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Analizowano wpływ na liczebność badanej populacji puszczyka Strix aluco takich czynników, 
jak: intensywność prac leśnych, typ siedliska, dostępność pokarmu, temperatura oraz liczba dni 
z opadami śniegu. Cenzusy populacji puszczyka prowadzono z wykorzystaniem standardowej 
metody stymulacji głosowej w latach 2007–2014 na powierzchni 50 km2, zlokalizowanej w La-
sach Kozłowieckich koło Lublina (51°30′N, 22°35′E), na terenie Nadleśnictwa Lubartów (RDLP 
Lublin). Dominującym gatunkiem drzewostanów na całej powierzchni badawczej była sosna zwy-
czajna. Bory porastały 70% powierzchni, a 20% grądy. W każdym sezonie od lutego do kwietnia 
wykonano trzy nocne kontrole. Stwierdzono łącznie 181 terytoriów puszczyka. Wykazano zna-
czące fluktuacje zagęszczeń terytoriów pomiędzy kolejnymi sezonami. Liczba terytoriów wahała 
się w poszczególnych latach od 3,8 do 6,2/10 km2. Mimo przewagi siedlisk borowych na analizo-
wanej powierzchni puszczyki preferowały grądy. W latach z intensywnymi opadami śniegu oraz 
niskimi temperaturami (2010 i 2013) liczba zajętych terytoriów była niższa, jednak zależność ta 
nie była istotna statystycznie. Podobnie gospodarka leśna nie miała znacząco negatywnego wpły-
wu na liczebność terytoriów puszczyków. Ponad połowa (54%) zajętych terytoriów znajdowała 
się w sąsiedztwie miejsc, gdzie prowadzono prace leśne (rębnie i trzebieże). W latach nasiennych 
dębów (2009, 2011 i 2012), kiedy drobne gryzonie (podstawowy pokarm puszczyków) miały pod 
dostatkiem pokarmu, liczba terytoriów była wyższa. Spośród wszystkich analizowanych czynni-
ków jedynie obfitość pokarmu związana z latami nasiennymi dębów miała wpływ na zagęszczenie 
lęgowej populacji puszczyków (r = 0,98, p = 0,000015).
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