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Biologia rozrodu oraz liczebnosc sóweczki
Glaucidium passerinum w Górach Stolowych
Romuald Mikusek

Sóweczka nalezy do fauny typu syberyjsko-kanadyjskiego i jest najmniejsza sowa euro
pejska. Zasiedla glównie pólnocna i pólnocno-wchodnia czesc Europy oraz Azje az do
wschodniej Syberii i Sachalina (Mikkola & Sackl1997, K6nig et al. 1999). W Europie glówne
centra jej wystepowania to Skandynawia, Alpy i Karpaty. Stan populacji legowej w Polsce
okresla sie obecnie na poziomie ok. 300-400 par legowych (Mikusek 2001). O gniazdowa
niu w Górach Stolowych donoszono juz w ubieglym stuleciu: w 1880 roku zastrzelono tu
samice przy gniezdzie z jajami (Pax1925). Potem odnotowano jeszcze tylko dwa stwierdze
nia (Grabinski 1991), bez prowadzenia jednak bardziej szczególowych poszukiwan.

Sóweczka preferuje lasy borealne z wyraznymi pietrami o zróznicowanej strukturze wie
kowej. Jestgatunkiem monogamicznym. Gniazduje w dziuplach srednich gatunków dzie
ciolów. Jaja wysiaduje wylacznie samica, samiec w tym czasie donosi pokarm (Mikkola
1983, Mikkola & SackI1997). W naszych szerokosciach geograficznych w godzinach noc
nych (miedzy 22 a 4) pozostaje nieaktywna. Aspekty dotyczace ekologii i biologii legowej
sóweczki badano wielokrotnie, glównie na obszarze Skandynawii i Niemiec (np. Mikkola
1983, Cramp & Simmons 1985, Sch6nn 1980). Z Polski brak bylo dotychczas prac do
tyczacych biologii rozrodu sóweczki. W literaturze mozna znalezc jedynie scislejszedane na
temat liczebnosci i zageszczenw PuszczyBialowieskiej (Domaszewicz 1997), Karkonoszach
(palucki 2001) i Górach Stolowych (Mikusek 1996). Ostatnia z prac dotyczaca tego samego
obszaru prezentowala wstepne wyniki badan. Gniazda tego gatunku w Polsceznajdowane
byly rzadko, w 20. wieku jedynie w PuszczyBialowieskiej i na Roztoczu (Tomialojc 1990).
Legi z Gór Stolowych sa pierwszymi wykrytymi w tej czesci kraju w 20. stuleciu.

Metody
Inwentaryzacje zajetych terytoriów prowadzono w latach 1995-2001 od lutego do maja. W
latach 1997-2001, oprócz monitoringu, prowadzono regularne obserwacje dziupli lego
wych od marca do sierpnia. W tym czasie przeprowadzono ok. 400 kontroli trwajacych
srednio po ok. 3 godziny. Liczba ta nie obejmuje inwentaryzacji rewirów, w których nie zna
leziono dziupli. Czesto byly to kontrole calodobowe, szczególnie w latach 1997-1999. Ze
wzgledu na czasochlonnosc tego rodzaju badan, w latach 1999-2001 poszukiwania gniazd
przerywalem w momencie znalezienia 3-4 zajetych dziupli. Stymulacje glosowa ograni
czalem jedynie do okresu poszukiwawczego, a po potwierdzeniu zajecia terytorium, wabie-
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nia przerywano. W terytoriach, gdzie dziuple legowe byly znane, nie stosowalem wabienia,

azeby ograniczyc wplyw obserwatora na zachowania ptaków. Kontrole dziupli przeprowa
dzalem przy kazdej wizycie w okresie skladania jaj, wyrywkowo w okresie inkubacji i po
nownie w czasie wykluwania sie pisklat. W niniejszej pracy omówiono takze wybrane

aspekty behawioru sóweczki zwiazane scisle z biologia legowa.
Charakterystyke srodowiska podano jedynie dla terytoriów ze znanymi gniazdami. W

zniesieniach o nieustalonej dacie zlozenia pierwszego jaja, date te obliczano ze srednich
dlugosci wysiadywania i przebywania pisklat w dziupli w pozostalych gniazdach.

Teren badan

Obserwacje prowadzono na terenie Parku Narodowego Gór Stolowych o powierzchni ok.
63 km', polozonego w Sudetach Srodkowych w pólnocno-wschodniej czesci Masywu Czes
kiego. Scislym i kontrolami objeto obszar ok. 31 km'. Góry Stolowe leza calkowicie w pietrze

regla dolnego na wysokosci od 400 do 900 m n.p.m., jakkolwiek najwyzsze partie Skalniaka

i Szczelinca (919 m) przypominaja swym charakterem regiel górny. Lasy pokrywaja 89% po
wierzchni terenu, z tego 90% stanowia antropogeniczne bory swierkowe o slabej kondycji,
niewielkim zróznicowaniu pietrowym i wiekowym oraz o ubogim podszycie. Dominujacym
typem drzewostanu jest bór górski (20%), bór mieszany górski (41,0%) oraz las mieszany
górski (34%). Przewazaja tu drzewostany liczace od 40 do 80 lat. Udzial starszych klas wieku
stopniowo sie zmniejsza (Boratynski & Malek 1996). Gatunkiem dominujacym jest swierk
87,7%, którego sredni wiek w Górach Stolowych wynosi 74 lata, zas drzewa powyzej 80 lat

stanowia 32%. Obecnie obserwuje sie tu postepujace jego wymieranie, przyspieszone gra

dacja kornika. Pozostala czesc powierzchni lesnej pokrywaja buczyny (sudecka i kwasna)
oraz jaworzyny górskie. Udzial buka wynosi 7,1 %, zas pozostalych gatunków (glównie brzo
zy, modrzewia i jaworu) nie przekracza w sumie 5%. Istotnym walorem jest duza mozaiko
watosc krajobrazu, wzbogaconego m.in. odslonieciami skal piaskowcowych, lakami i
torfowiskami. Pokrywa sniezna w wyzszych partiach utrzymuje sie przez ok. 100 dni w roku.
Góry Stolowe sa ubogie w cieki wodne w porównaniu z sasiednimi górami (Staffa 1992, Bo
ratynski & Malek 1996).

Wyniki

Biotop, liczebnosc populacji i lokalizacja dziupli
Wiek drzewostanó~ w których znajdowaly sie drzewa legowe, wahal sie miedzy 75 a 165
lat, srednio wynosil ok. 98 lat. Dominujacym typem siedliskowym lasu, w obrebie którego
znajdowano dziuple legowe, byl las mieszany gÓI'ski,w dwóch przypadkach las górski i w jed

nym las bagienny. Wiekszosc tych miejsc porastala jednak sztuczna monokultura swierkowa
(fot. 1).

Na terenie Parku (63 km') stwierdzono ok. 30 zajetych rewirów (4,5 p/lO km'). Dwa z

nich (na mapie opatrzone znakiem zapytania) dotycza kilkakrotnej rejestl'acji samców a w
jednym przypadku rodziny, jednak nie jest pewne, czy nie byly to ptaki z sasiednich rewi
rów. Na scisle penetrowanej powierzchni 31 km' pomiedzy Karlowem a Batorówkiem
stwierdzono 21-24 terytoria, czyli ok. 7 par /1 O km' (rys. 1).

W latach 1997-2001 wykryto 17 legów sóweczki w 11 drzewach legowych (1997 - 1
leg, 1998 - 2, 1999 - 4,2000 - 4,2001 - 6; tab. 1). Rozmieszczenie dziupli oraz terytoriów
legowych obrazuje rys. 1. Sredni dystans pomiedzy zajetymi dziuplami wyniósl 1660 m

(N= 16). Biorac pod uwage jedynie jednoczesnie zajete, sasiadujace dziuple, odleglosc ta
byla równa 1790 m (N =9). W trzech przypadkach dystans miedzy gniazdami wynosil 750 m,
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Fot. 1. Stanowisko sóweczki z dziupla legowa - Breeding site of the Pygmy Owi. Foto R. Mikusek

a choc tylko jeden z nich dotyczyl równoczesnie zajetych dziupli, obserwacje terenowe
wskazuja, ze takze pozostale dziuple zajmowane byly przez rózne pary

Dwukrotnie legi mialy miejsce w dwóch róznych dziuplach tego samego drzewa (stano
wiska BAT i NAR). Sóweczki uzywaly tych samych dziupli jako legowych przez 1 do co
najmniej 4 sezonów (1 sezon - 7,2 sezony - 4, 3 sezony -1,4 sezony -1). Dziuple wyko
rzystywane byly do legów srednio przez 1,7 sezonu,chociaz pobyt nie zwiazany z legami no
towano dluzej. W jednym wypadku (BAT- tab. 1) ptaki po rocznej przerwie zagniezdzily sie
ponownie w tym samym drzewie. Prawdopodobnie powodem tego byl brak samicy,gdyz
po przerwie gniazdowala tu obraczkowana samica, która rok wczesniej wyprowadzila uda-
ny leg w odleglosci 4,4 km. .

Drzewa gniazdowe znajdowaly sie na wysokosci od 470 do 800 m n.p.m., srednio
688 m (tab. 1). 6 drzew legowych (55%) bylo polozonych na wysokosci od 690 do 720 m
n.p.m. Dziuple umieszczone byly w odleglosci od 30 do 500 m od otwartej przestrzeni - w
6 przypadkach (55%) byl to rozlegly mlodnik. Dwie dziuple znajdowaly siew odleglosci 250
i 400 m od osad ludzkich, kolejna zas 500 m od granicy lasuz polami.

Sóweczka w Córach Stolowych adaptowala wylacznie dziuple dzieciola duzego Oen

drocopos major. Niemal wszystkie dziuple zajmowane przez sóweczke wykute byly w
swierku (N=1 O),a tylko jedna w brzozie. Cztery drzewa legowe (36,4%) byly martwe. Pozo
stalych siedem charakteryzowalo sie wyjatkowo slaba kondycja: odpadajaca kora, nacieki
zywiczne, uszkodzenia przez zwierzeta (spalowania, gniazda gmachówek) itp. Zapewne
mialo to wplyw na trwalosc dziupli. W trzech przypadkach bezposrednia przyczyna porzu
cenia dziupli w nastepnym sezonie bylo: zlamanie pnia, obnizenie dna dziupli (przeszkoda
w formie wystajacych do wnetrza seków) oraz obsypywanie scian i powstawanie szpar.
W ostatnim z tych przypadków dziuple pomimo znacznego obnizenia jej jakosci zajmowal
w sezonie legowym samotny samiec. Byc moze byla to przyczyna braku partnerki. W dwóch
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Rys. 1. Rozmieszczenie terytoriów legowych sóweczki na terenie PN Gór Stolowych
Fig. 1. Oistribution of the Pygmy Owi breeding territories in the Stalowe Mts National Park
O - terytorium legowe (kilkakrotne obserwacje tokujacego samca, pary ptaków, rodziny) (breeding ter
ritory; repeated observations of a displaying male, pair of birds or farni/y),
? - terytoria prawdopodobne (probabie territories),
••. - dziuple legowe (breeding hol/ows),
I - na wschód od linii - powierzchnia poddana scislym obserwacjom (east of the line - area under
exact survey)

innych przypadkach dziuple zostaly zabudowane przez kowalika Sit ta europaea w nastep

nym sezonie.
Dziuple legowe umieszczone byly na wysokosci od 2,3 do 13,5 m nad ziemia, srednio

6,5 m (N=13). Dziuple w drzewach martwych byly umieszczone nizej (sr. 4,1 m nad zie
mia) anizeli dziuple w drzewach zywych (8,0 m) (t=3,9, df=ll, P<0,02). Nie stwierdzono
preferencji w wystawie dziupli wzgledem kierunków swiata (tab. 1).

Otwór wejsciowy dziupli byl czesto ksztaltu eliptycznego, przy czym róznica wysokosci i
szerokosci dziupli nie przekraczala zwykle 1 cm. Srednica otworów wahala sie od 4,0 do
6A cm, srednio wynosila 4,8 cm. Glebokosc dziupli od brzegu otworu miescila sie miedzy
22 a 30 cm (srednio 25,5 cm; N=8), zas odleglosc pomiedzy zewnetrzna czescia otworu a
tylna scianka dziupli wynosila srednio 18,5 cm. Praktycznie ptaki nie wyscielaly dna dziupli,

tym niemniej jaja skladane byly zawsze na grubej podsciólce z piór i siersci. Material ten za
legal z poprzednich sezonów legowych lub/i pozostawal po wizytach ptaków w okresie po

przedzajacym legi, kiedy dziuple sluzyly jako spizarnie, ewentualnie miejsca konsumpcji. W
okresie inkubacji warstwa podsciólki zwiekszala sie znacznie w miare przybywania nie usu-
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Tabela 1. Charakterystyka dziupli i legów sóweczki

Table 1. Characteristics of the Pygmy Owi hollows and broods. (7) -Iocality (2) - year, (3) - altitude,
(4) - spec/es and condition of the tree, (5) - height of the hollows above the ground, (6) - exposure,
(7) - beginning of incubation, (8) - number of eggs, (9) - number of fledglings, (10) - total, (11) 
mean

Liczba
Wys. pisklatLokali- Rok

Wys. mGatu nek i standziupliWystawaPoczatek wy-Liczba
opusz-Lp. zaqa(2)

n.p.m. drzewanad zie-dziuplisiadywaniajajczajacych(1)
(3)(4)mia Im](6)(7)(8)

dziuple(5) (9)1

RAD1997470zywy swierk 8,5NE02.05. 5

2

STU1998720zywy swierk 5,7S27.04.55

3

BAT1998720zywy swierk 7,5E28.04.55

4

1999 7,0N09.05.63

5

2001 10.05.44

6
JEL1999630martwa brzoza2,3N29.04.75

7

2000 02.05.61

8

KAR1999760zywy swierk 9,5SE18.05.33

9

NAR2000800martwy swierk4,0SW02.05.44

10

2001 4,5S12.05.65
11

PRA2000730zywy swierk 8,0E05.05.22

12

ROG2001630zywy swierk13,5S02.04.55

13

DNU2001690zywy swierk 4,0NE14.05.42

14

KRE2001705martwy swierk5,3W 4O

15

WTB1999710martwy swierk4,0N04.05.5O

16

2000 05.05.3O

17
2001 27.04.4O

Suma (10)

7349

~ednia (11)

688 6,404.-05.4,562,88

wanych resztek ofiar, glównie piór (czesc ofiar samica konsumowala w dziupli). W dwóch

przypadkach przed zlozeniem jaj znaleziono bezposrednio pod dziupla slady czyszczen. W
krótkim czasie po wykluciu sie pisklatsamica pozbywala sie skorup jaj, wyrzucajac je bezpo
srednio pod dziuple, wynoszac i porzucajac dalej od dziupli badz zjadajac (stwierdzane w
wypluwkach). Regularne czyszczenia dziupli samica rozpoczynala w dniu wyklucia sie pi
sklat, rzadziej po 1-3 dniach. Wsród wyrzucanych nieczystosci znajdowaly sie, oprócz resz
tek ofiar i wypluwek, kawalki próchna oraz kal pisklat.

Wielkosc zniesienia i sukces legowy
W trzech szczególowo obserwowanych legach jaja skladane byly w odstepach 1,S-dnio

wych (6 jaj w okresie 9 dni, 3 w 5 dni i 4 w 6 dni). Liczba jaj w legu wynosila od 2 do 7
(N=17; rys. 2), najczesciej samica skladala 4-5 jaj (59%), srednio 4,6.

Interesujace jest, ze w polowie legów (N=8, w tym 5 z roku 2001) jaja byly rdzawo
plamkowane z rózna intensywnoscia (fot. 2). Jesli plamki wystepowaly, to zawsze na wszyst
kich jajach w danym zniesieniu. O naturalnym pochodzeniu plam swiadczy ich obecnosc
na swiezo zniesionych jajach oraz to, ze plamy byly niemozliwe do usuniecia przy zastoso-
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Rys. 2. Liczba jaj w poszczególnych legach
(N=16 legów)
Fig. 2. Number of eggs in parlicular broods
(N= 16 broods)
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Rys. 3. Liczba pisklat opuszczajacych dziuple
(N=49)
Fig. 3. Number of f/edglings (N=49)

waniu srodków chemicznych. Pozostale jaja w legach byly biale. Wymiary jaj: 28,2 x 23,2

(27,S-30,S x 22,1-23,9; N =9, na co skladaly sie 2 legi po 4 jaja i 1 jajo z innego legu). 4 jaja
pochodzace z jednego zniesienia wazyly od 8,36 do 8,55 g

Sposród 73 zlozonych jaj wyklulo sie 47 pisklat (0,64 na jajo). Biorac pod uwage gniazda
z sukcesem, na 57 zlozonych jaj dziuple opuscily 44 piskleta (77,2%). Niewyklute jaja

(N = 13) byly w wiekszosci niezalezone, a tylko w jednym stwierdzonym przypadku piskle
nie zdolalo przebic skorupki. 3 i 5 niezaplodnionych jaj bylo w legach liczacych po 6 jaL po

2 w legu 7- i 4-jajowym, zas 1 w 6-jajowym. W tych legach na 29 zlozonych jaj 13 (44,8%)
bylo niezalezonych. Straty calych legów zanotowano w czterech przypadkach (23,5%). W

Fot. 2. Nietypowo nakrapiane jaja sóweczki - Untypically spotted eggs of the Pygmy Owi. Foto R. Mi
kusek
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trzech przypadkach wystapily one na etapie inkubacji. W dwóch z nich mialo miejsce po
rzucenie jaj przypuszczalnie z powodu smierci jednego z rodziców (prawdopodobnie sami
cy). W jednym przypadku jaja zostaly wybrane przez drapieznika, prawdopodobnie
gronostaja Mustela erminea lub lasice M. nivalis (stwierdzono slady pazurów na pniu). Zano
towano tez jeden przypadek, kiedy wszystkie trzy piskleta znikly z dziupli, wyniesione tuz

po wyki uci u, prawdopodobn ie przez malego Mustelidae. Interesujacy jest fakt, ze wlasn ie ta

para z dziupla polozona na skraju torfowiska ponosila straty przez trzy kolejne sezony (zra
bowane jaja, piskleta, porzucenie legu).

Dziuple opuszczalo 1-5 mlodych. Sukces legowy wynosil 2,88 pisklecia na pare z gniaz

dem (N=17) i 3,77 pisklecia na pare z sukcesem (N=13), w tym w 6 przypadkach stwierdzo
no po 5 mlodych (35,3%; rys. 3). Smiertelnosc pisklat w okresie pobytu w dziupli byla mala.

Toki i fenologia legów
Sóweczki w okresie zimowym obserwowano w nizej polozonych lasach mieszanych i liscia

stych, sasiadujacych z terenami otwartymi i osiedlami ludzkimi. Interesujaca obserwacja z
1997 roku sugeruje, ze samce moga w sprzyjajacych warunkach pogodowych odwiedzac
najblizsze otoczenie dziupli w okresie przedlegowym: 3 lutego nawolujacy glosem godo
wym samiec przemiescil sie w ciagu 40 min o 750 m i 70 m w pionie (z 400 na 470 m
n.p.m.), od skraju lasu, gdzie przebywal razem z samica, pod dziuple legowa (RAD). Obser
wacja dotyczy jednak pary z najnizej polozonym drzewem lego m. a wyzszych stanowi
skach samce obserwowano w rewirach nieregularnie od polowy lutego. Jesli nastapilo

zalamanie pogody, samce prawdopodobnie opuszczaly sasiedzt\ o dziupli, gdyz nie odzy
waly sie pomimo wabienia. Regularne okupowanie stanowisk rozpoczynalo sie na
przelomie lutego i marca. W poczatkowym okresie samce tokowaly bardzo intensywnie,
krótki czas przed wschodem i po zachodzie slonca, nierzadko równiez w dzien czy wyjatko
wo nawet w nocy. Samice przybywaly na stanowiska pózniej, w trzeciej dekadzie marca,

miedzy 24 marca a 4 kwietnia (srednio 31 marca; N= 7). Wyjatkowo pare ptaków przy dziu
pli (potem opuszczonej - para zagniezdzila sie w odleglosci 250 m od niej) obserwowano
28 lutego. Wraz z pt'zybyciem samic na stanowiska pary odbywaly kopulacje. Równiez 28

lutego obserwowano pierwsza kopulacje, na ok. 45 dni przed zlozeniem pierwszego jaja U).

Ostatnie kopulacje obserwowalem wyjatkowo nawet juz po wykluciu sie pisklat (31 maja).
Najczesciej jednak ustawaly one wczesniej, srednio 20 dni przed ich wykluciem (18-28

dni; N=6 gniazd).
Pierwsze jaja w gniezdzie pojawialy sie miedzy 19 kwietnia a 17 maja. Wysiadywanie

rozpoczynalo sie srednio 4 maja (N =16). W jednym z najpózniejszych legów (KAR) obec
nosc tokujacej pary (w tym kopulacje) notowano z poczatkiem kwietnia, pózniej przy dziu

pli widziano jedynie tokujacego samca, a 13 maja przy dziupli obecna byla ponownie
samica (prawdopodobnie nowa), która zlozyla pierwsze jajo 17 maja. W przypadku innej
pary (DNU), która obserwowana byla regularnie przy dziupli od poczatku kwietnia (pierw
sze kopulacje 4 kwietnia), samica zlozyla pierwsze jajo dopiero ok. 14 maja.

Ustalenie poczatku wysiadywania bylo w wielu przypadkach trudne czy wrecz niemozli

we, gdyz samica w okresie skladania jaj czesto przebywala w dziupli nawet po kilka godzin.
Trudno powiedziec, w jakim stopniu jaja byly wówczas ogrzewane. Przyjmujac jednak, ze wy
siadywanie odbywalo sie od zlozenia przedostatniego jaja (3 pewne stwierdzenia, opuszcze
nie dziupli przez piskleta w ciagu 2 dni), inkubacja trwala 28-33 dni, srednio 31 (N=7).
Piskleta w gniezdzie pojawialy sie srednio 6 czerwca (miedzy 25 maja a 20 czerwca). Nie
stwierdzono, czy wykluwaly sie jednoczesnie. Piskleta regularnie wygladaly z dziupli na 2-5
dni przed wylotem. W tym czasie byly znacznie ostrozniejsze od rodziców, chowajac sie na
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widok obserwatora. Pierwsze piskleta opusz
czaly gniazdo po 27-32 dniach od wyklucia
(N=5), srednio po ok. 30 dniach. Wylot z dziu
pli legowej nastepowal w odstepach 1-3-dnio
wych, srednio co niecale 2 dni. Zwykle
pierwszego dnia dziuple opuszczalo 1-2
mlodych, w kolejnym dniu pozostale (tab. 2). Pi
skleta pozostajace w dziupli po wylocie rodze
nstwa byly intensywnie karmione przez samice.
Na 10 ustalonych przypadków wylot nastepo
wal przed godz. 16. W czterech przypadkach
byly to godziny: 13:20, 14:45, 15:40 i 15:50.
Dwukrotnie ptaki wylecialy rano przed godz.
10:30, dwukrotnie przed 11:30 i w kolejnych

dwóch przypadkach miedzy 12. a 14. Powylocie piskleta nie powracaly do dziupli legowej,
nocujac wysoko w koronach. Sóweczki wyprowadzaly jeden leg w roku.

Tabela 2. Kolejnoscwylotu pisklat z dziupli
Table 2. Timing of f/edging. (1) - consecutive
days, (2) - number af f/edg/ings

Kolejny dzien (1)
2. 3.

Liczba pisklat (2)
2

3

3

1

2

Zachowanie przy gniezdzie
Ptaki przy dziupli pozostawaly obojetne wobec nie ukrytego obserwatora, jesli zachowywal
dystans minimum 20 m od gniazda. Natomiast podczas kontroli gniazd sóweczki zachowy
waly sie róznie. Wiekszosc samic w okresie inkubacji przywierala do dna, klapiac dziobem
juz przy drapaniu w pien i nie opuszczala dziupli, gdy do niej zagladano. Niektóre z samic
opuszczaly dziuple przy wchodzeniu na drzewo. Dotyczylo to zwlaszcza najwyzej polo
zonych dziupli. Jedna z samic (BAT) stawala w otworze dziupli (podobnie jak wlochatka),
obserwujac okolice i po kilku minutach chowala sie (fot. 3). Przy jednej z dziupli (NAR) zo
stalem zaatakowany przez samca i samice w czasie trzech róznych kontroli, przy kolejnej
dziupli (ROG) samica przypuscila ataki 3-krotnie podczas jednej kontroli. W trzech przy
padkach atakujacy ptak wczepil sie pazurami w rekawice przy kontroli (dwa razy samica,
raz samiec), jeden raz chwycil szponami za wlosy, zas w trzech innych przypadkach atako
wal glowe szybkim poziomym lotem. Ataki mialy miejsce w legach zaawansowanyth (tuz
przed lub po wykluciu sie pisklat). Jeden raz po kontroli dziupli samiec pozorowal atak na
wet w odleglosci 7 m od drzewa legowego.

Dyskusja
Sóweczka w okresie rozrodu jest silnie zwiazana z borami swierkowymi i jodlowymi. W
PuszczyBialowieskiej preferuje mozaike lasów lisciastych i borów, ze starym drzewostanem
bogatym w podszyt (Domaszewicz 1997), choc np. w Borach Dolnoslaskich zasiedla swieze
bory sosnowe z niewielka tylko domieszka swierka (W. Bena, inf. ustna). Lasyswierkowe w
Górach Stolowych, gdzie znajdowano dziuple legowe, byly srednio o 25 lat starszeanizeli
srednia wieku swierka dla tego obszaru. O preferencji wobec starszychdrzewostanów pisze
m.in. Scherzinger (1970,1974) i Mikkola (1983), co wg Kellomaki (1977) nie koreluje z do
stepnoscia pokarmu.

Zageszczenie sóweczki w Górach Stolowych na scisle kontrolowanej powierzchni 31
km2 wynoszace 7 par/lO km2 jest jednym z wiekszych notowanych w Europie. Duze zagesz
czenia notowano m.in. w niemieckich Alpach - 4,5-19 p/lO km2 (Schonn 1980), szwajcar
skich - 2,8-6 p/lO km' (Schmid et al. 1998), Karpatach Zachodnich - 2,3-7,5 p/km2

(Paeenovskij 1995) i w Skandynawii - 0,2 do 20-25 p/lO km2 (Mikkola & Sackl 1997). W
Niemczech Wschodnich (LasBawarski, ok. 300 km od terenu badan) stwierdzono 0,7 i 4,2
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Fot. 3. Samica sóweczki wygladajaca z dziupli podczas kontroli - A Pygmy Owi female leaning out of
the hol/ow. Foto R. Mikusek

p/lO km' (Scherzinger 1970,1974). Maksymalne zageszczenie siegac moze w Skandynawii
do 30 p/lO km' (Mikkola & SackI1997). Duze zageszczenie sóweczki w Córach Stolowych
wynika prawdopodobnie z optymalnych warunków siedliskowych, duzej dostepnosci uroz
maiconego pokarmu (Mikusek et al. 2001) oraz braku wiekszych gatunków sów lesnych w
obrebie zwartych borów swierkowych (puszczyka zwyczajnego Strix a/uco i uralskiego S.

ura/ensis, Mikusek 1996), które moga stanowic dla sóweczki zagrozenie (Cramp & Simmons
1985, Mikkola & Sackl 1997). Np. w Alpach, Tatrach Zachodnich i na terenie Puszczy
Bialowieskiej terytoria puszczyka i sóweczki nakladaja sie tylko wyjatkowo (Cramp & Sim
mons 1985, Paeenovskij 1995, Mikusek, mat. niepubl.). Jesli' w potencjalnym terytorium

obecna jest odpowiednia do legów dziupla, czynnikiem decydujacym o zajeciu terytorium
moze byc dostepnosc wiekszej liczby dziupli oraz zlomów jako potencjalnych miejsc sklad

ania zdobyczy i odpoczynku (Mikusek, dane niepubl.). W Puszczy Bialowieskiej sóweczka
znajduje dobre warunki z nieograniczona liczba dziupli (Tomialojc et al. 1984) i równiez
tam wystepuje w duzym zageszczeniu (Mikusek, mat. niepubl.). Podobna sytuacje stwier
dzono w polskiej czesci Karkonoszy (Palucki 2001). Choc nie ulega watpliwosci, ze liczeb
nosc sóweczki w ostatnich latach wzrosla (patrz rapoty KF w Not. Om.), to jednak wydaje
sie, ze czesc populacji moze byc wciaz niedoszacowana. Przyczyna jest byc moze nieodpo
wiednia metodyka prowadzenia inwentaryzacji gatunku na czesci obszaru, gdyz w miej

scach jego licznego wystepowania kontrole powinno przeprowadzac sie na malych
powierzchniach, a w przypadku wiekszych powierzchni, z duzym nakladem czasu (np. gru
py eksploratacyjne). W Sudetach nie wykazano wahan liczebnosci w kolejnych latach, jak to
ma miejsce w Skandynawii, gdzie wystepuja fluktuacje w zaleznosci od pogody i dostepno
sci gryzoni (Kellomaki 1977, Mikkola & SackI1997). Wynika to zapewne ze stabilnosci za-
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geszczenia drobnych gryzoni w Centralnej i Zachodniej Europie miedzy kolejnymi latami
(Solheim 1984, Korpimaki & Marti 1995).

Samce w Córach Stolowych zajmowaly stanowiska dosc wczesnie (polowa lutego) w po
równaniu z innymi terenami w Europie. Np. Schónn (1978) dla Niemiec i Jonnson (1964)
dla Szwecji jako date zajecia rewirów podaja pierwsza polowe marca, Solheim (1984) ko
niec marca, Klaus et al. (1965) poczatek kwietnia. Najwczesniej samce na stanowiskach le

gowych notowano w centralnej Szwecji w polowie stycznia (Cramp & Simmons 1985).
Pomimo tego pary w Córach Stolowych do legów przystepowaly w tym samym czasie co
inne populacje w Europie Srodkowej i pózniej od populacji pólnocnoeuropejskich (Schónn
1978, Hudec 1983, Cramp & Simmons 1985, Schrópfer 1997). Takze w Lasach Bawarskich
pierwsze jaja skladane byly nieco wczesniej, miedzy 5 a 18 kwietnia (Scherzinger 1974).
W pd. Niemczech i Austrii sowa ta sklada jaja z poczatkiem kwietnia (Cramp & Simmons
1985). Pierwsze wizyty rzadko byly trwale, gdyz samce wycofywaly sie przy kazdym pogor
szeniu warunków pogodowych. Podobne zjawisko notowano w Niemczech, a w jednym

przypadku Scherzinger (1974) opuszczenie jaj przypisuje temu wlasnie czynnikowi. Brak
jest w literaturze informacji dotyczacych róznych terminów zajecia terytoriów przez samce i
samice. Te ostatnie w Córach Stolowych pojawialy sie srednio przy dziupli ok. miesiac póz

niej. Pózne skladanie jaj u sóweczki w porównaniu z reszta sów europejskich powoduje, ze
okres karmienia pisklat jest zsynchronizowany z okresem najwiekszej obfitosci pokarmu (Ke
lIomaki 1977), któl'ym sa glównie ptaki wl'óblowe, najczesciej piskleta (Mikusek et al. 2001).

Kopulacje w Córach Stolowych byly wyjatkowo rozciagniete w czasie i trwaly maksymal
nie 3 miesiace, z reguly jednak ok. dwóch. Równiez w Bialowieskim PN pierwsza kopulacje
obserwowano wczesnie, bo 20 marca (K. Kus, P.Szczepaniak - inf. ustna). W pozostalej
czesci Europy kopulacje obserwowano nie wczesniej jak 10 dni przed zlozeniem jaj (Jon
sson 1964, Scherzinger 1970).

Skrajne, notowane w Europie wysokosci polozenia dziupli nad ziemia to 0,65 (Scherzin
ger 1974) i 17 m (Clutz v. Blotzheim et al. 1980). Srednica dziupli zajmowanych przez só
weczki wynosi co najmniej 4,0 cm, zwykle 4,3-5,5 cm (Clutz v. Blotzheim et al. 1980,
Solheim 1984). Wyjatkowo jedna z dziupli w Córach Stolowych miala wymiar 5,'U< 6,4 cm,
choc notowano w zasiegu sóweczki przypadki gniezdzenia nawet w dziupli dzieciola czar
nego Oryocopus martius (Clutz v. Blotzheim et al. 1980). Poniewaz sóweczka jest dziupla
kiem wtórnym, zalezna jest od dostepnosci dziupli drazonych przez sredniej wielkosci
dziecioly, glównie dzieciola duzego i trójpalczastego Picoides tridacty/us. Ten ostatni nie wy
stepuje w tej czesci Sudetów. W Bialowiezy sposród trzech gniazd podawanych przez 00
maszewicza (1997) dwa znajdowaly sie w osice, a jedno w sosnie. Przewaga dziupli
swierkowych na terenie badan wynikala zapewne z duzego udzialu tego gatunku drzewa.

Kónig et al. (1999) twierdza, ze sóweczka rzadko gniazduje w martwych drzewach. Inna sy
tuacja wystepuje w Córach Stolowych, gdzie co tl'zecie zasiedlone przez sóweczke drzewo
bylo martwe. Podsciólka z piór w okl'esie inkubacji moze miec znaczenie w utrzymaniu
tempel'atul'y jaj i to moze byc powód, dla którego pierwsze czyszczenia maja miejsce dopie
ro po wykluciu sie pisklat. Czynnosc ta ma prawdopodobnie charakter sanitarny. Byc moze
samica w ten sposób zapobiega takze splyceniu dziupli, co wiazac sie moze z pogorszeniem
bezpieczenstwa; np. jedna z dziupli w Córach Stolowych ulegla w nastepnym roku splyce

niu o 5 cm (23%). Wsród wyrzucanych nieczystosci nierzadko znalezc mozna kawalki drew
na. Wg Kóniga et al. (1999) samica podczas pobytu w dziupli aktywnie ja powieksza, co
sugeruja tez obserwacje wlasne. Mimo ze tylko w dwóch przypadkach znaleziono dowody
na czyszczenie dziupli w okresie poprzedzajacym zlozenie jaj, prawdopodobnie pojedyn
cze czyszczenia sa w tym czasie regula.
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Srednia liczba jaj w Córach Stolowych (4,6 jaja /Ieg) jest mniejsza od notowanej w wiek
szosci populacji (5,2-7,3; Sbchnn 1978, Mikkola 1983, Mikkola & Sackl 1997, Cramp &
Simmons 1985), choc zblizona do sredniej z Czech i zachodnich Niemiec (4,3-4,5; Scher
zinger 1974, Schrbpfer 1997). Interesujaca i niewyjasniona jest obecnosc rdzawych, plyt
kich plamek na skorupkach, czego nie notowano w zadnej populacji.

W materiale z Cór Stolowych na jedno zlozone jajo dziuple opuszczalo 0,64 pisklecia.
W Skandynawii - 0,5-0,9 (Solheim 1984) - zaleznie od liczebnosci gryzoni. Identyczny wy
nik do danych z Sudetów otrzymal Schbnn (1978), nie wliczajac w to legów nieudanych
(przeliczenia wlasne). Autor ten wspomina m.in. o legu zlozonym z 8 niezalezonych jaj. Wg
autora przyczyna tkwila w stosowaniu DDT. W Córach Stolowych liczba niezaplodnionych
jaj byla równiez duza (21%).

W preferowanych przez sóweczke ubogich srodowiskach borowych duze zageszczenia
osiaga kuna Martes sp. (Sonerud 1985). Dziuple, w których gniazduje sóweczka, nie sa pe
netrowane przez kuny, gdyz ssakten nie wchodzi do dziupli o srednicy ponizej 5 cm (Clutz
v. Blotzheim et al. 1980, Mikkola 1983). Miejsc o duzym zageszczeniu kun unikaja z kolei
male lasicowate i wieksze gatunki sów, potencjalni wrogowie sóweczki i ofiary kuny (Sone
rud 1985). Jedyna dziupla zrabowana dwukrotnie, w trzecim zas roku opuszczona, byc
moze z powodu zabicia ptaka z pary,polozona byla na skraju rozleglego torfowiska. Miejsce
takie jest atl'akcyjnym srodowiskiem bytowania dla malych lasicowatych. Strat w legach
spowodowanych drapieznictwem jaj lub pisklat w Niemczech praktycznie sie nie notuje
U. Wiesner, inf. ustna). O potencjalnie duzym bezpieczenstwie legów posrednio swiadczyc
moga dwa fakty: brak selekcji negatywnej wobec wyrzucania skorup jaj, a potem nieczys
tosci bezposrednio pod dziuple (Sonerud 1985), czego nie czynia inne sowy, oraz nie
opuszczanie przez samice dziupli podczas drapania w pien, imitujacego wspinanie sie
drapieznika, czy nawet podczas kontroli dziupli (Scherzinger 1970, Schbnn 1978, ponizsze
dane). Sukces legowy sóweczki na poziomie 2,9 pisklecia/pare (3,8 na pare z sukcesem)w
Córach Stolowych byl mniejszy w porównaniu z populacja skandynawska - 5,1 pisklecia/1
leg (Kellomaki 1977) czy niemiecka - 3,7-4,8 (Mebs 1998). Porównywalnie niski sukcesle
gowy notowano w górach wschodnich Niemiec - 3,3 pisklecia /pare, 4,1 na pare z sukce
sem (Scherzinger 1974). Liczba jaj oraz sukces legowy jest na pólnocy Europy w latach
inwazji nornika wyzszy o 20%, choc nie stwierdzono róznic w liczbie pisklat na pare (Haa
pala et al. 1994, 1995 - obliczenia wlasne).

Charakterystyka dziupli legowych, wielkosc zniesienia (3-10), wymiary jaj i ich waga,
dlugosc okresu wysiadywania (28-30 dni; Mikkola 1983) oraz pobyt pisklat w gniezdzie nie
róznily sie istotnie od danych ogólnych zawartych w literaturze.

Od roku 1998 wszystkie stanowiska sóweczki na terenie Parku objete sa ochrona stre
fowa z calkowitym zakazem prac lesnych w promieniu 50 m od dziupli.

Pragne podziekowac wolontariuszom, którzy zjezdzali licznie, aby pomóc w badaniach, jak rów
niez dr, Zbigniewowi Golebiowi, który musial ZIlosic ciagla nieobecnosc w pracy swojego pod
opiecznego. - Praca finall50wana czesciowo z grantu Komitetu Badali Naukowych nr 6 P04C 02676.

Streszczenie

W latach 1995-2001 na obszarze Gór Stolowych (Sudety Srodkowe), na powierzchni 63 km' wy
kryto 27-30 terytoriów legowych sóweczki, w tym 11 dziupli legowych (rys. 1). Zageszczenie ogól
ne wynosilo 4,5 pary/lO km', zas na scisle penetrowanej powierzchni 31 km' - ok. 7 par/lO km'.
W latach 1997-2001 przesledzono szczególowo przebieg 17 legów (tab. 1). Sóweczka na terenie
badan preferowala starsze drzewostany swierkowe (srednia wieku 98 lat, przy sredniej dla swierka
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na calym obszarze - 74 lata; fot. 1). 16 dziupli znajdowalo sie w swierku, a jedna w brzozie. Dziu
ple w drzewach martwych byly umieszczone nizej (4,1 m nad ziemia) anizeli dziuple w drzewach
zywych (8,0 m; tab. 1). Samce zajmowaly terytoria legowe w polowie lutego, samice ok. miesiaca
pózniej. Pierwsza obserwowana kopulacja miala miejsce 28 lutego, zas ostatnia w dniu wyklucia
sie pisklat (31 maja). Jaja skladane byly w odstepach 1,5-dniowych, miedzy 19 kwietnia a 17 maja.
Srednia wielkosc zniesienia wynosila 4,6 jaja (2-7; rys. 2). W polowie legów jaja byly rdzawo na
krapiane, w pozostalych biale (fot. 2). Na 73 zlozone jaja wyklulo sie 47 pisklat (64,4%), na gniaz
do z sukcesem - 44 piskleta (77,2%). W legach, w których przynajmniej jedno jajo bylo niezale
zone, ich udzial wynosil 45%. Straty mialy miejsce w 4 legach (23,5%), z tego trzy na etapie inku
bacji i jeden z piskletami. Dwa gniazda zostaly opuszczone prawdopodobnie z powodu smierci
jednego z rodziców, dwa zrabowane przez drapieznika (Mustelidae). Sukces legowy wynosil 2,88
pisklecia na pare z gniazdem (N=17) i 3,77 pisklecia na pare z sukcesem (N=13), w tym w 6 przy
padkach stwierdzono po 5 mlodych (35,3%; rys. 3). Piskleta opuszczaly dziuple w ciagu 2-4 dni,
przed godz. 16 (tab. 2).

Summary: Breeding biology and abundance of the Pygmy Owi Glaucidium
passerinum in the Stolowe Mountains
In 1995-2001 in the Stolowe Mts (the Sudetes), an area of 63 km', 27-30 Pygmy Owi breeding terri
tories, with 11 breeding hollows, were discovered (Fig. 1). General density equalled 4.5 pairs per 10
km', that in the exactly penetrated plot of 31 km' - ca 7 p/lO km'. In 1997-2001 the birds and 17
broods were carefully observed (Table 1). The Pygmy Owi was found to prefer older spruce stands
(98 years on an average, the average of the spruce in the whole area equalling 74 years; photo 1). Six
teen hollows were in spruces and one in a birch tree. The hollows in dead trees were situated lower
(4.1 m above the ground) than in the case of live trees (8 m; Table 1). The males occupied the breed
ing territories in mid-February, whereas the females about a month later. The first recorded copula
tion occurred on 28 February, the last one on the day of hatching (31 May). Eggswere laid at intervals
of 1.5 days, from 19 April to 17 May. The mean c1utch size was 4.6 eggs(2-7; Fig. 2). In a half of the
broods the eggswere russet-spotted, in the others - white (photo 2). Out of 73 eggslaid, 47 hatched
(64.4%); in successful nests44 nestlings hatched (77.2%). In the broods where at least one egg had
not been fertilized, the proportion of such eggs amounted to 45%. Four broods (23.5%) suffered
losses:three of them at the stageof incubation and one case concerned a lossof nestlings. Two nests
had been deserted probably due to one of the parents being dead, two other on iCcount of nest rob
bery by a predator (Mustelidae). Breeding success equalled 2.88 nestlings per pair with a nest
(N=17) and 3.77 nestlings per successful pair (N=13). In 6 cases 5 nestlings were found in a nest
(35.3%; Fig. 3). The birds fledged within 2-4 days, before 4 p.m. (Table 2).

literatura

Boratynski A., Malek L. 1996. Zarys przyrodniczej i gospodarczej charakterystyki lasów Parku Naro
dowego Gór Stolowych. Sympozjum Srodowisko Przyrodnicze Parku Narodowego Gór
Stolowych 11-13 pazdziernika 1996, ss. 133-141.

(ramp S.,Simmons K.E.L.(ed.) 1985. The Birdsof the Western Palearctie.4. Oxford University Press.
Domaszewicz A. 1997. Sóweczka G/aucidium passerinum w Bialowieskim Parku Narodowym - jej

siedliska, rozmieszczenie i liczebnosc. Not. Orno 38: 43-50.
Glutz v. Blotzheim U.N., Bauer K., Bezzel K.M. (eds). 1980. Handbuch der Vbgel Mitteleuropas. 9.

Akademische Verlagsgesellschaft, Wiesbaden.
Grabinski W. 1991. Sóweczka - C/aucidium passerinum. W: Dyrcz A., Grabinski w., Stawarczyk 1.,

Witkowski J. Ptaki Slaska. Monografia faunistyczna. Uniwersytet Wroclawski, Wroclaw.
Haapala J., Korhonen J., Saurola P.1994. Breeding and population trends of com mon raptors and

owls in Finland in 1993. Linnut 29/2: 20-22.

Haapala j., Korhonen j., Saurola P.1995. Breeding and population trends of common raptors and
owi s in Finland in 1994. Linnut 2/30: 20-25.

Hudec K. (ed.). 1983. Fauna CSSR. Ptaci - Aves. 3. Academia, Praha.

230



jansson E. 1964. Notes on a breeding pair of Pygmy Owi s (G/aucidium passerinum) in Central Swe
den. Var Fagelv. 23: 209-222

Kellomaki E. 1977. Food of the pygmy owi G/aucidium passerinum in the breeding season. Ornis
Fenn. 54: 1-29

Klaus S., Vogel E, Wiesner j. 1965. Ein Beitrag zur Biologie des Sperlingskauzes. Beobachtungen an

einem Brutpaar von G/aucidium passerinum (L.) im Elbsandsteingebirge. Zool. Abh. 28:
165-204.

Korpimaki E., Marti C.D. 1995. Geographical trends in trophic characteristic of mammal-eating and
bird-eating raptors in Europe and North America. Auk 112: 1004-1023.

Kbnig c., Weick E, Becking j.-H. 1999. Owls: Guide to the 0\ Is of the World. Pica Press, Mount
field, Sussex.

Mebs T 1998. Current distribution and enlargement of breedina territory of Pygmy Owi (G/aucidium
passerinum) in Germany. Buteo 10: 107-112.

Mikkola H. 1983. Owls of Europe. T&AD Poyser, Calton.
Mikkola H., Sackl P. 1997. Pygmy Owi G/aucidium passerinum. \ : Hagemeijer Wj.M., Blair M.j.

(eds). The EBCC Atlas of European Breeding Birds: Their Distribution and Abundance, ss.
406-407. T&AD Poyser, London,

Mikusek R. 1996. Sowy (Strigiformes) Parku Narodoweao Gór Stolo vych - wstepne wyniki badan.
Sympozjum Srodowisko Przyrodnicze Parku Narodoweao Gór Stolowych, 11-13 pazdziernika
1996, ss. 221-227.

Mikusek R. 2001. Sóweczka G/aucidium passerinum. \ \': Glowacinski Z. (red.). Polska czerwona

ksiega zwierzat, ss. 232-234. PWRiL, Warszawa.
Mikusek R., Kloubec S., Obuch j. 2001. Diet of the Pygmy O 'I (G/aucidium passerinum) in eastern

Central Europe. Buteo 12: 47-59.
Pacenovskij S. 1995. To interspecific relations between G/aucidium passerinum, Strix ura/ensis and

Strix a/uco. Tichodroma 8: 61-73.
Palucki A. 2001. Rozmieszczenie sóweczki (G/aucidium passerinum) w Karkonoszach. Materialy z konfe

rencji w Svobode nad Upou, 19-21 wrzesnia 2000. Geoloaiczne Problemy Karkonoszy (wdruku).
Pax E 1925. Wirbeltierfauna von Schlesien. Berlin.

Schmid H., Luder R., Naer-Daenzer B., Graf G., Zbinden .'!. 1998. Schweizer Brutvogelatlas. Ver
breitung der Brutvbgel in der Schweiz und im FUrstentum Liechtenstein 1993-1996. Schweizeri

sche Vogelwarte, Sempach.
Scherzinger W 1970. Zum Aktionssystem des Sperlingskauzes G/aucidium passerinum L.). Zoologi

ca 41/118: 1-120.
Scherzinger W 1974. Zur Okologie des Sperligskauzes G/aucidium passerinum) im Nationalpark

Bayerischer Wald. Anz. orno Ges. Bayern 13: 121-1:i6.
Schbnn S. 1980. Der Sperlingskauz. A. Ziemsen erlag. \Vittenberg Lutherstadt.
Schrbpfer L. 1997. On the nesting biology of Pygm OwllG/aucidium passerinum) in western Bohe

mia. Buteo 9: 93-98.

Sonerud GA 1985. Risk of nest predation in three species of hole nesting owls: incubation behav
iour. Ornis Scan. 16: 261-269.

Solhcim R. 1984. Catching behaviour, prey choice and surplus killing by Pygmy owls G/allcidillm pas
serinum during winter, a functional response of generalist predator. Ann. Zool. Fenn. 21 : 301-308.

Staffa M. (red.). 1992. Góry Stolowe. Slownik Geografii Turystycznej Sudetów. 13. PTTK "Kraj", War
szawa-Kraków.

Tomialojc, L. 1990. Ptaki Polski: rozmieszczenie i liczebnosc. PWN, Warszawa.

TOlllialojc L., Wesolowski T, Walankiewicz W 1984. Breeding bird colllmunity of a prilllaeval tem
perate forest (Bialowieza National Pal'k, Poland). Acta orno 20: 241-311.

Romuald Mikusek

Park Narodowy CÓr Stolowych,
Sloneczna 31/ 57-350 Kudowa Zdrój

e-mail: mikusekr@free.polbox.pl

231


