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Streszczenie: W latach 1995-1999 na terenie Parku Narodowego Gór Stolowych stwierdzono laczniC 46
gatunków ssaków. Wilk pojawia sie tu jedynie sporadycznie i nie byl odnotowany w ostatnich latach.
Siedem wykazanych tu ssaków to gatunki umieszczone w Polskiej Czerwonej Ksiedze Zwierzat jako nieliczne
i zagrozone. Sa to m.in: mroczek posrebrzany (Vespertilio murinus), koszatka (Dryomys nitedula), popielica
(Glis glis) i wydra (Lutra lutra). Koszatke wykryto tu po raz pierwszy ijest to naj dalej na zachód wysuniete
stanowisko w Polsce. Popielica w PNGS jest stosunkowo liczna. Zamieszkuje tu lasy bukowe i mieszane
oraz starodrzewia swierkowe. Z gatunków typowo górskich wystepuje tu jedynie ryjówka górska (Sorex

alpinus). Z rzadszych gatunków drapieznych ssaków odnotowano wystepowanie gronostaja (Mustela
erminea) i wydry.

Abstract: Betwcen 1995 and 1999 forty-six species ofmammals wcrc recorded from the Stolowe Mountains

National Park. (Of previously observed species only one, the wolf, was not seen here in the reeent pas!.)
Seven speeies are in the Polish Red Book of Animals e.g.: parli-coloured bat (Vespertilio murinus), forest
dormouse (Dryomys nitedula), fat donnouse (Glis glis) and olter (Lutra lutra). The forest dormouse was
noted here for the first time; this is the westernmost locality of this mam mai in Poland. The fat dormouse is
fairly common. It lives in beech, mixcd and spruce forcsts. Of alpine fauna only the alpine shrew (Sorex
alpinus) can be found in lhe Stolowe Mountains. Among rare predators the ermine (Mustela erminea) and
otter were noted here.

Celem opracowania jest dostarczenie wstepnych informacji o skladzie gatunkowym
ssaków Parku Narodowego Gór Stolowych ijego otuliny. Podobnie jak wiele innych grup
zwierzat równiez teriofauna tego terenu nie doczekala sie dotychczas kompleksowego
opracowania. Prawie calkowity brak danych uniemozliwia dokonanie porównan ze stanem
wczesniejszym, sprzed ostatniego dziesieciolecia. Opublikowane w ostatnich latach
doniesienia o ssakach PNGS dotycza corocznego liczenia poglowia jelenia (Korybo 1996,
1998). Równolegle na terenie Gór Stolowych prowadzono badania skierowane na
poszukiwanie popielicowatych (Gliridae) oraz identyfikacje drobnych ssaków na podstawie
analizy zrzutek (Pikuiska i Mikusek 1997, Mikusek 1999). W lipcu 1999 przeprowadzono
ponadto badania chiropterofauny. Brali w nich udzial czlonkowie Kola Chiropterologów
przy Uniwersytecie Wroclawskim oraz PTPP "pro Natura".

Przedstawione ponizej dane w wiekszosci sa wynikiem bezposrednich obserwacji
autorów. Gromadzone one byly w latach 1995-1999, najczesciej przy okazji
prowadzenia badan ornitologicznych. Sklad gatunkowy drobnych ssaków ustalano
na podstawie: l) analizy szczatków kostnych pochodzacych ze zrzutek ptaków
drapieznych i sów, 2) pilotazowo prowadzonych odlowów w pulapki zywolowne,
3) kontroli budek legowych ptaków pod katem poszukiwania w nich sladów bytowania
ssaków popielicowatych, 4) poszukiwan nietoperzy przy uzyciu detektorów, polowów
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oraz kontroli wiez koscielnych. Wyniki uzyskane w rezultacie poszukiwania nietoperzy
zostaly nam udostepnione przez R. Paszkiewicz i R. Szkudlar"ka - organizatorów obozu
chiropterologicznego w 1999. Wiadomosci o ssakach uzyskiwalismy tez za pomoca ankiet
rozprowadzonych wsród sluzby lesnej PNGS oraz na podstawie wywiadów przepro
wadzanych wsród okolicznych mieszkanców i korzystajac z dostepnej literatury.

Góry Stolowe polozone sa w Sudetach Srodkowych przy· granicy panstwa z Czechami.
Rozciagaja sie na wysokosci od okolo 400 do 900 mnpm, na powierzchni okolo 170 k1112.W
1994 powolano tu Park Narodowy Gór Stolowych o powierzchl1i okolo 65 k1112.Chociaz
Góry Stolowe leza calkowicie w strefie regla dolnego, to warunki panujace w najwyzszych
partiach, zwlaszcza na Szczelincu, zblizone sa charakterem do typowych warunków
gómoreglowych. Pokrywa sniegu zalega w pariiach szczytowych przez 75 dni w roku. Okolo
90% terenu pokrywaja lasy, w których dominuje swierk o slabej kondycji (83%); udzial buka
wynosi okolo 8%. Istotnym elementem urozmaicenia krajobrazu sa obszary otwarie (laki,
torfowiska) oraz odsloniete skaly piaskowcowe. Teren narazony jest na znacznapeneh"acje
przez czlowieka, ale ogranicza sie ona glównie do dwóch turystycznie waznych tras. Na
obszar"zeParku Narodowego istnieje zakaz zbierania plodów runa lesnego oraz ograniczone
jest pozyskanie drewna. Bardziej szczególowy opis terenu badan mozna znalezc w szeregu
publikacji (Sarosiek i in. 1967, Martynowski i Mazurski 1978, Szefer i Malek 1995, Staffa
1996). Od momentu powstania Parku Narodowego Gór Stolowych praktyke lowiecka
prowadzi sie wylacznie w stosunku do jelenia i czesciowo równiez sarny.

CHARAKTERYSTYKA I WYKAZ STANOWISK GATUNKÓW SSAKÓW

Rzad: Owadozerne - Insectivora
Rodzina: Jezowate - Erinaceidae

Jez - Erinaceus sp.
Obserwowany w obrebie siedzib ludzkich na obrzezu Parku. Zostal znaleziony równiez

w zrzutkach puchacza. Ze wzgledu na brak w zachowanym materiale kostnym waznych
diagnostycznie elementów czaszki, niemozl iwa jest jednoznaczna identyfikacja gatunku.
Góry Stolowe leza w granicach zwartego zasiegu jeza zachodniego (Erinaceus europaeus),
ale nie jest wykluczone wystepowanie tu tez jeza wschodniego (Erinaceus cOlJcolor).
Sasiednie Góry Bystrzyckie zamieszkuja oba gatunki (Miszezyszyn i Mikusek 1996).

Rodzina: Kretowate - Talpidae
Kret - Talpa europaea

Spotykany praktycznie na wszystkich terenach otwartych na obszarze Parku, lacznie z
najwyzej polozonym Karlowem (760 m npm). Slady obecnosci w postaci kretówek
widzielismy tez na polanach sródlesnych.

Rodzina: Ryjówkowate - Soricidae

Ryjówka aksamitna - Sorex araneus
Najliczniejszy gatunek z rodziny Soricidae. Spotykana byla glównie w zyznych,

podmoklych srodowiskach np. kolo Karlowa czy na Lakach Lezyckich. Znajdowalismy ja
czesto w zrzutkach sóweczki (Glaucidium passerimlm) z okolic Radkowa, Batorowa i na
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_ ~::s.,;:0\ryzu Batorowskim, sporadycznie trafiala sie tez w pokarmie sowy uszatej (Asio
-::.s) na peryferiach Kudowy.

R~ówka malutka - Sorex minutus

);ierzadka, zwlaszcza w zyzniejszych lasach. Podobnie jak poprzedni gatunek obecna
2:.·~a \' zrzutkach sóweczki oraz uszatki z Kudowy.

R~jóTI'ka górska - Sorex alpinus
Dwa osobniki wykazano w pokarmie pushllki (Falco tinnunculus) w okolicach Szczelinca

..•.:996 (Mikusek 1999).

Rzad: Tietoperze - Chiroptera

Rodzina: Mroczkowate - Vespertilionidae
:\'ocek duzy - Myotis myotis

Snvierdzony w latach 20-tych kolo Dusznik Zdr. (Seidel1929) oraz w 1999 w kosciele
-.\'Lewinie Klodzkim i Pstraznej (Paszkiewicz, Szkudlarek - mat. niepubl.).

:\' ocek N atterera - Myotis nattereri

\V 1999 stwierdzony na pieciu stanowiskach. Trzy z nich znajduja sie w obrebie Parku
Paszkiewicz, Szkud1arek - mat. niepubl.).

:\'ocek wasatek! Brandta - Myotis mystacinus/ brandti
Dokladniej nie oznaczone osobniki nalezace do jednego lub obu gatunków wykryto na

zterech stanowiskach (Paszkiewicz, Szkudlarek - mat. niepubl.).

:\'ocek lydkowlosy - Myotis dasycneme
Stwierdzony na stanowisku w Kudowie Zdroju (Paszkiewicz, Szkud1arek - mat.

'epubl.).

:\'ocek rudy - Myotis daubentoni
Liczny na terenie badan. W 1999 stwierdzony na osmiu stanowiskach (Paszkiewicz,

zl.'Udlarek - mat. niepubl.).

-"Iroczek posrebrzany - Vespertilio murinus
Jedna kolonie zlozona z 28 samców mroczka posrebrzanego wykryto w Karlowie w

1999 (Paszkiewicz, Szkudlarek - mat. niepubl.). Poza tym wykazany na pieciu nizej
polozonych stanowiskach.

-"!roczek pozlocisty - Vespertilio nilssoni

Prawdopodobnie naj czestszy z nietoperzy na tym terenie. St\'Vierdzony na dwunastu
s anowiskach (Paszkiewicz, Szkud1arek - mat. niepubl.).

-"!roczek pózny - Eptesicus serotinus
W 1999 wykryto kolonie rozrodcza w Pasterce. Pozostale trzy stwierdzenia pochodza

z nizszych polozen w otulinie Parku (Paszkiewicz, Szkudlarek - mat. niepubl.).
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Borowiec wielki - Nyctalus noctula

Wykazany na szesciu stanowiskach podczas poszukiwan latem 1999 (Paszkiewicz,
Szkudlarek - mat. niepubl.).

Gacek brunatny - Plecotus auritius
Stwierdzony na czterech stanowiskach, w tym kolonie rozrodcze w Lewinie Klodzkim

i Pstraznej (Paszkiewicz, Szkudlarek - mat. niepubl.).

Mopek - Barbastella barbastellus

Stwierdzony w zrzutkach sowy zebranych w 1959 kolo Radkowa (Ruprecht 1983).

Rzad: Zajeczaki - Lagomorpha

Rodzina Zajacowate - Leporidae
Zajac szarak - Lepus europaeus

Spotykany regularnie, zwlaszcza na obrzezu, a znacznie rzadziej równiez we wnetrzu
borów.

Rzad: Gryzonie - Rodentia
Rodzina: Wiewiórkowate - Sciuridae

Wiewiórka pospolita - Sciurus vulgaris
Gatunek pospolity, liczniejszy w latach urodzaju nasion swierka np. zima 1998/99. W

Górach Stolowych okolo dwa razy czesciej spotykalismy czarna forme barwna wiewiórki,
zwlaszcza w wyzszych partiach gór. Juz w samej Kudowie czestsza jest odmiana ruda.
Gniazda buduje najczesciej na swierkach, ale znaleziono równiez gniazdo umieszczone
we wnece sciany piaskowcowej 5m nad ziemia.

Rodzina: Nornikowate - Arvicolidae

Pizmak - Ondatra zibethicus

Czesty nad potokami u podnóza gór (np. Klikawa, Czen=ica). Nie napotkano go na
terenie samego Parku.

Nornica ruda - Clethrionomys glareolus
Liczna. Obok myszy lesnej najczesciej chwytana w pulapki w róznego rodzaju

srodowiskach. Stanowi podstawowa baze pokarmowa dla polujacych w drzewostanach
sredniej wielkosci sów i ptaków drapieznych.

Karczownik - Arvicola terrestris

W 1995 jednego osobnika stwierdzilismy w pokarmie puchacza polujacego w rejonie
Skal Puchacza oraz w zrzutkach uszatki z Kudowy. Wiosna 1998 schwytano osobnika
prawdopodobnie migrujacego - we wnetrzu borów na wysokosci 700 m npm (1. Dubicki).

Nornik bury - Microtus agrestis
Jesienia 1995 znalezlismy jednego mlodego osobnika w spizarni sóweczki kolo

Batorowa. Inne okazy pochodzily z Wielkiego Torfowiska Batorowskiego.
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Fot. 5. Wiewiórka - odmiana czarna

(fot. R. Mikusek)

Fot. 7. Sarna - koziol w scypule na lakach nad
Jakubowicami (fot. R. Mikusek)

Fot. 6. Gniazdo orzesznicy w budce legowej
(fot. R. Mikusek)

Fot. 8. Wiewiórka - odmiana ruda

(fot. R. Mikusek)
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Polnik - Microtus arvalis

Najliczniejszy gatunek gryzonia w Górach Stolowych. Jest równiez dominantem w
pokarmie wiekszosci ptaków drapieznych i sów. Znaleziono go m.in. w pokarmie puchacza
z rejonu Skal Puchacza, sowy uszatej gniazdujacej na obrzezach Kudowy jak i pustulki.

Rodzina: Myszowate - Murzdae
Mysz domowa - Mus musculus

Pospolita na obszarach zabudowanych.

Szczur wedrowny - Rattus norvegicus
Szczury spotykane sa licznie w zabudowaniach gospodarstw i w okolicznych

miejscowosciach. Np. szczatki szesciu osobników szczura wedrownego wypreparowano z
niewielkiej partii wypluwek puchacza polujacego w okolicy Wolano Niewykluczona jest
jednak równoczesna obecnosc szczura sniadego (Rattus rattus), którego stanowiska w Polsce
znane sa wlasnie z czesci poludniowo-zachodniej.

Mysz polna- Apodemus agrarius

Nie jest tu prawdopodobnie liczna. Jeden okaz schwytalismy w 1997 w pulapke w
Dolinie Posnej. Miejscem odlowu bylo zbocze porosniete roslinnoscia zielna, która otaczal
las bukowy.

Mysz lesna - Apodemus jlavicollis
Bardzo liczna i najczesciej chwytana mysz.

Mysz zaroslowa - Apodemus silvaticus
Dwa okazy zostaly znalezione w 1995 w pokarmie sowy uszatej z Kudowy.

Rodzina: Popielicowate - Glirzdae
Koszatka - Dryomys nitedula

Jej obecnosc na tym terenie stwierdzilismy na podstawie wlosów znalezionych w budce
kolo Batorówka. Jest to naj dalej na zachód wysuniete stanowisko koszatki z terenu Polski
i Czech, gdzie wykazano ja w Górach Orlickich (Kratochvil1967 cyt. za Andera 1987).

Popielica - Glis glis
Obserwacje wskaZlqa, ze - zwlaszcza w czesci pólnocnej masywu Gór Stolowych - nie jest

to gatunek rzadki. Trzyma sie glównie lasów bukowych, choc obserwowana byla równiez w
zyzniejszych lasach mieszanych czy starodrzewach swierkowych. Pomimo niewielkiej liczby
przebadanego materialu w 1995, szczatki tego gatunku znalezlismy w zrzutkach puszczyka
(Strix.aluco) w Karlowie oraz puchacza (Bubo bubo) w rejonie Skal Puchacza (pikulska, Mikusek
1997). Na znacznajej liczebnosc wskazuja tez obserwacje np. z sierpnia 1998, kiedy to w lesie
bukowym na 3 stanowiskach stwierdzono 5-6 zerujacych osobników na zaledwie 0,5 km
transekcie. Ponadto jesienia 1995 na Drodze Stu Zakretów na Lisiej przeleczy znaleziono
martwy okaz (D. Sznajder). Istniejarówniez doniesienia z okresu zimy o spotykaniu popielicy
w siedzibach ludzkich (Radków, Szczytna). Zdaniem Hajduka i Stawarskiego (1959), w Sudetach
Wschodnich w rejonie Snieznika Klodzkiego byla ona nawet liczniejsza od orzesznicy.
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Orzesznica - Muscardinus avellanarius

Najliczniejszy gatunek z rodziny popielicowatych. Zamieszkuje tu glównie lasy
mieszane, ale spotykana jest równiez w starszych borach swierkowych. Gniazda tego
gatunku spotykalismy dosc czesto w budkach legowych ptaków, zwlaszcza tych, które
rozwieszone byly w zyzniejszych partiach lasu. Orzesznica byla równiez wykazana wsród
ofiar sóweczki kolo Batorowa i powyzej Radkowa. W 1995 znalezlismy tez gniazdo tego
gatunku w dziupli suchej brzozy na Wielkim Torfowisku Batorowskim.

Rzad: Drapiezne - Carnivora
Rodzina: Niedzwiedzie - Ursidae
Niedzwiedz - Ursus arctos

W latach 1991-98 pojedynczy osobnik, prawdopodobnie mlody, przemieszczal sie
pomiedzy Górami Kamiennymi i Bialskimi (Jakubiec 1995, Jakubiec, Spisek 1998). Nie
stwierdzono jego obecnosci na badanym terenie, ale szlaki wedrówek wskazuja, ze mógl
go odwiedzac.

Rodzina: Psowate - Canidae

Wilk - Canis lupus
Pojedyncze doniesienia o obserwacjach wilka pochodza z lat dawniejszych. Obecnie

nie jest obserwowany, choc migrujace osobniki sporadycznie notowane sa np. w Górach
Bialskich.

Lis - Vulpes vulpes

Dosc liczny na terenie Gór Stolowych. Nory na tym obszarze spotyka sie rzadko, gdyz
czesciej zajmuje naturalne wneki w skalach. Zauwaza sie pierwsze oznaki synantropizacji.
Przy parkingu na trasie wiodacej do Blednych Skal od okolo 1995 spotyka sie osobnika
(lub osobniki?) o bardzo malym dystansie ucieczki. Zeruje tu czesto na odpadkach.

Rodzina: Lasicowate - Mustelidae
Borsuk - Meles meles

Stwierdzony na dziesieciu stanowiskach w obrebie PNGS i otuliny (Z. Slatynski, S.
Sznajder, J. Benedyktowicz, dane wlasne). Najczesciej spotykany w okolicach Rogowej
Kopy, Skalnych Grzybów i w obwodzie ochronnym Studzienna. Ponadto znalezlismy
czaszki 3 osobników tego gatunku.

Wydra - Lutra lutra

W 1999 stwierdzono slady bytnosci wydry na dwóch potokach w obrebie otuliny Parku,
tj. na potoku Klikawa i Czernica kolo Kudowy-Slone oraz kolo Wambierzyc (J. Rejl, R.
Mikusek - dane niepubl.). W 1997 wykryto cztery stanowiska po czeskiej stronie na Stenavie
(J. Rejl inf. ustna).

Kuna lesna - Martes martes

Kuna lesna wystepuje w calej Polsce, choc nie jest liczna. Z tego terenu dysponujemy
zaledwie dwiema pewnymi obserwacjami z 1998 roku. Po jednym osobniku obserwowano
na Przedniej Borowej Kopie i nad Darnkowem (Z. Slatynski, J. Benedyktowicz- inf. ustna).
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Kuna domowa - Martes foi[w
Obserwowalismy ja wielokrotnie na zboczach Czarnej Kopy oraz w okolicach Kudowy

Zdroju. Regularnie widywana byla takze w Karlowie (B. Malek- inf. ustna).

Tchórz zwyczajny - Mustela putorius
Liczne obserwacje pochodza z lasów przy poludniowo-zachodniej granicy Parku,

Kudowy Zdroju i okolic Lewina Klodzkiego. Widziany byl równiez kolo Wolan i Pasterki
(Z. Slatynski, S. Sznajder - inf. ustna).

Gronostaj - Mustela erminea

Jednego osobnika stwierdzilismy lipcu 1995 w wypluwce puchacza pod Skalami
Puchacza. Ponadto jedna pewna obserwacja pochodzi z Wolan (Z. Slatynski- inf. ustna).

Lasica - Mustela nivalis

Gatunek pospolity na terenie Poloski, ale niezbyt liczny. Na badanym terenie spotykano
ja dotychczas zaledwie na dwu stanowiskach w okolicach Wolan (Z. Slatynski, J. Korybo
- inf. ustna).

Rzad: Parzystokopytne - Artiodae!yla
Rodzina: Swiniowate - Suidae

Dzik - Sus serofa

Spotykany na calym terenie lacznie z wyzej lezacymi partiami (np. zbocza Szczelinca
Wielkiego). Dosc czesto za dzienne kryjówki obiera podstawy scian skalnych, wneki i
labirynty skalne. Najliczniej wystepuje w zyzniejszych lasach lezacych ponizej 650 m
npm.

Rodzina: Jeleniowate - Cervidae

Sarna - Capreolus eapreolus
Wystepuje na terenie calego Parku. Wyraznie omija wyzsze partie gór.

Jelen europejski - Cervus elaphus
Liczny gatunek na terenie PNGS. W okresie zimowym - zwlaszcza przy duzej pokrywie

snieznej - odbywa regularne migracje w nizej polozone rejony. Obserwuje sie takze migracje
dobowe, kiedy jelenie schodza nizej oraz ukrywaja sie,w swierczynach mlodszych klas
wieku. Spowodowane jest to byc moze nasileniem ruchu turystycznego.

Daniel - Dama dama

W 1997 piec osobnik6w ucieklo z zamknietej hodowli w Jeleniowie. Do chwili obecnej
obserwowane sa czesto w okolicznych lasach, ale prawdopodobnie nie rozmnazaja sie.

Rodzina: Kretorogie - Bovidae
Kozica - Rupieapra rupieapra

Jednego osobnika obserwowano l XII 1996 w okolicach Wodospadów Posny (Z.
Plesniarski- inf. ustna). Prawdopodobnie ten sam osobnik obserwowany byl w 1997 po
czeskiej stronie w Broumoyskich Stenach.
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Muflon - Ovis ammon

Gatunek introdukowany po stronie czeskiej. Muflon spotykany byl w latach 1989 - 97
w liczbie kilku osobników w lasach powyzej Radkowa po pólnocnej stronie Gór Stolowych
(K. Sankowski, S. Sznajder, dane wlasne). Prawdopodobnie równiez sporadycznie tam sie
rozmnaza, o czym swiadczy obserwacja z 16 V 1995 samicy z jagnieciem w górach
pomiedzy Wambierzycami a Radkowem. Glówna ostoja gatunku znajduje sie po stronie
czeskiej. W niektóre lata w ogole nie jest obserwowany.

PODSUMOWANIE
Na podstawie badan wlasnych i danych z literatury na terenie Parku Narodowego Gór

Stolowych i otuliny stwierdzono dotychczas wystepowanie 47 gatunków ssaków. Obecnosc
czterech dalszych (rzesorka rzeczka Neomys Jodiens, zebielka karliczka Crocidura
suaveolens, darniówki Pitymus subterraneus i badylarki Micromys minutus) jest prawie
pewna, a rzesorka mniejszego NeOlnys anomalus prawdopodobna. Lista byc moze poszerzy
siejeszcze w przyszlosci ojenota Nyctereutes procyonoides czy kilka gatunków nietoperzy.

Siedem gatunków z tego terenu to gatunki reprezentowane nieliczne i zagrozone, które
wymienione sa w Polskiej Czerwonej Ksiedze Zwierzat (Glowacinski 1992). Sa to m. in:
mroczek posrebrzany, koszatka, popielica, i wydra. Niedzwiedz, wilk i kozica pojawialy
sie tu tylko sporadycznie. Dla niedzwiedzia i wilka tereny te sa prawdopodobnie jedynie
korytarzem migracyjnym i nie stanowia potencjalnej ostoi, glównie ze wzgledu na mala
powierzchnie i silnapenetracje terenu przez czlowieka. Tym niemniej nie wykluczone jest
zasiedlenie przez nie tego obszaru w przyszlosci. Wydra w ostatnich latach stala sie znacznie
czestsza i zwieksza swój areal, stad tez nie jest zaskoczeniem wykazanie jej na dwu
stanowiskach w Górach Stolowych. Trudno powiedziec, czy zasiedli w przyszlosci równiez
obszar samego Parku Narodowego, gdyz charakter i wielkosc cieków wodnych nie jest tu
na tyle odpowiednia, aby zapewnic dostateczna baze pokarmowa dla tego ssaka. Do
gatunków charakterystycznych dla fauny ssaków terenu Gór Stolowych nalezy zaliczyc:
ryjówke górska, mroczka posrebrzanego, koszatke, popielice i orzesznice. Popielica okazuje
sie byc tu zwierzeciem dosc licznym w odpowiednich biotopach. Ustepuje jednak
liczebnoscia orzesznicy, ze wzgledu na mniejsza liczbe odpowiednich biotopów, które
znajduje na terenie Gór Stolowych. Waznym doniesieniem faunistycznym jest wykazanie
po raz pierwszy w Górach Stolowych obecnosci koszatki. Jest to jak dotad jedyne stanowisko
w tej czesci Europy tak daleko wysuniete na zachód. Mroczek posrebrzany uwazany jest
za gatunek rzadki w Polsce (Woloszyn 1992). Nietoperz ten zwiazany jest z terenami lesnymi
i skalistymi, ale wystepuje tez w miastach. Prawdopodobnie na badanym obszarze nie jest
taki rzadki. Tylko podczas jednego sezonu badan w 1999 wykazano az szesc jego stanowisk.
Calkowity brak typowego pietra alpejskiego eliminuje wystepowanie gatunków
wysokogórskich. Ze ssaków typowych dla terenów górskich wystepuje tu jedynie ryjówka
górska (Spitzenberger 1990). Na tym terenie nie nalezy prawdopodobnie do gatunków
rzadkich. Górski charakter terenu podkresla równiez obecnosc czarnej odmiany barwnej
wiewiórki.

Sposród ssaków wystepujacych na terenie Parku trzy to gatunki nierodzime, wprowadzone
na ten teren wskutek dzialalnosci czlowieka. Sa to: muflon, kozica i daniel. Spotykane w Górach
Stolowych kozice saprzedstawicielarni podgatunku alpejskiego Rupicapra r.rupicapra (Linne,
1758), introdukowanego w Sudety Czeskie, skad przechodza na strone polska (Silski, 1980).
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Wsród drobnych ssaków - poza popielicowatymi - gatunki lesne reprezentowane byly
przez mysz lesna, nornice ruda i nornika burego. Gatunki polne i lakowe to polnik i mysz
polna. Ta ostatnia nie jest tu prawdopodobnie liczna. Mysz zaroslowa zamieszkuje miedze,
drogi polne, zarosla, zreby i obrzeza lasów. Karczownik zas zwiazany jest z ciekami
wodnymi.

Lista drobnych ssaków Gór Stolowych nie jest kompletna. W spisie brakuje 
wystepujacego na terenie calej Polski - rzesorka rzeczka. Zostal on znaleziony na pogórzu
pobliskich Gór Sowich, Bardzkich i Bystrzyckich (Haitlinger 1973, Pikuiska, Mikusek
1998, 1999a). Istnieje tez mozliwosc znalezienia tutaj rzesorka mniejszego (Neomys
anomalus), który pomimo, ze w poludniowo-zachodniej Polsce jest nieliczny, zostal
wykazany niedaleko od Gór Stolowych, tj. u podnóza Gór Bystrzyckich i Sowich (Pikulska,
Mikusek 1999b). Znany jest tez z Broumovskich Sten - pasma bedacego przedluzeniem
Gór Stolowych po stronie czeskiej (Rejl 1998). Preferuje on siedliska bardzo wilgotne i
zalane jak podmokle laki i turzycowiska. Dogodnym miejscem do poszukiwan w Górach
Stolowych mogloby byc Wielkie iMale Torfowisko Batorowskie. Inny brakujacy w spisie
przedstawiciel rodziny Soricidae - zebielek karliczek; jest"'2fimieszkancem glównie
poludniowej i zachodniej Polski. Ostatnio wykryto go w bliskim sasiedztwie badanego
terenu, na przedgórzu Gór Sowich, Bardzkich i Bystrzyckich (Pikuiska, Mikusek 1998).
Badany obszar znajduje sie tez w naturalnym zasiegu darniówki. Rzadko jednak pada ona

ofiara sów, poniewaz prowadzi podziemny tryb zycia. Zdaniem Haitiingera (1973) w Górach
Sowich jest ona zwierzeciem pospolitym, ale nie wystepuje licznie. Odlawiana byla tam na
skrajach lasu, zwlaszcza mlodników swierkowych. W Masywie Snieznika Klodzkiego
zamieszkuje lasy swierkowe regla dolnego i górnego oraz poreby (Wiszniowska, Stefaniak
1996). Znaleziono ja tez w zrzutkach zebranych na pogórzu Gór Bystrzyckich i Sowich
(Pikulska, Mikusek 1998). Kolejny gatunek - badylarka, zasiedla przede wszystkim wilgotne
laki turzycowe, zarosniete brzegi wód a takze lasy. Jej obecnosc w róznych czesciach
Sudetów Srodkowych sugeruje, ze zamieszkuje tez Góry Stolowe. Haitlinger (1973) odlowil
ja w Walimiu w Górach Sowich, zas w Górach Bystrzyckich stwierdzona zostala w zrzutkach
puchacza (Miszczyszyn, Mikusek 1995). Liczna byla tez w zrzutkach plomykówki w
Laskówce w Górach Bardzkich (Piku Iska, Mikusek 1999a) oraz w Starkowie u podnóza
Gór Bystrzyckich (Pikulska, Mikusek 1998).

Obok luk w spisie gatunkowym brak jest szczególowych danych dotyczacych liczebnosci
i preferencji siedliskowych ssaków. Uzupelnienia wymagaja tez dane odnosnie do
pionowego zasiegu gatunków. Istnieje zatem potrzeba dalszych badan zwlaszcza w
kontekscie istnienia na terenie Gór Stolowych Parku Narodowego.

PODZIEKOWANIA
Pragniemy w pierwszej kolejnosci podziekowac mgr Renacie Paszkiewicz i mgr

Rafalowi Szkudlarkowi za udostepnienie nam nie publikowanych materialów dotyczacych
nietoperzy. Za przekazanie wielu cennych informacji o ssakach jestesmy szczególnie
wdzieczni mgr inz. Zbigniewowi Slatynskiemu. Interesuj ace dane przekazali nam równiez:
inz. Jerzy Benedyktowicz, mgr inz. Janusz Korybo, mgr inz. Bartosz Malek, inz. Zbigniew
Piesniarski, Krzysztof Sankowski , Stanislaw Sznaj der i inz. Dariusz Sznajder, za co bardzo
dziekujemy.
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