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Pilchy, co to takiego?

Większość zwykłych ludzi, w  ogóle nie wie o  ich istnieniu, a  nawet 
pośród biologów wiedza o  tych zwierzętach jest raczej skromna. Ot, 
takie rzadko spotykane „myszy” z puchatymi ogonkami, powie żarto-
bliwie niejeden leśnik, albo uniwersytecki profesor biologii. Za takim 
żartem najczęściej kryje się zwyczajna niewiedza… No bo rzeczywiście 
są to zwierzęta bardzo mało poznane i mało zbadane. Na całym świecie 
„etatowych” badaczy pilchów jest zaledwie kilkunastu. Skąd mamy za-
tem coś o nich wiedzieć, gdzie spotkać, kiedy? Ano w zdobyciu infor-
macji pomoże oczywiście specjalistyczna książka lub internet, z  jego 
encyklopedycznymi opracowaniami. Dowiemy się z tych źródeł, że to 
gryzonie, dalsi krewniacy myszy, świnki morskiej, wiewiórki i chomi-
ka. Jeśli będziemy wytrwali i sięgniemy do opracowań obcojęzycznych 
dowiemy się też wiele więcej szczegółów z  życia tych zwierząt. Ale 
o spotkanie jest rzeczywiście trudno. Tej przyjemności dostępują tylko 
nieliczni.

Pilchy a może duchy? 

W lasach pojawiają się wiosną, by znów zniknąć jesienią. Wychodzą  
ze swych ukryć nocą i  bezszelestnie przemykają wśród gałęzi gdzieś 
wysoko nad ziemią. To skryją się na chwilę w dziupli, to znów biegną 
zapamiętale skacząc z jednej gałęzi na inną. Tu zatrzymają się by zjeść 
jakiś smakołyk, a tam muszą bronić terytorium przed intruzem. Ot ich 
zwykłe leśne życie w mdłym blasku księżycowej poświaty lub mroku 
pochmurnej nocy. W krzątaninie towarzyszy im zazwyczaj tylko nikły 
szelest liści. Jednak czasem, prócz powszechnych nocnych odgłosów 
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ORZESZNICA POPIELICA

KOSZATKA ŻOŁĘDNICA

RYC. 1. Przybliżony zasięg występowania poszczególnych gatunków pilchów w Polsce.
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lasu, można usłyszeć jakieś nieznane piski, prychnięcia, burknięcia, to 
pilchy właśnie zabrały głos. 

Ile jest gatunków pilchów występujących w Polsce?

Poważne opracowania przyrodnicze podają, że w  Polsce występują 
cztery gatunki gryzoni należących do rodziny popielicowatych lub,  
jak kto woli, pilchów. Ich łacińska, naukowa nazwa to Gliridae – są to: 
popielica (Glis glis), żołędnica (Eliomys quercinus), koszatka (Dryomys 

nitedula) i  orzesznica (Muscardinus avellanarius). Wszystkie są pod 
ochroną i wszystkie wpisane są, choć z różną motywacją, do „Polskiej 
Czerwonej Księgi Zwierząt” jako gatunki zagrożone wyginięciem. Naj-
częściej spotykana, a  zarazem najmniejsza spośród nich jest orzesz-
nica, z kolei największa i druga pod względem rozpowszechnienia to 
popielica. Żołędnica i koszatka to pilchy średniej wielkości i choć dla 
specjalisty są nie do pomylenia, to jednak osoba mniej doświadczona 
może ich nie rozróżnić, ponieważ oba te gatunki mają na oczach „ma-
skę Zorro”.

Jura Krakowska jest ostoją Pilchów.

W lasach ciągnących się od Krakowa aż za Olkusz w kierunku Zawier-
cia, w sześciu parkach krajobrazowych województwa małopolskiego, 
to jest w  Parku Krajobrazowym Orlich Gniazd, Dłubniańskim, Do-
linkach Krakowskich, Tenczyńskim Parku Krajobrazowym, Rudniań-
skim i Bielańsko-Tynieckim żyją dość licznie dwa gatunki tych gryzoni 
– popielica i orzesznica.

Umaszczenie pyszczka z dwoma czarnymi pręgami biegnącymi od nosa 

przez oczy aż do uszu jest dość powszechne wśród zwierząt; na przykład 

spośród polskich ssaków „maskę Zorro” przywdział również borsuk, choć 

należy do gromady ssaki drapieżne i nie jest spokrewniony z pilchami.
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DOBRZE

ŹLE

RYC. 2. Trzy przykłady struktury przestrzennej lasu przyjaznej i nieprzyjaznej dla pilchów. 
Zielonymi liniami zaznaczono schematyczne trasy przemieszczania się zwierząt, czerwonymi 
zaś bariery komunikacyjne. Jako zwierzęta nadrzewne pilchy bardzo niechętnie schodzą na 
ziemię i w takich sytuacjach dystanse przez nie pokonywane są zazwyczaj bardzo krótkie.

DOBRZE
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DROGA DWUJEZDNIOWA Z ODPOWIEDNIO ZAGOSPODAROWANYM  
GÓRNYM PRZEJŚCIEM DLA ZWIERZĄT 

RYC. 3. Schemat trzech podstawowych typów przyjaznych pilchom przejść nad drogami 
stanowiącymi liniowe bariery komunikacyjne w ich środowisku. Konstrukcja musi być 
uzależniona od lokalnych warunków oraz możliwości inansowania.

GRUNTOWA DROGA LEŚNA DROGA ASFALTOWA JEDNOJEZDNIOWA

 6



6

RYC. 4. Most linowy gotowy do zawieszenia nad gruntową drogą śródleśną. Zwracają uwagę 
zielone „rękawki” zabezpieczające przebiegające mostem zwierzę przed sowami. Na dalszym 
planie widać również schrony.

RYC. 5. Most linowy najlepiej montować już na miejscu. Lina, siatka na rękawek (zielona)  
i schron (czarny) przygotowane do montażu.
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Popielica

Popielica to gatunek gryzoni pędzących nocny i nadrzewny tryb życia. 
Do aktywności budzą się o zmierzchu, czasem nawet jeszcze przed za-
chodem słońca, a zasypiają przed świtem. Na spoczynek dzienny wy-
korzystują dziuple naturalne, ale też chętnie zamieszkują budki lęgowe 
dla ptaków. Czasem zakładają gniazda w śródleśnych lub przyleśnych 
budynkach – leśniczówkach, i  zabudowaniach gospodarczych. Życie 
pędzą raczej dość wysoko wśród koron drzew schodząc jednak niżej 
choćby w  poszukiwaniu orzechów laskowych albo malin. Na ziemię 
schodzą bardzo niechętnie. Popielice to zwierzęta hibernujące. Zimę 
spędzają najczęściej samotnie. Czasem jednak zdarza się tak, że w zi-
mowym gnieździe znaleźć można nawet kilka osobników! Te piękne 

Zanotowany w Słowenii światowy rekord głębokości hibernacji popielicy to 

100 m pod powierzchnią ziemi. Zwierzątko znaleziono w wapiennej jaskini 

krasowej na jednej z licznych tam półek.

RYC. 6. Most linowy właśnie zawisł. Teraz pilchy będą mogły swobodnie i bezpiecznie 
przechodzić nad drogą.
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RYC. 7. Dwa typy sztucznych schronień dla pilchów. Tuba zwana też „budełkiem” zrobiona 
jest ze specjalnego dwuwarstwowego arkusza polipropylenowego, budka natomiast jest 
drewniana.
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gryzonie ogrzewają się nawzajem zapobiegając groźbie przemarznię-
cia. W takich wypadkach najczęściej są to młode jeszcze nie w pełni 
usamodzielnione, które zostają na zimę z matką, a czasem zostają tyl-
ko młode popielice radząc sobie same, bo matka znajduje sobie inną 
norkę. Takie miejsca pod ziemią, w których zimują popielice to hiber-
natoria i choć są zwierzętami nadrzewnymi to zimę spędzają w pod-
ziemnych norach około 30-70 cm pod powierzchnią. Na hibernatoria 
chętnie wykorzystują szczeliny skalne, w które zagłębiają się nawet na 
kilkanaście metrów. Popielica przesypia całą zimę budząc się co około 
trzy tygodnie tylko po to by „skontrolować” panujące warunki w obra-
nym przez nią hibernatorium. Okres hibernacji dla popielic zaczyna się 
jesienią, najczęściej na przełomie września i października, czasem jed-

RYC. 8. Orzesznica
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nak nawet późnym latem. Osobniki dorosłe zapadają w letarg, nawet 
o miesiąc wcześniej niż tegoroczne młode. Hibernacja trwa do wiosny, 
z reguły do drugiej połowy maja, a wyjątkowo nawet do końca czerw-
ca. To urocze stworzenie pozostające w stanie letargu jest jak zmęczone 
zabawą dziecko! Można by było je dotykać, głaskać, przekładać z miej-
sca na miejsce, a ono zupełnie nic sobie z tego nie robiąc po prostu śpi!

Jest to zwierzę mniejsze od wiewiórki. Masa jej ciała wynosi od 80 
o 240 gramów, a w okresie jesiennym dochodzi nawet do 320 g.

RYC. 9. Budka dla pilchów jest dobrym schronieniem zarówno dla orzesznicy jak i popielicy. 
Dzięki otworowi wejściowemu umiejscowionemu od strony pnia konkurencja ze strony 
ptaków jest znacznie mniejsza. Zwraca też uwagę plastikowa obejma, która nie kaleczy drzewa 
tak jak gwoździe standardowo używane do zawieszania skrzynek.

Największym śpiochem okazał się pewien samiec, który wybudził się 

z hibernacji w połowie lipca, by już po miesiącu, to jest w połowie sierpnia 

ponownie zapaść w zimowy letarg – ale czy można go w takim wypadku 

nazwać zimowym?
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RYC. 10. Otwory wejściowe do budek często są rozgryzane przez popielice i w ten sposób 
powiększane. Nawet dorosła samica swobodnie przechodzi przez otwór o średnicy 4 cm, 
jednak duży samiec nierzadko nie jest w stanie przez niego się przecisnąć.

Długość ciała popielicy waha się pomiędzy 13-18 cm. Ogon ma 
nieco krótszy, mierzący 11-15 cm na całej długości równo owłosiony 
sprawia wrażenie puszystego choć od spodu włosy są krótkie i przyle-
gające, na bokach i od strony grzbietowej długie i odstające jakby roz-
czesane na boki. Uszy popielicy są okrągłe, niezbyt duże i nieznacznie 
wystają z futerka. Umaszczenie całego ciała zwierzęcia jest popielate 
lub szare, od strony grzbietowej jest jednolite, choć czasem na karku 
pojawiają się delikatne odcienie brązu lub rudości; od spodu futerko 
jest białawoszare lub białe, czasem jakby lekko zabrudzone na piersi 
kolorem żółtordzawym. Oczy ma duże i czarne, wyraźnie widać też 
długie gęste wibrysy (wąsy czuciowe). Przy dokładnych oględzinach 
ogona widać na nim jakby pierścieniowe karby. Są to miejsca, w któ-
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rych skóra łatwo pęka i może być zrzucona. Pozbawiony skóry ogon 
szybko obumiera i  odłamuje się pozostawiając owłosiony kikut. Ta 
właściwość jest przystosowaniem antydrapieżniczym, podobnie jak 
odrzucanie ogona przez jaszczurki. W niektórych środowiskach nawet 
co czwarta popielica ma skrócony ogon (po odrzuceniu jego części).

Pokarm popielicy stanowią głównie nasiona i owoce – dzikiej wiśni, 
trzmieliny, jabłoni, maliny, jeżyny, leszczyny, buka, dębu, grabu, klonu, 
lipy – ale wiosną gdy brak jeszcze tych specjałów zjadane są też inne 
części roślinne – pąki liściowe, kwiaty, kora z młodych pędów. Jednak 
popielica nie jest wyłącznie jaroszem. Swoje posiłki wzbogaca o bez-
kręgowce – głównie larwy owadów, owady dorosłe np. ćmy, pajęczaki, 
małe ślimaki skorupowe. Zdarza się również, że ten sympatycznie wy-
glądający gryzoń przemienia się w drapieżnika i rabuje jaja z ptasich 
lęgów, a  czasem nawet zabija pisklęta (głównie sikor i  muchołówek 
oraz innych drobnych wróblaków).

RYC. 11. Plastikowa tuba, będąca czymś w rodzaju budki i zarazem pudełka, jest również 
dobrym schronem dla pilchów. Jej wymiary (11cm / 11 cm / 40 cm) i podwójna ścianka 
zapewniają zwierzętom komfort. Zwraca uwagę sposób zamontowania „budełka” pod gałęzią, 
oraz patyk stanowiący kładkę od pnia do wejścia do schronienia.
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Popielice zasiedlają głównie lasy liściaste i mieszane, na siedliskach 
typu grądowego, unikając jednak drzewostanów jednowiekowych 
i jednogatunkowych. Stąd duże kompleksy jednorodnej buczyny  cha-
rakteryzują się niską atrakcyjnością dla tych gryzoni poza ścisłym 
okresem owocowania. Wtedy „pusta” prawie bukowina zaludnia się 
nagle licznymi zwierzętami zwabionymi tu z innych części lasu dużą 
ilością pokarmu wysokiej jakości. Popielice nie zamieszkują środowisk 
podmokłych – łęgów i  olsów oraz brzezin. Bardzo rzadko można ją 
spotkać również w siedliskach typowo borowych.

Popielice dojrzałość płciową uzyskują w drugim roku życia. Do roz-
rodu przystępują raz w roku najczęściej na przełomie lipca i sierpnia. 
W latach kiedy kwitnienie drzew ciężkonasiennych czyli dębów i bu-
ków jest słabe (drzewa takie owocują obicie co kilka lat) co zwiastuje 
nieurodzaj bukwi i żołędzi popielice mogą w ogóle nie przystępować 
do rozrodu. W jednym miocie rodzi się 2 do 8 młodych, są one nagie, 
ślepe i całkowicie nieporadne. Szybko jednak zaczynają porastać futer-
kiem, a oczy otwierają po około trzech tygodniach, by już po miesiącu 

RYC. 12. Popielica
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RYC. 13. Pogryzy popielicy na bukwi – widoczne ślady zębów. Popielica w charakterystyczny 
sposób, poprzez odgryzienie jednej klapy osłony, dostaje się do nasiona buka, które stanowi 
dla niej bardzo cenny pokarm.

zacząć samodzielnie opuszczać gniazdo. Gdy młode są już dość duże 
i zaczynają być samodzielne, samica często spędza czas w innym ukry-
ciu odwiedzając tylko swoje potomstwo.

Struktura socjalna populacji popielic jest typu klanowego. Z hiber-
nacji jako pierwsze wybudzają się samce zajmując duże terytoria.

Po wybudzeniu się samic samce zabiegają aby te zamieszkały we-
wnątrz ich terytorium. W zależności od sytuacji (siły samca oraz zasob-
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Największe opisane terytorium popielicy miało prawie 8 ha powierzchni, 

natomiast najmniejsze obejmowało koronę jednego rozłożystego dębu.

ności środowiska leśnego) na jednym terytorium samca zamieszkują 
najczęściej dwie, trzy lub cztery samice. Rolą samca jest utrzymanie 
terytorium i obrona jego granic przed konkurentami oraz prokreacja, 
rolą samic jest wychowanie młodych.

Głównymi wrogami naturalnymi popielic są sowy, głównie pusz-
czyk, a w mniejszym stopniu kuna. Popielice w momencie zagroże-
nia ratują się spadając na ziemię nawet z dużej wysokości. Zaraz po 
upadku szybko szukają najbliższego drzewa i wspinają się ku górze. 

W spadaniu pomagają im pachowe i pachwinowe fałdy skórne oraz 
owłosiony, spłaszczony ogon tworzące razem rodzaj spadochronu. 
Jednak za śmiertelność popielic odpowiedzialna jest głównie zima. 
Hibernacji nie przeżywa wielokrotnie więcej osobników niż zjada-
nych jest przez drapieżniki. Popielice w warunkach naturalnych do-
żywają nawet sześciu lat.

Orzesznica

Orzesznica to gatunek gryzoni pędzących nocny i  nadrzewny tryb 
życia. Do aktywności budzą się o  zmierzchu, często nawet jeszcze 
przed zachodem słońca, a zasypiają przed wschodem. Na spoczynek 
dzienny wykorzystują dziuple naturalne, ale też chętnie zamieszkują 
budki lęgowe dla ptaków. Czasem budują gniazda wolne uwite wśród 
gęstych krzewów lub rozwidlenia gałęzi. Poruszają się i  życie pędzą 
raczej w dolnej partii lasu wśród krzewów koron niższych drzew. Od 
czasu do czasu wchodzą dość wysoko, ale zdarza się również, że scho-
dzą bardzo nisko, na przykład w poszukiwaniu malin albo jagód. Na 
ziemię schodzą raczej niechętnie. Orzesznice to zwierzęta hibernują-
ce podobnie jak wszystkie pilchy. Zimę spędzają najczęściej samotnie. 
Choć są zwierzętami nadrzewnymi, to zimę spędzają w podziemnych 
norach głębokich do około 30 cm pod powierzchnią ziemi. Niekiedy 
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hibernują zagrzebane tylko w ściółkę i przykryte śniegiem. Orzesznica 
przesypia całą zimę budząc się dość regularnie co około dwa – trzy 
tygodnie tylko po to by „skontrolować” warunki panujące w miejscu 
przebywania. Okres hibernacji dla orzesznic zaczyna się jesienią, naj-
częściej na przełomie września i października, czasem jednak dopiero 
pod koniec października, trwa zatem pięć – sześć miesięcy. Osobniki 
dorosłe zapadają w  letarg nawet o  miesiąc wcześniej niż tegoroczne 
młode. Hibernacja trwa do wiosny, z reguły do połowy maja, lub do 
początku czerwca. Jest to zwierzę mniejsze od myszy. Masa jej ciała 
wynosi od 10 do 22 gramów, a w okresie jesiennym dochodzi nawet do 
28 g. Długość ciała waha się pomiędzy 6-9 cm. Ogon jest nieco krótszy 
i mierzy 5-8 cm, na całej długości równo owłosiony, z włosami przy-
legającymi i nie tworzącymi puszystej kity. Uszy ma okrągłe, niezbyt 
duże, nieznacznie wystające z futerka. Umaszczenie całego zwierzęcia 

RYC. 14. Orzesznica
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jest rudopomarańczowe jednolite od strony grzbietowej; od spodu fu-
terko jest białawokremowe lub żółtawe, czasem białe. Oczy są duże 
i  czarne, wyraźnie widać też długie gęste wibrysy (wąsy czuciowe). 
Podobnie, jak w  przypadku popielicy, przy dokładnych oględzinach 
ogona widać na nim jakby pierścieniowe karby. Są to miejsca, w któ-
rych skóra łatwo pęka i może być zrzucona. Pozbawiony skóry ogon 
szybko zamiera i  odłamuje się, pozostaje tylko owłosiony kikut. Ta 
właściwość jest przystosowaniem antydrapieżniczym. W  niektórych 
środowiskach nawet co piąta orzesznica ma skrócony ogon (po odrzu-
ceniu jego części).

Pokarm orzesznicy stanowią głównie nasiona i owoce – dzikiej wi-
śni, trzmieliny, jabłoni, maliny, jeżyny, borówki, leszczyny, buka, dębu, 
grabu, klonu, lipy, ale wiosną w okresie mniejszej zasobności środowi-
ska konsumowane są też inne części roślinne (pąki liściowe, kwiaty). 

RYC. 15. Orzesznica w letargu. Zwierzątko zwinięte w kulkę dodatkowo przykrywa się 
ogonkiem – im mniejsza powierzchnia zewnętrzna, tym łatwiej zachować resztki ciepła.
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RYC. 16. Typowe gniazdo orzesznicy ma kształt zwartej kuli zbudowanej z zeszłorocznych, 
opadłych liści. W środku zazwyczaj wyścielone jest miękkim łykiem, trawą, bądź rzadziej 
sierścią innych zwierząt.

Orzesznica, tak jak wszystkie pilchy, nie jest wyłącznie jaroszem. Swo-
je posiłki wzbogaca o bezkręgowce – głównie larwy owadów, owady 
dorosłe – np. ćmy, pajęczaki. Zdarza się również, że ten sympatycznie 
wyglądający gryzoń przemienia się w drapieżnika i rabuje jaja z pta-
sich lęgów.

Orzesznice zasiedlają głównie lasy liściaste i  mieszane na siedli-
skach typu grądowego unikając jednak drzewostanów jednowieko-
wych i jednogatunkowych. Stąd duże kompleksy jednorodnej buczyny  
charakteryzują się niską atrakcyjnością dla tych gryzoni poza ścisłym 
okresem owocowania. Wtedy „pusta” prawie bukowina zaludnia się 
nagle licznymi zwierzętami zwabionymi tu z innych części lasu dużą 
ilością pokarmu wysokiej jakości. Nie jest rzadkością, że orzesznice 
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RYC. 17. Typowe gniazdo popielicy to otwarta od góry miseczka zbudowana wyłącznie ze 
świeżo zerwanych liści – na zdjęciu ulokowane na zeszłorocznym gnieździe sikory. Budulec 
stanowi zawsze materiał dostępny w najmniejszej odległości od wejścia do skrzynki. Bywa tak, 
że w skrzynce zawieszonej na dębie gniazdo zbudowane jest z liści buka (taka sytuacja jest 
przedstawiona właśnie na zdjęciu), a to dlatego, że ulistniona gałąź buka była bliżej wejścia 
niż gałąź dębu.

zamieszkują łęgi, a nawet można ją spotkać w siedliskach typowo bo-
rowych.

Orzesznice dojrzałość płciową uzyskują w drugim roku życia. Do 
rozrodu przystępują raz lub dwa razy w roku, najczęściej na przełomie 
czerwca i  lipca, a potem sierpnia i września. Nie stwierdzono u nich 
wstrzymywania rozrodu w wypadku spodziewanego nieurodzaju bu-
kwi czy żołędzi jak robią to popielice. W jednym miocie rodzi się 2 do 
8 młodych, najczęściej 4, są one nagie, ślepe i całkowicie nieporadne. 
Szybko jednak zaczynają porastać futerkiem, a oczy otwierają po około 
dwóch tygodniach, by już po miesiącu zacząć samodzielnie opuszczać 
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RYC. 18. Po niepokojeniu zwierzęcia podczas badań zawsze było ono wynagradzane jakimś 
smakołykiem – jeden orzech laskowy i szczypta nasion słonecznika. Nie chodzi o zwabienie 
zwierząt, do sztucznych ukryć, ale o to, aby w ich pamięci zatarło się złe wrażenie ze spotkania 
z badaczem, który przecież ciężko je wystraszył. Dzięki zostawionemu poczęstunkowi gryzoń 
będzie bez oporów wracał do danej budki.

gniazdo. Gdy młode są już dość duże i zaczynają być samodzielne, sa-
mica często spędza czas w innym ukryciu odwiedzając tylko swoje po-
tomstwo.

Struktura socjalna populacji orzesznic jest związana ze ścisłym te-
rytorializmem samic i półkoczowniczym trybem życia samców. Z hi-
bernacji obie płcie wybudzają się mniej więcej razem. Po wybudzeniu 
się samica zajmuje terytorium. Rolą samca jest tylko zapłodnienie, nie 
biorą one udziału w opiece i wychowaniu młodych.

Głównymi wrogami naturalnymi orzesznicy są sowy, przede 
wszystkim puszczyk, a w mniejszym stopniu kuna. Orzesznice, tak jak 
popielice, w  momencie zagrożenia ratują się spadając na ziemię na-
wet z dużej wysokości. Zaraz po upadku szybko szukają najbliższego 
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Mimo drapieżniczych skłonności orzesznicy kilkakrotnie stwierdzono, że 

zdarza się także pokojowe współistnienie tego ślicznego zwierzątka i sikory 

zamieszkujących tę samą skrzynkę.

drzewa i wspinają się ku górze. Jednak za śmiertelność orzesznic od-
powiedzialna jest głównie zima. Hibernacji nie przeżywa wielokrotnie 
więcej osobników niż zjadanych jest przez drapieżniki. Oiarą tej pory 
roku może paść nawet 80% młodych urodzonych tego lata. Orzesznice 
w warunkach naturalnych dożywają nawet sześciu lat.

Gdzie je można spotkać?

Zarówno popielice i orzesznice na terenie Parków Krajobrazowych 
Jury Krakowskiej występują dość powszechnie. Zgodnie z wymoga-
mi siedliskowymi unikają lasów jednogatunkowych i jednorodnych 
wiekowo – litych buczyn, borów sosnowych pozbawionych drugiego 
piętra i warstwy podszytu, czy gęstych ciemnych borów świerkowych. 
Dla obu gatunków bardzo ważne jest wysokie zwarcie koron drzew 
i/lub podszytu, to znaczy taka struktura przestrzenna lasu, aby pilchy 
nie musiały schodzić na ziemię, na której czują się niepewnie. Wiąże 
się z tym również dostępność pokarmu. W średniowiekowym lesie 
sosnowym pozbawionym podszytu spotkać można tylko borówki 
i  gdzieniegdzie maliny oraz jeżyny, natomiast lite starsze buczyny 
najczęściej w  ogóle pozbawione są jakiejkolwiek innej roślinności 
mogącej wzbogacać bazę pokarmową pilchów. Choć mniej ważna 
jest sama kwestia wieku drzewostanu, a co za tym idzie dostępność 
miejsc naturalnych ukryć. Jeśli jest duża dostępność pokarmu, to po-
pielicę i orzesznicę możemy spotkać w lasach stosunkowo młodych, 
w których dziupli jest niewiele. 

Aby jakiś kompleks leśny był zamieszkały przez pilchy, musi być 
dość duży. Przyjmuje się, że 2500 ha to minimalna wielkość lasu 
dla popielic, a orzesznicom wystarczy tylko około 700 ha. Ale oczy-
wiście tylko w sytuacji, gdy cały kompleks jest złożony z odpowied-
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RYC. 19. Mapa występowania dwóch gatunków pilchów w sześciu parkach krajobrazowych Jury 
Krakowskiej. Kolorem szarym (okrąg) zaznaczono kompleksy leśne, w których stwierdzono 
występowanie popielicy, kolorem pomarańczowym – orzesznicy. Okręgi dwukolorowe – 
pomarańczowo-szare – oznaczają kompleksy leśne, w których stwierdzono występowanie obu 
gatunków. Nierzadko w tym samym schronieniu podczas kolejnych kontroli spotykane były 
zarówno orzesznice jak i popielice.
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nich środowisk. Jeśli na przykład mamy nawet duży kompleks leśny 
o wielkości 3000 ha, ale 2000 ha to stosunkowo młode drzewostany 
sosnowe bez podszytu, czyli bez drzew i krzewów dających pilchom 
pokarm, to popielica nie będzie tam występować, choć orzesznica 
prawdopodobnie już tak.

Co zagraża pilchom?

Głównym zagrożeniem dla pilchów jest fragmentacja ich środowi-
ska, czyli przecinanie lasów barierami trudnymi do przebycia przez 
zwierzęta (na przykład drogami) w  ten sposób, że przestają one być 
z punktu widzenia potrzeb tych gryzoni jednym funkcjonalnym kom-
pleksem. Kolejnym zagrożeniem jest zmniejszające się powierzchnie 
lasów, a  zwłaszcza starych lasów liściastych oraz zastępowanie zróż-
nicowanych, bogatych lasów o  charakterze naturalnym „uprawami” 
leśnymi, czyli drzewostanami jednogatunkowymi i jednowiekowymi.

Jak chronić pilchy?

Pilchy można chronić na wiele sposobów. Niektóre z nich są dość 
tanie i  proste od strony organizacyjnej, inne wymagają dużych 
projektów obejmujących zarówno wysoki poziom inansowania 
jak i wielką pracę logistyczno-organizacyjną, wiele uzgodnień i ze-
zwoleń. Do tych pierwszych należy choćby rozwieszanie skrzynek 
w których pilchy mogą zamieszkać. Miejsca ukryć, to po pokarmie 
drugi co do ważności czynnik decydujący o atrakcyjności danego 
lasu dla tych sympatycznych zwierząt. Łatwo można im pomóc 
zapewniając schronienia w miejscach gdzie jest mało starych drzew 
– tak zwanych drzew dziuplastych. Sposobem wymagającym więcej 
zaangażowania i wysiłku jest podsadzanie drzew i krzewów owo-
cujących w siedliska ubogie w pokarm i zbyt jednorodne. Sadząc 
choćby samą leszczynę bardzo ułatwimy pilchom życie dając im 
więcej pożywienia, ale również tworząc bogatszą strukturę prze-
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RYC. 20. Trzy młode popielice w gnieździe. Są już na tyle duże, że matka z nimi nie mieszka, 
tylko odwiedza je nocami dokarmiając swoje wiecznie głodne potomstwo.
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strzenną lasu. Wreszcie najtrudniejszą ze względów inansowo-or-
ganizacyjnych jest walka z fragmentacją środowiska. Wymaga ona 
tworzenia korytarzy ekologicznych, zalesiania nieleśnych, a kluczo-
wych dla komunikacji fragmentów nieużytków, a często budowania 
połączeń nad barierami liniowymi jakimi są drogi i linie kolejowe 
biegnące przez las.

Co dzieje się na Jurze Krakowskiej?

W roku 2013 w sześciu parkach krajobrazowych położonych na Jurze 
Krakowskiej (Parku Krajobrazowym Orlich Gniazd, Dłubniańskim, 
Dolinkach Krakowskich, Tenczyńskim Parku Krajobrazowym, Rud-
niańskim i  Bielańsko-Tynieckim) Zespół Parków Krajobrazowych 

RYC. 21. Orzesznica
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Województwa Małopolskiego (ZPKWM) rozpoczął projekt czynnej 
ochrony pilchów, stając się dobroczyńcą dla tych sympatycznych 
gryzoni. Projekt ten trwał również w roku 2014, a pozytywnie od-
działywać będzie jeszcze przez wiele lat w przyszłości. Jakiekolwiek 
działania można było podjąć dopiero po uzyskaniu środków inanso-
wych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w  Krakowie (WFOŚiGW), który tym samym przyjął rolę 
mecenasa.

Całe przedsięwzięcie składało się z dwóch etapów. W pierwszym 
roku zespół specjalistów – z  irmy BIOEXPERTS – na podstawie 
wcześniejszych swoich badań prowadzonych na Jurze (lata 2006-2010 
również we współpracy z  ZPKWM) wytypowali miejsca i  założy-
li 15 transektów po dwa lub trzy w każdym ze wskazanych parków. 
Transekty składały się z plastikowych tub specjalnej konstrukcji, które 
stanowią sztuczne schronienia dla pilchów – tak zwane „budełka”. Na-
zwa ta powstała ze złączenia słowa budka i pudełko. Przez cały sezon 
aktywności letniej tych gryzoni kontrolowano regularnie czy pilchy 
zamieszkały w stworzonych z myślą o nich miejscach. 

Taka inwentaryzacja pozwoliła na stwierdzenie obecności bądź 
nieobecności orzesznicy i popielicy w danym kompleksie leśnym oraz 
pozwoliła oszacować względne zróżnicowanie ich zagęszczeń. Ponad-
to przeprowadzono poszukiwania pogryzów pozostawionych na bu-
kwi przez popielicę – to też bardzo dobry sposób stwierdzenia ich 
występowania. Dodatkowo sporządzone zostały, dla całego obszaru 
jurajskich paków krajobrazowych mapy siedlisk sprzyjających – opty-
malnych, „prawie sprzyjających” – suboptymalnych i  niesprzyjają-
cych występowaniu pilchów. Wzięto tu pod uwagę przede wszystkim 
strukturę przestrzenną danego drzewostanu, jego zróżnicowanie i bo-

W Tatrach orzesznica zamieszkuje piętro regla górnego i kosodrzewiny, 

a okres jej letniej aktywności trwa w takich warunkach trzy – cztery 

miesiące.
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RYC. 22. Dwie młode orzesznice w budce z gniazdem pierwotnie zbudowanym przez popielicę  
o czym świadczą świeże bukowe liście. Matka tych młodych materiał gniazdowy nieco 
uzupełniła (liście zbrązowiałe) i przebudowała konstrukcję, tak, aby żyło jej się komfortowo. 
Taka sytuacja przejmowania wzajemnie swoich gniazd przez oba gatunki pilchów nie jest 
niczym nadzwyczajnym.
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RYC. 23. Popielica

gactwo, skład gatunkowy podszytu i runa oraz wiek drzew i ich poten-
cjalną dziuplastość.  Dzięki tym działaniom ustalono jaki potencjał, 
jako ostoja dla pilchów, ma teren objęty ochroną parkową (ZPKWM) 
na Jurze Krakowskiej. Ponieważ zarówno wcześniejsze badania, te 
z lat 2006-2010, jak i prowadzone obecnie potwierdziły, że Jura Kra-
kowska jest ważną ostoją tych rzadkich i ginących zwierząt. W roku 
2014 podjęto pierwsze działania ściśle ochronne. W każdym z sześciu 
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RYC. 24. Orzesznica

parków rozwieszono, na powierzchniach o dokładnie określonej cha-
rakterystyce, po 50 drewnianych budek dla pilchów typu „angielskie-
go”. Budki te charakteryzują się budową niejako odwrotną do budowy 
zwykłych budek lęgowych dla ptaków. Odwrotność ta polega na usy-
tuowaniu otworu wejściowego od strony pnia, co w znacznym stopniu 
ogranicza konkurencję o miejsce ukrycia między pilchami i ptakami 
(głównie sikorami i muchołówkami). Prowadzono również dalszą in-
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wentaryzację zarówno na transektach „budełek” jak i na świeżo zało-
żonych powierzchniach budek drewnianych.

Ponadto dzięki staraniom pracowników Zespołu Parków Krajo-
brazowych Województwa Małopolskiego udało się w trzech Parkach 
powiesić mosty linowe dla pilchów nad drogami dzielącymi lasy na 
mniejsze fragmenty (PK Orlich Gniazd, Tenczyński PK i Rudniański 
PK). Mosty linowe to pierwsze w Europie rozwiązanie mające na celu 
ułatwić tym nadrzewnym gryzoniom przechodzenie na drugą stronę 
drogi. Podobne rozwiązanie zostało już kilka lat temu zastosowane 
z  dobrym skutkiem w  Japonii, jednak na starym kontynencie takie 
działanie jest pionierskie.

Czy są dalsze plany?

Podjęte i  wykonane działania na terenie sześciu Jurajskich Parków 
Krajobrazowych są ważnym, bo pierwszym, krokiem w  systemowej 
ochronie pilchów w Polsce. Niestety z wielu powodów, choć program 
zakrojono na szeroką skalę, to niemniej podjęte prace mają charak-
ter lokalny. Wszystkie dotkliwe dla gryzoni z rodziny popielicowatych 
problemy piętrzą się wciąż w wielu sąsiednich i trochę odleglejszych re-
jonach. Sytuacją idealną byłoby podjęcie podobnych działań nie tylko 
w pozostałych parkach krajobrazowych województwa małopolskiego, 
ale objęcie ochroną czynną również pilchów z województw sąsiednich 
– śląskiego, podkarpackiego i  świętokrzyskiego. Ochrona przyrody 
przynosi najlepsze rezultaty jeśli prowadzona jest w miejscach gdzie 
jest jeszcze co chronić oraz wtedy gdy obejmuje jak największe obszary.
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