WYSTĘPOWANIE PŁOMYKÓWKI TYTO ALBA
W OKOLICACH GŁOGÓWKA
Płomykówka należy do gatunków sów ściśle związanych z człowiekiem.
Występuje zarówno w krajobrazie rolniczym, jak i w miastach. Obserwowany w wielu miejscach spadek liczebności tłumaczony jest gł ównie zanikaniem miejsc dogodnych do gniazdowania i chemizacją rolnictwa wpływającą negatywnie na bazę pokarmową płomykówki (Hagemeijer i Blair
1997; Kitowski 1999; Tomiałojć i Stawarczyk 2003). Obiekty sakralne,
które są głównym miejscem gnieżdżenia się tych sów, są ostatnio często
remontowane co wiąże się z likwidacją miejsc wlotowych na wieże i strychy. Natomiast nowe kościoły najczęściej nie nadają się do zasiedlenia
przez ten gatunek.
W latach 2002-2003 członkowie Górnośląskiego Koła Ornitologicznego
wykonali liczenia płomykówki w okolicach Glogówka (woj. opolskie). Badania miały na celu określenie rozmieszczenia i liczebności gatunku oraz
zmian liczebności w porównaniu do danych z tego terenu z lat 1980.
Wyszukiwanie płomykówki prowadzono na obszarze 197 km2 , który
stanowił fragment większej powierzchni kontrolowanej w latach 1984-87
przez Kopija (1990). Oprócz centralnie położonego miasta Glogówek na
terenie badań znajduje się 28 wsi. Na powierzchni znajdują się 22 obiekty
sakralne, w tym 1 opuszczony kościół i 1 kaplica. W większości są to budowle 100-letnie lub starsze, zbudowane w stylu barokowym z wysokimi
wieżami. Krajobraz powierzchni jest typowo rolniczy z rozległymi polarni
uprawnymi. Na bardzo żyznych glebach uprawiane są głównie zboża,
a także kukurydza i rzepak. Brak jest lasów, a zadrzewienia śródpolne są
nieliczne. Liczne drogi pomiędzy wsiami obsadzone są najczęściej topola-
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mi Populus sp. Obszar należy do najbardziej rozwiniętych rolniczo w Polsce i charakteryzuje się wysoką kulturą rolną.
W roku 2002 przeprowadzono jedną nocną kontrolę powierzchni
(13/ 14 IV), a w czerwcu skontrolowano pod kątem występowania płomykówkek strychy i wieże wszystkich obiektów sakralnych na terenie badań.
Sprawdzono także strychy dwóch budynków pałacowych (zagospodarowanego i opuszczonego). Dodatkowo przeprowadzono wywiady z miejscową ludnością pytając o występowanie sów. W roku 2003 powierzchnię skontrolowano trzykrotnie: 1 - 22/23 III i 27/28 III; 2 - 13/14 IV i 17/18 IV
oraz 3 - 23/24 V. Kontrola całego terenu zajmowała dwie noce. Podczas
trzeciej kontroli sprawdzono tylko miejsca, w których prawdopodobieństwo występowania płomykówki było najwyższe. Kontrole odbywały się od
zmierzchu do brzasku z zastosowaniem stymulacji magnetofonowej. Wabienia przeprowadzano w 2-3 miejscach w każdej miejscowości. Głos płomykówki odtwarzano, z przerwami na nasłuch, przez 7-10 minut. Kontrole przeprowadzano w noce pogodne, bezwietrzne lub ze słabym wiatrem,
bez opadów.
W roku 2002 stwierdzono obecności płomykówki w 7 spośród 29 miejscowości. Na wieży kościoła w Rozkochowie znaleziono gniazdo z 5 pisklętami i 4 jajami. W czterech miejscowościach (Głogówek, Klisino, Kórnica
i Solec) stwierdzono odzywające sie ptaki. W Biedrzychowicach oraz Mochowie znaleziono świeże wypluwki, a według mieszkańców tej drugiej wsi
płomykówka regularnie tam się odzywała. Ponadto w kościołach w Gostomii i Kazimierzu znaleziono stare wypluwki, co wskazuje na opuszczenie
tych stanowisk. Nie stwierdzono płomykówki w Wierzchu, choć według
wiarygodnej relacji mieszkańca wsi w roku 2001 jeden z rolników znalazł
jej gniazdo w gołębniku.
W roku 2003 obecność płomykówek wykazano tylko w trzech miejscowościach: Kierpień, Wierzch i Glogówek. Pomimo trzykrotnej kontroli nie
potwierdzono występowania płomykówki w Rozkochowie. Stanowisko to
prawdopodobnie został o opuszczone w wyniku prac remontowych prowadzonych na wieży, które odbywały się na początku sezonu lęgowego.
Na podstawie danych z obu lat liczbę rewirów/par płomykówki w okolicach Głogówka można oszacować na 7-9 (ryc. 1), co daje zagęszczenie
rzędu 3,5-4,5 pary/100 km2. Siedem spośród dziewięciu miejsc, gdzie wykazano obecność tej sowy lub znaleziono ślady jej bytności w przeszłości,
znajdowało się w kościołach lub w ich bezpośredniej bliskości. Uzyskano
tylko jedną informację o założeniu gniazda w innym miejscu. Możliwe, że
w miejscowościach, w których stwierdzono płomykówki, a miejscowy kościół jest niedostępny dla tych ptaków (np. wieś Solec), do lęgów dochodzi
w innych obiektach.
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Zebrane dane wskazują, że liczebność płomykówki w okolicach Głogówka nie uległa zasadniczej zmianie w porównaniu do lat 1984-87 (Kopij
1990). Jej obecność wykazano wówczas w 7 wsiach: Biedrzychowice, Gostornia, Kazimierz, Kórnica, Mochów, Solec i Wierzch. Wszystkie znane
stanowiska z lat 1980. były zlokalizowane w kościołach. W dwóch z nich
(Gostomia, Kazimierz) nie potwierdzono już obecności gatunku, co zapewne wiąże się z zamknięciem otworów wlotowych do obiektów sakralnych.
W pozostałych 5 miejscowościach potwierdzono obecność płomykówek w latach 2002-2003.
W roku 2003, mimo zwiększonej liczby kontroli, płomykówki stwierdzono tylko w trzech miejscowościach, co związane być może z brakiem
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Ryc. 1. Rozmieszczenie stanowisk płomykówki w okolicach Głogówka w latach
2002-2003
A - stanowiska, na których stwierdzono lęgi, B - stanowiska, na których obserwowano dorosłe ptaki, C - stanowiska ze świeżymi zrzytkami, D - stanowiska
opuszczone, ze starymi zrzutkami, E - wsie, F - główne drogi, G - granica terenu
badań.
Fig. 1. Distribution of the Barn Owl in the surroundings of Gł ogówek in the years
2002-2003
A - places where broods were found, B - places with observed adults birds, C places with fresh pellets, D - places with old pellets, E - villages, F - main roads.
G - border of the study area.
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kontroli kościołów, wież i strychów. Płomykówka obok sowy uszatej Asio
otus należy do najsłabiej reagujących na stymulację sów i brak reakcji
głosowej nie musi świadczyć o nieobecności gatunku w danym miejscu.
Na przykład w Rozkochowie w roku 2002 podczas nocnej kontroli nie wykryto płomykówki, a kontrola kościoła wykazała obecność pary z młodymi. Stosowanie wyłącznie stymulacji głosowej wydaje się być niewystarczające do pełnej oceny liczebności gatunku i jedynie w połączeniu z kontrolą odpowiednich zabudowań można uzyskać miarodajne wyniki.
Zagrożeniem dla miejscowej populacji płomykówki mogą być remonty,
w większości starych i tego wymagających, kościołów. W trakcie tych prac
z reguły zamykane są otwory wlotowe na wieże, aby uniemożliwić gniazdowanie tam gołębiom. Dodatkowym niebezpieczeństwem jest przeprowadzanie różnych prac na wieżach czy strychach w okresie lęgowym, co było
powodem opuszczenia stanowiska w Rozkochowie.
W związku z niepełną wiedzą na temat rozmieszczenia i liczebności tego
gatunku, zarówno na Śląsku, jak i w Polsce, konieczne jest określenie jej
liczebności na dużych powierzchniach (Dyrcz i in.1991; Tomiałojć i Stawarczyk 2003). W związku z notowanym w większości krajów Europy (także
i w Polsce) spadkiem liczebności (Hagemeijer i Blair 1997), należy podjąć
aktywną ochronę gatunku, polegającą na wywieszaniu budek lęgowych
dla płomykówki w odpowiednich miejscach.
Praca została wykonana w ramach programu „Aktywna ochrona płomykówki
w Polsce" prowadzonego przez Towarzystwo Przyrodnicze BOCIAN, sponsorowanego przez Program Małych Dotacji Globalnego Funduszu Środowiska (GEF/SGP,
UNDP) i Fundację EkoFundusz.
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Occurrence of the Barn Owl Tyto alba in the surroundings
of Głogówek (Opole district)

In 2002-2003 counts of the Barn Owl Tyto alba were performed in an area of
197 km2 near G3ogówek (Opole district). The study plot represents a typically
agricultural landscape with extensive fields under cultivation; forests are lacking
and mid-field woods are rare. One and three night controls with cassette recorder
stimulation were made in 2002 and 2003 respectively. Besides, in June 2002 all
sacral objects in the area were checked.
In 2002 the Barn Owl was recorded to occur in 7 out of 29 towns or villages,
whereas in 2003 it was found only in 3. Based on the data from the iwo years, the
abundance of the species in the environs of G3ogówek was estimated at 7-9 territories/pairs (3.5-4.5 pairs per 100 km2). Seven of the 9 sites where this owl was
observed or traces of its occurrence discovered were in churches or immediate
vicinity of ones. Compared with the period 1984-87 (Kopij 1990). the number of
pairs had not changed.
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