskie). Fragment lasu, w którym obser-
wowano ptaki, stanowił dojrzały, prawie 
200-letni drzewostan bukowy, obfitujący 
w zamierające i złamane w połowie wy-
sokości drzewa. Stanowiły one potencjal-
nie dogodne miejsca lęgowe dla puszczy-
ków uralskich, które zakładają gniazda 
między innymi w złamanych i wypróch-
niałych wierzchołkach pni (Czuchnow-
ski 2005). Nie widziano w okolicy innych 
prawdopodobnych miejsc gniazdowych 
– jak np. starych gniazd ptaków szponia-
stych, czy dużych wypróchniałych dziu-
pli. 

Opisywana obserwacja jest trzecim 
przypadkiem lęgu puszczyka uralskiego 
w Śląskim Regionie Ornitologicznym 
(ŚRO) oraz drugim współczesnym. Pierw-
szy fakt gniazdowania tej sowy miał miej-
sce w 1909 r. nad rzeką Piławą koło Pan-
kowa (gm. Świdnica, woj. dolnośląskie). 
Drugi lęg odbył się już w czasach współ-
czesnych i dotyczył lęgowego ptaka w rez. 
przyrody „Dolina Łańskiego Potoku” w 
powiecie bielskim w 2007 r. (Komisja 
Faunistyczna 2011). Stanowisko to znaj-
dowało się w jedynym leśnym skrawku 
Beskidu Śląskiego, leżącym w graniach 
ŚRO, a więc zaliczało się do prężnie roz-
wijającej się populacji karpackiej. 

Opisywany przypadek z Katowic jest 
więc pierwszym współczesnym lęgiem na 
Śląsku poza zwartym areałem gatunku.

Również poza sezonem lęgowym pusz-
czyk uralski obserwowany jest na Śląsku 
wyjątkowo rzadko. W czasach historycz-
nych widziano go dwukrotnie – pod ko-
niec XIX w. koło Dzierżoniowa oraz w 

1903 r. pod Kluczborkiem (Dyrcz i in. 
1991). Po II Wojnie Światowej wzmian-
kowane są dwa stwierdzenia: 26.09.1969 
martwy samiec w Gołyszu (pow. cie-
szyński) i martwa samica 10.01.1973 w 
Woliborzu (pow. kłodzki) (Ruprecht i 
Szwagrzak 1988). W ostatnich dekadach 
obserwowano ten gatunek w 1990 r., w 
okolicach Koszęcina w Lasach Lubliniec-
kich (Kościelny i Belik 1992). Lasy te są 
obecnie najbardziej regularnym miejscem 
spotkań puszczyków uralskich. Od 2011 r. 
obserwuje się tu co jakiś czas pojedyncze 
osobniki, choć ich gniazdowania wciąż 
nie udowodniono. Inne współczesne ob-
serwacje również pochodzą z Górnego 
Śląska – w 2012 r. ptaka sfotografowano w 
Goczałkowicach-Zdroju, a ptaki po koli-
zjach z pojazdami znajdywano np.: w 2016 
r. w Piekarach Śląskich, czy w 2017 r. w 
Żorach. W grudniu 2017 r. widziano po-
nadto ptaka w Miechowej pod Kluczbor-
kiem, co było najdalszym od naturalnego 
zasięgu współczesnym stwierdzeniem 
puszczyka uralskiego na Śląsku (Obser-
wacje faunistyczne 2012, 2013, 2014, 2017, 
2018, Żurawlew i in. 2018). Łącznie na Ślą-
sku zanotowano około 17 obserwacji tej 
sowy, z czego większość miała miejsce w 
przeciągu ostatnich 10 lat. Obserwowane 
ptaki pochodzą najpewniej z coraz licz-
niejszej i ekspansywnej populacji karpac-
kiej. W polskiej części Karpat gniazduje 
obecnie 910–1340 par lęgowych puszczyka 
uralskiego, co stanowi około 95% popu-
lacji krajowej (Kajtoch i Kociuba 2016). 
Najwyższe zagęszczenia gatunek wyka-
zuje we wschodniej części gór, jednak po-
stępująca ekspansja sprzyja wzrostowi 
liczebności w pasmach, gdzie wcześniej 
był rzadki lub od dawna nie występował. 
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Najbliższe Śląskiemu Regionowi Ornito-
logicznemu pasmo Beskidu Śląskiego i 
Żywieckiego zostało liczniej zasiedlone 
dopiero w ostatnich latach (Tomiałojć i 
Stawarczyk 2003, Jagiełko i Wiśniewski 
2012, Kajtoch i Kociuba 2016). Prawdopo-
dobnie wysycanie odpowiednich nisz w 
karpackich lasach przez puszczyki ural-
skie sprzyja poszukiwaniu nowych tery-
toriów również poza dotychczasowym 
zasięgiem. Odzwierciedleniem tego są z 
pewnością coraz częstsze obserwacje na 
Śląsku czy nawet w południowej Wielko-
polsce (Żurawlew i in. 2018). Skutkiem 
ekspansji dynamicznie rozwijającej się 
populacji puszczyka uralskiego jest rów-
nież opisywany tu stwierdzony pierwszy 
od 110 lat lęg w ŚRO (poza Karpatami).
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Fot. 3. Pisklę puszczyka uralskiego Strix uralensis w środowisku lęgowym pierwszej po 110 la-
tach lęgowej pary tego gatunku na Śląsku poza górami, Katowice, 10.05.2019 (fot. R. Gwóźdź)
Photo 3. The Ural Owl nestling, in the breeding habitat of the first breeding pair (apart from the 
Carpthians) of the species in Silesia since 1909

Obserwowane ptaki w Nadleśnictwie Ka-
towice (dorosły i dwa młode) byływ ciem-
nej, melanistycznej odmianie barwnej, 
dość regularnie obserwowanej w Karpa-
tach (Czuchnowski 2005), co dodatkowo 
może potwierdzać takie pochodzenie 
przynajmniej jednego z rodziców. Bada-
nia dyspersji polęgowej ptaków młodych 
wskazują, że mogą one odlatywać nawet 
200 km od gniazda (Mikkola 1983). Sta-
nowisko katowickie leży zaledwie ok. 45 
km od najbliższych terytoriów w Beski-
dzie Śląskim, a więc w zasięgu osobni-
ków beskidzkich poszukujących nowych 
terytoriów. Odnalezienie w przyszłości 
kolejnych par lęgowych w dużych kom-
pleksach leśnych Górnego Śląska wydaje 
się więc bardzo prawdopodobne. 
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Summary
An adult Ural Owl with a nestling was ob-
served on 10.05.2019 in an almost 200 years 
old beech forest by the staff of Katowice Fo-
rest District. Both birds represented the me-
lanistic form. It was the third breeding re-
cord of this owl in Silesia in 110 years. The 
first one involved a pair found in 1909 near 
Świdnica (Lower Silesia). Ural Owl is a spe-
cies very rarely recorded in the region, also 
outside the breeding season, although it has 
become annual recently. There are around 17 
records so far, most from Upper Silesia. The 
observed birds, including those described 
here, breeding near Katowice, are most likely 
individuals from the growing and expan-
ding Carpathian population. There are aro-
und 1200 pairs breeding in these mountains, 
forming the core of the Polish population. 
As the saturation of suitable habitats in the 
main range takes place, Ural Owls are in-
creasingly observed in the previously unin-
habited places. A reflection of this trend is 
the first contemporary breeding in Silesia 
(outside the Carpathians), described here.
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