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Stanowisko puchacza Bubo bubo na Opolszczyźnie

Góry Opawskie położone na południowym krańcu Opolszczyzny sta
nowią północną krawędź - położonych w Republice Czeskiej - Jesioni- 
ków. Rozciągają się one w Polsce na długości około 17 kilometrów, 
a najwyższym wzniesieniem jest Biskupia Kopa (889 m n.p.m.), która ma 
silnie rozczłonkowany grzbiet. Znaczną część tych gór pokrywają lasy (ok. 
3800 ha) (Kopij 1994).

W Górach Opawskich wyróżniono dotychczas 9 zespołów leśnych oraz 
wykazano obecność ponad 800 gatunków roślin naczyniowych (Krawie
cowa i in. 1963, Kuczyńska 1973). Dominującym typem siedliskowym 
jest las mieszany górski (53,7% powierzchni leśnej), a w składzie gatun
kowym dominuje świerk Picea abies (48,7% powierzchni) i dąb szypuł- 
kowy Quercus robur (19,3%). Na terenie Gór Opawskich w 1988 r. po
wołano Park Krajobrazowy. W latach 1990-1992 na obszarze parku i jego 
otuliny (łącznie 9680 ha) prowadzono obserwacje ornitologiczne, notując 
99 gatunków ptaków lęgowych i 5 prawdopodobnie lęgowych (Kopij 
1994). 23.03.1995 r. o godz. 715 podczas prowadzenia obserwacji terenowych 
odnotowano odzywającego się głosem godowym samca puchacza. Obserwacja 
miała miejsce w 105-letnim borze świerkowym na wysokości około 850 m 
n.p.m. Jednego ptaka ponownie widziano w nocy w młodniku 29.06. tego roku. 
Obserwacji tej dokonano około 70 m od miejsca poprzedniego stwierdzenia.

W jesieni 1995 r. grzybiarze znaleźli martwego puchacza niedaleko 
od miejsca wcześniejszych obserwacji. Podczas preparacji okazało się, ze 
padły ptak był samicą. Za zgodą Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody 
okaz ten został spreparowany i umieszczony w sali edukacyjnej Zarządu 
Parku. W marcu 1996 r ponownie z zastosowaniem stymulacji głosowej 
za pomocą magnetofonu wyszukiwano puchacza, lecz próby te nie powio
dły się. Pomimo to w jesieni tego roku, pod drutami wysokiego napięcia 
wśród pól uprawnych, znaleziono martwego osobnika (o nie ustalonej płci), 
ok. 9 km od wykrytego w poprzednim roku rewiru. Dwukrotna obserwa
cja ptaka w tym samym miejscu w przeciągu 3 miesięcy oraz fakt stwier
dzenia zarówno samca, jak i samicy upoważniają do wyciągnięcia wnio
sku, iż teren ten zasiedliła para puchaczy. Byłby to obecnie jedyny na 
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Opolszczyźnie rewir pary tego gatunku. W ciągu ostatnich kilkudziesię
ciu lat gatunek ten został odnotowany tylko w styczniu 1986 r. koło 
Tułowic, gdzie znaleziono martwego ptaka, a w kwietniu raz słyszano 
odzywającego się osobnika (Dyrcz i in. 1991). W trakcie obserwacji orni
tologicznych prowadzonych w Parku Krajobrazowym Gór Opawskich 
(Kopij 1994) nie odnotowano obecności puchacza. Również w latach wcze
śniejszych nie było jakichkolwiek oznak występowania tego gatunku 
w tym regionie (Pax 1925, Dyrcz i in. 1991 r.). Fakt wykrycia stano
wiska puchacza w woj. opolskim wymaga podjęcia konkretnych działań 
ochroniarskich. Pomimo znalezienia 2 martwych osobników, należy w dal
szym ciągu efektywnie poszukiwać zajętych na terenie parku terytoriów. 
W razie wykrycia stacjonarnej pary konieczne wydaje się utworzenie strefy 
ochronnej obejmującej potencjalne lub rzeczywiste miejsce lęgu. Powin
na ona obejmować nadto miejsca najbardziej preferowane przez ptaki.

Warto wspomnieć, iż zaledwie kilka-kilkanaście kilometrów za gra
nicą, po stronie czeskiej, puchacze są od dawna ptakami lęgowymi 
(Štastný i in. 1987), a stan liczebny całej populacji w tej Republice 
szacuje się na 600-950 par.

Według „Polskiej czerwonej księgi zwierząt” puchacza zakwalifikowa
no do rzadkich gatunków (kategoria R) - o dużym ryzyku wyginięcia. Stan 
populacji puchacza w Polsce nie budzi poważnych obaw, a w ostatnich 
latach stwierdzono wyraźny trend wzrostowy, który może po części wy
nikać z intensywniejszych kontroli terenowych. W latach 1965-1984 li
czebność tego gatunku w naszym kraju szacowano na 130-150 par, 
z czego m. in. 40-45 par na Pomorzu i 40 w Karpatach (Profus 1992), 
natomiast w ostatnich latach na 160—180 par (Jakubiec, Profus 1995, 
Pugacewicz 1995). Dawniej do głównych przyczyn wymierania tego 
gatunku należało wybieranie jaj i piskląt oraz odstrzał ptaków dorosłych. 
Obecnie do wzrostu śmiertelności ptaków, a zatem do regresu przyczynia
ją się zasadniczo: nie zabezpieczone transformatory i słupy elektryczne 
średniego i wysokiego napięcia, kolizje z drutami sieci energetycznych 
i niepokojenie wysiadujących ptaków (Profus 1992, Pugacewicz 1995).

Grzegorz Hebda
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Wpływ zamknięcia jaskini na populację zimujących w niej 
nietoperzy - na przykładzie Jaskini Białej

Nietoperze podczas hibernacji są wrażliwe na wahania czynników kli
matycznych panujących w ich podziemnych schronieniach. Zmiany wprowa
dzone przez człowieka w naturalnych lub sztucznych podziemiach często 
powodują zaburzenie ich mikroklimatu. Może to prowadzić do spadku lub 
wzrostu liczebności zimujących w nich nietoperzy, zależnie od preferencji ter
micznych poszczególnych gatunków. Problem ten nabiera szczególnego 
znaczenia wobec nasilającej się tendencji do zabezpieczania otworów jaskiń 
Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej za pomocą szczelnych płyt metalowych.

W ten sposób zamknięta jest Jaskinia Biała, położona na terenie 
Ojcowskiego Parku Narodowego. Ma ona dwa otwory: pierwszy — znaj
duje się na poziomie dna korytarza, drugi - położony jest u wylotu 9- 
-metrowego komina. Długość poziomych korytarzy wynosi 75 m.

Pierwotnie swobodny przepływ powietrza pomiędzy otworami powo
dował znaczne wahania temperatury, a zimą wychładzanie przyotworo- 
wej części jaskini poniżej 0°C. W głębszych partiach jaskini temperatura 
zimą zmieniała się w zakresie od +1 do +6°C (Kubisz 1982).

W listopadzie 1993 r. na zlecenie Dyrekcji Ojcowskiego PN dolny otwór 
jaskini został zamknięty drzwiczkami z litej płyty metalowej (Gradziń- 
ski i in. 1995), co zahamowało cyrkulację powietrza. Górny otwór zabez
pieczono stałą kratą.

W celu zbadania wpływu wprowadzonych zmian na hibernację nie
toperzy w Jaskini Białej, zestawiłam wyniki zimowych liczeń z lat 1951
— 1993 (dane według: Kubisz 1982, Labocha i Wołoszyn 1994, Go
dawa 1994/95, M. Kosiński — dane nie publikowane) oraz własne obser
wacje prowadzone podczas dwóch sezonów zimowych 1994/95 i 1995/96 
(łącznie 11 kontroli).
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