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Popielicy Glis glis poszukiwano w lasach Pienińskiego Parku Narodowego na podstawie śladów 
pogryzów, kontroli skrzynek ptasich i nietoperzowych oraz nasłuchów charakterystycznych gło-
sów. Na trzech powierzchniach, wyznaczonych w starych lasach mieszanych z dominującym bu-
kiem Fagus sylvatica, oszacowano zagęszczenie populacji popielicy metodą nasłuchu odgłosów 
pilchów podczas nocnej aktywności. Największa część areału popielicy przypadła na lasy z prze-
wagą jodły Abies alba, które zajmują w parku największą powierzchnię. Mniejszy areał zanotowa-
no w drzewostanach z dominującym bukiem, a najmniejszy – z dominującym świerkiem Picea 
abies. Lasy z dominującym bukiem były przy tym siedliskiem preferowanym przez popielicę. 
Najwyższe zagęszczenie populacji wynoszące 7 osobników/hektar stwierdzono na jednej z trzech 
powierzchni próbnych (A) wyznaczonej w drzewostanie z dominacją buka. W roku dobrego owo-
cowania buka odnotowywano wyższe zagęszczenie populacji niż w roku nieurodzaju, czego przy-
kładem są wyniki uzyskane na powierzchni próbnej B, na której w roku nasiennym (2013) za-
gęszczenie wyniosło 4,3 osobników/hektar, a w roku nienasiennym (2012) nie stwierdzono tam 
ani jednej popielicy. Liczebność popielic jednorocznych i starszych (potrafiących wydawać dono-
śne głosy) oszacowano w PPN na 2500 osobników.

Wstęp

W Polsce rozmieszczenie popielicy Glis 
glis, zwanej też pilchem, jest nierównomier-
ne (Jurczyszyn 1997). W północnej i central-
nej części kraju występuje na kilkunastu izo-
lowanych stanowiskach o różnej wielkości 
(Herdegen i in. 2016), a zdecydowanie więcej 

stanowisk gatunku zachowało się na południu. 
Niektóre ze stanowisk w południowej Polsce 
charakteryzują się dużym areałem zasiedla-
nym przez wielotysięczne populacje (np. część 
populacji na Roztoczu Środkowym), a inne są 
małe i, mimo niewielkiego wzajemnego odda-
lenia, wyraźnie od siebie izolowane (Jurczyszyn 
2011).


