
LICZEBNOŚĆ  I ROZMIESZCZENIE Sów STRIGIFORMES 
W KRAJOBRAZIE ROLNICZYM KOTLINY DZIERŻONIOWSKIEJ 

Celem pracy było rozpoznanie aktualnej sytuacji sów Strigiformes na 
typowym fragmencie rolniczych terenów Dolnego Śląska. Badania tereno-
we przeprowadzono w sezonie lęgowym 1992 przy zastosowaniu metody 
kartograficznej (Tomiałojć  1981), z modyfikacjami uwzględniającymi spe-
cyfikę  tej grupy ptaków. Liczenia wykonano na powierzchni 44 km2  Kotli-
ny Dzierżoniowskiej, stanowiącej nizinny fragment Przedgórza Sudeckie-
go (Walczak 1970). Obszar poszczególnych środowisk na terenie badań  wy-
nosił: grunty orne - 35,8 km2 (81,4%), łąki i pastwiska - 3,7 km2  (8,4%), 
lasy, głównie różnej wielkości zadrzewienia śródpolne - 2,8 km2  (6,4%), 
osiedla wiejskie (łącznie 10 wsi) - 1,5 km2  (3,4%), sady - 0,2 km2  (0,4%). 
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Na terenie badań  stwierdzono 

występowanie czterech gatunków 

sów: puszczyka Strbc able° - 7 par, 

uszatki Asio otus- 5 par, płomyków-

ki Tyto alba i pójdźki Athene noctua 
- po 2 pary. Zagęszczenia (liczba par 

na 10 km2) przeliczane na jednost-

kę  krajobrazu były następujące: pu-

szczyk - 1,6 pary, uszatka - 1,1, pło-

mykówka i pójdźka - 0,4. Były one 

zbliżone do większości wyników z in-

nych rejonów Europy (Glutz i Bauer 

1980; Fuchs i Schifferli 1981; Dom-

browski i in. 1991; Fronczak i Dom-

browski 1991; Jermaczek i in. 

1990), a jedynie pójdźka była tu nie-

co mniej liczna (Exo 1988; Genot 

1989). W przeliczeniu na powierzch-

nię  leśną  zagęszczenie puszczyka 

było bardzo wysokie - 17,9 p/10 

i km2. Analogiczna wartość  dla uszat-

ki wynosiła 14,3 pary. Zaznaczył  się  

wyraźny związek wszystkich gatun-

ków sów z osiedlami ludzkimi: we 

wsiach gnieździły się  obie pary pój-

dźki i płomykówki, ponad połowa 

par puszczyków i jedna para uszat- 

Dobrocin 

Ryc. 1. Rozmieszczenie stanowisk lęgo-
wych sów na badanej powierzchni. 
1— puszczyk, 2 — uszatka, 3 — pójdźka, 
4 — płomykówka, 5 — stanowisko płomykówki 
istniejące do 1991, 6 — lasy, 7 — wsie 

Fig. 1. Breeding localities of owls in the stu-
dy plot. 
1 — Tawny owl, 2— Long-eared Owl, 3 — Lit- ki. 
tle Owi, 4 — Barn Owl, 5 — locality of the 	Wszystkie gatunki sów wykazy- 
Barn Owl existing till 1991, 6 - forests, wały nierównomierne rozmieszcze-
7 - villages 

nie na badanej powierzchni (ryc. 1). 

Puszczyk występował  głównie w miejscach ze starymi, dziuplastymi drze-

wami, choć  nie wszystkie tego typu środowiska były zasiedlone. Stanowi-

ska uszatki położone były w miejscach ze zgrupowaniami drzew iglastych 

(głównie w zadrzewieniach śródpolnych), co jest zjawiskiem typowym u te-

go gatunku (Glutz i Bauer 1980, Sarf 1990). Czynnikiem odpowiedzial-

nym za stwierdzoną  liczebność  i rozmieszczenie stanowisk puszczyka i pło-

mykówki mogła być  dostępność  odpowiednich miejsc lęgowych: dziupla-

stych drzew w przypadku pierwszego, a odpowiednich budynków, zwła-

szcza kościołów, drugiego gatunku. Kopij (1990) wykazał, że 87% gniazd 

płomykówki na Śląsku Opolskim zakładanych było na wieżach kościel-

nych. Na badanym terenie stwierdzono płomykówki przy 2 z 5 kościołów. 
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Ponadto znalezienio trzy martwe, wyrośnięte pisklęta tego gatunku w wieży 
kościoła w Jaźwinie, które prawdopodobnie padły z głodu w wyniku oszkle-
nia okien wieży w sezonie lęgowym 1991. Liczba znalezionych wypluwek 
i odchodów świadczą  o jego istnieniu przez wiele lat. Wydaje się, że w od-
niesieniu do pozostałych dwóch gatunków czynnik dostępności miejsc na 
gniazdo nie mial większego znaczenia. Duży udział  preferowanych przez 
uszatkę  gatunków iglastych w licznych, wyspowych zadrzewieniach śród-
polnych, znaczna powierzchnia osiedli w Kotlinie Dzierżoniowskiej oferu-
jących liczne miejsca na gniazdo dla pójdźki, a także sąsiedztwo terenów 
otwartych, będących żerowiskami obu gatunków, powinny sprzyjać  licz-
niejszemu ich występowaniu. Pewien wpływ mogły natomiast mieć  zależ-
ności międzygatunkowe, zwłaszcza konkurencyjne oddziaływanie puszczy-
ka w stosunku do mniejszych gatunków (Sarf 1990). Niska liczebność  
pójdźki i płomykówki mogła wynikać  także z ogólnie złej sytuacji popula-
cji tych gatunków na Śląsku (Dyrcz i in. 1991). 

Pomimo wspomnianych zależności konkurencyjnych stwierdzono in-
teresujące przypadki bliskiego usytuowania stanowisk lęgowych pójdźki 
i płomykówki, puszczyka i płomykówki oraz puszczyka i uszatki (ryc. 1). 

Andrzej Wuczyński 
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Number and distribution of owis Strig(formes in the agricultural 
landscape of the Dzierżoniowska Basia 

In 1992 census of owls (mapping method) was conducted in the area of 44 km2  near 
Dzierżoniów. The study plot was a typical of Sikała fragment of agricultural landscape of the 
submountain region. Arabie grounds represented 81.4% of the area, meadows and pastures 
8.4%, forests 6.4% (mainly field tree stands and groves) and villages 3.4%. Breeding pairs of 
the Tawny Owl &Tlx alueo (7pairs), the Long-eared Owl Asia otus (5), the Barn Owl Tyto alba 
(1) and the Little Owl Athene noctua (2) were recorded. Out of those mentioned above, in 
villages there were found: Barn Owls (2 pairs), Little Owls (2 pairs), Tawny Owls (4 pairs) and 
Long-eared Owls (1 pair). 


