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SOWY (STRlGIFORMES) PARKU NARODOWEGO GÓR
STOLOWYCH - WSTEPNE WYNIKI BADAN.
OWLS OF THE STOLOWE MOUNTAINS NATIONAL PARK
- PRELIMINARY RESULTS.
ROMUALD MIKUSEK
Park Narodowy Gór Stolowych, ul. Sloneczna 31,57-350 Kudowa Zdrój
Streszczenie W latach 1995-96 na terenie Parku Narodowego Gór Stolowych i otuliny, wykazano w sezonie legowym obecnosc pieciu gatunków sów. Ich liczebnosc, od najliczniejszej,
przedstawia sie nastepujaco: wlochatka - 19 stanowisk, puszczyk - 17, sóweczka - 9, puchacz
-6-8, uszatka - 2. Wiekszosc par wykryto w granicach parku. Puszczyk zajmuje glównie obszary zblizone charakterem do regla dolnego (2,7 par/lO km\ Uszatka w Górach Stolowych
jest bardzo nieliczna (ok. 2 pary). Pozostale trzy gatunki sów, bedac nielicznymi badz srednio
licznymi, osiagaja na tym obszarze jedne z najwiekszych zageszczen w Polsce. Wlochatka
gniazduje tu na wysokosci 620 - 850 m npm, w zageszczeniu ok. 3 par/lO km2, sóweczka na
wys. 680 (485) - 750 m w zageszczeniu ok. 1,4 par/lO km2, zas puchacz na wys. 600 - 850 m
w zageszczeniu 0,8 - 1,1 par/lO km2.
Abstract. Five owi species were recorded from the area of the Stolowe Mountains National
Park during the breeding season 1995 -96. The number of localities was: Tengmalm's Owi 19, Tawny OwI-17, Pygmy Owl- 9, Eagle Owl- 6 -8, Long-eared Owl- 2. Most pairs were
observed within the Park territory. The Tawny Owi inhabits mainly the area characteristic of
the lower montane belt (2.7 pairsllO km\ The Long-eared Owi is rare in the Stolowe Mts (c.
2 pairs). The remaining three owi species, being not very abundant or moderately abundant,
reach in this area one of the biggest densities in Poland. The Tengmalm's Owi nests at 620 850 m a. s. l. at the density of c. 3 pairs/IO km2, the Pygmy Owi at 680 (485) - 750 m a.s.l., c.
1.4 pairs/IO km2, and the Eagle Owi at 600 - 850 m a.s.l., c. 0.8 - 1.1 pairs/IO km2

.

WSTEP
Podobnie jak cala fauna, równiez swiat ptaków Gór Stolowych nie doczekal sie do tej
pory kompleksowych opracowan (Dyrcz i Mikusek 1996). Sposród ptaków gniezdzacych
sie tutaj, na szczególna uwage zasluguja sowy (Strigiformes), ~ wzgledu na swoja liczebnosc
i róznorodnosc gatunkowa. W okresie pierwszych dwu lat dzialalnosci Pracowni Naukowej
Parku Narodowego Gór Stolowych (sezony 1995, 1996) rozpoczeto badania skladu
jakosciowego, liczebnosci oraz preferencji siedliskowych wszystkich gatunków sów
wystepujacych w tej czesci Sudetów.
Badania sów wymagaja specjalnych metod nastawionych
na wykrywanie
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poszczególnych gatunków, stad wyniki badan z obszarów lesnych, na których nie
prowadzono wielokrotnie powtarzanych kontroli, sa obarczone duzym bledem. Dlatego
obok rutynowych badan awifaunistycznych na terenie PNGS, podjeto próbe oceny
liczebnosci sów oparta na kontrolach poswieconych tej tylko grupie ptaków.
Informacje na temat sów z obszaru PNGS i otuliny pochodzace z okresu poprzedzajacego
utworzenie parku narodowego maja charakter wyrywkowy (pax 1925, Heinze 1933,
Tomialojc 1990, Dyrcz. i in. 1991). Mimo to penetracja ornitologiczna w okresie
przedwojennym byla tu doSC znaczna, dlatego, przy pewnych spekulacjach, mozna w
przyblizeniu przesledzic zmiany liczebnosci puchacza (Bubo bubo) w obecnym stuleciu.
W przypadku pozostalych gatunków sów jest to raczej niemozliwe. Opis terenu badan
mozna znalezc w szeregu publikacji (np. Sarosiek i in. 1967, Martynowski i Mazurski
1978, Szefer i Malek 1995, Staffa 1996). Podkreslic nalezy, ze sztucznie wprowadzony
swierk porasta tu ok. 90% powierzchni lesnej, co w glównej mierze decyduje o skladzie
awifauny legowej. Elementem istotnie wzbogacajacym sa skaly piaskowcowe wypietrzajace
sie w wielu miejscach wysokimi scianami.

METODY
W okresie IV-V 1995 r. i od konca II do konca V 1996 r. przeprowadzono 35 kontroli
nocnych polaczonych ze stymulacja glosowa. W 1996 roku ze wzgledu na trudne warunki
terenowe (dlugie zaleganie grubej pokrywy snieznej), wabienie prowadzono glównie wzdluz
odsniezonych dróg, stad liczebnosc puszczyka (Strix aluco), którego aktywnosc glosowa
w cyklu rocznym jest wczesna i krótka, moze znacznie odbiegac od liczby rzeczywistej. Ze
wzgledów ochronnych, tereny optymalne dla legów puchacza (Bubo bubo) penetrowano
szczególowo dopiero w okresie po wykluciu sie pisklat. Tylko wyjatkowo stosowano dla
niego stymulacje glosowa, gdyz gatunek ten bardzo slabo reaguje na wabienie. Sóweczka
(Glaucidium passerinum) wabiona byla najintensywniej w godzinach wschodu i zachodu
slonca, oraz wielokrotnie w porze nocnej. Dodatkowo za dnia przeszukiwano dogodne dla
sów biotopy legowe. Inne szczególy na temat metod wykrywania niektórych gatunków,
podano przy ich opisie. Dla okreslenia ocen liczebnosci oparto sie na skali Tomialojcia
(1990). Zageszczenia ogólne sa podawane w przeliczeniu na cala powierzchnie Parku
Narodowego Gór Stolowych. Wszystkie obserwacje sóweczki zostaly zaakceptowane przez
Komisje Faunistyczna.

WYNIKI
Na terenie Parku Narodowego Gór Stolowych i jego otuliny w sezonie legowym
wykazano piec gatunków sów: puchacza, sóweczke, puszczyka, uszatke (Asio otus) oraz
",?o-<"'~~ochatke
(Aegolius funereus).
QO\o\ Puchacz (Bubo bubo). Nieliczny ptak legowy. Góry Stolowe byly prawdopodobnie
jedna z niewielu enklaw"WPolsce, gdzie puchacz przetrwal kryzys liczebnosci, który mial
miejsce na przelomie wieków (Tomialojc 1990, Dyrcz i in. 1991), glównie na skutek
tepienia ze strony czlowieka (Sokolowski 1948). Wiele wskazuje na to, iz ostatnie legi
puchacza na Slasku mialy miejsce w latach dwudziestych naszego stulecia, wlasnie w tej
czesci Sudetów. Istnieje tez pewne prawdopodobienstwo, ze utrzymaly one ciaglosc, gdyz
po 15-letniej przerwie stwierdzono je tutaj jako legowe ponownie (pax 1925). W latach
80. wykryto na tym terenie trzy stanowiska puchacza (Dyrcz i in. 1991).
W latach 1995-96 wykazano ogólem 6-8 par puchacza, przy czym rzeczywista liczbe
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par mozna z duza ostroznoscia szacowac na 8-10. Jedno ze stanowisk znajduje sie w strefie
ochronnej parku, pozostale zas znaJduja sie wjego obrebie. Zageszczenie ogólne w granicach
PNGS wynosi 0,8-1,1 par/lO km . Stanowiska legowe polozone byly na \\)'sokosci 600850 m. Odleglosci pomiedzy sasiadujacymi parami \\)'Diosly 2,5 - 4 km (srednio 3 km).
Jego aktywnosc, podobnie jak wiekszosci pozostalych gatunków sów, w duzej mierze
zalezala od warunków pogodo\\)'ch. Stwierdzony okres aktywnosci glosowej terytonalnych
sarnców mial miejsce od konca lutego do konca marca. Nie \\)'kluczone, ze pierwsze glosy
godowe mozna uslyszec tu jednak duzo wczesniej.
Do 1at 90. z terenu Slaska znanych bylo 17 stanowisk lego\\)'ch puchacza (Dyrcz i in.
1991) . Wedlug Pugacewicza (1995) w Polsce gniazduje 160-180 par lego\\)'ch. Opierajac
sie na dotychczaso\\)'ch doniesieniach, na terenie badan moze \\)'stepowac do 5% krajowej
populacji puchacza, a stwierdzone zageszczenie nalezy do najwiekszych w Polsce.
Srodowisko. Na terenie stanowisk puchacza \\)'stepowaly nastepujace elementy otoczenia:
• duze nachylenie terenu
• sciany skalne, lub co najmniej pojedyncze bloki lub filary skalne
• przeswietlony drzewostan, najczesciej buko\\)', rzadziej mieszany bukowoswierko\\)' lub starodrzew swierko\\)'
• obecnosc w poblizu otwartej przestrzeni (np. lak)
Zabiegi ochronne. Zgodnie z rozporzadzeniem z dnia 6 stycznia 1995 roku (Dz. U. Nr
13, poz. 61), obok ochrony gatunkowej, równiez stanowiska puchacza podlegaja specjalnej
ochronie. Polega ona na tworzeniu stref ochronnych wokól miejsc rozrodu o promieniu
200 m, a w okresie od l lutego do 31 sierpnia w promieniu 500 m, w których obowiazuje
zakaz przebywania i wprowadzania zmian. Wsród stwierdzonych stanowisk na terenie
Gór Stolo\\)'ch,jedno polozone jest w obrebie planowanego, a inne juz istniejacego obszaru
ochrony scislej. Dla dalszych trzech miejsc lego\\)'ch utworzono strefy ochronne, które
zostaly oznakowane w terenie. Puchacz jest bardzo wrazli\\)' na niepokojenie, w "'Yniku
czego bardzo latwo porzuca leg, nawet z piskletami (np. Mikkola 1983). W obrebie arealu
posiada Z\\)'kle kilka miejsc, czasem znacznie oddalonych od siebie, gdzie w róznych
latach odbywa legi. W zwiazku z tym, aby go skutecznie chronic na tym terenie, nalezaloby
raz utworzone strefy ochronne utrzymywac przez szereg lat, jako potencjalne miejsca
rozrodu. Przebieg szlaków w obrebie stref ochronnych powinien byc zmodyfikowany, albo
calkowicie lub okresowo zamkniety.
Sóweczka (Glaucidium passerinum). Nieliczny lub srednio liczny ptak lego\\)'.
Pierwsze informacje o jej \\)'stepowaniu z terenu Gór Stolo\\)'ch pochodza sprzed ponad
100 lat (pax 1925). W okresie powojennym, do momentu rozpoczecia badan, stwierdzona
byla tu czterokrotnie: 24 III 1984 - l ptak (poza granicami PNGS) (Zagórski w: Dyrcz i in.
1991) i 6 V 1993 - po l osobniku w trzech róznych miejscach (A. Dyrcz i W. Zdunek).
Miejsca tych obserwacji nie pokrywaja sie z \\)'mienionymi nizej.
Specjalne poszukiwania w latach 1995-96 pozwolily \\)'kryc dziewiec stanowisk z
nawolujacymi samcami lub parami ptaków, wszystkie w granicach Parku Narodowego
(akceptacja Komisji Faunistycznej). Poniewaz samce moga okupowac terytona przez caly
rok (Mikkola 1983, Cramp i Simmons 1985), dwie dalsze obserwacje spoza sezonu legowego
(w tym odzywajacy sie sarniec) moga dotyczyc równiez no\\)'ch stanowisk 1ego\\)'ch.
Dowodem na to moze byc m. in. stwierdzenie nawolujacego ptaka w dogodnym srodowisku
pod koniec pazdziernika i ponowne \\)'krycie tamze okupujacego terytonum sarnca w
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polowie maja roku nastepnego. Obserwacje takie nalezy jednak traktowac jedynie jako
wskazówki do dalszych poszukiwan, podobnie jak reagowanie drobnych ptaków wróblowych
(Passeriformes) na odtwarzany glos sóweczki (ang. mobbing behaviour). Zageszczenie
ogólne wynioslo ok. 1,4 par/lO km2, zas na powierzchni scisle objetej badaniami - ok. 3 p/
10 km2 (9 p/30 km2). Ekstrapolujac wykazane zageszczenie na caly obszar zamkniety
granicami PNGS, szacuje sie, re na jego terenie more gniazdowac 15-20 par sóweczek.
Terytoria stwierdzono na ·wysokosci 680-750 m npm, a tylko jedno wykryto na wysokosci
485 m. Pierwsze ptaki wykazujace zachowania terytorialne w cyklu rocznym obserwowano
18 III, ostatnie zas 24 V. Okres aktywnosci glosowej ograniczony byl scisle do godzin
wschodu i zachodu slonca. Sóweczki nawolywaly znacznie krócej w godzinach rannych ok. 25 minut (25 do O min. przed wschodem slonca), zas znacznie dlurej w godzinach
wieczornych - ok. 60 minut (O do 60 minut po zachodzie slonca). Wszystkie stanowiska
wykryto dzieki stymulacji glosowej z zastosowaniem magnetofonu.
Najwieksze zageszczenia podawano dotychczas w Polsce dla Puszczy Bialowieskiej do 0,8 p/lO km2 (Gromadzki i in. 1994, przeliczenie wlasne).
Srodowisko. W obrebie wszystkich stanowisk sóweczki wystepowaly nastepujace
elementy krajobrazu:
• drzewostan swierkowy o róznym zwarciu, z fragmentami starodrzewia
• otwarty mlodnik swierkowy (w jednym przypadku brzozowy, przy
równoczesnym wystepowaniu bogatego podrostu swierkowego) przynajmniej w
czesci bardzo gesty, o wysokosci przekraczajacej 1,5 metra
• ciek wodny lub (i) czesciowo podmokly teren
Zabiegi ochronne. Sóweczka w znacznym stopniu uzalezniona jest od wystepowania
naturalnych dziupli, wykutych glównie przez dzieciola durego (Dendrocopus major)
(Cramp i Simmons 1985). Liczba dziupli z kolei limitowana jest iloscia martwych lub
usychajacych drzew. Istotnym warunkiem jest pozostawianie znacznej czesci posuszu w
lesie, zas w przypadku niezbednych usuniec, dokladne przegladanie drzew przed scinka,
w celu unikniecia scinania drzew dziuplastych. Wywieszanie budek legowych dla sóweczki
powinno miec jedynie charakter uzupelniajacy, ze wzgledu na ich czesto mniejsza
" \ ~.,.
S(),)(,
le ,( \\

efektywno~c.-JFlousek
1986)Sóweczka
i prawdopodobnie
przez potencjalne
drapiezniki
~leviius
1993).
jest ptakiem wieksza
osiadlym,penetracje
a dziuple naturalne
i sztuczne
sluzajej w okresie zimowym równiez jako spizarnie. W tym czasie moga sie one znacznie
przyczyniac do przezywalnosci gatunku. Planuje sie tworzone niewielkich stref ochronnych
(np. w promieniu 50 m) wokól wykrytych i zajetych dziupli na terenie parku.
Puszczyk (Strix aluco). Srednio liczny ptak legowy. Na terenie badan wykryto 17
terytorialnych samców puszczyka. Zageszczenie ogólne wynioslo 2,7 par/lO km2. Zapewne
par legowych jest tu wiecej (patrz metody), tym niemniej wykazane rozmieszczenie wyraznie
obrazuje ich wymagania siedliskowe. Az osiem terytoriów stwierdzono w Dolinie
Danczówki, gdzie przewazaja buczyny. Prawdopodobnie wieksze skupiska par wystepuja
równiez w lasach mieszanych i bukowych na pólnocnych zboczach Gór Stolowych, nad
Radkowem i Wambierzycarni. W borach na zrównaniu pomiedzy Karlowem i Batorowem
nie wykazano obecnosci puszczyka. Stwierdzono go tu wylacznie na terenie wsi Karlów
na wysokosci 740 m npm (zajeta dziupla). Powyzsze obserwacje pozostaja zgodne z faktem
unikania przez te sowe litych drzewostanów swierkowych i wyzszych poloren górskich, a
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preferowania wieko\\)'ch lasów mieszanych z duzym udzialem drzew lisciastych.
Zabiegi ochronne. Poza pozostawianiem wieko\\)'ch drzew lisciastych na terenie parku,
inne zabiegi nie sa konieczne.
Uszatka (Asio otus). Bardzo nieliczny ptak lego\\)'. W 1995 roku znaleziono pióro
uszatki na zboczach Szczelinca Malego. Rok pózniej \\)'kryto po raz pierwszy dla Gór
Stolo\\)'ch nawolujacego samca, w lesie swierkowym kolo Karlowa, na \\)'sokosci 750 m
npm. Oprócz tego w 1995 i 1996 roku para ptaków gniezdzila sie w otulinie parku. w lesie
nad Kudowa Zdrój. Wykazana liczebnosc nie jest zaskoczeniem, gdyz uszatka unika
zwartych kompleksów lesnych i jest duzo rzadsza na terenach górskich. Stanowisko spod
Szczelinca Wielkiego obejmuje fragment przerzedzonego drzewostanu swierkowego w
poblizu otwartej przestrzeni.
Zabiegi ochronne. Zapewnienie spokoju w poblizu gniazd w okresie rozrodu.
Wlochatka
(Aegolius Junereus). Srednio liczny ptak lego\\)'. Prawdopodobnie
naj liczniejsza sowa Gór Stolo\\)'ch. Przed omawianym okresem badan stwierdzono
nawolujace samce 6-krotnie (w tym pieciokrotnie w okresie powojennym) (Dyrcz i in.
1991, A Dyrcz iW. Zdunek- inf. ustna) oraz \\)'kryto legi kolo Dusznik Zdroju (Kollibay
1906).
W latach 1995-96 terytorialne samce, pary oraz zaniepokojone ptaki \\)'kryto w 19
miejscach, wszystkie w granicach PNGS. Zageszczenie ogólne wynioslo ok. 3 par/lO km2.
Przypuszcza sie, ze na tym terenie moze gniezdzic sie ponad 30 par wlochatek. Wysokosc
nad poziom morza, na której stwierdzono zajete terytoria, zamykala sie w granicach 620850 m, z tego az 79% (15 terytoriów) na \\)'sokosci 700-750 m npm. Srednia odleglosc
pomiedzy dwoma najblizszymi stanowiskami wyniosla ok. 1 km (13 pomiarów), z tego
ponad polowa znajdowala sie w odleglosci ok. 600 m od siebie. Pierwsze nawolujace samce
slyszano w trzeciej dekadzie lutego, ostatnie zas w pierwszej dekadzie maja, a tylko raz
slyszano nawolujacego samca poza tym okresem (24 V). Aktywnosc glosowa uzalezniona
jest w znacznym stopniu od pogody i przy odpowiednich warunkach trwa cala noc. Samce
zaczynaly nawolywac ok. 40 min. po zachodzie slonca, natomiast aktywne glosowo
pozostawaly czesto jeszcze po wschodzie slonca. Nie prowadzono specjalnych poszukiwan
w celu potwierdzenia zajecia terytoriów w obu latach, tym niemniej cztery z osmiu stanowisk
\\)'krytych w 1995 roku bylo okupowanych w roku nastepnym. Dotychczas znaleziono
tylko jedna dziuple wlochatki (nawolujacy u jej wlotu samiec), która podczas kontroli w
trzeciej dekadzie maja 1996 roku okazala sie byc niezajeta.
Wlochatka na Dolnym Slasku ograniczona jest w swym \\)'stepowaniu glównie do
gór, choc w ostatnim czasie sporo no\\)'ch stanowisk \\)'kryto tez w Borach Dolnoslaskich
(A Szlachetka - 00. ustna). W Polsce wlochatka pozostaje ptakiem nielicznym (Tomialojc
1990), a populacja legowa z Gór Stolo\\)'ch nalezy obecnie do najliczniejszych w kraju.
Srodowisko. W obrebie terytoriów \\)'kazano obecnosc nastepujacych elementów
krajobrazu:
• drzewostan swierko\\)' o luznym zwarciu
• pojedyncze egzemplarze lub grupy starych buków
• otwarta przestrzen porosnieta uprawa, niskim mlodnikiem itp.
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Zabiegi ochronne. Wlochatka

naj chetniej zajmuje dziuple po dzieciole czarnym
(Dryocopus martius), dlatego podobnie jak w przypadku sóweczki, wazne jest pozostawianie
dla niej drzew dziuplastych. Wlochatka jest osiadla tylko czesciowo, ale równiez ma w
zwyczaju gromadzenie nadmiaru pozywienia w dziuplach, choc robi to rzadziej od sóweczki
(Mikkola 1983). Proponowane formy ochrony podobne jak u sóweczki.

DYSKUSJA

t

Sposród dziewieciu gatunków sów legowych w Polsce (Tomialojc 1990) i siedmiu na
Slasku (Dyrcz i in. 1991), na terenie Parku Narodowego Gór Stolowych wykazano obecnosc
pieciu gatunków. Sa to wszystkie gatunki sów podawane dla obszarów lesnych w tym
regionie kraju. O znacznych lukach w naszej wiedzy i potrzebie poznania rozmieszczenia
sów w Polsce pisali m. in. Ruprecht i Szwagrzak (1988).
Puszczyk i uszatka wystepuja na calym obszarze Slaska i okreslane sajako srednio liczne.
Ta ostatnia jedynie pojedynczymi parami zasiedla góry, w tym jak sie okazuje równiez
Góry Stolowe, jak i sasiednie Góry Bystrzyckie, Orlickie i Karkonosze (Dyrcz 1973,
Mikusek, w druku). Puszczyk zamieszkuje tu w wiekszej liczbie jedynie lasy, które
najbardziej przypominaja swym charakterem regiel dolny. Zaskakujace pod wzgledem
faunistycznym jest stwierdzenie na badanym terenie duzej liczby par legowych pozostalych
gatunków sów: puchacza, sóweczki i wlochatki. Sowy te umieszczono na listach gatunk{>w
zagrozonych i ginacych zarówno w skali krajowej (polska Czerwona Ksiega Zwierzat Glowacinski i in. 1992) jak i europejskiej (Tucker i Heath1994 - tylko puchacz, Konwencja
Bernenska). Sóweczka i wlochatka reprezentuja syberyjsko-kanadyjski typ faunistyczny
jako relikty polodowcowe, a wiec znajduja sie tu poza zwartym zasiegiem wystepowania.
W latach 1900-1990 sóweczka na Slasku stwierdzona byla zaledwie 5-6 razy (Dyrcz i in.
1991). Ponad piec stanowisk sóweczki, w tym zajeta dziuple, wykryto równiez w ostatnim
okresie, po sasiedniej stronie w CRKO Broumovsko oraz w Karkonoszach (Flousek 1985,
Vrana 1993 - inf. ustna), a takze w Borach Dolnoslaskich na nizu (A. Szlachetka - inf.
ustna). Nie jest to raczej wynikiem inwazji gatunku, lecz lepszego zbadania terenu (np.
'tU Pae,novskY i Idrthy 1989, Kontorshikov
i in. 1996). Wlochatka w Górach Stolowych
stwierdzana byla zawsze znacznie czesciej niz gatunek poprzedni. Równiez specjalne
poszukiwania po czeskiej stronie Gór Stolowych potwierdzaja liczne wystepowanie
wlochatki w tej czesci Sudetów (J. Vrana - inf. ustna).
Przyczyna wysokiego zageszczenia puchacza, sóweczki i wlochatki nie jest do konca
znana. Przypuszczalnie wplyw na to moze miec obecnosc wszystkich, niezbednych dla
danego gatunku elementów, na obszarze równym jednemu terytorium. Niewatpliwie dotyczy
to puchacza, który znajduje w Górach Stolowych warunki do gniazdowania najbardziej
zblizone do optymalnych (np. Mikkola 1983, Cramp & Simmons 1985). W zwiazku z
planowana przebudowa drzewostanów, proporcje ilosciowe moga w dalekiej przyszlosci
ulec zmianie, nawet do zaniku niektórych populacji.
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