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Popielica (GUs gUs L.) w pokarmie sów z terenu Gór Stolowych

Fat dormouse in the food of owls from the area of Stolowe Mountains
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Popielica umieszczona jest w "Polskiej czerwonej ksiedze Z\\ierzat" jako gatunek
nieliczny i zagrozony (Pucek, 1992). Z analizy rozmieszczenia wynika, ze jest ona
liczniejsza w województwach poludniowych i poludniowo-wschodnich, a w kierunku
zachodnim liczba stanowisk maleje (Pucek, 1983). Dane historyczne o popielicy
w poludniowo-zachodniej Polsce siegaja poczatku obecnego stulecia i oparte sa
glównie na materialach Paxa (1925). Autor wsród szeregu stanowisk z Sudetów
wymienia równiez Góry Stolowe. W okresie powojennym gatunek ten byl notowany
w Sudetach jedynie w rejonie Masywu Snieznika (Hajduk, Stawarski, 1959).

W 1995 wykryto popielice w trzech miejscach zgrupowanych w centralnej
czesci Gór Stolowych. Byly to:

wies Karlów (UTM - WR 99). Szczatki popielicy obecne byly w dwóch zrzutkach
zebranych 15 VII z dziupli legowej puszczyka (Strix a/uco L.), z której para
ptaków "''Yprowadzila dwa mlode. Pierwsza ze zrzutek zawierala fragment kompleksu
podniebienia i szczeki, obie czesci zuchwy oraz niemal kompletne uzebienie, z wyjat
kiem brakujacych trzech prawych trzonowców: M3 oraz MI i M3 (ryc. 1). Z innych
elementów szkieletu zachowaly sie puszki sluchowe, kosci miednicy, kosc ramieniowa
oraz dwa zebra. Obecnosc definitywnego uzebienia oraz silne skostnienie szkieletu
wskazuja, ze ofiara byla osobnikiem doroslym. Druga zrzutka zlozona byla wylacznie
z siersci popielicy. Ustalenie przynaleznosci gatunkowej ofiary mozliwe bylo na pod
stawie analizy budowy histologicznej kutikuli i rdzenia wlosa (ryc. 2). Wlosy tego
gatunku maja drabinowy, jednoseryjny, fragmentaryczny rdzen (Dziurdzik, 1978);

- rejon Skal Puchacza, 4 km na poludniowy-wschód od Karlowa. 16 VII w po
blizu miejsca gniazdowania puchacza (Bubo bubo L.) zebrano fragmenty rozkruszo
nych zrzutek. Jeden z nich zawieral wlosy popielicy;

- rejon Szczelinca, 0,5 km na pólnocny-zachód od Karlowa. Znaleziona tu 14 VIII
pojedyncza zrzutka puchacza zawierala szczatki kostne i siersc popielicy. Z elementów
szkieletu zachowaly sie: obrecz miednicowa, krag krzyzowy i ledzwiowy, obie
kosci udowe, kosci podudzia oraz czlony palców. Sposób zachowania nasad kosci
udowych i podudzia w postaci odrebnych skostnien, niezaleznie od trzonów tych
kosci, wskazuje na obecnosc u ofiary chrzestnych tarczy nasadowych charakterys
tycznych dla osobników mlodocianych.
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Popielica w strefie klimatycznej Europy Srodkowej zamieszkuje lasy lisciaste
i mieszane, takze o charakterze parkowym. Srodowiska te penetruje równiez puszczyk
i puchacz. Pierwszy z nich poluje w terenie otwartym jak i wewnatrz drzewostanów,
zazwyczaj w poblizu miejsca legowego (Mikkola, 1983). Puchacz preferuje natomiast
otwarta przestrzen, potrafi jednak wykorzystywac bardziej przeswietlone lasy jako
miejsca zerowania (Mikkola i dane wlasne autorów). Punkty znalezienia wypluwek
moga byc znacznie oddalone od miejsc schwytania ofiar, gdyz ptak ten poluje

Ryc. l. Kompleks podniebienia szczeki oraz lewa polowa zuchwy popielicy
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Ryc. 2. Wlosy popielicy. Widoczne prostokatne i zaokraglone komórki drabinowego,
jednoseryjnego rdzenia wlosów. W czesci wierzcholkowej rdzen jest fragmentowany
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Gli id e (Rodentia). Acta

czesto z dala od gniazda. Z zestawien i\ - .'.~: ~9:) i Crampa (1985) wynika,
ze promien terytorium lowieckiego pucha z "2ha sie w granicach 1-7 km. Jest
rózny w poszczególnych czesciach Europy i ,- okresie letnim niz zimowym.
W Górach Bystrzyckich sasiadujacych z G i wymi, areal osobniczy w se-
zonie legowym obejmowal obszar O promi~ jmniej 2 km (Miszczyszyn,
Mikusek, 1995).

Ssaki popielicowate rzadko padaja ofia i -h udzial w pokarmie nie
przekracza 1% (Mikkola), przy czym z reguly .:i:l-;~- e sa osobniki mlodociane.
Trzy przypadki stwierdzenia popielicy w G' [2== .::: ) h w przeciagu jednego
miesiaca moga sugerowac, ze nie jest ona ~2n::kiem bardzo rzadkim.

Summ ary

Bone remams and hair of the fat dormou:>c _-:~ ;:.::...: - ~e :ound in pellets of Tanwy
Owi (Strix aluco) and Eagle OwI (Bubo bl/bo) ::: ~ ~-, :::::-5:o!owe Mountains (UTM 
WR 98-99). The Stolowe Mountains are a pan :-:::".: _:=:e:; -"-'[lITe the fat dormouse has

not been recorded since the beginning of 20th n:.:.-:·'.::=::::...l I'h:. Iwo methods were used
to identify this spesies: analysis of skeletal r~r::,,:.c::>:: - ,--~" -ee records of the fat
dormouse in three different localities were do e ~::~~ ~" ==== ';"0 h eould suggest that
the species is not very rare in this area.
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