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Charakterystyka gatunku 

A. Wygląd zewnętrzny 

pl.wikipedia.org 

www.sowy.pl.tl 



Charakterystyka gatunku 

A. Wygląd zewnętrzny 

www.biolib.cz 



1. Charakterystyka gatunku 

B. Środowisko życia i zasięg występowania: 

- Osiedla ludzkie w krajobrazie rolniczym i podmiejskim, 

- Zwykle omija tereny silniej zalesione, 

- Unika gór. 

pl.wikipedia.org 

Zasięg występowania na świecie Występowanie w Polsce 

Atlas rozmieszczenia ptaków lęgowych Polski 
1985-2004 



1. Charakterystyka gatunku 

C. Lęgi 

 
- w Polsce płomykówka najczęściej występuje w obiektach sakralnych 
(strychy i wieże kościołów), w budynkach gospodarczych, stodołach 
śródpolnych, w otworach i kominach wentylacyjnych bloków, a także w takich 
nietypowych miejscach jak gołębniki czy transformatory, 

- 1, 2 lub sporadycznie 3 lęgi w roku, 

- w lęgu zazwyczaj 3-7 jaj, 

- wysiadywanie trwa około 30-34 dni, 

- pisklęta po 7-8 tygodniach opuszczają gniazdo, 

- przez 3-5 tygodni są jeszcze zależne od pożywienia przynoszonego przez 
rodziców. 

 



1. Charakterystyka gatunku 

C. Lęgi 
 

Pisklęta płomykówki 

pl.wikipedia.org 
pl.wikipedia.org 



1. Charakterystyka gatunku 

C. Lęgi 
 

Pisklęta płomykówki 

www.swietokrzyskipn.org.pl 



2. Ochrona płomykówki 

     A. Ocena liczebności i trendy:  

 
- liczebność szacowana była na 1000-4000 par, 

- liczebność tego gatunku uległa silnemu obniżeniu w porównaniu do 
wieku XIX, 

- wydaje się, że spadek ten trwa nadal. 

 



2. Ochrona płomykówki 

    B. Zagrożenia 

 

Przyczyny zmniejszania liczebności: 

- ograniczanie ilości miejsc odpowiednich do założenia gniazda – przy okazji 
remontów wież kościelnych, strychów i stodół najczęściej zamyka się otwory 
wlotowe, z których korzystały ptaki 

- intensyfikacja rolnictwa (w konsekwencji spadek liczby drobnych gryzoni – 
głównego pożywienia), 

- stosowanie pestycydów (powodują zatrucia i zaburzenia w tworzeniu się 
skorupki jaj w ciele samicy),  

- rozbudowa dróg (kolizje z samochodami),  

- klimat (płomykówki często nie przeżywają ostrych zim),  

- wypadanie piskląt z wysoko umiejscowionych gniazd. 



2. Ochrona płomykówki 

   C. Metody ochrony płomykówki: 

 
- umożliwienie płomykówce dostępu do wnętrza budynków, w których 

mogłaby wyprowadzać lęgi, 

- zamontowanie wewnątrz budynku skrzynki lęgowej o specjalnej 
konstrukcji. Najodpowiedniejszym miejscem do tego są strychy i 
poddasza kościołów i wież, stodół i innych budynków gospodarskich. 
Ptaki muszą mieć zapewniony swobodny wlot do budynku, 

- dostępność obszarów wykorzystywanych jako tereny łowieckie 
(otwarte przestrzenie łąk i pól). Tego typu tereny chroni się poprzez 
koszenie łąk oraz wypas bydła w pobliżu miejsc lęgowych, 

- wszelkie instalacje skrzynek powinny być mało widoczne dla 
człowieka. 

 



2. Ochrona płomykówki 

C. Metody ochrony płomykówki: 
 

www.bocian.sputnik.javatech.com.p
l 

www.przyroda.most.org.pl 

 

www.otop-leszno.eko.org.pl 

www.przyroda.most.org.pl 



2. Ochrona płomykówki 

   C. Metody ochrony płomykówki: 
 

www.ptaki-rolnictwo.bocian.org.pl 



3. Aktywna ochrona płomykówki na Ziemi Leszczyńskiej 

A. O programie: 
- W roku 2008 rozpoczęliśmy nasze działania 

- Zasadniczym celem programu jest stworzenie płomykówkom bezpiecznych 
warunków rozrodu i tym samym próba odbudowy populacji tego gatunku na Ziemi 
Leszczyńskiej 

- Nasze działania polegać będą na wieszaniu skrzynek lęgowych specjalnej konstrukcji, 
w których sowy te będą mogły bezpiecznie wyprowadzać lęgi. 

 

 Skrzynki lęgowe w powiecie leszczyńskim 

mapa.targeo.pl 



3. Aktywna ochrona płomykówki na Ziemi Leszczyńskiej 

Członkowie LG OTOP zamontowali 4 skrzynki lęgowe dla płomykówki: 

- na wieży kościoła w Osiecznej w 2007 r. (Waldemar Michalak, Janusz 

Stępniewski), 
- w nieużywanym gołębniku w Olszewie w 2008 r. (Waldemar Michalak, Paweł 
Szymański i Krzysztof Furmańczyk), 

- w budynku Polskiego Związku Wędkarskiego w Osiecznej w 2009 r. (Waldemar 
Michalak, Janusz Stępniewski, Andrzej Łakomy) 

- na wieży kościoła w Lginiu w 2009 r. (Waldemar Michalak, Paweł Sieracki), 

Skrzynki montowane były w miejscach, gdzie w latach poprzednich obserwowane 
były ptaki. 

 

 

B. Montaż skrzynek lęgowych 



3. Aktywna ochrona płomykówki na Ziemi Leszczyńskiej 

Skrzynka lęgowa w gołębniku w Olszewie.  
 

Fot. Waldemar Michalak 

B. Montaż skrzynek lęgowych 



3. Aktywna ochrona płomykówki na Ziemi Leszczyńskiej 

C. Monitoring i dalsze działania: 

- LG OTOP prowadzi monitoring skrzynek, 

- nie stwierdzono zajętych skrzynek lęgowych przez płomykówki 

- poszukujemy również odpowiednich miejsc do zamontowania 
kolejnych skrzynek, 

- LG OTOP planuje wywieszenie kolejnych skrzynek lęgowych dla 
płomykówek w gminie Rawicz, 

- zwracamy się z prośbą do wszystkich, którzy znają miejsca 
gniazdowania płomykówek w okolicach Leszna o przekazanie nam 
tych informacji. 



4. Ochrona płomykówki we wcześniejszych latach. 

- w latach 90. na terenie Ziemi Leszczyńskiej pan Cezary Brodziak 
zamontował kilkanaście skrzynek lęgowych dla płomykówek (m.in. w 
Robczysku, Pawłowicach, Kąkolewie, Drobninie i okolicach), a w 
niektórych miejscach przygotował otwory wejściowe dla sów, 

 

- wiele z tych miejsc zostało zajętych, a ok. 50 piskląt płomykówek 
zaobrączkowano. 



5. Podsumowanie 

- liczebność populacji płomykówki zmniejsza się, 

- jedną z głównych przyczyn zmniejszania liczebności jest ograniczanie 

ilości miejsc lęgowych, 

- jedną z metod ochrony jest umożliwieniu ptakom dostępu do wnętrza 

budynków, w których mogłyby wyprowadzać lęgi oraz zamontowanie 

wewnątrz budynku skrzynki lęgowej, 

- w związku z powyższym LG OTOP prowadzi działania mające na celu 

- ochronę płomykówki na Ziemi Leszczyńskiej. 
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