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Dynamika liczebności i konsumpcja ptaków drapieżnych Puszczy Niepołomickiej

A b s t r a c t .  Sixteen species of birds of prey from the orders Falconiformes and Strigiformes 
wore recorded from the Niepołomice Forest in 1977— 1987, twelve of them  belonging to its 
breeding avifauna. The Tawny Owl, Buzzard and Goshawk were d istinctly  num erically do
m inant. The m ost interesting fact w as the nesting of the U ral Owl and Tengm alm ’s Owl in 
the Forest. In 1978 and 1983 breeding pairs censuses were made and the da ta  thus obtained 
were used to com pute the annual dynam ics of biomass and consumption of the whole com
m unity of birds of prey for these two years and to  evaluate their influence on the prey popu
lation inhabiting the wooded areas. I t  was found th a t d istinct pressure was exerted by the birds 
of prey on two rodent species, the bank vole and the field vole. No effect of their predation 
upon other small mammals and birds was proved.
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I. INTRODUCTION

The present state of the avifauna of the Niepołomice Forest — perhaps 
with the exception of birds of prey — is comparatively well known. Most of
the papers dealing with it have appeared in the last twenty years. Before this 
period only fragmentary information obtained from partial and often acci
dental observations was published, although the Forest is situated in close 
vicinity to Kraków. That was the case towards the end of the nineteenth cen-
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STRESZCZENIE

Badania nad ptakam i drapieżnymi prowadzono w latach 1977—1987 na 
terenie Puszczy Niepołomickiej, położonej w bliskim sąsiedztwie Krakowa 
(ryc. 1). Obszar ten (około 11 000 ha) leżący w strefie działania skażeń emito
wanych przez Kombinat Metalurgiczny i dewastowany nadmiernymi wy
rębami okazał się jednak stosunkowo dobrym siedliskiem dla pospolitszych 
gatunków ptaków drapieżnych. Stwierdzono występowanie na terenie Puszczy 
16 gatunków ptaków z rzędów Falconiformes i Strigiformes, z których 12 na
leżało do awifauny lęgowej. Porównanie uzyskanych wyników z wcześniejszy
mi danymi wykazało, że zwiększyła się liczba gatunków lęgowych, mniejsza 
natom iast niż uprzednio jest liczba gatunków przelotnych (tab. I).

W roku 1978 i 1983 przeprowadzono na terenie borów i grądów Puszczy 
inwentaryzację wszystkich par lęgowych całego zespołu ptaków drapieżnych 
(tab. II). Gatunkami wyraźnie dominującymi liczebnie okazały się: Strix 
aluco, a w dalszej kolejności — Buteo buteo i Accipiter gentilis. Ich liczebność 
w przeliczeniu na powierzchnię 100 km2 należy do najwyższych spośród stwier
dzonych na terenie kraju. Z faunistycznego punktu widzenia najbardziej in
teresujące było stwierdzenie gnieżdżenia się Strix uralensis i Aegolius funereus, 
należących w Polsce do gatunków bardzo nielicznych.

Ocena liczebności ptaków drapieżnych w okresie lęgowym oraz dane o ich 
śmiertelności były podstawą do oszacowania dynamiki liczebności poszczegól
nych gatunków. W ten sposób obliczano dla kolejnych miesięcy roku stan 
biomasy w g/100 ha u gatunków dominujących i całego zespołu ptaków dra
pieżnych (tab. I I I  i IV). Wielkość biomasy w cyklu rocznym zaczyna wzrastać
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wyraźnie w maju, gdy pojawiają się osobniki młode i osiąga maksimum w dru
giej połowie czerwca i w lipcu (ryc. 2 i 3).

Znajomość zmieniającej się podczas roku liczby osobników i ciężaru ich 
ciała pozwoliły również na oszacowanie ich konsumpcji. W obliczeniach oparto 
się na równaniach określających wielkość dobowego budżetu energetycznego 
ptaków z grupy Non-Passeriformes, przy uwzględnieniu wartości współczyn
nika asymilacji. Wielkość konsumpcji (w kJ/doba/100 ha) w cyklu rocznym 
przedstawiono w tabeli V i VI. Największą wartość konsumpcji stwierdzono 
u puszczyka i zbliżoną u myszołowa — w miesiącach letnich. Dynamika kon
sumpcji. w cyklu rocznym związana jest nie tylko ze zmianą liczby osobników, 
ale także ze zmianami temperatury. Obniżenie się jej zwiększa wydatki na 
termoregulację i powoduje zwiększenie konsumpcji (ryc. 4 i 5). Całkowita 
roczna konsumpcja gatunków dominujących liczebnie i pozostałych przed
stawiona jest w tabeli VI I  i VIII . Dominacja puszczyka jest ogromna, gdyż 
w zależności od rodzaju drzewostanu i roku badań, wielkość jego konsumpcji 
wahała się od 53% do 81% konsumpcji całego zespołu ptaków drapieżnych.

Główną rolę w konsumpcji ptaków drapieżnych odgrywał S. aluco, zbadano 
więc skład jego pokarmu. Materiał do tych badań zebrano z trzech stanowisk 
położonych wewnątrz Puszczy, co praktycznie wykluczało kontakt z terenami 
otwartymi osobników składających wypluwki. Spośród kręgowców blisko 
70% liczby ofiar i 53% ich biomasy przypadało na drobne ssaki, a 24% liczby 
ofiar i 34% ich biomasy na ptaki (tab. IX). Ofiarą najliczniej odławianą była 
nornica ruda Clethrionomys glareolus — 28 % liczby osobników i 23 % całej 
zjadanej biomasy. Wśród owadów znalezionych w wypluwkach najliczniej 
spotykany był chrząszcz — Calosoma inquisitor (tab. X).

Poznanie wielkości konsumpcji ptaków drapieżnych oraz składu pokarmu 
S. aluco, mającego w niej największy udział, pozwoliło na ocenę ich wpływu 
na populację ofiar zasiedlających tereny leśne. Skład i produktywność zespołu 
drobnych ssaków i ptaków, a więc potencjalnych ofiar, były badane na terenie 
Puszczy Niepołomickiej w okresie bezpośrednio poprzedzającym niniejsze ba
dania. Konsumpcja drapieżników zmniejsza od 17% do ponad 60% zasoby 
populacji Cl. glareolus, a jeszcze większa presja wywierana jest na Microtus 
agrestis, którego zasoby stwierdzone na terenie Puszczy są wielokrotnie niższe 
od jego wyliczonego udziału w konsumpcji S. aluco (tab. XI). Niе stwierdzono 
natomiast istotnego wpływu drapieżników na inne drobne ssaki i ptaki.

Oprócz jednoznacznego wpływu na populację niektórych gryzoni leśnych 
ptaki drapieżne włączają się również w cały szereg procesów składających się 
na funkcjonowanie ekosystemów Puszczy Niepołomickiej.
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