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Abstrakt

G³uszec nale¿y do najbardziej zagro¿onych gatunków ptaków w Polsce (wystêpuje tylko 
w czterech rejonów), a jego liczebnoœæ szacuje siê na. 480-550 osobników. G³uszec zwi¹zany jest 
z rozleg³ymi kompleksami borów sosnowych, a jego liczebnoœæ zale¿y w du¿ym stopniu od 
sposobu gospodarowania w lasach. W RDLP Lublin jego ostoje znajduj¹ siê w Puszczy Solskiej 
w czterech nadleœnictwach (Bi³goraj, Janów Lubelski, Józefów, Zwierzyniec).Od 2003 r. 
realizowany jest tam program aktywnej ochrony tego gatunku finansowany przez EkoFundusz, 
Wojewodê Lubelskiego i Lasy Pañstwowe. Dzia³ania ochronne polegaj¹ na redukcji drapie¿ników 
(lisa, jenota, kuny), ograniczaniu antropopresji (tablice, szlabany) i kolizji ptaków z ogrodzeniami 
upraw (zastêpowania ogrodzeñ z siatki metalowej ¿erdziami drewnianymi), wycinaniem czeremchy 
amerykañskiej, wprowadzaniu podszytów œwierkowych, budowie zastawek na rowach. Równolegle 
z aktywn¹ ochron¹ prowadzony jest monitoring liczebnoœci g³uszca prze Lubelskie Towarzystwo 
Ornitologiczne. 

Wstêp

G³uszec to gatunek borealny, którego zasiêg geograficzny obejmuje Europê pó³nocn¹, 
œrodkow¹ i wschodni¹ oraz zachodni¹ i pó³nocn¹ Azjê. Spoœród krajów europejskich 
zamieszkuje góry Austrii, W³och oraz Bia³oruœ, Ukrainê i kraje skandynawskie. Jego 
liczebnoœæ ocenia siê na 580 tys., nie licz¹c populacji rosyjskiej szacowanej na 700-800 tys. 
osobników 

Jest gatunkiem osiad³ym, w tym samym rejonie przebywa przez ca³y rok i dlatego jest zale¿ny 
przede wszystkim od warunków œrodowiskowych i od sposobu gospodarowania na danym 
terenie. G³uszec jest jednym z najbardziej zagro¿onych ptaków w Polsce, wpisany zosta³ do 
„Polskiej 

Czerwonej Ksiêgi Zwierz¹t”, figuruje tak¿e w za³¹czniku II Dyrektywy Rady Europy 
o ochronie dziko ¿yj¹cych ptaków (Dyrektywa Ptasia). 

Od dwu stuleci trwa postêpuj¹cy spadek liczebnoœci g³uszca po³¹czony ze zmniejszeniem 
area³u wystêpowania. Ju¿ w latach 60-tych notowany by³ tylko w 5-ciu rejonach kraju: na 
Pojezierzu Kaszubskim z Borami Tucholskim, w Augustowskiem z Podlasiem, Puszczy 
Solskiej, Karpatach Zachodnich i  Sudetach z Borami Dolnoœl¹skimi. Jego liczebnoœæ 
szacowano wówczas na 1300-1500 osobników (Tomia³ojæ 1990). W latach 90-tych 
potwierdzono jego wystêpowanie w 4 rejonach kraju: na LubelszczyŸnie, Podlasiu, 
w Karpatach i szcz¹tkow¹ populacjê w Borach Dolnoœl¹skich (tabela 1). Wyniki 
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inwentaryzacji w 2000 roku (Keller 2000) pozwoli³y oszacowaæ liczebnoœæ ca³ej polskiej 
populacji na 470-570 osobników (480-600). Liczebnoœæ g³uszca na podobnym poziomie 
potwierdza Tomia³ojæ i Stawarczyk (2004).

Zagro¿enia i przyczyny spadku liczebnoœci 

Liczebnoœæ g³uszca w Polsce, w tym tak¿e na LubelszczyŸnie w okresie ostatniego stulecia 
bardzo siê zmniejszy³a (Tucker, Heath 1994). Na podstawie badañ prowadzonych w Polsce 
a równie¿ w krajach skandynawskich mo¿na stwierdziæ, ¿e istnieje wiele przyczyn, które 
spowodowa³y spadek liczebnoœci populacji tego leœnego kuraka. Kilka z nich przedstawiono 
poni¿ej, spoœród których najwa¿niejszymi s¹ zmiany œrodowiskowe i nasilaj¹ca siê presja ze 
strony niektórych ssaków drapie¿nych (przede wszystkim lisa, jenota i kuny). 

Zmiany w strukturze drzewostanów spowodowane gospodark¹ leœn¹ g³ównie: fragmentacja 
drzewostanów poprzez zrêby zupe³ne, u¿ytkowanie rêbne na tokowiskach, zmiana struktury 
i sk³adu gatunkowego drzewostanów oraz runa. 

Drapie¿nictwo. W ostatnich dekadach nast¹pi³ szybki wzrost liczebnoœci niektórych 
drapie¿ników, zw³aszcza lisa, pojawi³y siê nowe, obce gatunki np. jenot. Ponadto 
potencjalnymi wrogami g³uszców s¹: kuna, kruk, jastrz¹b, borsuk i dzik. Wiêkszoœæ tych 
gatunków zawsze ¿y³a w naszych lasach, lecz nie osi¹ga³y one tak wysokiego poziomu 
liczebnoœci jak np. obecnie lis, co zwi¹zane jest z wyk³adaniem szczepionki przeciw 
wœciekliŸnie.

1. Wzrost antropopresji. Niepokojone ptaki maj¹ mniej czasu na ¿erowanie, ci¹gle p³oszone 
trac¹ energiê przy czêstym przemieszczaniu siê, niepokojone kury mog¹ porzucaæ lêgi, a m³ode 
s¹ ³atwiejszym ³upem dla drapie¿ników. Jest to czynnik czêsto niedoceniany, a jak wskazuj¹ 
ostatnie badania bardzo istotny. 

Tabela 1. Ocena liczebnoœci g³uszca w Polsce od 1960 do 2000 r. 
Tab. 1. Capercaillie number in Poland in Years 1960  2000. (1) Region, (2) Number.

Objaœnienia*: Podlasie - Zawadzki et al. 1999, R. Kalski, Pugacewicz 1997, Lubelszczyzna  J. Wójciak, 
Karpaty  W. Cichocki, Sudety i Dolny Œl¹sk  A. Pa³ucki (wg Kellera 2000).  

w latach 1960-65 (G³owaciñski 

2001)
w 2000 r.

koniec lat 90. (Keller 2000)

Pomorze 300-450 0 0

Podlasie 160-200 126-186 110-150 

Lubelszczyzna 400 100-110 150

Karpaty 250-300 420-450 180-200

Sudety i Dolny Œl¹sk 600-625 80 40-50

Polska 1700-2000 726-826 480-550

Region (1)

Liczebnoœæ (2)

wg ró¿nych autorów 

(objaœnienia*)
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2. Polowania i k³usownictwo. Do 1994 roku na g³uszce mo¿na by³o polowaæ. Wprawdzie 
w ostatnich latach liczba pozyskiwanych kogutów by³a niewielka, lecz zwykle gin¹³ 
najwa¿niejszy kogut, co prowadzi³o do rozbijania tokowisk, ponownego d³ugotrwa³ego 
ustalania hierarchii wœród ptaków i w rezultacie do zak³ócania procesów rozrodu. 

3. Kolizje z ogrodzeniami upraw leœnych i z przewodami linii energetycznych.

4. Odwadnianie i eutrofizacja siedlisk, wprowadzanie gatunków obcych (np. czeremchy 
amerykañskiej, dêbu czerwonego), czy gatunków z poza naturalnego zasiêgu (np. buka). 
Zwarte podszyty ograniczaj¹ widocznoœæ, co zwiêksza zagro¿enie powodowane przez 
drapie¿niki. 

5. Inne: np. chemiczne zwalczanie owadów na du¿ych obszarach w rejonie wystêpowania 
g³uszców. 

Prawdopodobnie ¿aden z wymienionych czynników dzia³aj¹cy oddzielnie nie stanowi³by 
istotnego zagro¿enia. Nagromadzenie ich i trwanie na przestrzeni kilkudziesiêciu lat wp³ynê³o 
znacz¹co na stan populacji tego gatunku. Ani objêcie go ochron¹ prawn¹ w 1985 r., ani 
umieszczenie go w Polskiej Czerwonej Ksiêdze Zwierz¹t nie zahamowa³o w znacz¹cy sposób 
spadku liczebnoœci. Z tego powodu w Ministerstwie Œrodowiska, Dyrekcji Generalnej Lasów 
Pañstwowych i EkoFunduszu zorganizowano kilka ogólnopolskich spotkañ osób 
zainteresowanych losem g³uszca. Na zlecenie MŒ przygotowany zosta³ „Krajowy programu 
ochrony populacji g³uszca” (Zawadzka, Zawadzki 1999). Na zamówienie GDLP M. Keller 
(2000) sporz¹dzi³ opracowanie „Wp³yw gospodarki leœnej na populacje g³uszca i cietrzewia” 
i na tej podstawie DGLP wyda³a zalecenia dla gospodarki leœnej w ostojach g³uszca. W Polsce 
w wielu miejscach podjêto dzia³ania na rzecz aktywnej ochrony obu zagro¿onych kuraków. Np. 
na zlecenie Urzêdu Wojewódzkiego w Lublinie powstawa³y równie¿ propozycje dzia³añ 
w Puszczy Solskiej - „Koncepcja ochrony g³uszca na LubelszczyŸnie” (Keller, Piotrowska 
2001). 

Historia g³uszca na LubelszczyŸnie 

Przed kilkoma wiekami g³uszec zasiedla³ ca³y kraj. Jak pisa³ Taczanowski w 1882 r. w „Ptakach 
Krajowych”, w koñcu XIX w. na LubelszczyŸnie g³uszec wystêpowa³ w rejonie obecnych 
nadleœnictw Sobibór i Strzelce oraz w lasach Ordynacji Zamojskich i za jego pamiêci wygin¹³ 
w lasach okolic £êcznej. Liczebnoœæ g³uszca szacowano wówczas na 400-500 osobników. 
W drugiej po³owie XX w. jego zasiêg ogranicza³ siê do lasów po³o¿onych na po³udniu, miêdzy 
Zawichostem a Tomaszowem Lubelskim. Liczebnoœæ populacji g³uszca wg ró¿nych autorów 
utrzymywa³a siê na poziomie 270-350 osobników w okresie miêdzywojennym, do 400-500 tu¿ 
przed II wojn¹. W latach 50-tych liczy³a oko³o 125, w latach 60-tych oko³o 230 osobników, 
natomiast potem prawdopodobnie nast¹pi³ wzrost liczebnoœci do 400 osobników (G³owaciñski 
et al. 1992, Graczyk et al. 1986). Od lat 70-tych nastêpowa³ stopniowy spadek liczebnoœci do 
200 w latach 80 i 100-110 w latach 90-tych (J. Wójciak). Z uwagi na to, ¿e badania prowadzi³o 
wiele osób stosuj¹c ró¿ne metody, a nie prowadzono liczeñ w ca³ym obszarze wystêpowania 
w tym samym roku, trudno oceniæ b³¹d przytoczonych danych. Przeprowadzona 
inwentaryzacja w latach 80-ch pozwala³a oszacowaæ liczebnoœæ tego gatunku na 140 
osobników. 

W latach 90-tych g³uszec wycofa³ siê z nadleœnictw Rozwadów i Goœcieradów, a wczeœniej 
z Roztoczañskiego Parku Narodowego. Obecnie na LubelszczyŸnie g³uszec wystêpuje jedynie 
w Puszczy Solskiej w czterech Nadleœnictwach: Bi³goraj, Janów Lubelski, Józefów 
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i Zwierzyniec. Jedna z ostoi, która po³o¿ona jest w Nadleœnictwie Józefów przechodzi na teren 
Nadleœnictwa Narol (RDLP Krosno). Puszcza Solska jest obecnie najwiêkszym, zwartym 
kompleksem leœnym Lubelszczyzny rozci¹gniêtym na przestrzeni oko³o 90 km, w pasie 
szerokim od kilkunastu do 30 km. Wiêkszoœæ tego obszaru znajduje siê w obrêbie parków 
krajobrazowych: Janowskiego PK i PK Puszczy Solskiej, a tereny jego wystêpowania zosta³y 
w³¹czone do ostoi ptasich Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.

Liczebnoœæ Lubelskiej populacji g³uszca - prawdopodobnie najwiêkszej na ni¿u Polski - ocenia 
siê na 150 ptaków (tabela 2). 

W ka¿dym z wymienionych nadleœnictw znajduje siê po kilka ostoi, w sumie jest ich 16 
o ³¹cznej powierzchni 6026 ha (tabela 3). We wszystkich ostojach decyzj¹ wojewody 

Tabela 3. Strefy ochronne g³uszca w nadleœnictwach RDLP Lublin.
Tab. 3. Protection zones for capercaillie in Regional Directorate of State Forests Lublin (1) Forest district, 
(2) Protection zones, (3) Strict Protection zones.

Nadleœnictwo (1) Strefa ochrony œcis³ej (3)

sztuk ha ha

Bi³goraj 4 1398

Janów Lubelski 5 1554 219

Józefów 4 1493

Zwierzyniec 3 1581 137

razem 16 6026 356

Strefy ochronne (2)

Tabela 2.  Ocena liczebnoœci g³uszca w nadleœnictwach RDLP Lublin. Objaœnienia: Nadl. Bi³goraj * 
- D. Kimak (1991), Nadl. Józefów ** - P. Koœæ (2000), lata 1995 i 1999 inwentaryzacja w nadleœnictwach, 
w 2000 roku - inwentaryzacja  M. Kellera (2000).
Tab. 2. Capercaillie number in Regional Directorate of State Forests Lublin. (1) Forest district, (2) Year.

1989 1990 1995 1999 2000

Bi³goraj 70* 64* 80 60 40

Goœcieradów 10 0 0

Janów Lubelski 80 70 50

Józefów 104 90** 50 50

Zwierzyniec 15 10 10

razem 275 190 150

Nadleœnictwo (1)
Rok (2)

total

total
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Aktywna ochrona g³uszca na LubelszczyŸnie

G³uszec to ptak typowo leœny, borealny, preferuj¹cy rozleg³e kompleksy borów sosnowych. 
Lubelskie ostoje charakteryzuj¹ siê du¿ym udzia³em powierzchniowym siedlisk bagiennych 
i wilgotnych, zw³aszcza w Nadleœnictwie Józefów, gdzie dominuje bór wilgotny. Przewaga 
siedlisk boru œwie¿ego wystêpuje w Nadleœnictwach: Bi³goraj i Zwierzyniec, a boru 
mieszanego wilgotnego w Nadleœnictwie Janów Lubelski. G³uszec to ptak poligamiczny, 
osiad³y, zajmuj¹cy przez lata te same rejony, gdzie zaspokaja wszystkie swoje potrzeby 
¿yciowe. W obrêbie jego ostoi znajduj¹ siê tokowiska, miejsca lêgów, ¿erowiska, miejsca 
odpoczynku, pierzowiska i zimowiska. Na LubelszczyŸnie tokowiska g³uszca zlokalizowane 
s¹ zazwyczaj w g³êbi kompleksu leœnego, w terenach niedostêpnych otoczonych bagnami. 
W ci¹gu ostatniego æwieræwiecza area³ wystêpowania tego gatunku zmniejszy³ siê o oko³o 
25%. Dlatego te¿ ochrona siedlisk ma podstawowe znaczenie dla przetrwania g³uszca 
i wszystkie dzia³ania w ostojach powinny byæ temu podporz¹dkowane. Mo¿na zaryzykowaæ 
twierdzenie, ¿e losy g³uszca zale¿¹ od sposobu gospodarowania w lasach a wiêc od leœników. 

Maj¹c powy¿sze na uwadze, tym bardziej, ¿e RDLP w Lublinie przyjê³a jako swój symbol 
wizerunek g³uszca wziê³a udzia³ w przygotowaniach programu aktywnej ochrony tego gatunku 
(Piotrowska 2004). Jesieni¹ 2003 r. podpisano trójstronn¹ umowê: EkoFundusz  cztery 
Nadleœnictwa (Bi³goraj, Janów Lubelski, Józefów, Zwierzyniec) - RDLP Lublin na okres 3 lat. 
W programie uczestniczy równie¿ Wojewoda Lubelski, finansuj¹cy prowadzony równolegle 
monitoring g³uszca wykonywany przez Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne. 

Celem projektu jest ochrona populacji g³uszca i jego siedlisk w Puszczy Solskiej. 
Najwa¿niejsze dzia³ania mog¹ce doprowadziæ do powstrzymania spadku liczebnoœci g³uszca 
i utrzymania jego populacji na sta³ym poziomie to redukcja nadmiernej liczebnoœci 
drapie¿ników oraz ochrona siedlisk. 

Aby przeciwdzia³aæ zagro¿eniom i zminimalizowaæ niekorzystne dla populacji g³uszca 
czynniki zaplanowano nastêpuj¹ce dzia³ania.

1. Ograniczenie liczebnoœci drapie¿ników. 

Podstawowym zagro¿eniem wymienianym we wszystkich opracowaniach w tym strategii 
ochrony kuraków jest drapie¿nictwo. Proces ograniczania liczebnoœci drapie¿ników, 
zw³aszcza lisa i jenota, w miarê mo¿liwoœci tak¿e kuny odbywa siê poprzez odstrza³ 
redukcyjny. Prowadzony jest na terenie lasów Nadleœnictw: Bi³goraj, Janów Lubelski, Józefów 
i Zwierzyniec ze szczególnym uwzglêdnieniem rejonów przebywania g³uszców. Zajmuj¹ siê 
tym wytypowani myœliwi, cz³onkowie kó³ ³owieckich. Ka¿dy pozyskany drapie¿nik jest 
premiowany gratyfikacj¹ w wysokoœci 50 z³. Nadzór nad t¹ czêœci¹ programu sprawuje 
pracownik nadleœnictwa, który prowadzi ewidencjê oraz znakuje przyniesione zwierzêta 
(fot. 1). 
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Do redukcji zaplanowano 2700 sztuk drapie¿ników w okresie trwania programu (tab. 4). 

2. Ograniczanie antropopresji.  

Zwiêkszona antropopresja bezpoœrednia  p³oszenie i rozbijanie stadek rodzinnych g³uszców 
przez turystów, zbieraczy runa leœnego, nadmierny ruch na drogach leœnych wp³ywa 
niekorzystnie na bezpieczeñstwo g³uszca. Zmniejszenie penetracji ludzi ma szczególne 
znaczenie zw³aszcza w okresie lêgowym, kiedy samica wysiaduje jaja lub kiedy prowadzi 
m³ode. Ptaki nie p³oszone s¹ w lepszej kondycji, mog¹ d³u¿ej ¿erowaæ i lepiej ukrywaæ siê 
przed drapie¿nikami. W celu zapobie¿enia nadmiernej penetracji zaplanowano postawienie 
w odpowiednich miejscach 39 szlabanów oraz 105 tablic ostrzegawczych. Tablice i szlabany 
bêd¹ rozstawione w zale¿noœci od lokalnych potrzeb. Równie¿ szlabany zostan¹ ustawione na 
drogach w miejscach uznanych za najbardziej potrzebne. 

3. Wykonanie zastawek na rowach melioracyjnych. 

Rejony wystêpowania g³uszca na LubelszczyŸnie to w znacznej bory bagienne lub tereny 
z nimi s¹siaduj¹ce. Bardzo czêsto tokowiska po³o¿one s¹ na wyniesieniach, otoczonych 
terenami podmok³ymi. Miejsca takie s¹ naturalnie mniej nara¿one na penetracjê drapie¿ników 
i ludzi. Jednak¿e w lasach tych wykonano wiele kilometrów rowów odwadniaj¹cych teren, co 
zagra¿a g³uszcom. Dzia³ania maj¹ce na celu podwy¿szenie poziomu wody poprzez budowê 
zastawek zapewnia³oby wiêksze bezpieczeñstwo tym ptakom. Zaplanowano budowê 
5 zastawek na terenie nadleœnictwie Janów Lubelski.

4. Usuwanie grodzeñ upraw z siatki, budowa grodzeñ z ¿erdzi drewnianych. 

W ostatnich latach uprawy leœne grodzone s¹ najczêœciej siatk¹ drucian¹, która stwarza 
niebezpieczeñstwo dla g³uszców - nastêpuj¹ kolizje ze s³abo widocznymi ogrodzeniami. 
Zdarzaj¹ siê przypadki zabijania siê ptaków o siatkê. Aby tego unikn¹æ zaplanowano likwidacjê 
ogrodzeñ z siatki o d³ugoœci oko³o 13.5 km i postawienie w to miejsce p³otów drewnianych, 
a w przypadku budowy nowych ogrodzeñ, w miejscach wystêpowania g³uszca, stosowanie 
¿erdzi zamiast siatki. Rozmiar tych prac jest ró¿ny w poszczególnych nadleœnictwach. 
Zaplanowano budowê oko³o 18.8 km grodzeñ drewnianych (fot. 2).

5. Wprowadzanie podszytów œwierkowych, usuwanie czeremchy amerykañskiej.

Aby zachowaæ borealny charakter drzewostanów - odpowiednich dla g³uszca  - zaplanowane 
zosta³y prace maj¹ce na celu usuwanie czeremchy amerykañskiej  gatunku liœciastego, obcego 

Tabela 4. Redukcja drapie¿ników w rejonie wystêpowania g³uszca na LubelszczyŸnie w latach 2003-2006.
Tab. 4. Predators reduction in Capercaillie refuges on Lublin area in the years 2003-2006 (1) Forest 
district, (2) first faze, (3) second faze, (4) third faze, (5) Years 2003-2006.

Nadleœnictwo (1) I etap (2) II etap (3) III etap (4) 2003-06 (5)

Bi³goraj 50 75 60 450

Janów Lubelski 50 209 127 900

Józefów 30 195 150 900

Zwierzyniec 30 93 80 450

razem (sztuk) 160 572 417 2700total
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w borach i we florze Polski. W zale¿noœci od lokalnych warunków powierzchnia wydzieleñ 
z czeremch¹ amerykañsk¹ jest ró¿na w poszczególnych nadleœnictwach. Planuje siê m. in. 
przebudowê sk³adu gatunkowego, w tym czeremcha amerykañska bêdzie usuwana 
w Nadleœnictwie Józefów na obszarze 127 ha. Odbywaæ siê to bêdzie przy u¿yciu rêcznych 
pilarek zaopatrzonych w dozownik selektywnego herbicydu (glifoganu) o ma³ej szkodliwoœci 
dla œrodowiska. U¿ycie herbicydu ma zabezpieczyæ przed odrastaniem czeremchy. 
W jednogatunkowych drzewostanach sosnowych podszyty œwierkowe s¹ dobrym miejscem 
ukrycia dla g³uszca. Zostan¹ wprowadzone wprowadzane na obszarze oko³o 30 ha, w dwóch 
Nadleœnictwach - Janów Lubelski i Józefów. 

6. Zakup, transport i wysypywanie gastrolitów. 

G³uszce od¿ywiaj¹ce siê pokarmem roœlinnym i potrzebuj¹ do jego rozdrobnienia ziaren ¿wiru 
o odpowiedniej wielkoœci, tzw. gastrolitów. W przypadku braku naturalnych pok³adów 
odpowiedniego ¿wiru w lesie, nale¿y go przywoziæ i wysypywaæ w dostêpnych dla g³uszca 
miejscach. Zapobiega siê wtedy migracjom ptaków w poszukiwaniu gastrolitów poza ich 
tereny lêgowe czy ¿erowiskowe. Ptaki w znanym sobie terenie s¹ bezpieczniejsze 
a dostarczone gastrolity u³atwiaj¹ przyswajanie pokarmu i poprawiaj¹ kondycjê ptaków. 
Zakupiony ¿wir jest wysypywany w miejscach, gdzie ptaki maj¹ mo¿liwoœæ obserwacji 
otoczenia i ucieczki w razie pojawienia siê niebezpieczeñstwa. Najlepsze do tego celu s¹ 
pobocza dróg w rejonie wystêpowania g³uszca. 

Prace zwi¹zane z aktywn¹ ochron¹ g³uszca s¹ prowadzone w poszczególnych nadleœnictwach 
w oparciu o wspó³pracê z ko³ami ³owieckimi i w porozumieniu z Wojewódzkim 
Konserwatorem Przyrody. 

Równolegle z aktywn¹ ochron¹ realizowan¹ przez nadleœnictwa prowadzony jest monitoring 
g³uszca, co pozwoli oceniæ na bie¿¹co efekty prowadzenia aktywnej ochrony. Zakres prac 
zwi¹zanych z monitoringiem i os³on¹ naukow¹ finansuje Lubelski Urz¹d Wojewódzki. 
Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne rozpoczê³o monitoring g³uszca z pewnym 
wyprzedzeniem w stosunku do programu aktywnej ochrony w czterech nadleœnictwach RDLP 
Lublin. Przy okazji monitorowane s¹ wszystkie zmiany zachodz¹ce w ostojach. Sprawozdania 
z prowadzonego monitoringu  ka¿dego roku LTO przekazuje do WKP w Lublinie. Wszystkie 
sprawy mog¹ce mieæ wp³yw na populacjê g³uszca omawiane s¹ na spotkaniach roboczych 
leœników, ornitologów i Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody (fot. 3). W ca³oœci programu 
udzia³ kosztów EkoFunduszu wynosi³ - 74%, Urzêdu Wojewódzkiego - 9% a Lasów 
Pañstwowych - 17%.

Obecnie po realizacji trzech etapów programu nasuwaj¹ siê nastêpuj¹ce uwagi dotycz¹ce 
Lubelszczyzny:

1. W dalszym ci¹gu œwiadomoœæ czêœci leœników dotycz¹ca zagro¿eñ g³uszca jest 
niedostateczna. Konieczne s¹ szkolenia i ró¿nego rodzaju regularne spotkania robocze 
leœników (leœniczych, stra¿y leœnej, in¿ynierów nadzoru i nadleœniczych) z ornitologami 
prowadz¹cymi monitoring i Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody, jak równie¿ 
specjalistami w tej dziedzinie. 

2. Istotne problemy zagra¿aj¹ce populacji g³uszca na LubelszczyŸnie nie znikn¹ po 
zakoñczeniu tego programu, dlatego aktywna ochrona nie powinna byæ zakoñczona w 2006 
roku. 

3. Jak wynika z relacji leœniczych ds. ³owieckich liczebnoœæ lisa nie spada, a szczepionki 
przeciw wœciekliŸnie w ostojach g³uszca s¹ wyk³adane z wiêksz¹ intensywnoœci¹.
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4. Koniecznie nale¿y zaplanowaæ wiêcej urz¹dzeñ zatrzymuj¹cych wodê w lesie. Warunkiem 
utrzymania obecnej liczebnoœci g³uszca w Puszczy Solskiej jest zachowanie borów 
bagiennych, utrudniaj¹cych penetracjê ludzi i zwierz¹t.

5. Na LubelszczyŸnie nie ma potrzeby introdukcji g³uszca, natomiast jest koniecznoœæ dalszej 
aktywnej ochrony naturalnej populacji tego gatunku.

Wnioski dotycz¹ce sytuacji g³uszca w Polsce:

1.  Potrzebne jest Rozporz¹dzenie Dyrektora Generalnego Lasów Pañstwowych dotycz¹ce 
w³¹czania zasad ochrony g³uszca do tworzonych operatów. Zmiany w operacie urz¹dzania lasu 
nale¿y wprowadziæ w taki sposób aby dzia³ania gospodarcze dostosowaæ do potrzeb g³uszca 
(dotyczyæ to bêdzie tylko kilkunastu nadleœnictw w skali kraju). W obecnej sytuacji wydane 
przez DGLP „Zalecenia dla praktyki leœnej” ju¿ nie wystarcz¹. 

2.     Wa¿na jest œwiadomoœæ zagro¿eñ g³uszca dla gospodarzy terenu. Je¿eli ochrona ma byæ 
efektywna nale¿y pamiêtaæ, ¿e wszelkie dzia³ania (gospodarka wod¹, turystyka, polowania, 
edukacja, a przede wszystkim prace gospodarcze) nale¿y wykonywaæ maj¹c na uwadze g³uszca 
i jego wymagania. 

1. Dobrym rozwi¹zaniem wydaje siê zatrudnienie przeszkolonego „stra¿nika g³uszcowego” 
przydzielonego do kilku ostoi g³uszca (np. do jednego nadleœnictwa) monitoruj¹cego wszelkie 
zmiany i zagro¿enia. Stra¿nicy ostoi g³uszcowych dzia³aj¹ ju¿ w RDLP Bia³ystok.

2. Zagro¿eniem dla g³uszca jest jego „medialnoœæ”, a jednoczeœnie du¿a wra¿liwoœæ na 
antropopresjê. Wiele osób, a niestety czêsto leœnicy, lub naukowcy ró¿nych specjalnoœci luŸno 
zwi¹zani z t¹ dziedzin¹ wiedzy uwa¿aj¹ siê za specjalistów od g³uszca. Informacje np. 
o nietypowym zachowaniu ptaków szybko przesy³ane s¹ do mediów, co powoduje lawinowy 
wzrost odwiedzin na tokowisk przez osoby niepowo³ane, co stanowi dodatkowe zagro¿enie 
gatunku.

3. G³uszec to gatunek bardzo rzadki, zagro¿ony, wpisany do PCKZ, dla niego utworzono 
obszary specjalnej ochrony ptaków Natura 2000. O jego losach nie powinny decydowaæ osoby 
przypadkowe, nie dysponuj¹ce rzeteln¹, najnowsz¹ wiedz¹. W kraju zajmuj¹ siê tym 
gatunkiem ró¿ne instytucje, organizacje i osoby prywatne. Brak jest koordynacji i informacji 
o prowadzonych dzia³aniach. Dlatego istnieje potrzeba powo³ania Towarzystwa Ochrony 
Kuraków, organizacji spo³ecznej dzia³aj¹cej na podobnych zasadach jak Komitet Ochrony 
Or³ów  koordynuj¹cej  wszelkie dzia³ania ochronne, bêd¹cej doradc¹ Ministra Œrodowiska. 

Active protection of capercaillie Tetrao urogallus in forest districts of Regional 
Directorate of State Forests Lublin. Abstract: Capercaillie is one of the most endangered 
bird species in Poland (their population exists only in 4 regions) its number is evaluated to 480  
550 individuals. Capercaillie lives in extended pine forest, its occurrence relay, in big degree, on 
forest management. In Regional Directorate of State Forests Lublin their refuges are in Solska 
Forest on the area of 4 forest districts (Bi³goraj, Janów Lubelski, Józefów, Zwierzyniec). 
Project of active protection of this bird has been realized since 2003 year, with financial support 
of EkoFundusz Found, Lublin Voivodship Leader and State Forests. Protection activity consist 
in reduction of praeators (fox, marten, raccoon dog), lowering anthropopression (boards, 
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barriers) and collisions with fences (replacing wire fences with pole ones), cutting black cherry, 
introducing spruce understory, building valves on ditches. Parallel to active protection, 
monitoting of capercaillie number is carried out by Lublin Ornithological Society.
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