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Ssaki

STANOWISKO SMUŻKI (Sicista betulina) KOŁO WARSZAWY      

 Smużka występuje w Karpatach oraz we wschodniej i północno-wschodniej 
Polsce. Najbliżej Warszawy gatunek ten odnaleziono w zrzutkach sów w Karcze- 
wie (UTM EC16) (Pucek i Raczyński 1983). Stanowisko to, jak również inne, zlo-
kalizowane we wschodniej części Mazowsza, zostały stwierdzone 30-40 lat temu. 
Brak było danych, czy obecnie granica zasięgu smużki nadal przebiega w pobli-
żu Warszawy. Istotne dla roztrzygnięcia tej kwestii może być odnalezienie nowego 
stanowiska tego gatunku w Lasach Rembertowsko-Okuniewskich. Zbadaliśmy 
zrzutki puszczyka zebrane 9 VIII 1997 r. w lesie łęgowym w oddziale 68 Nadle-
śnictwa Drewnica (ok. 5 km od wschodniej administracyjnej granicy Warszawy -  
UTM EC19). Zawierały one szczątki 31 osobników kręgowców, wśród których 
były aż 4 osobniki smużki.
   Można przypuszczać, że na terenie badań istnieje dość liczna populacja tego ga- 
tunku. Występująca tam mozaika wilgotnych i suchych lasów oraz niewielkich tor-
fowisk wysokich stwarza dogodne dla smużki środowisko (Pucek 1992). Pomimo 
intensywnych badań nie stwierdzono jej natomiast na lewym brzegu Wisły, np. w 
Puszczy Kampinoskiej (Goszczyński et al. 1993).
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Summary

The analysis of the tawny owl pellets collected on 6 Aug. 1997 showed the presence of the 
Northern Birch Mouse 5 km east of the admistrative border of Warsaw. We found 4 individuals of 
this species among 31 individuals of  vertebrates found in pellets. The study area was covered by the 
mosaic of wet and dry forests with small highmoors.

WYSTĘPOWANIE GACKA SZAREGO (Plecotus austriacus) 
W PUSZCZY KOZIENICKIEJ* 

 Badania nad nietoperzami w Puszczy Kozienickiej prowadzono w latach 1991- 
96 (Kowalski et al. 1996). Zimą spenetrowano 8 przydomowych piwnic oraz silnie 
zniszczony fort położony w pobliżu miejscowości Nagórnik. W odnalezionych 
zimowiskach przeprowadzono po dwie kontrole w okresie hibernacji: na przełomie 
listopada i grudnia oraz w pierwszej połowie lutego. Ogółem skontrolowano je 26  
razy stwierdzając 54 nietoperze. Latem przeszukiwano dzienne kryjówki tych ssaków  
oraz prowadzono odłowy w sieci. 
 Gacek szary obserwowany był zimą w czterech piwnicach w Kozienicach 
(UTM EC 31) oraz w forcie koło wsi Nagórnik (UTM EC 50). W przydomowych 
piwnicach występował w podobnej liczbie jak gacek brunatny (odpowiednio 16 i 
19 osobników). W okresie letnim jedynym stwierdzeniem jest odłowienie 28 VII 94 
dorosłego samca oraz dwu dorosłych karmiących samic w pobliżu stawu w odd-
ziale 125 obrębu Kozienice (UTM EC 31). 
 Gacek szary występuje dość rzadko w Puszczy Kozienickiej. Puszcza Ko- 
zienicka jest położona blisko północnej granicy zwartego zasięgu tego gatunku, 
przebiegającej na wysokości Warszawy i doliny Bugu (Ruprecht 1983, Kowalski et 
al. 1997). Ponadto jest to gatunek silnie synantropijny (Horáček 1975), zatem w 
dużych kompleksach leśnych nie znajduje odpowiednich kryjówek, jakimi są najc-
zęściej budowle wzniesione przez człowieka (Kowalski i Ruprecht 1984).

————————————
*W zeszycie 1-2/96 w artykule pt: „Skład gatunkowy, wybiórczość kryjówek i miejsc 

żerowania nietoperzy w Puszczy Kozienickiej” nie wydrukowano akapitu dotyczący gacka 
szarego. Niniejsza notatka jest uzupełnieniem do wyżej wymienionego artykułu.
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