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OCHRONA ZWIERZĄT

Ryjówka górska Sorex alpinus w zrzutkach ptaków drapieżnych 
i sów na Ziemi Kłodzkiej (Sudety Środkowe)

Ryjówka górska Sorex alpinus należy do nielicznej grupy ssaków, 
których rozmieszczenie ograniczone jest prawie wyłącznie do tere
nów górskich Europy Środkowej. Na stanowiskach o łagodniejszym 
klimacie rejestrowana była także w niższych położeniach (Słowenia 20C0- 
-500 m n.p.m.). Są to stanowiska izolowane i prawdopodobnie nie łączące 
się już z „głównym” areałem tego gatunku, który obejmuje m.in. Alpy 
(Spitzenberger 1990).

Występowanie ryjówki górskiej ograniczone jest do obszarów gór
skich, leżących zwykle powyżej 500 m n.p.m. (Pucek 1984). W Pol
sce występuje wyłącznie w Karpatach i Sudetach. W tych ostatnich 
stwierdzona była dość licznie na terenie Karkonoszy i Gór Izerskich, 
w mniejszej liczbie w Górach Sowich, Wałbrzyskich i w górach na Zie
mi Kłodzkiej (Haitlinger, Humiński 1964, Pucek, Raczyński 
red. 1983). Izolowane stanowisko wykryto także w 1908 r. na Ślęży 
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(Floericke za: Pax 1925), potwierdzone w latach powojennych 
(Haitlinger, Humiński 1964).

Najwcześniejsze stwierdzenia ryjówki górskiej z obszaru Ziemi Kłodz
kiej miały miejsce na początku wieku w Masywie Śnieznika (Pax 1925). 
W latach powojennych potwierdzono tam jej obecność (Hajduk i in. 
1969, Wiszniowska, Stefaniak 1996), a ponadto wykryto nowe jej 
stanowisko w północnej części Gór Bystrzyckich (Humiński 1976).

Analizując zrzutki ptaków drapieżnych i sów zebranych w latach 
1992-1997 na Ziemi Kłodzkiej, wykazano wśród ofiar pięć osobników 
ryjówki górskiej (ryc. 1). Zostały one schwytane przez cztery gatunki 
ptaków: myszołowa Buteo buteo, pustułkę Falco tinnunculus (2 os.), 
płomykówkę Tyto alba i puchacza Bubo bubo (tab. 1).

Dla Rowu Górnej Nysy oraz Gór Stołowych (teren obecnego Parku 
Narodowego) ryjówkę górską wykazano po raz pierwszy*. Na uwagę 
zasługują stwierdzenia dokonane na terenie Rowu Górnej Nysy (420 
i 380 m n.p.m.), gdyż są jednymi z najniżej położonych w Polsce. Gatunek 
ten rejestrowano dawniej w Sudetach na wysokości 700-1400 m n.p.m. 
(Pax 1925), natomiast Haitlinger, Humiński (1964) stwierdzali ją 
tu w przedziale 650-1400 m n.p.m. Według Humińskiego (1976) 
występowała ona również koło Piekielnej Doliny oraz w górach Księ- 
żówki i Kamienna w Górach Bystrzyckich na wysokości 340-380 m n.p.m. 
Informacja ta pozostaje jednak w sprzeczności z przebiegiem poziomic na 
mapach, albowiem najniżej leżące fragmenty tych terenów są wyzna
czone przez poziomicę 400 m n.p.m.

Wszystkie wypluwki, oprócz pochodzącej od myszołowa, zebrano 
w gniazdach ptaków. Oczywiście miejsca schwytania zdobyczy i zrzuce
nia wypluwki mogą być od siebie znacznie oddalone. Ryjówka wykazana 
w zrzutce myszołowa znalezionej na polu uprawnym k. Długopola Gór
nego została przypuszczalnie upolowana podczas jesiennej migracji zarów
no ptaka, jak i ofiary. Stwierdzenie to oparto na fakcie, że Rów Górnej Nysy 
otoczony jest stokami mocno zalesionymi, rzadko wykorzystywanymi do 
łowów w okresie migracji myszołowa. Również płomykówka upolowała 
zdobycz prawdopodobnie poniżej 400 m n.p.m., gdyż powyżej tej po
ziomicy brak otwartych przestrzeni, które preferuje podczas łowów

* W 1937 r. Herzog przysłał O. Uffendörferowi (1952; s. 121) 
wypluwki włochatki Aepolius funereus pochodzące z Gór Stołowych. 
Zawierały one m.in. szczątki kostne 42 ssaków, wśród których było 
7 „czerwonozębnych” ryjówkowatych (a więc należących do rodzajów: 
Sorex lub/i Neomys). Autor ten nie ustalił jednak ich przynależności 
gatunkowej [przyp. red.].
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Ryc. 1. Stanowiska ryjówki górskiej na Ziemi Kłodzkiej: 1 - historyczne, 
2 - wykryte obecnie; 3 - granica państwa, 4 - pasma górskie, 5 - rzeki. - 
Localities of Sorex alpinus in the Kłodzko region: 1 - historical localities, 
2 - newly discovered localities; 3 - state boundary, 4 - boundaries of 

mountain ranges, 5 - rivers

Tab. 1. Stwierdzenia ryjówki górskiej Sorex alpinus - na podstawie 
analizy wypluwek zebranych na Ziemi Kłodzkiej w latach 1992-1997

Lp. Jednostka 
geograficzna Stanowisko Data 

zbioru
Gatunek 

drapieżnika

Wyso
kość
w m

n.p.m.

1 Rów Górnej Nysy Starków IX 1997 płomykówka 
Tyto alba

380

2 Rów Górnej Nysy Długopole 
Górne

X 1992 myszołów 
Buteo buteo

420

3* Góry Bystrzyckie Poręba X 1993 puchacz 
Bubo bubo

600

4-5 Góry Stołowe Szczeliniec 
Wielki

V i VI 1996 pustułka
Falco 
tinnunculus

740

* Miszczyszyn, Mikusek 1995
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(Mikkola 1983). Znamienne jest, że obecność ryjówki górskiej w niż
szych partiach Sudetów przewidzieli już Haitlinger i Humiński 
(1964). Autorzy Ci doszli do takiego wniosku na podstawie stanowisk 
zlokalizowanych na Szumowie (Rep. Czeska) (Bothschafter 1957 za: 
Haitlinger, Humiński 1964).

Wydąje się, że ryjówka górska na Ziemi Kłodzkiej nie jest gatunkiem 
rzadkim, ale - ze względu na specyficzne wymagania środowiskowe 
i ograniczone do wyższych położeń górskich występowanie - stosunkowo 
trudno wykrywalnym. Biorąc pod uwagę ogólną liczbę ryjówkowatych 
Soricidae w pokarmie, oznaczonych do gatunku, ryjówka górska stano
wiła średnio 30% zbioru uzyskanego z wyżej położonych stanowisk, 
a tylko ułamek procenta z wysokości poniżej 500 m n.p.m. Charaktery
styczne jest, że wykazano ją w diecie drapieżników preferujących w trak
cie łowów tereny otwarte (a tym samym często podmokłe), zaś brak jej 
np. w pokarmie polującej wyłącznie w drzewostanach sóweczki Glauci- 
dium passerinum, choć pozostałe ryjówkowate na terenie Gór Stołowych 
stanowią ponad 15% jej diety (dane nie publ.).

Warto wspomnieć, że analiza wypluwek jest bezinwazyjnym spo
sobem gromadzenia informacji o rozmieszczeniu drobnych ssaków 
(Micromammalia), a równocześnie o diecie ptaków drapieżnych i sów, 
dlatego powinien być preferowany, zwłaszcza na terenach chronio
nych. Zapewne przez niedopatrzenie nie ujęto go w instrukcji two
rzenia faunistycznej części „Planu ochrony Parków Narodowych” 
(1994).

Romuald Mikusek
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Czy trawianka Perccottus glenii ma szanse 
stać się trwałym elementem polskiej ichtiofauny?

W ostatnich latach w krajowej ichtiofaunie pojawiło się kilka gatun
ków obcego pochodzenia, które do naszych wód trafiły w sposób przypad
kowy. Przypuszczalnie część z nich, jak na przykład czebaczek amurski 
Pseudorasbora parva i babka gołogłowa Neogobius gymnotrachelus, 
została zawleczona wraz z materiałem zarybieniowym innych gatunków 
lub przywędrowała sztucznymi połączeniami systemu rzecznego Wisły 
z dorzeczem Dniestru i innych rzek czarnomorskich (Witkowski 1991, 
Kotus z 1996, Witkowski 1996). Pochodzenie innych, w tym tra- 
wianki Perccottus glenii i muławki wschodnioamerykańskiej Umbra pyg
maea (Wiikowski i in. 1995, Kostrzewa 1998), jest dość niejasne, 
dlatego przyjmuje się, że pierwsze osobniki zostały wypuszczone przez 
akwarystów, a znajdując w naszych wodach korzystne warunki byto
wania dość szybko rozprzestrzeniły się one na nowe obszary. Nie można 
jednak wykluczyć, że trawianka trafiła do Polski w transporcie narybku 
amura białego Ctenopharyngodon idella, tołpygi pstrej Aristichthys nobi
lis i tołpygi białej Hypophtalmichthys molitrix lub samodzielnie, wspo
mnianymi wyżej sztucznymi połączeniami systemów rzecznych.

Pierwsze osobniki trawianki (6 ryb), zwanej też od nazwy rosyj
skiej gołowieszką, zostały stwierdzone w starorzeczu Wisły koło Dęblina 
(dawne woj. lubelskie) (Antychowicz 1994). Dalsze doniesienia o poja
wieniu się tego gatunku, w liczbie od kilku do kilkudziesięciu osobników, 
pochodzą w większości z czasopism wędkarskich. Złowione ryby miały 
różną wielkość (3,5-15 cm długości), co sugeruje, że należały do różnych 
grup wiekowych. Również i w tych przypadkach znajdowano je w staro
rzeczach Wisły w okolicach Kazimierza Dolnego (30 okazów) (Terlecki
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