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Rozdział 1

Wprowadzenie
Wysokie góry, czyste potoki, rozległe lasy i dzikie zwierzęta – tak większości z nas kojarzą się Karpaty. Historia
tego regionu, a także jego swoiste warunki środowiskowe
sprawiły, że tutejsza przyroda zachowała w wielu miejscach swoje wyjątkowe zróżnicowanie, bogactwo i specyfikę. Miejsc takich jak Karpaty nie zostało już wiele,
dlatego powinniśmy dokładać wszelkich starań, aby
zachować wyjątkowe dziedzictwo przyrodnicze tego regionu. Ta myśl przyświecała nam podczas przygotowań,
a później realizacji projektu „Ptaki Karpat”, w ramach
którego powstała ta publikacja. Przez cztery lata, przy
wsparciu szerokiej rzeszy wykwalifikowanych obserwatorów, katalogowaliśmy ptaki Karpat, aby niniejszą książką zagwarantować ich efektywniejszą ochronę.
Ale Karpaty to również miejsce życia tysięcy ludzi.
Dla wielu z nich właśnie środowisko naturalne jest miejscem pracy, źródłem utrzymania… Rolnicy użytkujący tutejsze łąki, leśnicy zarządzający lasami, właściciele
gruntów prywatnych, małe przedsiębiorstwa zajmujące
się turystyką, ale także turyści przyjeżdżający z wielu
stron kraju – wszyscy jesteśmy po części „użytkownikami” karpackiej przyrody. Jak więc korzystać z jej dobrodziejstw, aby jednocześnie zagwarantować jej przetrwanie dla przyszłych pokoleń?
Niniejsza książka stara się być jednym z elementów odpowiedzi na to pytanie. Jej głównym celem jest
podsumowanie aktualnej wiedzy na temat rzadkich
i zagrożonych gatunków ptaków polskich Karpat, zidentyfikowanie zagrażających im czynników oraz zaproponowanie metod ochrony. Taki też jest układ publikacji
– w poszczególnych rozdziałach gatunkowych prezentuje ona stan wiedzy na temat rozmieszczenia, liczebności czy wymagań poszczególnych gatunków, analizuje
także zagrożenia i proponuje rozwiązania dotyczące ich
ochrony. W końcowych częściach książki przedstawiamy również całościową analizę roli Karpat w ochronie
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krajowej awifauny, a także rozważania dotyczące głównych czynników zagrażających poszczególnym grupom
ptaków i wizję ich ochrony. Wydawać by się mogło, że
jest to publikacja dość specjalistyczna, skierowana do
wąskiej grupy ludzi. Pamiętajmy jednak, że większość
opisywanych tu gatunków zasiedla siedliska użytkowane
lub wykorzystywane przez człowieka – lasy gospodarcze,
kośne łąki czy doliny rzek. Na ochronę ptaków nie powinniśmy więc patrzeć jako na coś odległego, co odbywa
się gdzieś tam, w rezerwacie przyrody. Chronić przyrodę
możemy i powinniśmy na własnym gruncie – zarządzając we właściwy sposób lasami, gospodarując na swojej
roli w sposób przyjazny przyrodzie czy planując w odpowiedni sposób ruch turystyczny w swoim regionie.
Książka ta ma nam w tym pomagać i w tym kontekście
ma ona bardzo praktyczny wymiar. Warto podkreślić jej
nowatorski charakter – wykorzystanie nowoczesnych
metod analitycznych pozwoliło po raz pierwszy w skali naszego regionu określić wymagania siedliskowe poszczególnych gatunków, ocenić wielkość ich populacji
lęgowych czy nakreślić zróżnicowanie przestrzenne zagęszczenia populacji.
Publikację tę kierujemy do odbiorców mogących
wykorzystywać ją w swojej pracy – do pracowników regionalnych dyrekcji ochrony środowiska, leśników, osób
odpowiedzialnych za systemowe rozwiązania dotyczące
rolnictwa, przedstawicieli instytucji administrujących
wodami, ale także do wszystkich zainteresowanych
przyrodą i jej ochroną. Niniejsza książka nie spełni swojego zadania, jeśli będzie leżeć na półce lub wiedza o niej
wykorzystywana będzie tylko w czysto akademicki sposób. Mamy więc nadzieję, że będzie ona w praktyczny
sposób wspomagać działania na rzecz ochrony przyrody
w Karpatach.
Zespół Redakcyjny

Rozdział 2

Podziękowania
Na wszystkich etapach prac związanych z przygotowaniem i wydaniem niniejszej publikacji zespół projektu „Ptaki Karpat” bezinteresownie wsparło wiele osób.
Zgromadzenie danych o ptakach polskich Karpat możliwe było dzięki rzeszy obserwatorów ptaków oraz wolontariuszy, których imiennie wymieniamy na końcu książki. Szczególne wsparcie w dziedzinie metodyki zbierania
danych otrzymaliśmy od Michała Ciacha, Łukasza Kajtocha, Przemysława Chylareckiego i Damiana Nowaka.
Wiele osób udzieliło konsultacji merytorycznych i pomocy w ustalaniu metodyki badań oraz wdrażaniu prac
terenowych związanych z inwentaryzacją poszczególnych
gatunków lub grup ptaków. Byli to (w kolejności alfabetycznej): Michał Budka, Zdzisław Cenian, Michał Ciach,
Bogusław Czerwiński, Andrzej Dombrowski, Józef Hordowski, Łukasz Kajtoch, Krzysztof Kus, Tadeusz Mizera,
Damian Nowak, Bogumiła Olech, Krzysztof Stępniewski.
Dziękujemy Komitetowi Ochrony Orłów i Stowarzyszeniu Ochrony Sów za umożliwienie zaadaptowania na
potrzeby inwentaryzacji stworzonych przez nich założeń metodycznych do monitoringu ptaków szponiastych
i sów. W kwestiach dotyczących metodyki zbierania danych nieoceniona była również pomoc uczestników warsztatów, które OTOP zorganizował w 2011 r., a w których
udział wzięli obserwatorzy ptaków z regionu polskich
Karpat zaangażowani w projekt.
Nieocenioną pomocą w planowaniu zakresu i zawartości tej publikacji książkowej służyli Przemysław Chylarecki, Michał Ciach, Łukasz Kajtoch, Wiesław Król,
Lechosław Kuczyński, Arkadiusz Sikora i Kazimierz Walasz. Szczególne podziękowania należą się Lechosławowi
Kuczyńskiemu, który udzielił szerokich konsultacji dotyczących metod analizy zgromadzonych danych. Wiesław Król służył doradztwem w zakresie geograficznych
systemów informacji oraz baz danych. Recenzji i korekt
niektórych rozdziałów książki dokonali: Lechosław Kuczyński, Ryszard Babiasz, Michał Ciach, Łukasz Kajtoch,
Marek Kuziemko, Katarzyna Paciora, Paweł Pawlaczyk,
Joanna Suchy i Krzysztof Stępniewski.
Zbiór danych, który analizowano na potrzeby niniejszej książki, nieodpłatnie zasilony został przez organizacje i instytucje zajmujące się gromadzeniem danych o wy-

stępowaniu ptaków. Wszystkie te instytucje wymieniono
w rozdziale 5.1. Wsparciem w „łataniu dziur” rozmieszczenia ptaków były dane Inspekcji Ochrony Środowiska
uzyskane w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska w programie Monitoringu Ptaków Polski. Analizy
dotyczące ptaków wysokogórskich nie mogłyby zostać
przeprowadzone na tak wysokim poziomie bez danych
o rozmieszczeniu typów pokrycia terenu w Tatrach, użyczonych przez Tatrzański Park Narodowy. W obszarach
chronionych niemożliwa byłaby realizacja prac terenowych bez zezwoleń, których udzieliły regionalne dyrekcje ochrony środowiska z Katowic, Krakowa i Rzeszowa,
a także parki narodowe – serdecznie dziękujemy tym instytucjom za wsparcie naszych działań.
Pracę małopolskiego biura OTOP wspomogli wolontarystycznie: Marianna Boros, Natalia Dzikowska,
Joanna Kajzer-Bonk, Bartłomiej Kusal, Dorota Kwaśna,
Joanna Nabielec, Karolina Naumiec, Katarzyna Paciora,
Wojciech Tokarz.
Last but not least… Niniejsza publikacja powstała
w ramach projektu współfinansowanego przez Szwajcarię
w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Bez wsparcia finansowego szwajcarskiego rządu nie byłaby możliwa
tak szeroko zakrojona inwentaryzacja i rzetelne podsumowanie zgromadzonego materiału. Szwajcarskim partnerem projektu było SVS/BirdLife International Schweiz.
Formalna realizacja projektu nie byłaby również możliwa
bez wsparcia Ambasady Szwajcarskiej, w szczególności
zaś Krzysztofa Kaczmarka z Biura Szwajcarsko-Polskiego
Programu Współpracy, a także pracowników Centrum
Projektów Polska Cyfrowa, którzy administrowali projektem, m.in. Katarzyny Birek, Macieja Posłusznego, Edyty
Zalewskiej, oraz pracowników Ministerstwa Rozwoju.
Jeszcze raz szczerze dziękujemy wszystkim, którzy
wsparli powstanie tej książki, dzięki Waszej pomocy jest
ona bez wątpienia lepsza. Jeśli kogoś pominęliśmy, przepraszamy. Mimo olbrzymiego wkładu wielu osób w powstanie tej publikacji odpowiedzialność za ewentualne
niedociągnięcia spoczywa jedynie na autorach.
Zespół Redakcyjny
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Streszczenie

Dlaczego ta książka jest potrzebna, do kogo jest skierowana?
Walory przyrodnicze i krajobrazowe polskich Karpat wyróżniają ten region
spośród pozostałych części kraju. Jednocześnie podlega on w ostatnich dekadach głębokim przemianom społecznym i gospodarczym – niektóre z nich
zagrażają trwałości tutejszych zasobów przyrodniczych. Skuteczność działań
mających na celu ochronę przyrody jest w dużej mierze zależna od rzetelnej,
aktualnej i opartej na naukowych podstawach wiedzy o przedmiotach ochrony. Celem niniejszej publikacji jest podsumowanie wyników inwentaryzacji
ptaków prowadzonej w latach 2011–2015 w ramach projektu Ptaki Karpat
(dalej projekt PK) i zaprezentowanie najbardziej aktualnych informacji na
temat rozmieszczenia, liczebności i wymagań siedliskowych najcenniejszych
gatunków ptaków regionu polskich Karpat. Publikacja przekrojowo analizuje również czynniki zagrożenia oraz zawiera propozycje działań ochronnych.
Mamy nadzieję, że wiedza zawarta w niniejszej publikacji stanie się istotnym
elementem podejmowania decyzji dotyczących ochrony dziedzictwa przyrodniczego Karpat.
Fot. Grzegorz Leśniewski

Przyrodnicze uwarunkowania Karpat
Karpaty polskie zajmują powierzchnię ok. 19 600  km². Charakteryzują się znaczną odrębnością klimatu, którego szczególną cechą jest występowanie pięter klimatycznych, z którymi ściśle powiązane są piętra roślinne. Karpaty wyróżniają
się w skali kraju wysokim poziomem lesistości, znacznym udziałem trwałych
użytków zielonych, a także dobrze rozwiniętą siecią rzek i potoków. W regionie
występuje wiele typów siedlisk unikatowych w skali kraju, co determinuje również duże zróżnicowanie awifauny. Najbardziej specyficzne biotopy związane są
z najwyższymi piętrami klimatycznymi i zajmują nie więcej niż 0,5% powierzchni regionu. Współczesny krajobraz Karpat jest wypadkową wielu czynników,
z których oprócz uwarunkowań siedliskowych jednym z najważniejszych jest
działalność człowieka, szczególnie intensywnie kształtująca cenne siedliska
otwarte w regionie. Wyjątkowe walory przyrodnicze i krajobrazowe powodują,
że w polskich Karpatach ochroną obszarową objęto niemal 70% powierzchni.

Metodyka inwentaryzacji ptaków

Fot. Tomasz Wilk
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Inwentaryzacja ptaków i ich siedlisk lęgowych, wykonana w latach 2011–2015
w ramach projektu PK, miała na celu ocenę rozmieszczenia, zagęszczeń i wiel-

kości populacji lęgowych oraz wymagań siedliskowych wybranych gatunków
ptaków zamieszkujących polską część Karpat. Podzielona została na moduły
dopasowane do specyfiki grupy lub pojedynczego gatunku. Rozległość i geomorfologiczna specyfika obszaru sprawiły, że w badaniach wykorzystano metodę reprezentacyjną. Zakłada ona ocenę parametrów populacji w całym obszarze zainteresowania na podstawie wyników z inwentaryzacji niewielkich,
reprezentatywnych dla tego obszaru, wycinkach przestrzeni, nazywanych
powierzchniami próbnymi. Oszacowań liczebności i zagęszczeń dokonano
różnymi metodami, dopasowanymi do biologii gatunku i zestawu uzyskanych
danych. W przypadku ptaków leśnych, nadrzecznych i wysokogórskich zbadano wymagania siedliskowe w regionie, czyli zebrano informacje o zależności liczebności tych gatunków od cech zamieszkiwanych przez nie środowisk.
Zależności te rozpatrywano na dwóch poziomach skali przestrzennej, nazwanych „skalą mikro” oraz „skalą makro” (krajobrazu). W przypadku tej ostatniej skorzystano z metod predyktywnego modelowania liczebności gatunku
w zależności od czynników wielkoskalowych.
Fot. Mateusz Matysiak

Wyniki inwentaryzacji ptaków
W ramach inwentaryzacji w bazach danych projektu PK zgromadzono około
230 000 stwierdzeń blisko 270 gatunków ptaków. Większość prezentowanych
wyników otrzymano na podstawie danych uzyskanych z inwentaryzacji projektu PK w niewielkim stopniu uzupełnionych przez źródła zewnętrzne. Spośród 37 gatunków kluczowych będących przedmiotem analiz, dla 35 gatunków
sporządzono mapy zasięgu występowania, dla 34 obliczono powierzchnię tego
zasięgu (EOO), a dla 33 powierzchnię obszaru zajmowanego (AOO). Dla 30
gatunków obliczono wartość rozpowszechnienia, a dla 21 gatunków graficznie
przedstawiono rozmieszczenie w gradiencie wysokości. Dla wszystkich 37 gatunków kluczowych wygenerowano oceny regionalnej wielkości populacji, a dla
33 podano również ich zagęszczenie wraz z miarami niepewności oceny. Dla
niemal wszystkich tych gatunków uzyskano także oceny liczebności i zagęszczenia dla mniejszych podjednostek geograficznych. Dla 21 gatunków stworzono predyktywne modele występowania, które zaprezentowano w formie map.
Natomiast dla 20 gatunków uzyskano wyniki analiz wybiórczości siedliskowej
w skali mikro. Publikacja podsumowuje również rezultaty inwentaryzacji na
poziomie grup ekologicznych ptaków, prezentując wyniki dla grup ptaków leśnych, nadrzecznych, wysokogórskich oraz sów i ptaków szponiastych.

Fot. Grzegorz Leśniewski

Rola Karpat w ochronie ptaków
W polskiej części Karpat stwierdzono dotychczas 326 gatunków ptaków,
z czego 171 jest regularnie lęgowych, a kolejne 22 gniazdują sporadycznie.
Awifaunę lęgową tego regionu reprezentuje wiele gatunków rzadkich i zagrożonych – m.in. 44 gatunki z załącznika I dyrektywy ptasiej i 29 z „Polskiej
czerwonej księgi zwierząt”. W przypadku co najmniej 24 gatunków Karpaty
grupują powyżej 25% lęgowej populacji krajowej, a w przypadku 6 z nich całą
(pomurnik) lub prawie całą (>90%; orzeł przedni, puszczyk uralski, drozd
obrożny, płochacz halny, siwerniak). Około 11% gatunków gniazdujących
w regionie jest zagrożonych w skali kraju. Wśród gatunków o najwyższym
priorytecie ochronnym najwięcej związanych jest z siedliskami leśnymi,
istotny jest również udział gatunków terenów otwartych. Na szczególną

Fot. Tomasz Wilk
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uwagę zasługuje też grupa gatunków wysokogórskich – dla większości z nich
Karpaty stanową jedyną lub najważniejszą ostoję w skali kraju. Wysoką rangę
przyrodniczą Karpat polskich potwierdza również średnio wyższa niż w pozostałych częściach kraju liczba gatunków kwalifikujących ostoje ptaków
IBA. Szczególnie bogate w gatunki z załącznika I dyrektywy ptasiej są lasy
wschodniej części regionu. Dla szerokiej grupy gatunków rzadkich i zagrożonych region polskich Karpat jest kluczowy, aby zapewnić ich przetrwanie
w kraju w długiej skali czasu.

Kluczowe zagrożenia ptaków w Karpatach

Fot. Tomasz Wilk

Zagrażające ptakom czynniki ujęto w podziale opartym na głównych typach
karpackich siedlisk. W odniesieniu do siedlisk leśnych najistotniejszym czynnikiem zagrożenia jest występujący lokalnie zbyt niski średni wiek drzewostanów lub niedostatek wielkogabarytowych drzew. W znacznej części karpackich
lasów zasoby martwego drewna są niższe niż wymagane przez gatunki wyspecjalizowane siedliskowo. Z punktu widzenia niektórych gatunków ptaków
istotnym zagrożeniem może być fragmentacja siedlisk, związana z rozbudową
sieci dróg i infrastruktury. Największym problemem związanym z siedliskami
krajobrazu rolniczego jest recesja gospodarki rolnej, towarzyszące jej porzucanie użytkowania gruntów rolnych i ich sukcesja w kierunku siedlisk leśnych.
Istotnym zagrożeniem jest również niszczenie i fragmentacja łąk i pól uprawnych przez rozproszoną zabudowę. Ptakom związanym z ekosystemami nadrzecznymi zagraża przede wszystkim hydrotechniczna regulacja cieków oraz
budowa urządzeń piętrzących. Lokalnie zagrożeniem jest również degradacja
nadrzecznych zbiorowisk roślinnych, pozyskiwanie żwiru z koryt rzecznych
oraz płoszenie ptaków. Do głównych zagrożeń alpejskiej awifauny należą natomiast zmiany klimatyczne, a także nadmierny ruch turystyczny.

Proponowane działania ochronne

Fot. Grzegorz Leśniewski

Fot. Marek Kosiński
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W publikacji przedstawiono postulaty ochronne, których realizacja w istotny
sposób wzmocni system ochrony ptaków w Karpatach. W siedliskach leśnych
najistotniejszym wyzwaniem jest utrzymanie lub lokalne podwyższenie parametrów określających strukturę wiekową i zasoby martwych drzew, a także
drzew wielkogabarytowych. Istotnym wsparciem tego procesu jest wyznaczanie obszarów wyłączonych z działań gospodarczych. Wśród najistotniejszych
działań związanych z ochroną terenów rolniczych są te wspierające utrzymanie opłacalności gospodarki rolnej, szczególnie jej ekstensywnych form – konsekwentna realizacja dopłat rolnośrodowiskowych, ale zakładająca istotną
modyfikację ich założeń, promowanie alternatywnych dróg rozwoju rolnictwa
oraz właściwe planowanie przestrzenne. W przypadku rzek kluczowe jest ograniczenie ich zabudowy hydrotechnicznej i pozyskiwania żwiru z koryt, a także
regulacja poziomu piętrzenia wody w zbiornikach zaporowych, uwzględniająca wymagania przyrodnicze. Istotne są również działania wspierające poprawę
czystości rzek. Najbardziej wartościowe przyrodniczo odcinki rzek powinny
być objęte ochroną bierną. W przypadku siedlisk wysokogórskich najważniejsze działania dotyczą minimalizacji wpływu turystyki na populacje ptaków,
a także wdrażania programów badawczych monitorujących wpływ zmian klimatycznych na siedliska wysokogórskie.

Rozdział 4

Środowisko przyrodnicze Karpat polskich
Aleksandra Pępkowska-Król

4.1. Karpaty w Europie i Polsce
Karpaty to jeden z najrozleglejszych i jednocześnie najdłuższy łańcuch górski Europy – ich szeroki łuk zajmuje powierzchnię ponad 200 000 km2 (Kondracki 1978;
Ruffini i in. 2006), obejmując siedem państw Europy
Środkowej (Ryc. 4.1.1) i będąc miejscem życia kilkunastu milionów ludzi (UNEP 2007). Rozciągłość równoleżnikowa Karpat w granicach Polski przekracza 300 km,
a ich rozciągłość południkowa 100 km, i tak zajmują one
tutaj powierzchnię ok. 19 600 km² (Kondracki 2013),
co stanowi ok. 10% powierzchni całego łańcucha. Karpaty polskie zajmują wreszcie 6,3% powierzchni kraju,
obejmując w całości lub części 241 gmin, 21 powiatów
i 3 województwa (CODGiK 2015; Kondracki, 2013; Ryc.
4.1.2). Zamieszkuje je ponad 2,9 mln osób – 7,5% ludności kraju. Gęstość zaludnienia waha się dla różnych gmin
od kilku (w przypadku gmin położonych na wschodzie – Bieszczady, Beskid Niski) do nawet ponad 2000
osób/km² (Andrychów), a średnia dla całych Karpat
(150 osób  km2) przekracza nieznacznie średnią krajową
(123 osoby/km²; dane dot. 2013 r., GUS 2015).
Najważniejszą cechą łańcucha karpackiego – począwszy od krajobrazu, poprzez przyrodę, na grupach
etnicznych i dziedzitwie kulturowym skończywszy – wydaje się jego różnorodność. Kształtowała się ona tutaj
w dużej mierze za sprawą działalności człowieka, zależnej od rzeźby, klimatu czy zasobów naturalnych. Odcisnęły na niej wreszcie swoje piętno zawirowania historii, a także stale zmieniająca się sytuacja geopolityczna
i gospodarcza tej części Europy. Zróżnicowana rzeźba
Karpat przeciwstawia najniższe i najłagodniejsze wzniesienia najwyższym szczytom Tatr – górom o charakterze
alpejskim. Jest to obszar o wyjątkowo wysokiej lesistości,
jednocześnie bogaty w cenne zbiorowiska o charakterze
otwartym – naturalne, wykształcone w najwyższych partiach gór, jak i półnaturalne, związane z rolniczą działal-

nością człowieka. To wreszcie region unikatowego bogactwa gatunków roślin i zwierząt, charakteryzujący się
wyjątkowo wysokim stopniem endemizmu (np. Witkowski in. 2003; Mirek, Piękoś-Mirkowa 2008)..
Zróżnicowanie przyrodnicze Karpat od wieków jest
dla wielu źródłem fascynacji, a ich dziedzictwo stanowi
niezwykłą wartość dla poszczególnych państw i całego
kontynentu. Ochrona tego zróżnicowania już od końca
XIX wieku jest celem rzeszy naukowców i aktywistów.
Współcześnie ochrona przyrody, obok ochrony dziedzictwa kulturowego czy rozwoju turystyki i rekreacji,
to jedna z najważniejszych funkcji, jakie przypisuje się
regionowi. Wagę, jaką przykłada się do zachowania jego

Ryc. 4.1.1. Karpaty w Europie w ujęciu Kondrackiego (1978). Cyfrowy model wysokości na podstawie SRTM.
Fig. 4.1.1. The Carpathians in Europe, after Kondracki (1978). A digital
elevation model based on the SRTM.
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Ryc. 4.1.2. Karpaty polskie na tle granic Polski i podziału fizycznogeograficznego kraju (Kondracki 2013).
Fig. 4.1.2. The Polish Carpathians projected on the Polish border and
the physical-geographical division of Poland (Kondracki 2013).

walorów, podkreśla m.in. fakt ratyfikowania przez państwa karpackie „Ramowej konwencji o ochronie i zrównoważonym rozwoju Karpat” – porozumienia z 2003 r.,
którego celem jest wszechstronna polityka i współpraca prowadzone m.in. na rzecz zachowania dziedzictwa
przyrodniczego i kulturowego Karpat (Dz.U. 2007 nr 96,
poz. 634).

4.2. Geologia i geomorfologia
Karpaty stanowią część europejskiego pasma Alpidów
ciągnącego się od Pirenejów, poprzez między innymi
Alpy i Apeniny, po Kaukaz w zachodniej Azji. Górotwory te sfałdowane zostały podczas orogenezy alpejskiej,
należą do najmłodszych gór na Ziemi i nadal podlegają
procesom orogenicznym. Karpaty ze względu na różne
pochodzenie geologiczne dzieli się na Karpaty wewnętrzne i zewnętrzne. Do starszych z nich – sfałdowanych
w górnej kredzie Karpat wewnętrznych – należą w Polsce
jedynie Tatry, niecka podhalańska i pieniński pas skałkowy. Pozostała część łańcucha polskich Karpat – Beskidy i pasmo pogórzy – to młodsze Karpaty zewnętrzne
(nazywane również fliszowymi) sfałdowane w neogenie
(Unrug 1969; Żytko 1973).
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Tatry zbudowane są z najstarszych w Karpatach,
pochodzących z okresu paleozoiku, skał krystalicznych
(metamorficznych, magmowych i żyłowych), a także
młodszych (mezozoicznych) skał osadowych, m.in. wapieni i dolomitów. U ich podnóża leży niecka podhalańska wypełniona osadami piaskowcowo-łupkowymi
okresu eoceńsko-oligoceńskiego. Pieniński pas skałkowy to niezwykle skomplikowana pod względem genezy
struktura, której najbardziej charakterystyczne jednostki
(sukcesje) utworzone są z jurajsko-górnokredowych skał
węglanowych. Pasmo Pienin jest najwyżej wyniesioną
częścią pienińskiego pasa skałkowego, stanowiąc jednocześnie niewielką część całej struktury osiągającej długość aż 600 km, z czego znaczna część położona jest poza
granicami Polski (Oszczypko 1995).
Karpaty zewnętrzne budują naprzemianległe ławice
piaskowców i łupków, zlepieńców, margli i wapieni (osady fliszowe) tworzące płaszczowiny, które w wyniku ruchów górotwórczych przesunęły się z południa na północ
i ponasuwały na siebie. W obrębie polskiej części Karpat
zewnętrznych wyróżnia się pięć głównych płaszczowin,
przesuwając się z południa na północ, są to płaszczowiny: magurska, przedmagurska, śląska, podśląska i skolska. Od północy czoło Karpat zewnętrznych jest płasko
nasunięte na mioceńskie osady zapadliska przedkarpackiego, tworzącego kotliny przedgórskie, które również
zaliczane są do orogenu karpackiego (Oszczypko 1995;
Miśkiewicz 2013).
Zasadnicze elementy rzeźby polskich Karpat ukształtowały się w trzeciorzędzie. Po wypiętrzeniu się górotworu region modelowały przede wszystkim ruchy tektoniczne i zmieniający się klimat. W plejstocenie rzeźba Karpat
ulegała dalszemu przemodelowaniu przede wszystkim
za sprawą procesów uwarunkowanych następującymi po
sobie okresami zlodowaceń. Równocześnie na Karpaty
oddziaływały lądolody niżowe – w szczególności lądolód
południowopolski, który oparł się o pogórze karpackie,
oraz lodowce górskie obejmujące Tatry, Babią Górę i Pilsko. W holocenie głównym czynnikiem morfogenetycznym stały się rzeki. Pojawienie się w Karpatach człowieka zapoczątkowało natomiast proces antropogenicznego
przeobrażania rzeźby, głównie na skutek znacznego odlesienia regionu (Izmaiłow i in. 1995). Współczesne procesy rzeźbotwórcze można podzielić na trzy grupy: procesy
przygotowawcze (wietrzenie), procesy przekształcające
powierzchnię stoków (m.in. spłukiwanie, procesy mrozowe, procesy grawitacyjne, procesy krasowe i antropogeniczne) oraz procesy kształtujące dna dolin (erozja
i akumulacja rzeczna; Starkel 1972).

Zróżnicowanie rzeźby polskich Karpat zaznacza się wyraźnie w krajobrazie. W paśmie Beskidów dominuje rzeźba gór niskich i średnich,
takich jak Beskid Wyspowy (na pierwszym planie), wysokogórski charakter mają Tatry (w tle) oraz szczyt Babiej Góry (fot. Tomasz Wilk).

Podstawowymi formami rzeźby terenów górskich są
grzbiety (formy wierzchowinowe) i doliny oraz wiążące
je stoki. W Karpatach polskich bogactwo tych form jest
znaczne i zaznacza się w zróżnicowaniu krajobrazu poszczególnych subregionów. Starkel (1972) na podstawie
istniejących w krajobrazie Karpat grup form o podobnych cechach wyróżnił cztery zasadnicze typy rzeźby: 1)
dno dolin i kotlin; 2) podgórska; 3) nisko- i średniogórska oraz 4) wysokogórska. Łuk Karpat w granicach Polski
stanowią równoległe, ułożone równoleżnikowo pasma
pogórzy i gór. W ich obrębie poszczególne formy rzeźby przenikają się, tworząc unikalną dla regionu mozaikę
(Izmaiłow i in. 1995). Rzeźba wysokogórska charakteryzuje przede wszystkim Tatry – najwyższe pasmo w łańcuchu Karpat z najwyższym szczytem po polskiej stronie,
Rysami (2499 m n.p.m.). Ponadto obejmuje kulminację
Babiej Góry (1725 m n.p.m.) – najwyższego pasma Beskidu Żywieckiego. W paśmie Beskidów dominuje rzeźba
gór niskich i średnich. Wykształciły się tu zwarte grupy
górskie, takie jak Beskid Śląski i Beskid Sądecki, góry pasmowe (Bieszczady Zachodnie) i góry wyspowe (Beskid
Wyspowy, Pieniny). Pas pogórzy o najniższych deniwe-

lacjach i jednocześnie najniższej wysokości bezwzględnej
nawiązuje charakterem do rzeźby podgórskiej. Pasma gór
i pogórzy rozcinają doliny rzeczne i urozmaicają kotliny
śródgórskie: Żywiecka, Orawsko-Nowotarska, Rabczańska, Sądecka i Jasielsko-Krośnieńska.

4.3. Sieć rzeczna i zbiorniki wodne
Łuk Karpat położony jest w zlewiskach dwóch mórz –
Bałtyckiego i Czarnego, które rozdziela europejski dział
wodny (Ryc. 4.3.1). Karpaty polskie niemal w całości
obejmuje zlewisko Bałtyku, którego najważniejszą rzeką
jest Wisła z jej prawobrzeżnymi dopływami – m.in. Sanem, Wisłoką i Dunajcem, a tylko niewielki udział ma
dorzecze Odry reprezentowane przez zlewnię jej prawobrzeżnego dopływu Olzy przepływającej przez Beskid
Śląski. Zaledwie 1% powierzchni polskich Karpat stanowi zlewisko Morza Czarnego, które wcina się tu w trzech
miejscach: w Beskidzie Śląskim (zlewnia Czadeczki
w dorzeczu Dunaju), na wysokości Beskidu Żywieckiego
i Obniżenia Orawsko-Podhalańskiego (zlewnie Czarnej
Orawy i Zbiornika Orawskiego w dorzeczu Dunaju) oraz
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we wschodnich częściach Pogórza Przemyskiego i Gór
Sanocko-Turczańskich, przez które przepływają Strwiąż,
Mszaniec i Lechnawa z dorzecza Dniestru.
Najdłuższymi w obrębie polskich Karpat rzekami są:
San, Dunajec, Wisłok, Wisłoka i Biała. Główne karpackie
rzeki biegną zgodnie z nachyleniem terenu, najczęściej
z południa na północ. Tylko miejscami porządek ten jest
zaburzony – np. na granicy Kotliny Orawsko-Nowotarskiej i Beskidów Zachodnich Dunajec biegnie z zachodu
na wschód, podobnie jak San wzdłuż północnej granicy
Pogórza Przemyskiego.
Sieć rzeczną Karpat charakteryzuje znaczna gęstość, uwarunkowana dużym zasilaniem z opadów oraz
urozmaiconą rzeźbą i słabo przepuszczalnym podłożem
(Dynowska, Pociask-Karteczka 1999), co jest generalną
cechą obszarów górskich. Zróżnicowanie wewnątrz regionu nie jest duże, największa gęstość sieci rzecznej charakteryzuje Beskidy Lesiste – 2,24 km/km², a najmniejsza
Tatry – 1,18 km/km² (Ryc. 4.3.1). Duże nachylenie terenu sprawia, że w Karpatach spadki rzek są duże, a rozwinięcie ich biegu niewielkie. Do szybkiego spływu oprócz
czynników naturalnych (duże nachylenia terenu, mało

przepuszczalne podłoże, uwarunkowania klimatyczne)
przyczynia się działalność człowieka – regulacje rzek,
ciągle rozwijana sieć dróg, a także wylesienia (Ziemońska
1973). Ważną cechą jest również duża zmienność stanów
wody w ciągu roku. Wiosną na skutek topnienia śniegu
i w lecie w związku z intensywnymi opadami często dochodzi do nagłych wezbrań. Niskie stany wody (niżówki)
występują najczęściej we wrześniu, kiedy to sumy opadów
są niewielkie, a parowanie nadal wysokie, oraz w zimie,
gdy znaczne ilości wody zatrzymywane są w zalegającej
pokrywie śnieżnej (Dynowska 1995).
Do największych i najgłębszych naturalnych zbiorników wodnych w Karpatach zaliczają się polodowcowe
jeziora tatrzańskie. W całym łańcuchu tatrzańskim wykształciło się ich ok. 300, z czego większość w Tatrach
Wysokich. Liczne są również w regionie niewielkie, płytkie jeziora pochodzenia osuwiskowego (Dynowska 1995).
Największe z nich to położone na zachodnich zboczach
Chryszczatej w Bieszczadach Zachodnich jeziora Duszatyńskie Górne i Dolne, powstałe zaledwie na początku
XX wieku (Schramm 1925). Powierzchniowo przeważają
w Karpatach sztuczne zbiorniki retencyjne usytuowane

Ryc. 4.3.1. Gęstość sieci rzecznej w Karpatach polskich w podziale na regiony fizycznogeograficzne (Kondracki 2013), wyliczona na podstawie „Komputerowej mapy podziału hydrograficznego Polski” (IMGW 2010). Na mapie zaznaczono również przebieg europejskiego działu
wodnego rozdzielającego dorzecza Bałtyku (na północy) oraz Morza Czarnego (na południu), działów wodnych I rzędu i najważniejszych
rzek oraz zbiorniki retencyjne (IMGW 2010; EEA 2016).
Fig. 4.3.1. The density of the river network in the Polish Carpathians (5), by physical-geographical regions (Kondracki 2013), computed using the
“Komputerowa mapa podziału hydrograficznego Polski” [A computer map of the hydrographic division of Poland] (IMGW 2010). Also shown are
the Main European Watershed (1), which separates the drainage basins of the Baltic Sea (in the north) and the Black Sea (in the south), the major
drainage divides (2) and the main rivers (4), as well as retention basins (3) (IMGW 2010; EEA 2016).
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Dobrze rozwiniętej sieci rzecznej w Karpatach towarzyszy niewielka liczba naturalnych zbiorników wodnych, z których największe to
polodowcowe jeziora tatrzańskie (fot. Tomasz Wilk).

w dolinach największych karpackich rzek. W Polskiej części Karpat wybudowano dotąd kilkanaście takich zbiorników, z których największe to Zbiornik Soliński na rzece
San oraz zbiorniki Rożnowski i Czorsztyński na Dunajcu.
Trwają prace nad dwoma kolejnymi – na ukończeniu jest
zbiornik w Świnnej Porębie, w planach natomiast powstanie kolejnego – Kąty-Myscowa, choć mocno kwestionowany jest sens jego budowy (Wawręty, Żelaziński 2006).
Podstawowe funkcje zbiorników zaporowych to: zapobieganie powodziom i suszom oraz dostarczanie wody
pitnej, ale są one również wykorzystywane do celów energetycznych i rekreacyjnych. Do zbiorników sztucznego
pochodzenia należą w Karpatach również zalane wodą
wyrobiska powstałe zwykle w wyeksploatowanych złożach żwiru, a lokalnie także stawy rybne.

4.4. Klimat
Karpaty polskie, podobnie jak reszta kraju, leżą w strefie
klimatu umiarkowanego ciepłego, przejściowego pomiędzy klimatem morskim i kontynentalnym (Woś 1996).
Pogodę kształtują tu przede wszystkim wilgotne masy
powietrza polarno-morskiego występujące w regionie
przez ponad połowę roku. Zdecydowanie rzadsze są suche masy powietrza polarno-kontynentalnego, a marginalne znaczenie mają masy arktyczne i zwrotnikowe
(Obrębska-Starklowa i in. 1995). Karpaty charakteryzują
się jednak znaczną odrębnością klimatyczną. Są jednocześnie najbardziej różnorodnym pod względem klimatu
regionem Polski, głównie za sprawą dużego zróżnicowania wysokości bezwzględnych i rzeźby, od których w dużej mierze uzależnione są cechy klimatu w obszarach

górskich (Woś 1996). Odrębność klimatu Karpat w porównaniu z resztą kraju przejawia się m.in. niższą średnią roczną temperaturą powietrza, krótszym okresem
wegetacyjnym, większymi średnimi rocznymi sumami
opadów czy dłuższym zaleganiem pokrywy śnieżnej (Paszyński, Niedźwiedź 1999).
Szczególnie istotną cechą klimatu obszarów górskich
jest jego piętrowość. W oparciu o wysokość średniej
rocznej temperatury powietrza i uwzględniając występowanie pięter roślinnych, Hess (1965) wyróżnił w polskiej
części Karpat Zachodnich sześć pięter klimatycznych
(Tab. 4.4.1). Zauważył on, że średnia roczna temperatura spada tu wraz ze wzrostem wysokości przeciętnie
o ok. 0,5 st. C na każde 100 m i na najwyższych szczytach Tatr przyjmuje wartości ujemne (na Kasprowym
Wierchu w latach 1952–1961 było to -0,8 st. C). Przy
czym dna dolin i kotlin otoczonych pasmami górskimi
są chłodniejsze o ok. 1 st. C od szczytów położonych
na tych samych wysokościach. Ponadto średnia roczna
temperatura jest wyższa o ok. 1 st. C na stokach o ekspozycji południowej w porównaniu ze stokami o ekspozycji północnej. Na zróżnicowanie średnich rocznych
temperatur wpływa również wielkość masywu górskiego
(przeciętna wysokość) – na podobnych wysokościach
temperatura jest wyższa w górach o większej wysokości niż w górach niższych (Hess 1965). Związany ściśle
z temperaturą okres wegetacyjny (liczba dni ze średnią
dobową temperaturą powyżej 5 st. C) u podnóża Karpat
Zachodnich trwa 215 dni i skraca się o 6 dni na każde
100 m do wysokości 1600 m n.p.m., a powyżej o 20 dni
na każde 100 m. W Tatrach zanika zupełnie na wysokości 2350 m n.p.m. na stokach południowych i 2200 m
n.p.m. na północnych (Hess 1965).
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W Karpatach w porównaniu z resztą kraju obserwuje
się najwyższe średnie sumy roczne opadów (w Tatrach
dochodzą one do 1721 mm na Kasprowym Wierchu).
Najwięcej opadów przypada na półrocze letnie. Pokrywa
śnieżna pojawia się najszybciej w Tatrach – nawet już we
wrześniu, podczas gdy w niższych partiach gór w połowie
listopada (Paszyński, Niedźwiedź 1999). Średnia roczna
liczba dni z pokrywą śnieżną wzrasta przeciętnie o 9 dni

na każde 100 m wysokości, od 60–70 dni u podnóża regionu do 230 dni na Kasprowym Wierchu (Hess 1965).
We wschodniej części Karpat Michana i Paczos
(1972) zbadali szczegółowo klimat Bieszczadów Zachodnich, dla których wyróżnili już tylko trzy piętra klimatyczne: umiarkowanie ciepłe (na wysokości 250–500 m
n.p.m.), umiarkowanie chłodne (500–1000 m n.p.m.)
i chłodne (powyżej 1000 m n.p.m.).

Tab. 4.4.1. Piętra klimatyczne i roślinne w Karpatach Zachodnich. Podano wysokości granic pięter, w uproszczony sposób uwzględniono
zróżnicowanie regionalne (na podstawie Hess 1967; Towpasz, Zemanek 1995).
Table 4.4.1. The climatic and vegetation zones in the Western Carpathians. The regional variation of altitude intervals was incorporated in a simplified way (after Hess 1967; Towpasz, Zemanek 1995).

Piętro klimatyczne/
piętro roślinne

Zimne/seminiwalne
(turniowe)

Wysokość bezwzględna
granic piętra klimatycznego

W Tatrach od 2350 m na stokach płd.
i 2200 m na stokach płn. po szczyty.

1. W Tatrach od 2050 do 2350 m na
stokach płd. i od 1850 do 2200 m na
Umiarkowanie zimne/
stokach płn.;
hal (alpejskie)
2. W Beskidzie Żywieckim (Babia Góra)
od 1670 m do szczytów.
1. W Tatrach od 1650 do 2050 m na
stokach płd. i 1550 do 1850 m na
Bardzo chłodne/
stokach płn.;
kosodrzewiny
2. W Beskidzie Żywieckim (Babia Góra,
Pilsko) od 1400 do 1670 m.

Wysokość bezwzględna
granic piętra roślinnego

W Tatrach od 2200 m po
szczyty.

od –4 do –2

Turniowy zespół
naskalny boimki
dwurzędowej

1. W Tatrach do 2200 m;
2. W Beskidzie Żywieckim
(Babia Góra) od 1650 m po
szczyty.

od –2 do 0

Murawy
alpejskie i piargi

1. W Tatrach do 1850 m;
2. W Beskidzie Żywieckim
(Babia Góra, Pilsko) do
1650–1700 m.

od 0 do +2

Zespół
kosodrzewiny

Chłodne/regla
górnego

1. W Tatrach od 1200 do 1650 m na
stokach płd. i od 1150 do 1550 m;
2. W Beskidach od 980 do 1400 m;
3. W kotlinach powyżej 950 m.

1. W Tatrach do 1550 m;
2. W Beskidach do 1350–1440 m.

od +2 do +4

Świerczyny
górnoreglowe

Umiarkowanie
chłodne/regla
dolnego

1. W Tatrach od podnóży do 1200 na
stokach płd. i 1150 na stokach płn.;
2. W Beskidach i na pogórzach od 670
do 1100 m;
3. W kotlinach od 500–950 m.

1. W Tatrach do 1250 m;
2. W Beskidach do 1150–1250 m.

od +4 do +6

Buczyny

od +6 do +8

Grądy

Na pogórzach, w kotlinach
Umiarkowanie ciepłe/ 1. W Beskidach i na pogórzach do 750 m;
i obniżeniach śródgórskich do
pogórza
2. W kotlinach do 500 m.
550–700 m.

Obserwowane współcześnie zmiany klimatu dotyczą także obszarów górskich, w tym Karpat (Kozak i in.
2011). W szczególności zmiany temperatury powietrza są
zgodne z globalną tendencją sugerującą ocieplanie się klimatu (Obrębska-Starklowa i in. 1994). Ostatnie badania
wskazują na generalny wzrost średniej rocznej temperatury powietrza w Karpatach w okresie ostatnich 60–100
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lat (m.in. Żmudzka 2011; Bielec-Bąkowska, Piotrowicz
2013; Melo i in. 2013; Pribullowá i in. 2013), a także przewidują jej dalszy wzrost w przyszłości (Melo i in. 2013).
Zmiany te nie rozkładają się jednak równomiernie w całym regionie. W polskich Karpatach Zachodnich zaobserwowano wzrost średniej rocznej temperatury powietrza w drugiej połowie XX i na początku XXI wieku, przy

czym temperatura wzrastała szybciej w niżej położonych
lokalizacjach (w tempie 0,2 stopnia na dekadę w Zakopanem) w porównaniu ze szczytami (tylko o 0,14 stopnia
na dekadę na Kasprowym Wierchu). Te same badania nie
wykazały natomiast istotnych statystycznie zmian rocznej temperatury we wschodniej części regionu (Bokwa
i in. 2013). Jeszcze bardziej niejednoznaczne są wyniki
badań trendów rocznych sum opadów w ostatnim stuleciu. Polskie badania wskazują na brak istotnych zmian
wielkości i charakteru opadów w karpackiej części kraju (Bokwa i in. 2013; Żmudzka 2011), w Karpatach słowackich wykazano natomiast spadek wilgotności w ich
południowej części i wzrost w północnej (region Orawy;
Melo i in. 2013).
Współczesne zmiany klimatu w Karpatach uważa się
za słabo rozpoznane przede wszystkim ze względu na niewielką liczbę stacji meteorologicznych (Bokwa i in. 2013),
stąd m.in. Kozak i in. (2011) postulują podejmowanie
dalszych badań, tak aby możliwe było porównywanie wyników poszczególnych państw karpackich. Jest to szczególnie istotne w kontekście dużej wrażliwości górskich
ekosystemów i geosystemów na zmiany klimatyczne.

4.5. Piętra roślinności
i współczesne pokrycie terenu
W Karpatach polskich wyróżniono sześć naturalnych
pięter roślinnych (Pawłowski 1977), które ściśle powiązane są z panującymi na różnych wysokościach
warunkami klimatycznymi (Hess 1965). Związek ten
w uproszczony sposób obrazuje Tab. 4.4.1. Liczba pięter zależy oczywiście od wysokości masywu górskiego,
co powoduje, że wszystkie sześć pięter rozwinęło się
jedynie w Tatrach. Lokalne uwarunkowania sprawiają,
że zasięgi poszczególnych pięter w różnych masywach
górskich różnie się kształtują, przy czym zróżnicowanie to w obrębie pasma Beskidów nie jest duże. W Tatrach górne zasięgi kolejnych pięter przebiegają nieco
wyżej niż w Beskidach (Zarzycki, Głowaciński 1986).
Wyraźnie odmienny jest układ roślinności w Bieszczadach, gdzie wyróżniono tylko trzy piętra: pogórzy (do
ok. 450–500 m), regla dolnego (od 500 do ok. 1150 m
n.p.m.) i połonin (Winnicki 1999). Naturalna górna granica lasu przebiega tu na wysokości ok. 1260 m n.p.m.
(Zarzycki, Głowaciński 1986), a krajobraz znajdujących

Typy pokrycia terenu:

Ryc. 4.5.1. Typy pokrycia terenu w Karpatach polskich według Corine Land Cover 2006. Na mapie białymi liniami zaznaczono podział na
makroregiony (Kondracki 2013). Liczby w legendzie odpowiadają kodom CLC2006.
Fig. 4.5.1. Types of land cover in the Polish Carpathians, based on the Corine Land Cover 2006. The white lines show the division into macroregions
(Kondracki 2013).
Classes: 11 urban fabric; 12 industrial, commercial and transport units; 13 mine, dump and construction sites; 14 artificial, non-agricultural vegetated areas; 21 arable land; 22 permanent crops; 23 pastures; 24 heterogeneous agricultural areas; 31 forests; 32 shrub and/or herbaceous vegetation
associations; 33 open spaces with little or no vegetation; 41 inland wetlands; 51 inland waters.

Ptaki polskich Karpat

21

się ponad nią połonin nawiązuje swym charakterem do
najwyższych pięter Beskidów i Tatr. Brak górnoreglowych borów świerkowych w Bieszczadach i pojawienie
się piętra połonin są wypadkową różnych czynników
klimatycznych. Dodatkowo do obniżenia zasięgu lasów
przyczynił się tu człowiek, wykorzystując w przeszłości
najwyższe partie tych gór w charakterze pastwisk lub łąk
(Winnicki 1999).
Pierwotnie w każdym z pięter dominował odmienny typ roślinności (Tab. 4.4.1). Współczesny krajobraz Karpat to jednak wypadkowa wielu czynników,
z których oprócz zespołu uwarunkowań siedliskowych
jednym z najważniejszych jest działalność człowieka.
Przez wieki rozwój osadnictwa, rolnictwa i przemysłu
zadecydował o zastąpieniu panujących na przeważającej powierzchni regionu lasów siedliskami pochodzenia
antropogenicznego. Te ostatnie zajmują obecnie ponad
połowę polskich Karpat. Przeważają wśród nich tereny rolnicze (przede wszystkim łąki i pola uprawne),
natomiast tereny zantropogenizowane (obszary miast

i wsi) to tylko 3,7% powierzchni regionu (Ryc. 4.5.1;
Tab. 4.5.1). Do sztucznych biotopów należą również
największe zbiorniki wodne Karpat. Największemu
przeobrażeniu pod wpływem działalności człowieka uległy tereny położone najniżej – pogórza i kotliny
śródgórskie. Ale i ocalałe ekosystemy leśne górskiej
części Karpat noszą dziś znamiona znaczącej ingerencji. Nie oparły jej się także siedliska najwyższych partii
gór. Przyglądając się współczesnemu pokryciu terenu,
należy pamiętać, że krajobraz charakteryzuje dynamika, wymuszana przez różne czynniki, w tym przede
wszystkim przez zmieniające się uwarunkowania społeczno-gospodarcze regionu. Szczególnym przejawem
tego zjawiska jest obecnie intensywne przeobrażanie
się krajobrazu kulturowego Karpat, który ukształtował
się w wyniku prowadzonej w regionie działalności rolniczej (np. pasterstwa). Jego niezwykle ważny aspekt
przyrodniczy stanowią cenne półnaturalne zbiorowiska
łąk dolin i polan górskich – obecnie jedne z najbardziej
zagrożonych biotopów w regionie.

We współczesnym krajobrazie Karpat dominuje mozaika lasów i terenów rolniczych, w której powstaniu znaczącą rolę odegrał człowiek
(fot. Tomasz Wilk).
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Tab. 4.5.1. Typy pokrycia terenu w Karpatach polskich według Corine Land Cover 2006. Przedstawiono powierzchnię (oraz udział procentowy) każdej z form w poszczególnych makroregionach, górach i pogórzach oraz w całych polskich Karpatach łącznie.
Table 4.5.1. The types of land cover in the Polish Carpathians, based on the Corine Land Cover 2006. Presented are the area (and its percentage)
(1) of each land type within each macroregion (2), in the whole of the Polish Carpathians (3), in the mountains (4) and in the foothills (5). Classes:
(6) artificial surfaces; (7) agricultural areas; (8) forests and semi natural areas; (9) wetlands; (10) water bodies.

Region (2)

Typy pokrycia terenu
– powierzchnia [ha] oraz udział procentowy (1)
Tereny
Lasy i ekosystemy
Tereny rolne (7)
zantropogenizowane (6)
seminaturalne (8)

Strefy podmokłe (9) Tereny wodne (10)

Karpaty polskie łącznie (3)

73 529
(3,7)

1 007 676
(51,3)

868 223
(44,2)

1 801
(0,1)

12 993
(0,7)

Beskidy Zachodnie

20 779
(3,9)

227 214
(42,7)

282 595
(53,1)

3
(0,0)

1 935
(0,4)

Łańcuch Tatrzański

0

11
(0,1)

15 811
(99,2)

0
(0,0)

110
(0,7)

Obniżenie Orawsko-Podhalańskie

5 633
(5,8)

60 313
(61,7)

29 048
(29,7)

1 728
(1,8)

1 083
(1,1)

Beskidy Środkowe

2 027
(1,1)

65 605
(34,5)

122 496
(64,3)

0

293
(0,2)

Beskidy Lesiste

1 630
(0,7)

50 873
(21,9)

177 443
(76,2)

0

2 823
(1,2)

Góry łącznie (4)

30 069
(2,8)

404 016
(37,8)

627 393
(58,7)

1 731
(0,2)

6 243
(0,6)

Pogórze
Zachodniobeskidzkie

14 766
(7,3)

149 660
(73,7)

36 928
(18,2)

0
(0,0)

1 814
(0,9)

Pogórze
Środkowobeskidzkie

28 693
(4,1)

454 000
(65,6)

203 903
(29,5)

70
(0,0)

4 936
(0,7)

Pogórza łącznie (5)

43 460
(4,9)

603 660
(67,5)

240 830
(26,9)

70
(0,0)

6 750
(0,8)

4.6. Regionalizacja
Zagadnienie regionalizacji Karpat obecne jest w naukach
geograficznych od dawna i jak dotąd dla Karpat zaproponowano wiele podziałów uwzględniających różne aspekty
przyrodnicze czy etnograficzne. Jednym z pierwszych był
dziewiętnastowieczny podział fizycznogeograficzny Rehmana (1895), obejmujący obszar Karpat znajdujący się na
terenie obecnej Ukrainy, Polski, Słowacji i Rumunii. Jedyną transgraniczną pracą dotyczącą regionalizacji całego
łuku Karpat jest praca Kondrackiego z 1978 r., również
dotycząca regionalizacji fizycznogeograficznej. Inne liczne opracowania dotyczą przede wszystkim regionalizacji
w obrębie poszczególnych państw karpackich (np. Mazúr,
Lukniš 1978; Hynek 1988; Balon i in. 1995) lub wybranych w oparciu o inne kryteria fragmentów regionu (np.
Jodłowski, Balon 2004). Zwykle, w szczególności w obszarach przygranicznych, proponowane podziały nie są spójne (Jodłowski, Balon 2004), a regionalizacja Karpat podlega ciągłej weryfikacji i uważa się, że wiele problemów z nią
związanych wymaga jeszcze rozstrzygnięcia (Balon 2012).

W przeszłości w atlasowych badaniach ornitologicznych wykorzystywano regionalizację fizycznogeograficzną (np. Walasz, Mielczarek 1992; Walasz 2000),
gdyż uwzględnia ona nie tylko szereg cech środowiska
geograficznego, takich jak budowa geologiczna, rzeźba,
hydrografia, klimat, gleby, współczesne procesy geomorfologiczne, ale także pewne zagadnienia dotyczące
świata przyrody ożywionej i obecności człowieka (Kondracki 2013). Na potrzeby niniejszej publikacji przyjęto podział fizycznogeograficzny zaproponowany przez
Kondrackiego (2013), który obejmuje obszar nie tylko
polskich Karpat, ale całej Polski, przez co jest najczęściej
stosowanym podziałem w krajowych opracowaniach
przyrodniczych.
Ujęcie rozległego obszaru badań, jakim są polskie
Karpaty, w powszechnie przyjętym podziale fizycznogeograficznym (Ryc. 4.6.1) w przyszłości powinno pozwolić
na podejmowanie badań porównawczych i ułatwić zastosowanie wyników projektu „Ptaki Karpat” w praktycznej
ochronie przyrody.
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Ryc. 4.6.1. Podział fizycznogeograficzny polskich Karpat według Kondrackiego (2013). Podział fizycznogeograficzny ma układ hierarchiczny;
na mapach przedstawiono trzy jego poziomy, zaczynając od najwyższego, są to: podprowincje, makroregiony i mezoregiony.
Fig. 4.6.1. The physical-geographical division of the Polish Carpathians, by Kondracki (2013). Three hierarchical levels are shown: subprovinces,
macroregions and mesoregions.

Regionalizacja fizycznogeograficzna uwzględnia szereg cech środowiska, w tym ukształtowanie terenu. Na zdjęciach: fot. po lewej
– Pogórze Bukowskie (fot. Marcin Stańczyk) i Bieszczady Zachodnie (fot. Grzegorz Leśniewski).
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4.7. Biotopy ptaków
4.7.1. Lasy i bory
Lasy stanowią, w zależności od źródła danych, od 36,8
(Bank Danych o Lasach 2015) do 42,9% (CLC 2006) powierzchni polskich Karpat, przy czym poziom lesistości
nie jest równomierny na całym ich obszarze i zmienia się
między innymi w gradiencie wysokości bezwzględnej. Najmniejsza lesistość charakteryzuje pogórza, a największa
tereny położone w strefie regla górnego. I tak, udział lasów
na Pogórzu Zachodniobeskidzkim kształtuje się na poziomie zaledwie 18%, podczas gdy w Tatrach lasy stanowią już
50% powierzchni regionu. Nierównomierne rozłożenie
lesistości widoczne jest również w gradiencie równoleżnikowym – najbardziej lesista jest wschodnia część polskich
Karpat, gdzie udział lasów w powierzchni Beskidów Środkowych wynosi ok. 60%, a Beskidów Lesistych przekracza
70%. Ważnym zjawiskiem w kontekście stanu zachowania awifauny jest również udział różnych typów lasów
w poszczególnych regionach polskich Karpat. Wyraźnie
zaznacza się wzrost udziału lasów iglastych w kierunku ze
wschodu na zachód – w Bieszczadach i Górach Sanocko-

-Turczańskich (Beskidy Lesiste) dominują lasy liściaste i mieszane, podczas gdy w Tatrach i Beskidach Zachodnich przeważają lasy iglaste (CLC 2006; Tab. 4.7.1;
Ryc. 4.7.1).
Zbiorowiska leśne polskich Karpat od wieków podlegają silnej antropopresji. Jej wynikiem jest nie tylko
aktualny zasięg lasów, ale także stopień ich naturalności. Intensywne odlesianie rozległej Puszczy Karpackiej
rozpoczęło się w XIII i XIV wieku wraz z początkiem
rozwoju w regionie regularnego osadnictwa. Pod koniec
XVIII wieku lasy zajmowały najprawdopodobniej już tylko ok. 23% powierzchni pogórzy i ok. 34% powierzchni
pasm górskich (Podraza 1981 cyt. za: Kozak 2010). Wiek
XIX i początek wieku XX to okres utrzymywania się powierzchni lasów na względnie stałym poziomie, kiedy to
równoważyły się lokalnie występujące w różnych częściach Karpat procesy spadku i wzrostu lesistości (Kozak
2010). Choć udział lasów w regionie w tym czasie się nie
zmieniał, były one intensywnie użytkowane gospodarczo, a ich jakość obniżała się, przede wszystkim za sprawą masowego obsadzania dolnoreglowych siedlisk lasów
liściastych i mieszanych monokulturami drzew iglastych
(Kawecki 1939; Troll 1999). Po drugiej wojnie świato-

Tab. 4.7.1. Powierzchnia lasów oraz stopień lesistości Karpat polskich (na podstawie CLC 2006) łącznie oraz w podziale na makroregiony
(Kondracki 2013). W tabeli przedstawiono również powierzchnię i udział procentowy w rozbiciu na typ lasu: liściasty, iglasty, mieszany.
Table 4.7.1. The area of forests (2) and the forest cover (3) of the Polish Carpathians (based on CLC 2006), in total (8) and by macroregions (1) (Kondracki 2013). Also shown are the area and its percentage by forest type (4): deciduous (5), coniferous (6) and mixed (7).

Makroregion (1)

Powierzchnia lasów
[km²] (2)

Lesistość
regionu [%] (3)

Powierzchnia [km²] oraz udział procentowy
lasów poszczególnych typów
w powierzchni zalesionej regionu (4)
Lasy liściaste (5)

Lasy iglaste (6)

Lasy mieszane (7)

Karpaty polskie łącznie (8)

8 428

42,9

2 289,10
(27,2)

2 793,73
(33,2)

3 343,72
(39,7)

Beskidy Zachodnie

2 733

51,3

395,04
(14,5)

1 333,47
(48,8)

1 004,03
(36,7)

Beskidy Środkowe

1 220

64,1

336,80
(27,6)

328,61
(26,9)

554,37
(45,4)

Łańcuch Tatrzański

79,95

50,2

0,06
(0,1)

77,86
(97,4)

2,04
(2,5)

281

28,8

9,75
(3,5)

243,67
(86,6)

27,82
(9,9)

Beskidy Lesiste

1 718

73,8

776,81
(45,2)

295,95
(17,2)

644,98
(37,5)

Góry łącznie

6 032

56,4

1 518,46
(25,2)

2 279,56
(37,8)

2 233,24
(37,0)

Pogórze Zachodniobeskidzkie

367

18,0

96,21
(26,2)

69,19
(18,9)

201,29
(54,9)

Pogórze Środkowobeskidzkie

2 029

29,3

674,43
(33,2)

444,98
(21,9)

909,19
(44,8)

Pogórza łącznie

2 396

26,8

770,64
(32,2)

514,17
(21,5)

1110,48
(46,4)

Obniżenie Orawsko-Podhalańskie
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Typ lasu:

Ryc. 4.7.1. Podział lasów na liściaste, mieszane i iglaste w polskich Karpatach według Corine Land Cover 2006. Na rycinie białymi liniami
zaznaczono podział na makroregiony (Kondracki 2013).
Fig. 4.7.1. The classification of the forests in the Polish Carpathians into deciduous (1), mixed (2) and coniferous (3) forests, after CLC 2006. The white
lines show the division into macroregions (Kondracki 2013).

wej rozpoczął się stały wzrost lesistości, ale jego tempo
w różnych częściach polskich Karpat było różne. Najszybciej powierzchnia lasów zwiększała się na wysiedlonych terenach Bieszczadów i Beskidu Niskiego, zarówno
za sprawą naturalnej sukcesji, jak i planowych zalesień
gruntów porolnych. Tempo zmian zależne było także od
wysokości – najszybciej powierzchnia lasów zwiększała
się (i nadal zwiększa) w najwyższych partiach gór (Kozak
2005). Z końcem XX wieku lasy zajmowały już ok. 40%
powierzchni polskich Karpat (Kozak 2010; Ciołkosz i in.
2011). W ostatnich dwóch–trzech dekadach nadal obserwuje się wzrost lesistości, ale jego tempo jest już niewielkie (Ciołkosz i in. 2011). Choć powierzchnia lasów
w Karpatach polskich się powiększa, lokalnie ma miejsce również wylesianie, związane z rozwojem osadnictwa, infrastruktury drogowej czy turystycznej. Niemniej
jednak zalesianie przeważa i należy się spodziewać, że
tendencja ta będzie się utrzymywać w kolejnych latach
(Kozak 2005).
Ostatnie dekady przyniosły nie tylko zwiększenie
się powierzchni karpackich lasów, ale również zmianę
ich charakteru; zarówno w Polsce, jak i na obszarze innych państw karpackich wzrasta udział lasów liściastych
w całkowitej powierzchni terenów zalesionych (Griffiths
i in. 2014). Odpowiada za to przede wszystkim proces
przekształcania sztucznych drzewostanów regla dolnego
w drzewostany zgodne z typem siedliska, zarówno w wyniku planowych działań, w niektórych miejscach prowadzonych z dużą intensywnością (np. Beskid Żywiecki,
Beskid Śląski; Anonymous 2009), jak i w wyniku spontanicznych przemian.
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Dominującym pierwotnie zbiorowiskiem leśnym
na Pogórzu Karpackim jest grąd subkontynentalny
Tilio-Carpinetum. Poza pogórzem występuje również
w niższych położeniach regla dolnego do wysokości
550–600  m n.p.m. (Matuszkiewicz 2013). Działalność
człowieka – przede wszystkim wylesienie związane z rozwojem osadnictwa i gospodarki rolnej, a także nasadzanie
nieodpowiednich gatunków drzew (świerka, sosny, modrzewia) – sprawiła, że grądy występują obecnie jedynie
w postaci niewielkich, rozproszonych płatów. Aktualnie
najbardziej rozpowszechnione są we wschodniej części
regionu, gdzie w obszarze Natura 2000 Ostoja Przemyska siedlisko przyrodnicze reprezentowane przez grąd
subkontynentalny zajmuje powierzchnię ponad 5 tys. ha,
a w Ostoi Góry Słonne ponad 1,5 tys. ha (GDOŚ 2015b).
Z racji ograniczonej powierzchni grądy nie stanowią
obecnie kluczowego dla ptaków lęgowych zbiorowiska
leśnego w polskich Karpatach. Do typowych gatunków
zamieszkujących karpackie grądy należą: dzięcioł średni,
dzięcioł białogrzbiety i muchołówka białoszyja.
Buczyny, których w Karpatach polskich wyróżniono
dwa podstawowe typy, tworzą dominujące leśne zbiorowiska regla dolnego. Żyzna buczyna karpacka Dentario
glandulosae-Fagetum (subendemiczny zespół prowincji
karpackich) jest najbardziej rozpowszechnionym typem
lasu regla dolnego większości pasm górskich (Matuszkiewicz 2013). Rozwija się przede wszystkim na glebach
brunatnych oraz towarzyszących im rankerach brunatnych. W związku z dość szerokim zasięgiem wysokościowym 300–1200 m n.p.m. występuje również w pasie pogórzy, ale jej zasięg jest tu znacznie bardziej ograniczony

(Szwagrzyk, Holeksa 2004b). Siedlisko przyrodnicze żyznych buczyn stanowi w Karpatach przedmiot ochrony
większości siedliskowych obszarów Natura 2000, a jego
łączna powierzchnia w obrębie tych obszarów przekracza 180 tys. ha (GDOŚ 2015b). Mniejsze znaczenie w powierzchni karpackich lasów ma zespół kwaśnej buczyny
górskiej Luzulo luzuloidis-Fagetum o węższym zasięgu
wysokościowym 500–1100 m n.p.m. (Szwagrzyk, Holeksa 2004a). Jego powierzchnia na terenie karpackich obszarów Natura 2000 zajmuje mniej niż 100 tys. ha (GDOŚ
2015b). Udział buczyn nie jest równomierny w całym
paśmie Karpat. W obszarach Natura 2000 Ostoja Góry
Słonne i Ostoja Magurska powierzchnia żyznych buczyn
nawet kilkanaście razy przewyższa powierzchnię buczyn
kwaśnych (GDOŚ 2015b). Udział tych drugich wzrasta
jednak w miarę przesuwania się na zachód i w obszarach
Beskidu Małego oraz Beskidu Śląskiego areały obu typów
lasów bukowych są już porównywalne (GDOŚ 2015b).
Podobnie jak w przypadku grądów rzeczywisty areał lasów bukowych w Karpatach jest obecnie znacznie
mniejszy niż areał ich potencjalnych siedlisk. Oprócz
znacznego wylesienia regla dolnego przyczyniło się do
tego obsadzanie siedlisk buczyn niezgodnymi z nimi
gatunkami drzew. W XIX wieku na obszarach Beskidów
Zachodnich i Tatr drewno pochodzące z buczyn, grądów
i borów mieszanych wykorzystywane było w intensywnie
rozwijającym się przemyśle (m.in. hutnictwo, górnictwo,
tartaki, papiernie), a w miejsce zróżnicowanych gatunkowo lasów na masową skalę wprowadzano monokultury
świerkowe (np. Kawecki 1939). Obecnie problem najbardziej widoczny jest w Beskidzie Śląskim, gdzie dla przykładu w nadleśnictwach Ujsoły i Wisła świerk jest gatunkiem panującym w ok. 80% drzewostanów pozostających
w zarządzie Administracji Lasów Państwowych, choć
odpowiednio ponad 90 i ponad 70% powierzchni stanowią tu potencjalne siedliska lasowe, na których świerk
powinien być jedynie gatunkiem domieszkowym (LMN
RDLP w Katowicach 2014). Na terenie Tatrzańskiego
Parku Narodowego monokultury świerka stanowią niemal 80% powierzchni lasów regla dolnego zdominowanego przez siedlisko lasów mieszanych bukowo-jodłowo-świerkowych (Skrzydłowski 2008). W Beskidzie Małym
renaturyzacja przekształconych drzewostanów rozpoczęła się najwcześniej i obecnie udział litych drzewostanów świerkowych jest tu już niewielki (Szwagrzyk,
Holeksa 2004b). We wschodniej części Karpat w XIX
wieku lasy nie uległy aż tak dużym przekształceniom (nie
stosowano tu masowych nasadzeń świerka na tak dużą
skalę jak w Beskidach Zachodnich), jednak po drugiej
wojnie światowej na połemkowskich gruntach rolnych

prowadzono intensywne zalesienia olszą, sosną, świerkiem i modrzewiem. W Bieszczadzkim Parku Narodowym lasy o składzie gatunkowym niezgodnym z siedliskiem stanowią 17% gruntów leśnych (Przybylska, Zięba
2000). W Magurskim Parku Narodowym (95% lesistości)
sztuczne drzewostany są drugą po buczynach najszerzej
rozpowszechnioną grupą zbiorowisk leśnych i zajmują

Górnoreglowy bór świerkowy (zdjęcie górne; fot. Katarzyna Paciora) i żyzna buczyna karpacka (zdjęcie dolne; fot. Aleksandra
Pępkowska-Król) to przykłady klimaksowych zbiorowisk dwóch
różnych pięter roślinnych w Karpatach – odpowiednio regla górnego i regla dolnego.
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ok. 20% obszarów leśnych parku (Plan Ochrony Magurskiego Parku Narodowego 2014).
Z racji rozległej powierzchni buczyny są podstawowym dla ptaków lęgowych ekosystemem lasów liściastych
w polskich Karpatach. Zasiedlane są przez liczny i różnorodny zespół ptaków, wśród flagowych gatunków można wymienić dzięcioły: białogrzbietego i zielonosiwego,
muchołówki: białoszyją i małą, gołębia siniaka czy puszczyka uralskiego. Ważnym biotopem ptaków są buczyny
z dużym udziałem drzew iglastych (przede wszystkim
jodły), z którymi szczególnie związane są orzeł przedni,
orlik krzykliwy i bocian czarny. Podobnym biotopem do
buczyn są dla ptaków jaworzyny, do których zaliczają się
trzy podstawowe typy, zajmujące w polskiej części Karpat
nie więcej niż 1200 ha (Bodziarczyk, Świerkosz 2004).
W reglu dolnym ważny biotop ptaków stanowią także dolnoreglowy bór jodłowo-świerkowy Abieti-Piceetum
i zachodniokarpacki dolnoreglowy bór mieszany świerkowo-jodłowy Galio rotundifolii-Piceetum (carpaticum)
(Matuszkiewicz 2013). Dominującym gatunkiem jest tu
zwykle świerk, jodła stanowi tylko dodatek, w niższych
położeniach pojawia się również buk (Szwagrzyk, Holeksa 2004b). Najważniejszymi miejscami występowania
borów dolnoreglowych są Beskid Żywiecki i Beskid Śląski, gdzie ich powierzchnia przeważa nad powierzchnią
buczyn (Szwagrzyk, Holeksa 2004b), a także przedpole
Tatr Wysokich. Wraz z przesuwaniem się na wschód ich
udział maleje. Zespoły te występują najczęściej w pasie
wysokości 600–900 m n.p.m. (Matuszkiewicz 2013).
W Karpatach polskich, szczególnie w ich zachodniej części, szeroko rozpowszechnione są drzewostany świerkowe
nawiązujące do boru dolnoreglowego, które powstały na
siedliskach kwaśnej buczyny górskiej w wyniku sztucznych nasadzeń (Matuszkiewicz 2013). Stąd w przyszłości,
za sprawą zamierzonej gospodarki leśnej ukierunkowanej na przebudowę sztucznych drzewostanów lub naturalnych przemian, powierzchnia tego typu boru będzie
się kurczyć (Holeksa, Szwagrzyk 2004b).
Zespoły leśne regla górnego są zdecydowanie mniej
zróżnicowane od tych występujących w reglu dolnym.
Dzieje się tak głównie za sprawą warunków klimatycznych panujących w wyższych partiach gór. Dominującym gatunkiem drzewa na tych wysokościach jest świerk
tworzący tu dwa zbiorowiska – górnoreglową acydofilną
świerczynę zachodniokarpacką Plagiothecio-Piceetum
oraz nawapienną świerczynę górnoreglową PolystichoPiceetum (lokalnie w reglu górnym Tatr wapiennych oraz
pod szczytem Wysokich Skałek w Małych Pieniach; Matuszkiewicz 2013). Najważniejsze obszary występowania
świerczyn górnoreglowych znajdują się obecnie w Kar-
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patach w granicach parków narodowych lub rezerwatów
przyrody i w znacznej mierze podlegają ochronie ścisłej.
Do najbardziej typowych rzadkich ptaków karpackich
borów (zarówno górnoreglowych, jak i występujących
w reglu dolnym) należą: głuszec, dzięcioł trójpalczasty,
sóweczka, drozd obrożny i orzechówka. Do częstszych
gatunków lasów iglastych należą natomiast krzyżodziób
świerkowy, gil i zniczek.
Niewielki udział w lasach Karpat mają jeszcze inne
zbiorowiska najczęściej występujące lokalnie w płatach
o niewielkich powierzchniach (Matuszkiewicz 2013),
np. sosnowy bór bagienny, górska świerczyna bagienna
czy wysokogórski bór limbowo-świerkowy. W kontekście ochrony ptaków szczególnie ważną rolę odgrywają
bory bagienne Torfowisk Orawsko-Nowotarskich, które
stanowią istotną część siedliska najważniejszej karpackiej
populacji cietrzewia. W Tatrach bór limbowo-świerkowy
jest ważnym miejscem występowania orzechówki.
Stan zachowania karpackich lasów bywa różnie
oceniany. Przykładowo badania Stachury-Skierczyńskiej (2007) wykazały, że w skali całego kraju pasma gór
charakteryzują się jednym z największych udziałów lasów cennych przyrodniczo. Krajowy monitoring siedlisk
przyrodniczych reprezentowanych przez występujące
w Karpatach naturalne zespoły leśne wskazuje jednak na
zły lub niezadowalający stan zachowania lasów w alpejskim regionie biogeograficznym (w Polsce obszar Karpat
powyżej 500 m n.p.m.). Szczególnie źle oceniana jest
sytuacja grądów i kwaśnych buczyn. Niezadowalający
wynik w przypadku wszystkich typów lasów podyktowany jest złą lub niewłaściwą strukturą i funkcjami, w tym
przede wszystkim zbyt małą ilością martwego drewna
(Mróz 2009–2011a; Mróz, Mikita 2013–2014; Pawlaczyk
2013–2014; Świerkosz 2013–2014).

4.7.2. Doliny rzeczne i zbiorniki wodne
Gęsta sieć karpackich dolin rzecznych stanowi w regionie
istotne miejsce występowania ptaków związanych zarówno z samym nurtem, jak i otoczeniem cieków. Karpackie
populacje niektórych z nich, np. pluszcza i pliszki górskiej, należą do najważniejszych w kraju. W warunkach
górskich koryta rzek i sąsiadujące z nimi tereny podlegają następującym po sobie niżówkom, wezbraniom lub też
powodziom. Przekłada się to na znaczną intensywność
procesów erozyjnych powiązanych z przemieszczaniem
się z nurtem dużych ilości materiału skalnego. W takich
warunkach w dnach dolin rzecznych wykształcają się
specyficzne siedliska sprzyjające rozwojowi zespołów
roślinnych reprezentujących różne stadia sukcesji od ro-

Dynamika przepływu wody w karpackich rzekach odpowiada za obecność w ich otoczeniu zbiorowisk roślinnych reprezentujących różne
stadia sukcesji – od roślinności pionierskiej po lasy łęgowe (fot. Tomasz Wilk).

ślinności pionierskiej po bardziej ustabilizowane zarośla
i lasy łęgowe.
Zespoły roślinności pionierskiej reprezentują m.in.
zbiorowiska z wrześnią pobrzeżną, które w najbardziej
zaawansowanym stadium przyjmują postać zarośli o dużym, po pełne, zwarciu z dominującą wierzbą siwą. Układ
takich zbiorowisk w obszarze dolin górskich potoków
jest dynamiczny – odnawianie się pionierskich stadiów
gwarantują okresowe wezbrania wody i związany z nimi
napływ nowego materiału skalnego (Perzanowska, Mróz
2004a; 2004b; 2004c). Leśne zbiorowiska nad karpackimi rzekami reprezentują różne typy łęgów, które do dziś
zachowały się jedynie na niewielkich odcinkach. Do najbardziej typowych gatunków związanych z nadrzecznymi
lasami należą dzięcioły: zielonosiwy, zielony, średni i białogrzbiety, a także nurogęś należąca do rodziny kaczkowatych. W lasach łęgowych można też spotkać większość
gatunków, które regularnie odbywają lęgi w karpackich
lasach liściastych.
Dla zróżnicowania warunków siedliskowych rzeki
istotne znaczenie ma struktura koryta rzecznego. Charakterystyczne dla obszarów górskich rzeki o wielonurtowej
(roztokowej) morfologii cechuje specyficzny układ koryta

sprzyjający wysokiej różnorodności biologicznej (np. Wyżga i in. 2013a). Naturalne elementy takich rzek – wyspy
i łachy – są czynnikiem sprzyjającym występowaniu wielu
ptaków biotopów rzecznych, w tym brodźca piskliwego
(patrz Rozdz. 7). W przeszłości w Karpatach rzeki takie
były rozprzestrzenione na przedpolu Tatr i w zachodniej części Beskidów. Antropogeniczne przekształcenia
środowiska doprowadziły najpierw w XIX wieku do rozprzestrzeniania się wielonurtowej morfologii na obszar
całych Karpat (przede wszystkim za sprawą znacznego
wylesienia regionu), a następnie do jej niemal całkowitego zaniku. Regulacje koryt rzecznych, eksploatacja żwiru
i wreszcie budowa zbiorników zaporowych sprawiły, że
koryta wielonurtowe występują współcześnie na niewielu odcinkach rzek – przede wszystkim Białki i Czarnego
Dunajca (Wyżga i in. 2013b). Przeważają natomiast rzeki jednonurtowe, na znacznych odcinkach umocnione
w ramach ochrony przeciwpowodziowej, a ingerencja
w naturalny przebieg cieków wodnych poprzez regulacje
i wydobywanie żwiru stanowi nadal jedno z największych
zagrożeń dla zbiorowisk roślinnych oraz gatunków roślin
i zwierząt związanych z korytami rzek w Karpatach (np.
Perzanowska 2009–2011, wyniki projektu PK).
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W przeciwieństwie do dolin rzecznych zbiorniki
wodne w Karpatach, na które składają się przede wszystkim sztuczne zbiorniki zaporowe, nie stanowią istotnego
biotopu lęgowego ptaków. Są to zwykle głębokie akweny
o stromych i na znacznej długości sztucznie umocnionych brzegach, pozbawione roślinności przybrzeżnej.
W okresie wiosenno-letnim wykorzystywane są do celów rekreacyjnych, co również nie sprzyja bytności dzikich zwierząt. Wyjątkowo na zbiornikach usytuowane są
wyspy, które przy sprzyjających warunkach mogą być zasiedlane przez mewy, rybitwy lub czaple. Natomiast cofki
tworzące się w górnych częściach zbiorników z czasem
mogą przekształcać się w dogodne miejsca lęgowe rzadkich w skali regionu ptaków wodno-błotnych (np. cofki
zbiorników Rożnowskiego i Orawskiego). Ornitologiczne znaczenie zbiorników zaporowych zdecydowanie
wzrasta w okresie jesieni i zimy, kiedy to koncentrują się
na nich znaczne liczby migrujących i zimujących w Karpatach ptaków wodno-błotnych.

4.7.3. Półnaturalne zbiorowiska łąk,
pastwisk i muraw oraz uprawy rolne
Na rolniczy krajobraz polskich Karpat składają się przede wszystkim użytki zielone (łąki i pastwiska), które
zajmują ok. 18% powierzchni regionu, oraz grunty orne
stanowiące 14% powierzchni (na podst. PSR 2010). Łąki,
pastwiska i pola uprawne towarzyszą w Karpatach naturalnym zespołom roślinnym lasów, dolin rzecznych
czy torfowisk, z którymi tworzą charakterystyczną dla
regionu mozaikę niezwykle istotną dla przetrwania szeregu gatunków ptaków. Krajobraz ten charakteryzuje się
znaczną dynamiką, która wymuszana była, i jest nadal,
przez przemiany demograficzne, ekonomiczne czy polityczne zachodzące w regionie (np. Munteanu i in. 2014).
Do szczególnie niekorzystnych zmian w tym krajobrazie
zaliczyć należy spadek udziału gruntów rolnych, który
zaznaczył się w polskich Karpatach najprawdopodobniej już w XIX wieku, ale największego tempa nabrał po
II wojnie światowej (Munteanu i in. 2014), przede wszystkim na skutek zalesiania i naturalnej sukcesji gruntów
porolnych wysiedlonych wschodnich regionów Karpat.
Mimo tych przemian rolnictwo i związane z nim najcenniejsze pod względem przyrodniczym wielogatunkowe
łąki jeszcze do lat 90. XX wieku stanowiły istotny element
krajobrazu polskich Karpat (Zarzycki, Korzeniak 2013).
Szczególnie znaczące zmiany dla walorów przyrodniczych Karpat związanych z terenami rolniczymi zapoczątkowała zmiana ustroju politycznego Polski. Po roku
1989 doszło do znacznego spadku pogłowia zwierząt
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gospodarskich, a co za tym idzie – zmniejszenia zapotrzebowania na paszę (przede wszystkim siano), zmalała
również opłacalność upraw zbóż i ziemniaków. Produkcja siana przeniosła się z wyższych (mniej dogodnych)
położeń na położone niżej dawne grunty orne. Dodatkowo nastąpiła intensyfikacja użytkowania łąk (Zarzycki
2011). Stąd wiele współczesnych łąk karpackich charakteryzuje mała różnorodność gatunkowa, w tym przede
wszystkim niewielki udział roślin uznawanych za rzadkie
(Zarzycki 2011; Zarzycki, Korzeniak 2013). Znacznej redukcji ulega także nadal powierzchnia pastwisk powstałych w najwyższych położeniach.
Spośród półnaturalnych zbiorowisk łąk i pastwisk
w Karpatach dominują łąki świeże związane z eutroficznymi siedliskami grądów i buczyn (Matuszkiewicz 2013;
Zarzycki, Korzeniak 2013). Na pogórzu oraz w najniższych częściach regla dolnego do wysokości 600 m n.p.m.
są to łąki rajgrasowe Arrhenatheretum elatioris, charakteryzujące się zwykle niewielką różnorodnością gatunkową.
Bogatszy gatunkowo jest endemiczny zespół Karpat Zachodnich – łąka mieczykowo-mietlicowa Gladiolo-Agrostietum capillaris występująca na wysokościach od 600 do
1350 m n.p.m. W podobnych siedliskach jak łąki świeże
wykształciły się również w Karpatach ubogie florystycznie zbiorowiska żyznych pastwisk (Matuszkiewicz 2013).
Natomiast w miejscach silnie uwilgotnionych, zasilanych
eutroficznymi wodami, rozwinęły się zbiorowiska trwale
lub okresowo wilgotnych, żyznych łąk kośnych. Większe powierzchnie łąk ostrożeniowych Cirsietum rivularis
spotyka się w Beskidzie Niskim, na Podtatrzu i w Kotlinie
Orawsko-Nowotarskiej. Sporadycznie występują w Karpatach zmiennowilgotne łąki trzęślicowe, które odnaleźć
można jeszcze w Beskidzie Wyspowym w okolicach Kasiny Wielkiej oraz w dolinach Wisłoki i Wisłoka (Zarzycki
i Korzeniak 2013). Biocenozami pochodzenia antropogenicznego są w Karpatach również murawy bliźniczkowe
z panującą bliźniczką psią trawką, których zróżnicowanie
florystyczne zależy od wysokości bezwzględnej oraz od
wilgotności podłoża (Denisiuk, Korzeniak 1999; Matuszkiewicz 2013).
Siedliska antropogeniczne stanowią w Karpatach
biotop wielu gatunków ptaków terenów otwartych. Są
to przede wszystkim gatunki pospolite. Z rzadkich i zagrożonych wymienić można derkacza, którego karpacka
populacja jest jedną z ważniejszych w kraju. W kontekście siedlisk antropogenicznych ważną grupą ptaków są
także te, które gniazdują w lasach, a tereny rolnicze wykorzystują jako żerowiska. Należy do niej wiele taksonów
o wysokim priorytecie ochrony, np. orzeł przedni, orlik
krzykliwy, trzmielojad, puszczyk uralski, bocian czarny.

4.7.4. Torfowiska
Młaki górskie, torfowiska przejściowe czy wreszcie torfowiska wysokie zajmują w Karpatach niewielkie powierzchnie i z wyjątkiem szeroko rozpowszechnionych
młak są to biotopy występujące jedynie lokalnie na
Orawie, Podhalu, w Tatrach, Bieszczadach czy Gorcach
(Potocka 2004; Herbichowa, Wołejko 2004; Herbichowa
2004). W związku ze specyficznym składem gatunkowym
i dużą rzadkością zbiorowiska torfowisk są niezwykle
ważnym elementem środowiska przyrodniczego, istotnie
przyczyniając się do wzrostu różnorodności biotycznej
(np. Koczur 2006). Generalnie w polskich Karpatach nie
stanowią jednak istotnego biotopu ptaków, większą rolę
odgrywają tylko lokalnie. Ma to miejsce m.in. w unikatowym pod względem geobotanicznym regionie Borów
Nowotarskich (Matuszkiewicz 1993), obejmującym
znaczną część Kotliny Orawsko-Nowotarskiej, zdominowanym przez mozaikę torfowisk wysokich, łąk i borów bagiennych. Region ten jest w polskich Karpatach
najważniejszą ostoją cietrzewia, a torfowiska wysokie
i przejściowe stanowią kluczowy element jego tutejszego
siedliska (patrz Rozdz. 7.4).

powierzchnię ok. 290 ha (Pasierbek i in. 2006). Zbiorowisko to występuje także na Pilsku i w Paśmie Policy (Towpasz, Zemanek 1995).
W piętrze subalpejskim zaroślom kosodrzewiny towarzyszą borówczyska, traworośla, ziołorośla, murawy
naskalne, zbiorowiska wyleżysk czy torfowiska, których
udział zwiększa się wraz ze wzrostem wysokości. Piętro
hal zdominowane jest już przez naturalne zbiorowiska
trawiaste, w tym przede wszystkim naskalne murawy wysokogórskie. Charakterystycznym gatunkiem ptaka jest
tu siwerniak, którego główne siedliska lęgowe znajdują
się w Tatrach, Bieszczadach i Beskidzie Żywieckim.
W krajobrazie wyższych partii piętra alpejskiego
i piętra turni uboga roślinność tworzy mozaikę ze ścianami skalnymi, gołoborzami i ruchomymi piargami czy
wreszcie ostrymi turniami. Lęgi odbywają tutaj jedne
z najrzadszych w skali kraju gatunków – sokół wędrowny,
pomurnik i płochacz halny.
Wysokogórskie piętra Karpat Zachodnich zdominowane są przez fitocenozy naturalnego pochodzenia,
ale w wielu miejscach i tu na pokrywę roślinną wywarła wpływ działalność człowieka – przede wszystkim pasterstwo, które przyczyniło się do uszczuplenia zasięgu

4.7.5. Biotopy wysokogórskie
Jednymi z najbardziej specyficznych biotopów ptaków
w regionie polskich Karpat są te związane z najwyższymi piętrami klimatycznymi. Choć obszary powyżej ekologicznej granicy lasu stanowią ok. 0,5% całego regionu
(obliczenia własne), ich wartość przyrodnicza sprawia,
że odgrywają wyjątkową rolę w ochronie różnorodności biologicznej tego regionu. Największe powierzchnie
biotopów wysokogórskich znajdują się w Tatrach, gdzie
wykształciły się wszystkie karpackie piętra klimatycznoroślinne łącznie z najwyższym – turni. Szczytowe partie
pasma Babiej Góry osiągają już tylko piętro alpejskie,
a zarośla kosodrzewiny rozwinęło się jeszcze na Pilsku
i Policy. Specyficzne piętro wysokogórskie tworzą wreszcie bieszczadzkie połoniny, które występują na wysokościach zbliżonych do zajmowanych przez górnoreglowe
bory w pasmach górskich Karpat Zachodnich.
Zarośla kosodrzewiny Pinetum mugo carpaticum piętra subalpejskiego, z którym związane są charakterystyczne dla Karpat taksony, takie jak czeczotka czy alpejska
forma podróżniczka, najlepiej rozwinęły się w Tatrach,
gdzie w pasie wysokości 1450–1800 m n.p.m. zajmują
powierzchnię ok. 10,5 tys. ha (Towpasz, Zemanek 1995,
TPN 2012). W Babiogórskim Parku Narodowym kosówka występuje niżej – 1390–1650 m n.p.m. – i pokrywa

Łąki mieczykowo-mietlicowe to najszerzej rozpowszechnione zbiorowisko łąkowe w reglu dolnym polskich Karpat
(fot. Aleksandra Pępkowska-Król).
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W najwyższych partiach gór mozaika ubogich zespołów roślinnych i skał tworzy siedlisko występowania siwerniaka (fot. Tomasz Wilk).

kosodrzewiny i obniżenia górnej granicy lasu, a niżej
także do powstania polan reglowych (np. Sokołowski
1935). Obecnie przeważająca część wysokogórskich siedlisk przyrodniczych występujących w polskich Karpatach Zachodnich podlega ochronie w granicach parków
narodowych. Stan ich zachowania najczęściej oceniany
jest jako właściwy (np. Mróz 2009–2011b, c; Świerkosz
2009–2011; Stawowczyk 2013–2014), a wśród nielicznych
czynników mogących zagrażać ich ochronie wymienia się
ruch turystyczny. Ważnym współcześnie oddziałującym
czynnikiem jest również klimat, którego zmiany mogą
w przyszłości przyczynić się do istotnych przekształceń
w środowisku najwyższych partii gór.
Wyjątkowy charakter mają wysokogórskie połoniny
Bieszczadów, na ukształtowanie których wpływ miały zarówno warunki klimatyczne, jak i pasterska i hodowlana
działalność człowieka (Winnicki 1999). Stąd fitocenozy
połonin z jednej strony nawiązują do roślinności piętra
alpejskiego – dominują tu traworośla, borówczyska oraz
zarośla jarzębiny i olszy zielonej, z drugiej do półnaturalnych muraw lub łąk kośnych (Winnicki 1999). Odejście
od użytkowania połonin miało swój początek już w XIX
wieku, a w latach 40. XX wieku, po wysiedleniu ludności łemkowskiej z obszaru Bieszczadów, opuszczone zo-

32

Rozdział 4

stały w zasadzie zupełnie. Uruchomione wtedy procesy
sukcesji trwają do dziś (Winnicki 1999; Durak 2015).
Szczególnie szybko kurczy się powierzchnia muraw bliźniczkowych, które jeszcze w latach 70. XX wieku stanowiły ok. 40% powierzchni połonin, podczas gdy w latach
2006–2007 już tylko 1% (Korzeniak 2009).

4.7.6. Obszary wsi i miast
Na sieć osadniczą w Karpatach składają się przede
wszystkim wsie, miast jest niewiele i najczęściej są one
niewielkich rozmiarów. Zdecydowana większość miejscowości skupia się w bardziej zaludnionym pasie pogórzy, a stałe osadnictwo nie przekracza wysokości 1100 m
n.p.m. (Górka 1995). Karpackie miejscowości połączone
są rzadką siecią szlaków komunikacyjnych, która zagęszcza się jedynie w zachodniej, również bardziej zaludnionej, części regionu.
Tradycyjnie budownictwo w Karpatach było budownictwem drewnianym i dość jednorodnym w obrębie
poszczególnych regionów. Do dziś zachowało się ono
w postaci zabytkowych obiektów sakralnych (kościoły,
cerkwie) czy zespołów zabytkowych chat, których naj-

bardziej spektakularnym przykładem jest wieś Chochołów na Podhalu. Współcześnie powraca się do starych
wzorców, ale stosuje się je przede wszystkim w rozwoju
infrastruktury turystycznej (osady turystyczne, karczmy,
domki letniskowe) i nie zawsze zgodnie z miejscem pochodzenia. W obrębie karpackich miejscowości przeważa
niska zabudowa jednorodzinna. Wyższa i bardziej zwarta
zabudowa charakteryzuje większe ośrodki turystyczne
(w tym przede wszystkim uzdrowiska i centra sportów
zimowych) oraz miasta. W tych ostatnich nie brakuje
również obiektów przemysłowych.
Tradycyjne osady karpackie były częścią szerszego
krajobrazu, na który składała się mozaika różnych form:
zabudowy mieszkalnej i gospodarczej, przydomowych
ogrodów i sadów, pól uprawnych, łąk i zadrzewień. Coraz
częściej krajobraz współczesnej miejscowości karpackiej
odbiega od tego schematu, głównie za sprawą zmniejszenia się roli gospodarki rolnej w regionie. Dużą bolączką
współczesnego rozwoju sieci osadniczej polskich Karpat
jest rozpraszanie zabudowy. Powszechne jest wychodzenie
budynków poza pierwotne granice wsi, w tym na otaczające je wzgórza. Dotyczy to zarówno domów jednorodzinnych, jak i obiektów turystycznych czy usługowych (np.
pensjonaty, karczmy, osady turystyczne, domy letniskowe). Proces poszerzania się granic wsi i rozluźniania zabudowy przebiega na ogół chaotycznie i oprócz wywierania
oczywistego negatywnego wpływu na krajobraz regionu
zmienia niekorzystnie jego uwarunkowania ekologiczne.
Z obszarami wiejskimi Karpat związany jest jeden gatunek
o wysokim priorytecie ochronnym – bocian biały.

4.8. Obszarowe formy ochrony przyrody
W polskich Karpatach istnieją wszystkie możliwe do
powołania w Polsce obszarowe formy ochrony przyrody (Dz.U. 2013, poz. 627, GDOŚ 2015a). Utworzono
tu m.in. 6 parków narodowych, 13 parków krajobrazowych i 134 rezerwaty przyrody. Jednak największą powierzchnię, oprócz obszarów chronionego krajobrazu,
zajmują obszary sieci Natura 2000, które pokrywają 31%
powierzchni całego regionu, w tym obszary specjalnej
ochrony siedlisk – 24,4%, a obszary specjalnej ochrony ptaków – 23,8%. Granice krajowych form ochrony
krajobrazu (parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu) oraz parków narodowych nie nachodzą na siebie. Natomiast obszary sieci Natura 2000
mogą i w znacznej mierze pokrywają się z innymi formami ochrony. Do sieci tej włączono wszystkie karpackie
parki narodowe i ok. ¾ powierzchni parków krajobrazowych (Ryc. 4.8.1, Tab. 4.8.1). Na szczególną uwagę zasługuje również fakt, że na terenie Karpat znajdują się 3
z 10 rezerwatów biosfery powołanych na terenie Polski
(UNESCO 2015). Są to rezerwat biosfery Babia Góra
(obejmujący Babiogórski Park Narodowy) oraz dwa
międzynarodowe rezerwaty biosfery – Tatry (obejmujący obszar polskiego i słowackiego parku narodowego)
i Karpaty Wschodnie (obejmujący obszar Bieszczadów
polskich, słowackich i ukraińskich).
Choć niemal 70% powierzchni polskich Karpat ujęte
jest w krajowym systemie obszarów chronionych, nadal
istnieją w regionie miejsca, które zdaniem działaczy na
rzecz ochrony przyrody nie są dostatecznie zabezpie-

rezerwat przyrody (1)

park krajobrazowy (4)

specjalny obszar ochrony siedlisk (6)

park narodowy (2)

obszar chronionego krajobrazu (5)

obszar specjalnej ochrony ptaków (7)

otulina parku narodowego (3)

Ryc. 4.8.1. Obszarowe formy ochrony przyrody w polskich Karpatach (GDOŚ 2015a).
Fig. 4.8.1. The site protection categories in the Polish Carpathians (GDOŚ 2015a). Protection categories: 1 nature reserve; 2 national park; 3 national
park buffer zone; 4 landscape park; 5 nature park; 6 special area of conservation; 7 special protection area.
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czone. Dwa najbardziej znane przykłady to ekosystemy
leśne Gór Sanocko-Turczańskich i Pogórza Przemyskiego oraz torfowiska wysokie Kotliny Orawsko-Nowotarskiej. W obu przypadkach najcenniejsze ekosystemy objęte zostały z początkiem XXI wieku siecią Natura 2000.
Niemniej jednak w pierwszym postuluje się wzmocnienie ochrony poprzez powołanie parku narodowego
(Bereszyński 2011). Natomiast w drugim powołanie obszarów Natura 2000 nie zabezpieczyło torfowisk przed
eksploatacją torfu, która odbywa się tam nadal zarówno
legalnie (w 2008  r. wydano decyzję o możliwości wydobycia surowca do 2020  r. w jednym ze złóż na Puściźnie
Wielkiej w miejscowości Piekielnik; decyzja wójta gminy

Czarny Dunajec z dn. 29.12.2008), jak i nielegalnie (wydobycie przez lokalną ludność), choć na mniejszą skalę
niż w XX wieku.
Na terenie polskich Karpat nie udało się również
w pełni zrealizować założeń związanych z wyznaczaniem
obszarów sieci Natura 2000. Spośród czternastu ostoi
ptaków o znaczeniu międzynarodowym1, wyznaczonych
jak dotąd w regionie Karpat (Wilk in. 2010), trzy – Beskid
Śląski, Wyspowy i Sądecki – nie zostały ujęte jako obszary ptasie, choć włączono je do sieci jako obszary siedliskowe. Sytuacja ta jest niekorzystna zarówno ze względu
na ryzyko poświęcania niedostatecznej uwagi ochronie
awifauny tych regionów w procesie ich rozwoju.

Tab. 4.8.1. Wybrane obszarowe formy ochrony przyrody w polskich Karpatach (GDOŚ 2015a).
Table 4.8.1. Selected site protection categories (1) in the Polish Carpathians (GDOŚ 2015a). (1) nature protection category; (2) number; (3) area [ha]
(percent area of the Polish Carpathians); (4) area within the Natura 2000 network [ha] (percent area of a given protection category); (5) national parks;
(6) national parks with buffer zones; (7) nature reserves; (8) landscape parks; (9) nature parks; (10) Natura 2000 sites total; (11) special areas of conservation; (12) special protection areas; (13) all the listed protection categories; (14) all the listed nature protection categories except for nature parks.

Forma ochrony* (1)

Liczba (2)

Powierzchnia [ha]
(procent powierzchni
polskich Karpat) (3)

Powierzchnia objęta
siecią Natura 2000 [ha]
(procent powierzchni
danej formy ochrony) (4)

Parki narodowe (5)

6

81 822
(4,2)

81 578
(99,7)

Parki narodowe wraz z otulinami (6)

6

168 531
(8,6)

155 605
(92,3)

Rezerwaty przyrody (7)

134

12 238
(0,6)

10 027
(81,93)

Parki krajobrazowe (8)

13

447 973
(22,8)

339 606
(75,8)

Obszary chronionego krajobrazu (9)

16

768 521
(39,1)

164 541
(21,4)

Obszary sieci Natura 2000 łącznie (10)

94

609 106
(31,0)

Specjalne obszary ochrony siedlisk (11)

83

478 855
(24,4)

Obszary specjalnej ochrony ptaków (12)

14

467 895
(23,8)

Łącznie wszystkie wymienione formy ochrony (13)
Łącznie wszystkie wymienione formy ochrony oprócz
obszarów chronionego krajobrazu (14)

1 323 317
(67,4)
732 123
(37,3)

* W zestawieniu nie ujęto użytków ekologicznych, stanowisk dokumentacyjnych i zespołów przyrodniczo-krajobrazowych.
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Ostoje ptaków o znaczeniu międzynarodowym (IBA – ang. Important Birds Area) uznawane są za obszary referencyjne dla obszarów specjalnej ochrony ptaków. Wyznacza się je na podstawie ujednoliconych kryteriów opracowanych przez BirdLife International (BirdLife International 2016).

Rozdział 4

Rozdział 5

Materiał i metody
Rafał Bobrek, Grzegorz Neubauer, Aleksandra Pępkowska-Król, Jakub Z. Kosicki, Tomasz Wilk

5.1. Źródła danych
Podstawowym źródłem danych prezentowanych w niniejszej książce jest inwentaryzacja wybranych gatunków ptaków i ich siedlisk lęgowych, wykonana w polskiej części
Karpat w latach 2011–2015, w ramach realizowanego przez
OTOP projektu „Inwentaryzacja kluczowych gatunków
ptaków polskich Karpat oraz stworzenie systemu ich monitorowania i ochrony” (projekt „Ptaki Karpat”, określany
dalej akronimem PK). Dane te zostały zebrane przez liczną rzeszę obserwatorów ptaków (Zał. 2) w całym zasięgu
geograficznym polskiej części łańcucha Karpat. Strukturę
inwentaryzacji przyrodniczej projektu PK przedstawiono szczegółowo w Rozdz. 5.2, a metody prac terenowych
w Rozdz. 5.3. W wyniku przeprowadzonych prac terenowych w bazach danych projektu PK zgromadzono 230 000
pojedynczych informacji o stwierdzeniach (obserwacjach)
gatunków ptaków pochodzących z obszaru polskich Karpat (Tab. 5.1.1). Dane te stanowiły podstawę wszystkich
analiz przeprowadzonych na potrzeby niniejszej książki.

Tab. 5.1.1. Wykaz baz gromadzących dane zebrane w ramach
inwentaryzacji ptaków projektu PK i liczba rekordów zebranych
w latach 2011–2015.
Table 5.1.1. The list of the databases (1) containing the data collected
in the PK project bird survey, and the number of records (2) collected
between 2011–2015.
Nazwa bazy danych projektu PK (1)

Liczba rekordów (2)

leśne

123 280

nadrzeczne

44 526

wysokogórskie

5182

sowy

950

derkacz

724

szponiaste

238

system on-line

55 116

Tab. 5.1.2. Wykaz danych uzupełniających wykorzystanych, obok wyników zgromadzonych w ramach inwentaryzacji ptaków projektu PK,
w niniejszej książce.
Table 5.1.2. The list of supplementary data used in the book additionally to the data collected in the PK project bird survey. (1) name of resource,
(2) resource owner, (3) number of records, (4) accuracy of location.
Nazwa zasobu (1)

Udostępniający (2)

Liczba
rekordów (3)

Dokładność lokalizacji
stwierdzeń (4)

Inwentaryzacja do planu ochrony OSOP Beskid Niski
PLB180002

Magurski Park Narodowy

Regionalna kartoteka ornitologiczna Małopolskiego
Towarzystwa Ornitologicznego (MTO)

MTO

4668

punkt lub pole siatki
10×10 km

Inwentaryzacja do planu ochrony Gorczańskiego
Parku Narodowego

Gorczański Park Narodowy

4304

punkt lub pole siatki 2×2 km

1357

pole siatki 1×1 km

Monitoring Pospolitych Ptaków Lęgowych (MPPL)
Monitoring Lęgowych Sów Leśnych (MLSL)
Monitoring Rzadkich Dzięciołów (MRD)

Główny Inspektorat Ochrony
Środowiska

10 529

punkt, pole siatki 2×2 km
lub pole siatki 10×10 km

448

pole siatki 10×10 km

247

punkt

Ptaki polskich Karpat

35

Nazwa zasobu (1)

Udostępniający (2)

Liczba
rekordów (3)

Dokładność lokalizacji
stwierdzeń (4)

Cyfrowy Atlas Ptaków Pienin

Instytut Ochrony Przyrody PAN (IOP
PAN)/Pieniński Park Narodowy

637

punkt

VII Międzynarodowy Spis Bociana Białego

Grupa Badawcza Bociana Białego/IOP
PAN/MTO

517

pole siatki 2×2 km

Portal ornitho.pl

OTOP

455

punkt lub pole siatki 1×1 km

Atlas Sów Polski

Stowarzyszenie Ochrony Sów

240

punkt

Baza obserwacji głuszca w polskich Karpatach

RDOŚ Kraków/Gorczański Park
Narodowy

32

pole siatki 10×10 km

Rejestr lokalizacji stanowisk orła przedniego

Marian Stój

28

pole siatki 10×10 km

Materiał zgromadzony w ramach inwentaryzacji
przyrodniczej projektu PK nie stanowi kompletnego ani
zamkniętego kompendium wiedzy o awifaunie regionu,
dlatego zdecydowano się na jego uzupełnienie danymi
zbieżnymi geograficznie i czasowo z inwentaryzacją.
Celem nie było jednak zgromadzenie wszystkich dostępnych publikowanych i niepublikowanych informacji
o występowaniu ptaków w regionie, dlatego zdecydowano się na wykorzystanie jedynie dużych zbiorów aktualnych danych. Tego rodzaju zasoby udało się pozyskać
z kilku źródeł, które wyszczególniono w Tab. 5.1.2. Pod
względem liczby rekordów dane uzupełniające stanowiły
ok. 10% wszystkich danych użytych w analizach, których
wyniki prezentuje niniejsze opracowanie.
Z powyższych źródeł pozyskano głównie informacje
o lokalizacjach i datach stwierdzeń wybranych gatunków,
a więc dane o charakterze jakościowym. Miały one zróżnicowaną dokładność (od punktu do pola siatki 10×10 km).
Jedynie w nielicznych przypadkach (bocian biały, orzeł
przedni, głuszec) pozyskano również dane o charakterze
ilościowym i były one podstawą do oszacowania parametrów populacji zamieszkującej polską część Karpat.

5.2. Struktura inwentaryzacji ptaków
W latach 2011–2015 w polskich Karpatach przeprowadzono w ramach projektu PK inwentaryzację ptaków
lęgowych. Objęła ona swym zakresem 37 gatunków, dla
których region polskich Karpat odgrywa szczególną rolę
w zachowaniu ich krajowych populacji (tzw. gatunki kluczowe; Tab. 5.4.4). Należą tu gatunki istotne z konserwatorskiego punktu widzenia, a więc zagrożone w skali
UE (wymienione w załączniku I dyrektywy ptasiej), jak
i w skali kraju (wymienione w „Polskiej czerwonej księdze zwierząt”), a także kilka taksonów niezagrożonych,
ale charakterystycznych dla gór. Wyniki inwentaryzacji
tych gatunków przedstawiono w Rozdz. 7. Jednocześnie
zebrano różnej jakości dane o występowaniu i liczebności
ok. 230 innych gatunków ptaków. Część z nich podsumowano w Rozdz. 6, omawiającym wyniki inwentaryzacji
na poziomie różnych grup ekologicznych ptaków.
Inwentaryzacja gatunków kluczowych podzielona
została na oddzielne moduły, z których każdy był dopasowany do specyfiki jednej grupy lub pojedynczego gatunku. W Tab. 5.2.1 przedstawiono strukturę inwentaryzacji ptaków projektu PK.

Tab. 5.2.1. Struktura inwentaryzacji ptaków projektu PK. W niektórych przypadkach podano region inwentaryzacji, jeśli nie obejmowała ona
całego zasięgu występowania taksonu w polskiej części Karpat.
Table 5.2.1. The design and duration of the PK project. For the surveys that did not cover the whole distribution range of a given taxon in the Polish
part of the Carpathians, the surveyed area is specified. (1) survey module, (2) name of module, (3) years of fieldwork, (4) surveyed species or groups
of species.
Moduł (1)
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Nazwa (2)

Rok/lata prac (3)

Inwentaryzowane kluczowe gatunki lub grupy gatunków (4)

A

Leśne

2011–2014

Tetrastes bonasia, Glaucidium passerinum, Columba oenas, Dendrocopos leucotos,
D. medius, Picus canus, Picoides tridactylus Dryocopus martius, Ficedula albicollis,
Ficedula parva, Turdus torquatus, Nucifraga caryocatactes, Loxia curvirostra

B

Nadrzeczne

2012–2014

Mergus merganser, Charadrius spp., Actitis hypoleucos, Sterna spp., Picus canus, P. viridis,
Dendrocopos syriacus, D. medius, Merops apiaster, Alcedo atthis, Motacilla cinerea,
Erythrina erythrina, Remiz pendulinus, Riparia riparia, Cinclus cinclus, Luscinia svecica
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Moduł (1)

Nazwa (2)

Rok/lata prac (3)

Inwentaryzowane kluczowe gatunki lub grupy gatunków (4)

C

Szponiaste

2012–2013

Aquila chrysaetos, Clanga pomarina, Pernis apivorus, Falco peregrinus, Ciconia nigra,
Corvus corax

D

Sowy

2011–2014

Bubo bubo, Strix uralensis, Aegolius funereus, Glaucidium passerinum

E

Derkacz

2011–2014

Crex crex

F

Wysokogórskie

2012–2015

Prunella collaris, Anthus spinoletta, Acanthis flammea, Turdus torquatus,
Tichodroma muraria, Luscinia svecica, Monticola saxatilis, Charadrius morinellus

G

Płochacz halny

2015

Prunella collaris (poza Tatrami)

H

Czeczotka

2014

Acanthis flammea (Babia Góra)

I

Podróżniczek

2013–2014

Luscinia svecica (Tatry)

J

Pomurnik

2015

Tichodroma muraria (Tatry)

K

Cietrzew

2014–2016

Tetrao tetrix (Kotlina Orawsko-Nowotarska)

Poza metodycznymi kontrolami prowadzonymi w ramach poszczególnych modułów inwentaryzacji, w okresie od listopada 2011 do lutego 2015, na stronie www.
ptakikarpat.pl funkcjonowała aplikacja służąca do gromadzenia informacji o stwierdzeniach ptaków z obszaru
polskich Karpat. Była ona zasilana danymi dostarczanymi dobrowolnie przez wolontariuszy Ogólnopolskiego
Towarzystwa Ochrony Ptaków. Dane zbierano bez narzucania obserwatorom sztywnych ram metodycznych,
jednak w każdym przypadku wymagano podania dokładnej daty, lokalizacji stwierdzenia, gatunku i stosownego kryterium lęgowości. Wszystkie obserwacje trafiły
do oddzielnej bazy danych i również one, mimo ich przygodnego charakteru, zostały wykorzystane w niniejszym
opracowaniu, głównie do uzupełnienia map rozmieszczenia gatunków (Rozdz. 5.4.1.1).

5.3. Strategia próbkowania
i metody prac terenowych
Rozległość i geomorfologiczna specyfika badanego obszaru uniemożliwia wykonanie pełnego cenzusu populacji lęgowych kluczowych gatunków ptaków. Dlatego
w badaniach wykorzystano metodę reprezentacyjną
(survey sampling), zwaną inaczej sondażową (Cochran
1977; Szreder 2004; Chylarecki, Chodkiewicz 2015).
Zgodnie z założeniami tej metody, aby uzyskać możliwość prognozowania wartości parametrów populacji
w całym obszarze zainteresowania, przeprowadza się
inwentaryzację na niewielkich, reprezentatywnych dla
tego obszaru wycinkach badanej przestrzeni, nazywanych powierzchniami próbnymi (Greenwood, Robinson

2006a). W celu poprawy efektywności badań i zwiększenia precyzji wyników powierzchnie te typuje się z reguły
w ramach losowania stratyfikowanego (warstwowego),
spośród wszystkich dostępnych powierzchni spełniających założone kryteria (tworzących tzw. ramkę lub
inaczej operat losowania, ang. sampling frame). W obrębie każdej wyznaczonej warstwy (podzbioru ramki
losowania) powierzchnie przeznaczone do inwentaryzacji wskazywane są w niezależnym od innych warstw
losowaniu prostym. Wyniki uzyskane z powierzchni
próbnych ekstrapoluje się na wszystkie powierzchnie
tworzące ramkę losowania (którą w przybliżeniu utożsamiano z obszarem polskich Karpat), a także na podzbiory powierzchni tworzących poszczególne warstwy losowania (lub po dokonaniu poststratyfikacji, odmiennie
zdefiniowane podzbiory powierzchni). Problematykę
stosowania metody reprezentacyjnej szczegółowo opisują odpowiednie podręczniki (np. Cochran 1977; Szreder
2004; Sutherland 2006).
Poniżej przedstawiono ogólne założenia przyjętej
strategii próbkowania, w tym kryteria, według których
zdefiniowano jednostkę (powierzchnię próbną) oraz
ramkę i warstwy losowania użyte w poszczególnych modułach inwentaryzacji ptaków, scharakteryzowano także
metody prac terenowych. Prace inwentaryzacyjne miały
na celu ocenę rozmieszczenia i wielkości populacji lęgowej zamieszkującej polską część Karpat lub jej wyróżniony fragment. W przypadku modułów A, B i F (Tab. 5.2.1)
dokonano także próby zbadania wymagań siedliskowych
wybranych gatunków w regionie. Pełne wersje instrukcji
prac terenowych, stosowanych w ramach inwentaryzacji
PK (moduły A–F), dostępne są na stronie internetowej:
www.ptakikarpat.pl.

Ptaki polskich Karpat

37

5.3.1. Moduł A. Leśne

zaniżony. Ostatecznie powierzchnie do inwentaryzacji
losowano z tych o lesistości w przedziale 30–60% lub
70–100% całej powierzchni kwadratu. Zbiór wyróżnionych 2449 kwadratów 2×2 km utworzył ramkę losowania
o powierzchni 9796 km2, obejmującą 77% powierzchni
lasów w polskich Karpatach (Ryc. 5.3.1).

Jednostka próbkowania
Powierzchnią próbną był kwadrat 2×2 km.

Ramka losowania

Warstwy losowania

Na obszar polskiej części Karpat (Kondracki 2013) nałożono geograficzną siatkę kwadratów 2×2 km w układzie
współrzędnych PUWG 1992, z której wyłączono kwadraty leżące w mniej niż 80% na przedmiotowym obszarze.
Dla każdego z pozostałych obliczono powierzchnię terenów zalesionych (klasy pokrycia terenu 311, 312 i 313 wg
CLC 2006) i wyłączono ze zbioru te o niskiej lesistości
– a więc takie, w których łączny udział terenu zalesionego
w powierzchni był niższy niż 30%. W przypadku kwadratów przeciętych granicą kraju dysponowano jedynie
danymi o pokryciu terenu polskiej części, więc dla nich
udział terenów zalesionych był prawdopodobnie nieco

Każdy kwadrat wchodzący w skład ramki losowania
przypisano pod względem fizycznogeograficznym (Kondracki 2013) do jednej z dwóch dużych jednostek: gór
(54% regionu i 72% lasów Karpat; makroregiony: Beskidy Zachodnie, Obniżenie Orawsko-Podhalańskie, Łańcuch Tatrzański, Beskidy Środkowe i Beskidy Lesiste) lub
pogórzy (46% regionu i 28% lasów Karpat; makroregiony: Pogórze Zachodniobeskidzkie i Pogórze Środkowobeskidzkie). Stosując kryterium lesistości kwadratu i jego
położenia geograficznego, ramkę losowania podzielono
na cztery rozłączne warstwy (Tab. 5.3.1).

Tab. 5.3.1. Warstwy losowania modułu A – leśne.
Table 5.3.1. Sampling strata in module A – forest birds. (1) geographic region, (2) forest cover of plot, (3) number of plots in stratum, (4) number of
surveyed plots, (5) percent surveyed plots in stratum.
Region geograficzny (1)
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Lesistość powierzchni
2×2 km (2)

Liczba powierzchni
2×2 km w warstwie (3)

Liczba
zinwentaryzowanych
powierzchni 2×2 km (4)

Udział powierzchni
zinwentaryzowanych
w warstwie (5)

góry

30–60%

682

39

6%

góry

70–100%

1027

158

15%

pogórza

30–60%

512

14

3%

pogórza

70–100%

228

53

23%

Wielkość próby

Metody prac terenowych

Z uwagi na to, że przedmiotem badań były ptaki leśne,
przydział inwentaryzowanych kwadratów do poszczególnych warstw był ilościowo wyraźnie przesunięty na korzyść powierzchni bardziej lesistych i bardziej „górskich”
(Tab. 5.3.1). Założono, że 75% powierzchni próbnych
znajdzie się w górach, a 25% na pogórzach oraz że 80%
będą stanowiły kwadraty o lesistości 70–100%, a 20%
– o lesistości 30–60%. Ogółem, w latach 2011–2014, prace terenowe przeprowadzono na 264 kwadratach 2×2  km
(Tab. 5.3.1, Ryc. 5.3.1). W części analiz wykorzystano
dane z dalszych 28 kwadratów 2×2 km, na których w latach 2013–2014 przeprowadzono prace według tego samego protokołu terenowego. Dane z tych powierzchni
udostępnił Magurski Park Narodowy (20) oraz Gorczański Park Narodowy (8).

Podstawą była metoda transektu punktowego (Buckland
i in. 2001; Gregory i in. 2004; Greenwood, Robinson
2006b). W obrębie każdej powierzchni 2×2 km wskazywano 9 punktów obserwacyjnych, rozmieszczonych
w sposób systematyczny (w odległościach 650 m od siebie i 350 m od granic kwadratu). Gdy było to konieczne,
lokalizacje te były modyfikowane przez obserwatorów
w trakcie pierwszej kontroli terenowej. Modyfikacja wynikała przede wszystkim z typu siedliska (punkty położone na terenie otwartym przesuwano w głąb lasu) oraz
warunków terenowych – szczególnie dostępności miejsca liczenia i bezpieczeństwa pracy. W tak wybranych
punktach rejestrowano wszystkie ptaki (nie tylko gatunki kluczowe) stwierdzone (widziane i słyszane) w czasie
10- lub 15-minutowego liczenia (w zależności od liczby

Rozdział 5

Powierzchnie próbne 2×2 km:
stanowiące ramkę losowania (1)

zinwentaryzowane (2)

lasy (CLC 2006) (3)

Ryc. 5.3.1. Ramka losowania i rozmieszczenie powierzchni zinwentaryzowanych w ramach modułu A – leśne, na tle lasów polskiej części
Karpat.
Fig. 5.3.1. The sampling frame (1) and the distribution of surveyed plots (2) in module A – forest birds, overlaid on a map of forests in the Polish part
of the Carpathians (3).

gat. wabionych, por. niżej), z podziałem na cztery strefy
odległości od obserwatora (0–25 m, 26–50 m, 51–100 m,
>100 m). Ptaki przelatujące, niezwiązane z żadną ze stref,
rejestrowano oddzielnie. W przypadku pięciu gatunków
rzadkich (Tab. 5.3.2), aby zwiększyć prawdopodobieństwo ich wykrycia, podczas liczeń w punktach stosowano aktywne wabienie z użyciem stymulacji głosowej.
Dobór wabionego gatunku zależny był od dominującego
w punkcie typu lasu i terminu kontroli, odpowiadając fenologicznemu zróżnicowaniu aktywności ptaków. W lasach iglastych i liściastych wabiony był gatunek związany
z odpowiednim typem drzewostanu, a w lasach mieszanych stymulację prowadzono kolejno dla dwóch taksonów – jednego związanego z lasami iglastymi i jednego

z liściastymi. Dla wszystkich obserwacji notowano (jeśli
były znane) gatunek, liczebność, wiek, płeć oraz kryterium lęgowości, a dla osobników z gatunków wabionych
także to, czy wykryto je przed czy po rozpoczęciu stymulacji głosowej. Podczas przemarszu po stałej trasie
pomiędzy punktami ptaków nie liczono, jedynie notowano najwyższe stwierdzone na danym odcinku kryterium
lęgowości dla każdego wykrytego gatunku. Kierunek
przemarszu był zróżnicowany pomiędzy kontrolami, aby
zminimalizować błąd związany z wpływem pory dnia na
aktywność ptaków. Na każdym z punktów wykonywano cztery kontrole, w trakcie których liczono ptaki. Ich
terminy oraz gatunki aktywnie wabione przedstawiono
w Tab. 5.3.2.

Tab. 5.3.2. Daty kolejnych kontroli terenowych wykonywanych w ramach modułu A – leśne, oraz gatunki wabione.
Table 5.3.2. The dates (2) of field visits (1) carried out in module A – forest birds, and the list of tape-lured species (3).
Nr kontroli (1)

Data kontroli (2)

Gatunki aktywnie wabione (3)

1

25 III–10 IV

2

11–24 IV

Glaucidium passerinum/Picus canus

3

25 IV–5 V

Picoides tridactylus/Tetrastes bonasia/Dendrocopos leucotos

4

10–25 V

(nie prowadzono stymulacji/no tape-luring)

Picoides tridactylus/Dendrocopos leucotos

Rzeczywiste daty dwóch sąsiednich kontroli były
rozdzielone okresem co najmniej 10 dni. Kontrole rozpoczynano w godzinach wczesnoporannych i kontynuowano mniej więcej do południa. Zdecydowaną większość
danych (83,6% wszystkich liczeń w punktach) zebrano do

godziny 11:00. Jednak z uwagi na zróżnicowanie stopnia
trudności terenu kontrola przeciągała się niekiedy do godzin popołudniowych. Po wykonaniu czterech kontroli
obserwator, na podstawie liczby i rozmieszczenia obserwacji oraz powierzchni biotopów, dokonywał eksperckiej
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oceny liczebności (liczby par lub terytoriów) każdego
ze stwierdzonych gatunków na poziomie powierzchni
inwentaryzacyjnej. Oceny te wykorzystano ostatecznie
tylko dla kilku gatunków, a dla większości użyto innych
miar wielkości populacji (Tab. 5.4.4).

rze polskich Karpat, pozostawiono jednak rzeki graniczne
(np. Dunajec i San). Zbiór pozostałych 1477 5-kilometrowych odcinków utworzył ramkę losowania, obejmującą
7385 km karpackich rzek i potoków (Ryc. 5.3.2).

Warstwy losowania

5.3.2. Moduł B. Nadrzeczne
Jednostka próbkowania
Powierzchnią próbną był odcinek cieku o długości 5 km.

Ramka losowania
Do przygotowania ramki losowania wykorzystano wektorową warstwę cieków wodnych o szerokości co najmniej
3  m, pochodzącą z bazy danych Mapy Podziału Hydrograficznego Polski (MPHP) z roku 2007 (IMGW 2007). Przyjęto podział na odcinki 5-kilometrowe, pomijając cieki,
których całkowita długość była mniejsza. Pominięto również odcinki cieków przepływających przez zbiorniki wodne wyszczególnione w MPHP 2007. Wszystkie pozostałe
cieki podzielono na odcinki 5-kilometrowe, począwszy od
ujścia w górę ich biegu. Następnie ze zbioru wszystkich
odcinków wyłączono te niepołożone w całości na obsza-

Każdy odcinek wchodzący w skład ramki losowania przypisano pod względem fizycznogeograficznym (Kondracki
2013) do jednej z trzech jednostek: gór (54% regionu; 751
odcinków o łącznej dł. 3755 km; makroregiony: Beskidy
Zachodnie, Obniżenie Orawsko-Podhalańskie, Beskidy
Środkowe i Beskidy Lesiste), pogórzy (46% regionu; 711odcinków o łącznej dł. 3555 km; makroregiony: Pogórze Zachodniobeskidzkie i Pogórze Środkowobeskidzkie) lub Tatr
(1% regionu; 15 odcinków o łącznej dł. 75  km; makroregion
Łańcuch Tatrzański). Dodatkowo, korzystając z wyróżnionych w MPHP 2007 klas szerokości cieków, wprowadzono
podział na trzy grupy, obejmujące cieki o szerokości 3–5 m
(955 odc., 4775 km), 5–30  m (402 odc., 2010 km) i ponad
30 m (120 odc., 600  km). Stosując kryterium szerokości
cieku i położenia, podzielono ramkę losowania na osiem
rozłącznych warstw (Tab. 5.3.3). Odcinki przebiegające
przez dwa lub więcej regionów geograficznych zaliczano
do tego, w którym leżała większa część jego długości.

Tab. 5.3.3. Warstwy losowania modułu B – nadrzeczne.
Table 5.3.3. The sampling strata in module B – riparian species. (1) geographic region, (2) watercourse width [m], (3) number of 5-km sections in
stratum, (4) number of surveyed sections, (5) percent surveyed sections in stratum.
Szerokość
cieku [m] (2)

Liczba odcinków 5-km
w warstwie (3)

góry

3–5 m

434

32

7%

góry

5–30 m

258

23

9%

góry

>30 m

59

12

20%

pogórza

3–5 m

517

37

7%

pogórza

5–30 m

133

17

13%

pogórza

>30 m

61

12

20%

Tatry

3–5 m

4

3

75%

Tatry

5–30 m

11

5

45%

Region
geograficzny (1)

W regionie tatrzańskim nie znalazł się ani jeden odcinek o szerokości ponad 30 m, dlatego warstwę tę w losowaniu pominięto.

Wielkość próby
Rzeki o większej szerokości są dla większości gatunków
potencjalnie bardziej istotnym siedliskiem, przyjęto
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Liczba zinwentaryzowanych
Udział odcinków
zinwentaryzowanych w warstwie (5)
odcinków 5-km (4)

więc, że przydział inwentaryzowanych odcinków do poszczególnych warstw losowania będzie nierównomierny,
z przewagą odcinków szerszych, szczególnie tych o szerokości przekraczającej 30 m (Tab. 5.3.3). Ogółem w latach 2012–2014 prace terenowe przeprowadzono na 141
odcinkach 5-kilometrowych (łącznie 705 km karpackich
rzek i potoków) (Tab. 5.3.3, Ryc. 5.3.2).

Odcinki rzek i potoków:
wchodzące w skład ramki losowania (1)

zinwentaryzowane (2)

Ryc. 5.3.2. Ramka losowania i rozmieszczenie odcinków zinwentaryzowanych w ramach modułu B – nadrzeczne.
Fig. 5.3.2. The sampling frame (1) and the distribution of surveyed sections (2) in module B – riparian birds.

Metody prac terenowych
Podstawą były metody monitoringu ptaków lęgowych
zasiedlających rzeki w Wielkiej Brytanii (Marchant, Gregory 1999), które zmodyfikowano tak, by odpowiadały
celom inwentaryzacji. Oparte są one na metodzie transektu liniowego, biegnącego wzdłuż biegu cieku. Wzdłuż
losowo wybranego 5-kilometrowego odcinka cieku prowadzono transekt, podzielony na dziesięć 500-metrowych sekcji. Na tak wyznaczonym odcinku rejestrowano
ptaki z grupy uznanej za priorytetowe dla tego modułu
inwentaryzacji (Tab. 5.2.1). Obserwator, przechodząc
wolno transektem wzdłuż cieku (jednym z brzegów lub
jego korytem), notował wszystkie stwierdzone osobniki

gatunków priorytetowych, przyporządkowując miejsca
ich stwierdzeń do odcinków 500-metrowych i określając
(jeśli było to możliwe) ich wiek, płeć i kryterium lęgowości oraz zaznaczając na formularzu zasięg przemieszczeń. Na każdym odcinku 500-metrowym obserwator
tworzył także listę pozostałych stwierdzonych gatunków
i rejestrował dla każdego z nich najwyższe kryterium
lęgowości. Kierunek przemarszu wzdłuż transektu był
zróżnicowany pomiędzy kontrolami, by poszczególne jego fragmenty penetrowane były w różnych porach
dnia. Cały 5-kilometrowy odcinek cieku kontrolowano
trzykrotnie w ciągu sezonu, w godzinach porannych
i przedpołudniowych, w terminach zależnych od geograficznego położenia cieku (Tab. 5.3.4).

Tab. 5.3.4. Daty kontroli terenowych wykonywanych w ramach modułu B – nadrzeczne.
Table 5.3.4. The dates of field visits carried out in module B – riparian birds. (1) – number of field visit, (2) type of area, (3) foothills, (4) mountains,
without the Tatras, (5) the Tatras.
Region (2)
Nr kontroli (1)
Pogórza (3)

Góry, z wyjątkiem Tatr (4)

Tatry (5)

1

1–15 IV

10–25 IV

25 IV–10 V

2

5–20 V

15–31 V

1–15 VI

3

5–20 VI

15–30 VI

25 VI–10 VII

Na podstawie liczby i rozmieszczenia obserwacji
z wszystkich trzech kontroli obserwator dokonywał eksperckiej oceny liczebności (liczby par lub terytoriów)
każdego ze stwierdzonych gatunków z grupy prioryte-

towych dla każdego z 500-metrowych odcinków oraz
łącznie dla całego 5-kilometrowego odcinka inwentaryzowanego cieku.
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5.3.3. Moduł C. Szponiaste
Jednostka próbkowania
Powierzchnią próbną był kwadrat 10×10 km.

Ramka losowania
Na obszar polskiej części Karpat nałożono geograficzną siatkę kwadratów 10×10 km w układzie współrzędnych PUWG 1992, z której wyłączono kwadraty leżące
w mniej niż 80% na przedmiotowym obszarze. Następnie
usunięto ze zbioru kwadraty, w których łączny udział terenu zalesionego (klasy pokrycia terenu 311, 312 i 313 wg
CLC 2006) nie zawierał się w przedziale 30–85% jego po-

wierzchni. W przypadku kwadratów przeciętych granicą
kraju dysponowano jedynie danymi o pokryciu terenu
polskiej części, więc dla nich udział terenów zalesionych
był prawdopodobnie nieco zaniżony. Zbiór wyróżnionych 105 kwadratów 10×10 km utworzył ramkę losowania o powierzchni 10 500 km2 (Ryc. 5.3.3).

Warstwy losowania
Każdy kwadrat wchodzący w skład ramki losowania
przypisano pod względem fizycznogeograficznym do
jednej z dwóch dużych jednostek: gór lub pogórzy (patrz
Rozdz. 5.3.1). Otrzymano dzięki temu dwie rozłączne
warstwy (Tab. 5.3.5).

Tab. 5.3.5. Warstwy losowania modułu C – szponiaste.
Table 5.3.5. The sampling strata in module C – birds of prey. (1) geographic region, (2) number of plots in stratum, (3) number of surveyed plots,
(4) percent surveyed plots in stratum.
Liczba powierzchni 10×10 km
w warstwie (2)

Liczba zinwentaryzowanych
powierzchni 10×10 km (3)

Udział powierzchni
zinwentaryzowanych
w warstwie (4)

góry

72

23

32%

pogórza

33

11

33%

Region geograficzny (1)

Wielkość próby
Ogółem w latach 2011–2013 prace terenowe przeprowadzono na 34 kwadratach 10×10 km (Tab. 5.3.5,
Ryc. 5.3.3). W części analiz wykorzystano dane z dalszych

7 kwadratów, na których w latach 2013–2014 przeprowadzono prace inwentaryzacyjne według tego samego protokołu terenowego (dane udostępnione przez Magurski
Park Narodowy).

Powierzchnie próbne 10×10 km:
stanowiące ramkę losowania (1)

lasy (CLC 2006) (3)

zinwentaryzowane (2)

Ryc. 5.3.3. Ramka losowania i rozmieszczenie powierzchni zinwentaryzowanych w ramach modułu C – szponiaste, na tle lasów polskiej
części Karpat.
Fig. 5.3.3. The sampling frame (1) and the distribution of surveyed plots (2) in module C – birds of prey, overlaid on a map of forests in the Polish part
of the Carpathians (3).
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Metody prac terenowych
Podstawą były metody stosowane w Monitoringu Ptaków
Drapieżnych (MPD), prowadzonym w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, oraz wytyczne do monitoringu populacji lęgowych ptaków szponiastych (Cenian
2009). Celem było oszacowanie liczby rewirów lęgowych
w obrębie powierzchni inwentaryzacyjnej na podstawie
rejestracji osobników z punktów obserwacyjnych i interpretacji ich zachowań. Inwentaryzowaną powierzchnię tworzył prostokąt o wymiarach 5×10 km, utworzony
przez dwa przylegające kwadraty 5×5 km (tzw. podpowierzchnie), stanowiące razem wschodnią połowę pojedynczej powierzchni próbnej z ramki losowania. W jej
obrębie rozmieszczano osiem punktów widokowych (po
cztery na każdej z podpowierzchni 5×5 km), z których
rejestrowano gatunki kluczowe: ptaki szponiaste, bociana czarnego i kruka. Rozmieszczenie punktów było
kompromisem pomiędzy zapewnieniem dobrej widoczności i równomiernym pokryciem terenu obserwacjami
a możliwością sprawnego dotarcia do punktów w trakcie
pojedynczej kontroli. Na każdym z punktów prowadzono kolejno dwugodzinne obserwacje ptaków i ich zachowań, szczególną uwagę zwracając na te mogące potwierdzać lęgowość w danej lokalizacji i skupiając się na
odróżnianiu osobników prawdopodobnie lęgowych od
nielęgowych. Miejsca stwierdzeń zaznaczano na mapach,
a szczegóły obserwacji notowano na odpowiednich formularzach. W ciągu jednego dnia obserwator wykonywał kontrolę na pojedynczej podpowierzchni, spędzając
8 godzin na 4 punktach widokowych. Zwykle obie podpowierzchnie kontrolowane były w ten sam dzień, jednocześnie przez dwóch obserwatorów. W każdym punkcie
przeprowadzono trzy kontrole, w terminach 25 III–10 IV,
5–20 V i 10–25 VII, w porze dziennej (z reguły w godz.
8:00–17:30) i w sprzyjających warunkach pogodowych.
Kolejność, w jakiej kontrolowano punkty, zmieniano tak,
by obserwacje na każdym punkcie prowadzić o różnych
porach dnia w trakcie kolejnych kontroli.

Po wykonaniu kontroli, na podstawie interpretacji
poszczególnych stwierdzeń (kierując się odpowiednio
przystosowaną skalą kryteriów lęgowości), obserwator
(lub obserwatorzy) określał rozmieszczenie i liczbę rewirów lęgowych stwierdzonych gatunków z grupy kluczowych. Wynik ten traktowano jako miarę wielkości populacji w obrębie powierzchni inwentaryzacyjnej 5×10 km.

5.3.4. Moduł D. Sowy
Jednostka próbkowania
Powierzchnią próbną był kwadrat 4×4 km.

Ramka losowania
Na obszar polskiej części Karpat nałożono geograficzną siatkę kwadratów 4×4 km w układzie współrzędnych PUWG 1992, z której wyłączono kwadraty leżące
w mniej niż 80% na przedmiotowym obszarze. Następnie wyłączono ze zbioru te, w których łączny udział terenu zalesionego (klasy pokrycia terenu 311, 312 i 313
wg CLC 2006) był niższy niż 50% powierzchni. W przypadku kwadratów przeciętych granicą kraju dysponowano jedynie danymi o pokryciu terenu polskiej części, więc
dla nich udział terenów zalesionych był prawdopodobnie
nieco zaniżony, lecz nigdy nie był niższy niż 50%. Zbiór
wyróżnionych 445 kwadratów 4×4 km utworzył ramkę
losowania o powierzchni 7120 km2, obejmującą 61% powierzchni lasów w polskich Karpatach (Ryc. 5.3.4).

Warstwy losowania
Każdy kwadrat wchodzący w skład ramki losowania
przypisano pod względem fizycznogeograficznym do
jednej z dwóch dużych jednostek: gór lub pogórzy (patrz
Rozdz. 5.3.1). Stosując kryterium lesistości kwadratu
i jego położenia, podzielono ramkę losowania na cztery
rozłączne warstwy (Tab. 5.3.6).

Tab. 5.3.6. Warstwy losowania modułu D – sowy.
Table 5.3.6. The sampling strata in module D – owls. (1) geographic region, (2) forest cover in plot, (3) number of plots in stratum, (4) number of
surveyed plots, (5) percent surveyed plots in stratum.
Lesistość powierzchni
4×4 km (2)

Liczba powierzchni
4×4 km w warstwie (3)

Liczba
zinwentaryzowanych
powierzchni 4×4 km (4)

Udział powierzchni
zinwentaryzowanych
w warstwie (5)

góry

50–70%

166

14

8%

góry

71–100%

198

17

9%

pogórza

50–70%

51

6

12%

pogórza

71–100%

30

6

20%

Region
geograficzny (1)
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Wielkość próby
Z uwagi na to, że przedmiotem badań były sowy leśne, alokacja powierzchni do poszczególnych warstw była nierówna – wylosowano więcej powierzchni o wyższej lesistości
i tych położonych w górach. Ogółem w latach 2012–2014
prace terenowe przeprowadzono na 43 kwadratach 4×4 km
(Tab. 5.3.6, Ryc. 5.3.4). W części analiz wykorzystano dane

z dalszych 10 kwadratów, na których w latach 2013–2014
przeprowadzono prace według tego samego protokołu terenowego (dane udostępnione przez Magurski Park Narodowy). Wyniki pilotażowych prac z 2011 r., pochodzące
z 11 powierzchni, z uwagi na inne metody prac terenowych nie zostały wykorzystane w ocenie wielkości populacji, a jedynie uzupełniły mapy rozmieszczenia.

Powierzchnie próbne 4×4 km:
stanowiąca ramkę losowania (1)

zinwentaryzowane (2)

lasy (CLC 2006) (3)

Ryc. 5.3.4. Ramka losowania i rozmieszczenie powierzchni zinwentaryzowanych w ramach modułu D – sowy, na tle lasów polskiej części
Karpat.
Fig. 5.3.4. The sampling frame (1) and the distribution of surveyed plots (2) in module D – owls, overlaid on a map of forests in the Polish part of the
Carpathians (3).

Metody prac terenowych
Podstawą była metoda transektu punktowego, stosowana
w Monitoringu Lęgowych Sów Leśnych (MLSL), prowadzonego w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, oraz wytyczne do monitoringu i inwentaryzacji
populacji lęgowych sów (Mikusek 2005, 2009). Celem
było oszacowanie liczby rewirów lęgowych w obrębie
powierzchni 4×4 km, na podstawie rejestracji osobników z punktów nasłuchowych i interpretacji ich zachowań. W obrębie każdej powierzchni 4×4 km lokalizowano w sposób systematyczny 9 punktów nasłuchowych
(w odległościach 1250 m od siebie i 750 m od granic kwadratu). Gdy było to konieczne, ich położenie mogło być
modyfikowane przez obserwatorów w trakcie pierwszej
kontroli terenowej, z uwagi na typ biotopu (punkty musiały być rozmieszczone w lesie) oraz warunki terenowe
– szczególnie dostępność miejsca liczenia i bezpieczeństwo pracy. Priorytetem było równomierne ich rozmieszczenie i umożliwienie objęcia nasłuchem całego obszaru
lasów na powierzchni 4×4 km, a także by sąsiadujące
punkty nie były położone zbyt blisko siebie (nie bliżej niż
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1000 m). W punktach rejestrowano gatunki kluczowe:
puchacza, puszczyka uralskiego, włochatkę i sóweczkę,
a dodatkowo także pozostałe gatunki sów. By zwiększyć
prawdopodobieństwo wykrycia, podczas liczeń w punktach stosowano wabienie z użyciem stymulacji głosowej,
podczas którego obserwator odtwarzał kolejno głosy
terytorialne: sóweczki, włochatki, puszczyka uralskiego
i puchacza, rozdzielone przerwami wykorzystanymi na
nasłuch. Łącznie na stymulację i nasłuch przeznaczano
w pojedynczym punkcie 20 min. Dla wszystkich stwierdzeń sów notowano (jeśli były znane) gatunek, liczebność, płeć i wiek, a także szczegóły pomocne w ustaleniu lokalizacji osobnika (azymut i szacowaną odległość
w linii prostej). Sowy wykryte podczas przemieszczania
się (pieszo lub pojazdem) pomiędzy punktami nasłuchu
notowano oddzielnie i rejestrowano dla nich analogiczne informacje. Przeprowadzano trzy kontrole terenowe,
w terminach: 5–31 III, 1–20 IV, 20 IV–10 V, każdą w ciągu
pojedynczej nocy (w okresie od zachodu słońca do jednej
godziny przed wschodem), w sprzyjających warunkach
pogodowych. Starano się, by kolejność w jakiej kontrolowano punkty była zróżnicowana pomiędzy kontrolami,

tak by w poszczególnych lokalizacjach obserwator pojawiał się o różnych porach nocy. Daty dwóch sąsiednich
kontroli były rozdzielone okresem co najmniej 10 dni. Na
podstawie interpretacji stwierdzeń z wszystkich kontroli obserwator dokonywał eksperckiej oceny liczebności
(liczby terytoriów) każdego gatunku sowy stwierdzonego
na powierzchni inwentaryzacyjnej.
Miarą liczebności użytą do oceny wielkości populacji
była, w zależności od gatunku (Tab. 5.4.4), liczba stwierdzeń terytorialnych samców w poszczególnych punktach
podczas każdej z kontroli lub oszacowana przez obserwatora liczba terytoriów w obrębie powierzchni inwentaryzacyjnej.

PUWG 1992, z której wyłączono kwadraty leżące w mniej
niż 80% na przedmiotowym obszarze. Następnie wyłączono ze zbioru te, w których sumaryczny udział areału
terenów otwartych uznanych za potencjalne siedliska
lęgowe derkacza (klasy pokrycia terenu 211, 222, 231,
242, 243, 411 i 412 wg CLC 2000) nie zawierał się w przedziale 30–100% powierzchni. W przypadku kwadratów
przeciętych granicą kraju dysponowano jedynie danymi
o pokryciu terenu polskiej części, więc dla nich udział
terenów otwartych był prawdopodobnie zaniżony, lecz
nigdy nie niższy niż 30%. Zbiór wyróżnionych 1563 kwadratów 3×3 km utworzył ramkę losowania o powierzchni
14 067 km2, obejmującą 91% powierzchni potencjalnych
siedlisk derkacza w polskich Karpatach (Ryc. 5.3.5).

5.3.5. Moduł E. Derkacz

Warstwy losowania

Jednostka próbkowania
Powierzchnią próbną był kwadrat 3×3 km.

Ramka losowania
Na obszar polskiej części Karpat nałożono geograficzną
siatkę kwadratów 3×3 km w układzie współrzędnych

Każdy kwadrat wchodzący w skład ramki losowania
przypisano pod względem fizycznogeograficznym do
jednej z dwóch dużych jednostek: gór lub pogórzy (patrz
Rozdz. 5.3.1). W pierwszym znajdowało się 40, a w drugim 60% powierzchni wyróżnionych siedlisk otwartych.
Stosując kryterium powierzchni potencjalnych siedlisk
w kwadracie i jego położenia, podzielono ramkę losowania na cztery rozłączne warstwy (Tab. 5.3.7).

Tab. 5.3.7. Warstwy losowania modułu E – derkacz.
Table 5.3.7. The sampling strata in module E – Corncrake. (1) geographic region, (2) percent open area in plot, (3) number of plots in stratum,
(4) number of surveyed plots, (5) percent surveyed plots in stratum.
Udział terenów otwartych
na powierzchni 3×3 km (2)

Liczba powierzchni
3×3 km w warstwie (3)

Liczba zinwentaryzowanych
powierzchni 3×3 km (4)

Udział powierzchni
zinwentaryzowanych
w warstwie (5)

góry

30–70%

461

27

6%

góry

71–100%

200

22

11%

pogórza

30–70%

359

15

4%

pogórza

71–100%

543

25

5%

Region
geograficzny (1)

Wielkość próby
Ogółem w latach 2011–2014 prace terenowe przeprowadzono na 89 powierzchniach 3×3 km. Ich rozdział
pomiędzy poszczególne warstwy losowania nie był równomierny – większy udział miały te położone w górach
i o większej powierzchni terenów otwartych (Tab. 5.3.7,
Ryc. 5.3.5). W części analiz wykorzystano dane z dalszych
20 kwadratów, na których w latach 2013–2014 przeprowadzono prace według tego samego protokołu terenowego (dane udostępnione przez Magurski Park Narodowy). Wyniki pilotażowych prac z roku 2011, pochodzące

z 11 powierzchni, z uwagi na inne metody prac terenowych, nie zostały wykorzystane w ocenie liczebności,
a jedynie uzupełniły mapy rozmieszczenia.

Metody prac terenowych
Podstawą była metoda rejestracji nawołujących samców
derkacza z wykorzystaniem nasłuchów w predefiniowanych punktach (point-based censusing; Budka, Kokociński 2015) i na trasie przemieszczeń pomiędzy nimi
(Juszczak, Olech 1997; Olech, Zieliński 2009). Na każdym punkcie (podczas 5-minutowego nasłuchu) reje-
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Powierzchnie próbne 3×3 km:
stanowiące ramkę losowania (1)

zinwentaryzowane (2)

tereny otwarte (CLC 2006) (3)

Ryc. 5.3.5. Ramka losowania i rozmieszczenie powierzchni zinwentaryzowanych w ramach modułu E – derkacz, na tle terenów otwartych
polskiej części Karpat.
Fig. 5.3.5. The sampling frame (1) and the distribution of surveyed plots (2) in module E – Corncrake, overlaid on the open areas in the Polish part of
the Carpathians (3).

strowano i zaznaczano na mapie azymuty do wszystkich
nawołujących samców derkacza oraz ich prawdopodobne położenie. Dzięki temu, że z sąsiednich punktów
często słyszy się te same osobniki, przecięcie azymutów
wyznaczonych z dwóch (lub więcej) punktów precyzowało położenie osobnika (Olech, Zieliński 2009; Budka, Kokociński 2015). Punkty wyznaczane były przez
obserwatorów przed kontrolą tak, by umożliwiły objęcie nasłuchem wszystkich potencjalnych siedlisk lęgowych derkacza w obrębie powierzchni. Umieszczano je
w odległościach ok. 500–600 m od siebie i od granic powierzchni, w możliwie równomierny sposób. Trasę przejścia pomiędzy punktami nasłuchu pokonywano pieszo
lub pojazdem. Nie stosowano stymulacji głosowej. Na
większości (73%) kwadratów 3×3 km przeprowadzono
po dwie kontrole, ponieważ pozwala to na zwiększenie
wykrywalności ptaków i wydajności liczenia w porównaniu z wynikami pojedynczej kontroli (Peake, McGregor 2001). Obie wykonywano w krótkim odstępie czasu
(7–14 dni) pomiędzy 25 maja a 15 czerwca, kiedy aktywność głosowa samców związana z pierwszym lęgiem jest
najwyższa (Juszczak, Olech 1997; Olech, Zieliński 2009).
Jedynie w roku 2012 (29 powierzchni) na powierzchniach wykonywano jedną kontrolę. Prace prowadzono
w porze nocnej (od jednej godziny po zachodzie do jednej godziny przed wschodem słońca), w sprzyjających
warunkach pogodowych.
Wyniki obu kontroli (lokalizacje nawołujących samców) były kompilowane przez obserwatora na jednej mapie zbiorczej, w celu ustalenia liczebności samców w obrębie powierzchni 3×3 km. W sytuacji wystąpienia różnic
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w miejscach stwierdzeń dokonanych podczas dwóch różnych kontroli stosowano zasadę, że jeśli odległość dzieląca stwierdzenia była większa niż 200 m, uznawano, że
dotyczą one dwóch różnych samców (Juszczak, Olech
1997; Gilbert i in. 2008). Liczebność samców ustaloną
w ten sposób traktowano jako miarę wielkości populacji
lęgowej na powierzchni inwentaryzacyjnej.

5.3.6. Moduł F. Wysokogórskie
Ten moduł inwentaryzacji obejmował dwa regiony geograficzne, różniące się szczegółami strategii próbkowania. Region I obejmował obszary położone powyżej górnej granicy lasu w polskiej części Tatr, natomiast region
II – analogiczne biotopy masywów Babiej Góry i Pilska,
szczytowe partie Skrzycznego w Beskidzie Śląskim oraz
12 głównych połonin bieszczadzkich (por. niżej).

Region I
Jednostka próbkowania
Powierzchnią próbną był kwadrat 2×2 km.

Ramka losowania
Podstawą ramki losowania był zasięg obszarów położonych powyżej górnej granicy lasu w polskiej części Tatr
(w piętrze subalpejskim, alpejskim i subniwalnym). Informacje o pokryciu terenu udostępnił Tatrzański Park

Narodowy (wektorowa warstwa GIS). Na obszar ograniczony empiryczną granicą lasu (EGL) nałożono geograficzną siatkę kwadratów 2×2 km w układzie współrzędnych PUWG 1992, z której wyłączono kwadraty leżące
w mniej niż 40% w polskiej części Tatr. Dla każdego z pozostałych, na podstawie danych o pokryciu terenu, obliczono powierzchnię wysokogórskich łąk i otwartych
skał. Następnie wyłączono ze zbioru kwadraty, w których
łączny udział tych biotopów był mniejszy niż 25% powierzchni. Zbiór wyróżnionych 22 kwadratów 2×2 km
utworzył ramkę losowania o powierzchni 88 km2, obejmującą 86% powierzchni wysokogórskich łąk i otwartych skał w polskich Tatrach.

Warstwy losowania
Nie wyróżniono. W obrębie ramki losowania wyboru
powierzchni inwentaryzacyjnych dokonano za pomocą
losowania prostego.

Wielkość próby
Ogółem w latach 2012–2014 prace terenowe przeprowadzono na 20 powierzchniach 2×2 km (80 km2), obejmujących łącznie 81% areału wysokogórskich łąk i otwartych skał w polskich Tatrach (Ryc. 5.3.6).

Region II
Jednostka próbkowania
Jako powierzchnię próbną wybrano obszar obejmujący wszystkie dogodne biotopy w danej lokalizacji. Jego
powierzchnia była zróżnicowana i wahała się w zakresie
70–500 ha.

Ramka losowania
Przyjęto, że prace będą ograniczone do rejonów Babiej
Góry i Pilska (Beskid Żywiecki), Skrzycznego (Beskid
Śląski) oraz Bieszczadów Zachodnich. W pierwszym
rejonie w obu lokalizacjach wyznaczono po jednym obszarze obejmującym w całości teren wyniesiony ponad
górną granicę lasu. W przypadku Skrzycznego, na rozległych, otwartych terenach łąkowych w szczytowych
partiach masywu wyróżniono dwa oddzielne obszary.
W Bieszczadach wybrano 12 najrozleglejszych połonin
(Smerek, Połonina Wetlińska, Caryńska i Bukowska,
Bukowe Berdo, Szeroki Wierch, Tarnica, Halicz, Rozsypaniec, Kopa Bukowska, Kińczyk Bukowski i Krzemień)
i na podstawie obrazów satelitarnych w obrębie każdej
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powierzchnie zinwentaryzowane (1)
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Ryc. 5.3.6. Rozmieszczenie powierzchni zinwentaryzowanych w ramach modułu F – wysokogórskie, na tle polskiej części Karpat.
Fig. 5.3.6. The distribution of surveyed plots (1) in module F – alpine
birds, overlaid on a map of the Polish part of the Carpathians (2).
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wyróżniono cały obszar siedlisk otwartych, położonych
ponad górną granicą lasu. W areał tak wyznaczonych
obszarów wliczono również tereny położone poza granicami kraju (w przypadku Babiej Góry, Pilska oraz Rozsypańca, Połoniny Bukowskiej i Kińczyka Bukowskiego),
o ile stanowiły one jeden płat z odpowiednimi biotopami
po polskiej stronie. Zbiór wyróżnionych 16 powierzchni próbnych utworzył ramkę losowania o łącznej powierzchni ok. 3000 ha (Ryc. 5.3.6).

Warstwy losowania
Nie wyróżniono.

Wielkość próby
W latach 2012–2015 pracami terenowymi objęto wszystkie 16 powierzchni wchodzących w skład ramki losowania (Ryc. 5.3.6).

Metody prac terenowych
Podstawą była metoda transektu punktowego (Buckland i in. 2001; Gregory i in. 2004; Greenwood, Robinson 2006b). W obrębie powierzchni inwentaryzacyjnej,
w sposób zbliżony do systematycznego, rozmieszczano
punkty, w których rejestrowano wszystkie ptaki wykryte
wzrokowo i słuchowo w czasie 10-minutowego liczenia,
z podziałem na cztery strefy odległości od obserwatora
(0–50 m, 51–100 m, 101–150 m, >150 m). Ptaki przelatujące, niezwiązane z żadną ze stref, rejestrowano oddzielnie. Dla wszystkich obserwacji notowano (jeśli były
znane) gatunek, liczebność, wiek, płeć oraz kryterium
lęgowości. Podczas przemarszu po stałej trasie pomiędzy
punktami ptaków nie liczono, jedynie dla każdego gatunku notowano najwyższe stwierdzone na danym odcinku
kryterium lęgowości. Kierunek przemarszu był zróżnicowany pomiędzy kontrolami, aby zminimalizować błąd
związany z wpływem pory dnia na wyniki obserwacji.
Protokół terenowy w przypadku obu wyróżnionych regionów geograficznych był w większości aspektów taki sam.
Różnica dotyczyła liczby i sposobu wyznaczenia punktów
liczenia w obrębie powierzchni. W przypadku regionu
I na powierzchni typowano 9 punktów, rozmieszczonych
systematycznie w kwadracie 2×2 km (w odległościach
650 m od siebie i 350 m od jego granic). Lokalizacje te
były często modyfikowane przez obserwatorów w trakcie kontroli wstępnej, z uwagi na typ siedliska (punktów
zasadniczo nie umieszczano w biotopach zadrzewionych) oraz warunki terenowe – szczególnie dostępność
miejsca liczenia i bezpieczeństwo pracy. W regionie II
liczba punktów była uzależniona od wielkości inwenta-
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ryzowanej powierzchni i wahała się w zakresie od 4 do 9.
Lokalizacje były ustalane przez obserwatorów, przy czym
punkty musiały leżeć w odległości przynajmniej 400 m
od siebie i 200 m od granic powierzchni oraz możliwie
równomiernie pokrywać powierzchnię. Na każdej przeprowadzano dwie kontrole połączone z liczeniem ptaków. W regionie I wykonywano je w terminach: 10–31 V
i 1–20 VI, a przed pierwszą kontrolą terenową wykonywano dodatkową, wstępną kontrolę, mającą na celu dopasowanie rozmieszczenia punktów i trasy przejścia do
warunków terenowych. W regionie II kontrole przeprowadzano w terminach: 1–20 V i 25 V–15 VI, nie prowadzono kontroli wstępnych. Rzeczywiste daty wykonania
kontroli były rozdzielone okresem co najmniej 10 dni.
Liczbę stwierdzeń gatunku i ich rozkład w poszczególnych strefach odległości od punktu traktowano jako
miarę wielkości populacji lęgowej na inwentaryzowanej powierzchni, poddawaną dalszej obróbce w ramach
szczegółowych analiz (Tab. 5.4.4).

5.3.7. Moduł G. Płochacz halny
Strategia próbkowania i wielkość próby
W przypadku tego gatunku podstawowe dane inwentaryzacyjne zebrano w Tatrach, w ramach modułu F
– wysokogórskie (Rozdz. 5.3.6), natomiast w pozostałych rejonach jego występowania w polskich Karpatach
wykonano prace uzupełniające. W ramach tych drugich
skupiono się na obszarach, dla których istniały publikowane i niepublikowane dane o obserwacjach płochaczy
halnych, wskazujące na możliwość jego gniazdowania.
Prace prowadzono ponad górną granicą lasu w dwóch
regionach – na Babiej Górze oraz w Bieszczadach. Na
Babiej Górze kontrolowano partie szczytowe obejmujące strefę subalpejską i alpejską tego masywu (1 lokalizacja), natomiast w Bieszczadach – otwarte obszary strefy
połonin Bukowego Berda, Krzemienia, Tarnicy, Kopy
Bukowskiej, Halicza, Rozsypańca, Połoniny Wetlińskiej
i Smereka (8 lokalizacji). Powierzchnie objęte kontrolami
wskazano nielosowo. Jednostką inwentaryzacji był obszar odpowiednich siedlisk występujący w danej lokalizacji, miał on więc zróżnicowany kształt i powierzchnię
(zakres 90–250 ha).

Metody prac terenowych
Inwentaryzacja miała postać pełnego cenzusu populacji płochacza halnego w danej lokalizacji. Celem było
wykrycie wszystkich osobników obecnych na badanej

powierzchni. Szczególny nacisk kładziono na wyszukiwanie ptaków w najbardziej odpowiednich dla gatunku
siedliskach (wychodnie, skalne grzebienie, rumowiska,
piargi itp.) oraz w ich najbliższym otoczeniu. Wyboru
fragmentów przeznaczonych do kontroli dokonywano
przed kontrolą, głównie na podstawie obrazów satelitarnych i zdjęć lotniczych, a podczas kontroli terenowej był
on weryfikowany. W terenie notowano zachowanie ptaków i zasięg ich przemieszczeń (wzorem praktyki przyjętej w metodzie kartograficznej; Tomiałojć 1980). Nie
dążono jednak do „zmapowania” terytoriów (w sensie
metody kartograficznej), ale do policzenia i zaznaczenia na mapie miejsc stwierdzeń wszystkich wykrytych
płochaczy halnych. Duży nacisk położono przy tym na
oddzielenie obserwacji ptaków dorosłych od osobników młodocianych. W każdej lokalizacji przeprowadzono dwie kontrole terenowe, w godzinach porannych
i w sprzyjających warunkach pogodowych – pierwszą pomiędzy 1 a 20 maja i drugą pomiędzy 21 maja
a 10 czerwca. Rzeczywiste daty wykonanych kontroli
były rozdzielone okresem co najmniej 10 dni. Inwentaryzację płochacza halnego prowadzono tylko w jednym
sezonie lęgowym (2015).
Na podstawie wyników dwóch kontroli oceniono
wielkość populacji w poszczególnych lokalizacjach. Dla
pojedynczej kontroli dolną granicą przedziału oszacowania była minimalna liczba stwierdzonych różnych
osobników dorosłych, a górną – suma wszystkich osobników dorosłych i tych o niezidentyfikowanym wieku.
Jako miarę wielkości populacji przyjęto wyższy z dwóch
wyników uzyskanych dla poszczególnych kontroli. Oszacowanie całkowitej wielkości populacji w inwentaryzowanych regionach polskich Karpat otrzymano poprzez
zsumowanie liczebności uzyskanych w poszczególnych
lokalizacjach.

5.3.8. Moduł H. Czeczotka
Strategia próbkowania i wielkość próby
W przypadku czeczotki wykonano uzupełniającą inwentaryzację populacji tego gatunku w masywie Babiej Góry,
natomiast dane podstawowe zebrano w Tatrach, w ramach modułu F – wysokogórskie (Rozdz. 5.3.6). Lokalizację i zasięg inwentaryzowanej powierzchni wskazano
nielosowo – na podstawie dostępnych danych publikowanych i niepublikowanych. Obszar inwentaryzacji wyznaczono w partiach szczytowych, obejmujących strefę
subalpejską i alpejską masywu, zarówno po polskiej, jak
i słowackiej stronie granicy (łącznie ok. 350 ha).

Metody prac terenowych
Inwentaryzacja miała postać cenzusu populacji czeczotki
w masywie Babiej Góry. Kontrolowany obszar penetrowano możliwie dokładnie, kładąc szczególny nacisk na wyszukiwanie ptaków w najodpowiedniejszych dla gatunku
siedliskach (płaty kosodrzewiny). Notowano zachowanie
ptaków i zasięg ich przemieszczeń (wzorem praktyki
przyjętej w metodzie kartograficznej; Tomiałojć 1980).
Nie dążono jednak do „zmapowania” terytoriów (w sensie metody kartograficznej), tylko do policzenia i zaznaczenia na mapie miejsc stwierdzeń wszystkich wykrytych
ptaków. Przeprowadzono dwie kontrole terenowe, w godzinach porannych i przedpołudniowych, w sprzyjających warunkach pogodowych – pierwszą pomiędzy 21
a 31 maja i drugą pomiędzy 21 a 30 czerwca. Inwentaryzację czeczotki na Babiej Górze prowadzono tylko w jednym sezonie lęgowym (2014).
Na podstawie wyników dwóch kontroli oceniono
wielkość populacji w obrębie lokalizacji. Przyjęto, że
pojedyncze osobniki obserwowane w różnych lokalizacjach reprezentują różne pary. Dolną granicą przedziału
oszacowania była liczba par oszacowana na podstawie
stwierdzeń osobników dorosłych, a górną – liczba par
stwierdzonych uzupełniona według najlepszej wiedzy
obserwatora o być może lęgowe, ale niewykryte pary.

5.3.9. Moduł I. Podróżniczek
Strategia próbkowania i wielkość próby
Kontrolami objęto tatrzańskie lęgowiska podróżniczka,
a ich lokalizacje wskazano nielosowo, na podstawie publikowanych i niepublikowanych danych o obserwacjach
gatunku w polskiej części Tatr. Wytypowano trzy lokalizacje – dwie, gdzie obecność podróżniczków potwierdzono w przeszłości (I – Dolina Pięciu Stawów Polskich
i II – Dolina Gąsienicowa), oraz jedną, gdzie charakter
biotopów jest odpowiedni dla tego gatunku (III – Kocioł
Morskiego Oka i Czarnego Stawu pod Rysami). Jednostką inwentaryzacji był w każdym przypadku obszar odpowiedniego siedliska (brzegi górskich jezior porośnięte
zaroślami kosodrzewiny), miał on więc zróżnicowany
kształt i powierzchnię (zakres 70–120 ha).

Metody prac terenowych
Inwentaryzacja miała postać pełnego cenzusu populacji
podróżniczka w danej lokalizacji. Celem było policzenie
i zaznaczenie na mapie topograficznej miejsc stwierdzeń
osobników obecnych w obrębie badanej powierzchni,
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szczególną uwagę skupiając na rejestracji miejsc śpiewu
i innych zachowań lęgowych oraz notując zasięg przemieszczeń poszczególnych osobników. Szczególny nacisk
kładziono na wyszukiwanie ptaków w najbardziej odpowiednich siedliskach, za które uznano płaty kosodrzewiny nad brzegami wysokogórskich jezior. W miejscach
z najlepszym siedliskiem obserwator stosował stymulację głosową, odtwarzając nagranie śpiewu tego gatunku
(3-minutowe nagranie i 3-minutowy nasłuch). W każdej lokalizacji przeprowadzono dwie kontrole terenowe,
w godzinach porannych i przedpołudniowych, w sprzyjających warunkach pogodowych – pierwszą pomiędzy
5 maja a 10 czerwca i drugą pomiędzy 11 czerwca a 10 lipca. Rzeczywiste daty wykonania kontroli były rozdzielone okresem co najmniej 14 dni. W przypadku lokalizacji
I i II prace terenowe prowadzono przez dwa sezony (2013
i 2014), a w lokalizacji III przez jeden sezon (2014).
Wynikiem każdej kontroli była mapa z naniesionymi
miejscami stwierdzeń ptaków. Oprócz tego obserwator
dostarczał także własne oszacowanie liczebności (liczby par lęgowych). Na podstawie uzyskanych wyników
określono wielkość populacji w każdej lokalizacji w danym sezonie, a wyniki z dwóch sezonów kompilowano
do pojedynczej oceny. Oszacowanie całkowitej wielkości
populacji w regionie otrzymano poprzez zsumowanie liczebności uzyskanych w poszczególnych lokalizacjach.

5.3.10. Moduł J. Pomurnik

i zaznaczenie na mapie topograficznej miejsc stwierdzeń
wszystkich osobników obecnych w obrębie badanej powierzchni. W terenie szczególny nacisk kładziono na
wyszukiwanie ptaków w najbardziej odpowiednich dla
gatunku miejscach, czyli na stromych skalistych zboczach i pionowych ścianach skalnych. W miejscach z najbardziej odpowiednim siedliskiem prowadzono dłuższą
obserwację i stosowano stymulację głosową, odtwarzając
nagranie śpiewu pomurnika (przez 10 min, z przerwami na nasłuch). Notowano wszystkie wykryte osobniki
oraz ich zachowanie i zasięg przemieszczeń (wzorem
praktyki przyjętej w metodzie kartograficznej; Tomiałojć
1980) oraz kryterium lęgowości każdego stwierdzenia.
Przeprowadzono dwie kontrole terenowe, w godzinach
porannych i przedpołudniowych i w sprzyjających warunkach pogodowych – pierwszą pomiędzy 15 maja
a 5 czerwca i drugą pomiędzy 10 a 25 czerwca. Rzeczywiste daty wykonania kontroli były rozdzielone okresem co
najmniej 10 dni. Inwentaryzację pomurnika prowadzono
tylko w jednym sezonie lęgowym (2015).
Wynikiem każdej kontroli była mapa z naniesionymi miejscami stwierdzeń ptaków oraz ich liczebnością.
Na tej podstawie określono wielkość populacji w obrębie poszczególnych lokalizacji, kompilując dane z dwóch
kontroli i oceniając minimalną i maksymalną liczbę par
lęgowych. Wyniki te zostały wykorzystane przy eksperckiej ocenie całkowitej wielkości populacji w regionie
polskich Karpat, obejmującej także obszary nieobjęte
pracami terenowymi (dawniejsze stanowiska, obecnie
prawdopodobnie niezasiedlane).

Strategia próbkowania i wielkość próby
Inwentaryzacja pomurnika nie miała pełnego zasięgu,
gdyż ograniczono ją do znanych stanowisk w polskiej części Tatr, gdzie jego gniazdowanie jest obecnie najbardziej
prawdopodobne. Źródłem informacji były tu publikowane
dane o rozmieszczeniu gatunku w ostatnich 20 latach oraz
informacje uzyskane od eksperta (K. Stępniewski). Nielosowo wytypowano cztery lokalizacje, gdzie przeprowadzono prace terenowe. Były to: (1) Raptawicka Turnia i Grań,
(2) Wąwóz Kraków (Ratusz, Saturn, Upłazkowa i Wysoka
Turnia), (3) Zawrat Kasprowy i (4) zachodnia ściana Kościelca. Jednostką inwentaryzacji był obszar odpowiedniego biotopu (głównie pionowe ściany skalne), występujący
w danej lokalizacji, miał on więc zróżnicowany kształt i powierzchnię zawierającą się w przedziale 6–30 ha.

Metody prac terenowych
Inwentaryzacja miała postać pełnego cenzusu populacji
pomurnika w danej lokalizacji. Celem było policzenie
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5.3.11. Moduł K. Cietrzew
Strategia próbkowania i wielkość próby
W przypadku cietrzewia wykonano pełną inwentaryzację jedynie w najważniejszej ostoi gatunku w polskich
Karpatach, obejmującej rejon torfowisk wysokich w Kotlinie Orawsko-Nowotarskiej, pokrywający się z obszarem
specjalnej ochrony ptaków Torfowiska Orawsko-Nowotarskie PLB120007. Pozostałe miejsca występowania
cietrzewia (Tatry, Babia Góra, Pieniny) mają relatywnie
niewielkie znaczenie dla kondycji populacji w regionie,
a ich zbadanie wymagałoby znacznych nakładów pracy,
dlatego zrezygnowano z ujęcia ich w inwentaryzacji PK.
W ramach prac terenowych wykonano wiosenne kontrole wszystkich tokowisk (aktualnych i historycznych,
znanych od ok. 2000 roku) w rejonie Torfowisk Orawsko-Nowotarskich. Źródłem informacji o położeniu tokowisk były dane publikowane oraz informacje uzyskane

od eksperta (M. Ciach). Wyróżniono łącznie 20 oddzielnych lokalizacji i we wszystkich przeprowadzono prace
terenowe. Jednostką inwentaryzacji był obszar jednego
tokowiska, o zróżnicowanym kształcie i powierzchni.

Metody prac terenowych
Inwentaryzacja polegała na bezpośrednim policzeniu
samców i samic biorących udział w tokach na danym tokowisku w dniu kontroli (Zawadzka i in. 2009). Cenzus
prowadzono w sposób zsynchronizowany, równocześnie
(tego samego dnia) na wszystkich 20 zidentyfikowanych
tokowiskach. Każde tokowisko obejmowano obserwacją
z jednego punktu, położonego w bezpiecznej odległości
od miejsca tokowania cietrzewi, lub z trasy przejścia poprowadzonej w pobliżu tokowisk o niedokładnie ustalonym położeniu. Gdy warunki tego wymagały, do obserwacji ptaków stosowano lunety. Prowadzący cenzus
zajmowali pozycje obserwacyjne przed świtem i pozostawali w nich do zakończenia toków w danym dniu, zwykle
do godziny 9:00–10:00. W tych samych godzinach rozpoczynali i kończyli przemarsz obserwatorzy kontrolujący rozległe obszary rozproszonych tokowisk, niemożliwych do objęcia obserwacjami z punktów. Notowano
wszystkie osobniki oraz ich zachowanie, zasięg, kierunek
i czas (godziny) przemieszczeń, by zminimalizować ryzyko wielokrotnego policzenia tych samych ptaków na
różnych tokowiskach. Oddzielnie liczono samce i samice,
a wszystkie obserwacje nanoszono na mapy. W każdej lokalizacji przeprowadzono dwie kontrole terenowe, pierwszą w pierwszej lub drugiej dekadzie kwietnia, a drugą
w trzeciej dekadzie tego miesiąca. Rozdzielone były one
okresem dwóch lub trzech tygodni. Prace prowadzono
w ciągu trzech sezonów lęgowych (2014–2016).
Wynikiem każdej kontroli była mapa z naniesionymi
miejscami stwierdzeń ptaków oraz ich liczebnością na pojedynczym tokowisku. Skompilowanie danych dla wszystkich tokowisk, biorące pod uwagę zakres i czas przemieszczeń ptaków, pozwoliło na oszacowanie liczby ptaków
(oddzielnie samców i samic) biorących udział w tokach
podczas kontroli. Na podstawie wyników dwóch kontroli
tworzono oszacowanie liczebności w danym roku. Wyniki cenzusu były podstawą eksperckiej oceny wielkości
populacji cietrzewia w całym regionie polskich Karpat.

5.4. Metody analizy
Poniżej scharakteryzowano metody, wykorzystane do
przeanalizowania wyników inwentaryzacji ptaków projektu PK, dla wszystkich gatunków opisanych w dalszej

części książki. Metody te obejmują zarówno sposoby uzyskania ocen parametrów populacyjnych: rozmieszczenia
geograficznego i wysokościowego, wielkości obszaru zasiedlonego przez gatunek, rozpowszechnienia, wielkości
i zagęszczenia populacji, jak i sposoby uzyskania wiedzy
o wybiórczości siedliskowej gatunku.

5.4.1. Rozmieszczenie
5.4.1.1. Mapa rozmieszczenia
Celem stworzenia map rozmieszczenia była prezentacja występowania poszczególnych gatunków w okresie lęgowym. Do sporządzenia map wykorzystano obserwacje pochodzące z lat 2000–2015. W przypadku
większości gatunków główna część danych prezentowanych na mapach pochodzi z inwentaryzacji PK, a więc
z lat 2011–2015, a dane z lat 2000–2010 miały charakter uzupełniający (Tab. 5.1.2). Z kolei mapy predyktywne (Rozdz. 5.4.4) zostały wykonane tylko na podstawie
danych PK. Mapy rozmieszczenia prezentują wyłącznie
obserwacje spełniające warunki terminu stwierdzenia
i odpowiedniego kryterium lęgowości, zróżnicowane dla
poszczególnych gatunków (Tab. 5.4.1). Większości gatunków przypisano terminy pokrywające się z okresem
odbywania przez te gatunki lęgów. Jedynie dla głuszca,
który w cyklu rocznym nie zmienia wyraźnie swojego
rozmieszczenia, a także krzyżodzioba świerkowego, ze
względu na możliwość odbywania lęgów przez ten gatunek w dowolnej porze roku, wykorzystano obserwacje
pochodzące z całego roku. Najniższe kryterium lęgowości, w przypadku którego uwzględniano obserwację na
mapie rozmieszczenia, zazwyczaj odpowiadało najniższemu kryterium w kategorii gniazdowania możliwego
(Tab. 5.4.2). Jedynie w przypadku gatunków wybitnie
osiadłych (kuraki, sowy, dzięcioły) zastosowano najniższe kryterium – stwierdzenie gatunku. Takie postępowanie pozwoliło na wyłonienie dla każdego gatunku różnej
liczby stwierdzeń, tzw. rekordów w bazie danych (Tab.
5.4.1), które później wykorzystano przy przygotowywaniu map rozmieszczenia. Jeden rekord należy rozumieć
jako jedno stwierdzenie gatunku z lokalizacją podaną
z dokładnością przynajmniej pola siatki 10×10 km, a najczęściej znacznie większą, z reguły do punktu, w którym
dokonano stwierdzenia.
Podstawą sporządzenia mapy rozmieszczenia była
siatka kwadratów o rozmiarze 10×10 km (100 km2). Siatkę wyznaczono w układzie współrzędnych 1992 (Państwowy Układ Współrzędnych Geodezyjnych 1992)
z punktem przyłożenia (0,0) (punktem początkowym).
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Łącznie Karpaty polskie obejmują 253 pola takiej siatki,
z czego 143 pola w całości mieszczą się w obszarze polskich Karpat. Na mapach obrazujących rozmieszczenie,
zamieszczonych w Rozdz. 7, przedstawiono zgeneralizowaną informację o obecności gatunku w kwadracie
10×10 km, w postaci symbolu kołowego umieszczonego
w centrum każdego kwadratu, dla którego istniało przynajmniej jedno stwierdzenie spełniające zadane warunki. Taki sposób prezentacji występowania przypomina
formę przyjętą w atlasach rozmieszczenia ptaków (np.
Walasz, Mielczarek 1992; Sikora i in. 2007), w których
w przeciwieństwie do niniejszej publikacji prezentowane

są z reguły również kategorie gniazdowania. Na mapach,
dla ich większej przejrzystości, przedstawiono podział
na jednostki fizycznogeograficzne – makroregiony i mezoregiony (Kondracki 2013), oraz hipsometrię terenu
(zgeneralizowany numeryczny model terenu, CODGiK
2015; Ryc. 5.4.1). Dla każdego gatunku obliczono i podano w podrozdziale o rozmieszczeniu rozpowszechnienie
w skali sieci 10×10 km, czyli procent pól zajętych przez
gatunek w odniesieniu do wszystkich 253 pól obejmujących polskie Karpaty. Mapy rzeczywistego rozmieszczenia powstały z wykorzystaniem programów ArcGIS 10.1
i SQL Server 2014.

Tab. 5.4.1. Kryteria wyboru obserwacji zastosowane przy tworzeniu map rozmieszczenia poszczególnych gatunków oraz liczba spełniających te kryteria rekordów w bazach danych, obejmujących obserwacje z lat 2000–2015. Kryteria lęgowości na podstawie Sikora i in. (2007,
zmienione) – patrz Tab. 5.4.2.
Table 5.4.1. The criteria of observation selection used to generate the species distribution maps (1), and the number of the records in the databases
(covering the years 2000–2015) that meet the criteria (4). The breeding criteria (3) are based on Sikora et al. (2007, modified) – see Table 5.4.2. (2) time
limits of accepted records.
Gatunek (1)
nurogęś Mergus merganser

od

do

Kryteria lęgowości (3)

Liczba rekordów (4)

20 kwietnia

20 lipca

R, KT lub wyższe

110

jarząbek Tetrastes bonasia

15 marca

31 lipca

ST lub wyższe

607

głuszec Tetrao urogallus

1 stycznia

31 grudnia

ST lub wyższe

71

cietrzew Tetrao tetrix

15 marca

31 lipca

ST lub wyższe

145

siniak Columba oenas

20 marca

31 lipca

O lub wyższe

875

derkacz Crex crex

5 maja

31 lipca

S lub wyższe

1938

mornel Charadrius morinellus

1 maja

20 lipca

O lub wyższe

0

brodziec piskliwy Actitis hypoleucos

1 maja

20 czerwca

O lub wyższe

324

bocian czarny Ciconia nigra

10 kwietnia

20 lipca

O lub wyższe

343

bocian biały Ciconia ciconia

1 kwietnia

20 lipca

KT lub wyższe

951

trzmielojad Pernis apivorus

20 maja

10 sierpnia

O lub wyższe

162

20 kwietnia

31 lipca

O lub wyższe

747

1 marca

31 lipca

P lub wyższe

80

sóweczka Glaucidium passerinum

1 kwietnia

31 lipca

ST lub wyższe

247

włochatka Aegolius funereus

1 kwietnia

31 lipca

ST lub wyższe

184

puszczyk uralski Strix uralensis

1 marca

31 lipca

ST lub wyższe

795

puchacz Bubo bubo

1 marca

31 lipca

ST lub wyższe

44

dzięcioł zielonosiwy Picus canus

15 marca

31 lipca

ST lub wyższe

1084

dzięcioł czarny Dryocopus martius

15 marca

31 lipca

ST lub wyższe

1780

dzięcioł średni Dendrocopos medius

15 marca

31 lipca

ST lub wyższe

138

dzięcioł białogrzbiety Dendrocopos leucotos

15 marca

31 lipca

ST lub wyższe

921

dzięcioł trójpalczasty Picoides tridactylus

15 marca

31 lipca

ST lub wyższe

508

orlik krzykliwy Clanga pomarina
orzeł przedni Aquila chrysaetos
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zimorodek Alcedo atthis

1 kwietnia

31 lipca

O lub wyższe

413

sokół wędrowny Falco peregrinus

1 kwietnia

31 lipca

O lub wyższe

35

15 marca

31 lipca

O lub wyższe

780

10 maja

31 lipca

O lub wyższe

166

20 kwietnia

20 lipca

S lub wyższe

1107

20 marca

10 lipca

ST lub wyższe

3756

20 kwietnia

31 lipca

O lub wyższe

95

1 stycznia

31 grudnia

S lub wyższe

306

1 maja

31 lipca

O lub wyższe

23

20 marca

10 lipca

ST lub wyższe

1049

1 maja

20 lipca

O lub wyższe

13

muchołówka mała Ficedula parva

20 kwietnia

30 czerwca

S lub wyższe

679

muchołówka białoszyja Ficedula albicollis

20 kwietnia

30 czerwca

S lub wyższe

1248

1 maja

20 lipca

O lub wyższe

0

20 marca

20 lipca

O lub wyższe

1016

orzechówka Nucifraga caryocatactes
płochacz halny Prunella collaris
siwerniak Anthus spinoletta
pliszka górska Motacilla cinerea
czeczotka Acanthis flammea
krzyżodziób świerkowy Loxia curvirostra
pomurnik Tichodroma muraria
pluszcz Cinclus cinclus
podróżniczek Luscinia svecica

nagórnik Monticola saxatilis
drozd obrożny Turdus torquatus

Tab. 5.4.2. Kryteria lęgowości na podstawie Sikora i in. (2007, zmienione).
Table 5.4.2. The breeding criteria, based on Sikora et al. (2007, modified). (1) behaviour/breeding criterion, (2) code.
Lp.

Zachowanie/kryterium lęgowości (1)

Symbol (2)

1.

Obserwacja/stwierdzenie gatunku

ST

2.

Osobnik młodociany

JUV

3.

Pojedyncze ptaki obserwowane w siedlisku lęgowym

O

4.

Jednorazowa obserwacja śpiewającego lub odbywającego loty godowe samca

S

5.

Obserwacja rodziny (jeden ptak lub para) z lotnymi młodymi

R

6.

Para ptaków obserwowana w siedlisku lęgowym

P

7.

Śpiewający lub odbywający loty godowe samiec stwierdzony co najmniej przez 2 dni w tym samym miejscu
(zajęte terytorium) lub równoczesne stwierdzenie wielu samców w siedlisku lęgowym danego gatunku

TE

8.

Kopulacja, toki

KT

9.

Odwiedzanie miejsca nadającego się na gniazdo

OM

10.

Głosy niepokoju sugerujące bliskość gniazda lub piskląt

NP

11.

Plama lęgowa (u ptaka trzymanego w ręku)

PL

12.

Budowa gniazda lub drążenie dziupli

BU

13.

Odwodzenie od gniazda lub młodych (udawanie rannego)

UDA

14.

Gniazdo nowe lub skorupy jaj z danego roku

GNS

15.

Gniazdo wysiadywane

WYS

16.

Ptaki z pokarmem dla młodych lub odchodami piskląt

POD

17.

Gniazdo z jajami

JAJ

18.

Gniazdo z pisklętami

PIS

19.

Młode zagniazdowniki nielotne lub słabo lotne albo podloty gniazdowników poza gniazdem

MŁO
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Ryc. 5.4.1. Mapa rozmieszczenia dla przykładowego gatunku z naniesioną siatką kwadratów 10×10 km na tle uproszczonego modelu wysokości i regionów fizycznogeograficznych – układ współrzędnych PUWG1992, punkt przyłożenia (0,0).
Fig. 5.4.1. A sample species distribution map with the 10×10 km square grid, overlaid on a simplified altitude model and physical-geographical
regions – coordinate system PUWG1992, origin (0,0). (1) altitude [mamsl]

5.4.1.2. Wielkość obszaru zasiedlonego (EOO i AOO)
Zasięg występowania i wielkość obszaru zajmowanego
Zasięg występowania (extent of occurrence, EOO)
oraz obszar zajmowany (area of occupancy, AOO) są
wskaźnikami opisującymi wielkość obszaru wykorzystywanego przez dany gatunek (np. Gaston 1991). Parametry te są stosowane w badaniach ekologicznych
i konserwatorskich, będąc m.in. jednymi z kluczowych
predyktorów prawdopodobieństwa wymarcia populacji
lub gatunku (np. Gaston, Fuller 2009). Ich praktyczne
zastosowanie potwierdza fakt, że są przyjętymi przez
IUCN (Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody, ang.
International Union for Conservation of Nature) wyznacznikami statusu zagrożenia gatunków. Zasięg występowania definiuje się jako najmniejszą powierzchnię
zawierającą w sobie wszystkie znane lub prawdopodobne miejsca aktualnego występowania danego taksonu,
wyłączając przypadki okazjonalnego pojawienia się
poza obszarem stałego występowania. Natomiast obszar
zajmowany obejmuje tylko powierzchnię rzeczywiście
zasiedloną przez dany takson w obrębie całego zasięgu
występowania. Obszar zajmowany zawsze stanowi tylko
część (czasami niewielką) zasięgu występowania (IUCN
2001, 2012, 2014).
Najprostszą metodą określenia wielkości zasięgu
występowania taksonu (EOO) jest wykorzystanie metody najmniejszego poligonu (wielokąta) wypukłego
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(IUCN 2014), czyli najmniejszego poligonu o kątach
wewnętrznych nieprzekraczających 180 stopni, w którego wnętrzu lub na krawędziach znajdują się wszystkie
miejsca aktualnego występowania taksonu w rozpatrywanym regionie. Na podstawie dostępnych danych
(Rozdz. 5.1), ograniczonych przez zastosowanie warunków zawartych w Tab. 5.4.1, stworzono warstwę wektorową (punktową) zawierającą lokalizacje stwierdzeń poszczególnych gatunków. W przypadku gdy lokalizacja
stwierdzenia nie była precyzyjna (nie została wskazana
jako punkt), użyto jej przybliżenia poprzez wyznaczenie
odpowiednio środka transektu (odcinka trasy przejścia)
lub środka pola siatki, do których przypisane zostało
stwierdzenie. Tak przygotowana warstwa punktowa
posłużyła do wyznaczenia najmniejszych poligonów
wypukłych. Następnie poligony te przycięto do obszaru polskich Karpat. W ten sposób dla każdego gatunku
wyznaczono jeden poligon, którego wielkość traktowano jako powierzchnię zasięgu występowania w polskich
Karpatach (Ryc. 5.4.2).
Jedną z najprostszych metod oceny wielkości obszaru
zasiedlonego (AOO) jest obliczenie łącznej powierzchni
pól siatki o określonym z góry interwale, w których takson został stwierdzony. Przy tak określonym sposobie
obliczania kluczowe znaczenie ma interwał siatki, który
powinien zostać dobrany stosownie do rozpatrywanego
gatunku oraz jakości danych dotyczących występowania
gatunku. Sugerowaną przez IUCN (2001, 2012, 2014)
wielkością interwału siatki są 2 km. Natomiast najwięk-

Ryc. 5.4.2. Sposób wyznaczania powierzchni zasięgu występowania (extent of occurrence) gatunku w polskich Karpatach.
Fig. 5.4.2. The method of determining the extent of occurrence of a species in the Polish Carpathians. (1) location of observation, (2) minimum
convex polygon, (3) extent of occurrence.

szy interwał, który pozwala jeszcze wykorzystać AOO do
określenia statusu zagrożenia gatunku zgodnie z kryteriami IUCN, powinien być mniejszy niż 3,2 km (IUCN
2014), ponieważ wartością graniczną statusu „gatunek
krytycznie zagrożony” jest AOO o powierzchni 10 km2.
Dla większości gatunków wykorzystano sugerowane
przez IUCN pola o wielkości 2×2 km, jedynie dla 6 gatunków wielkość obszaru zasiedlonego określono w oparciu
o siatkę o interwale 3, 4 lub 10 km, czyli przekraczającym wartość progową 3,2 km2, określoną przez IUCN.
Większy interwał siatki zastosowano przede wszystkim
w przypadku gatunków korzystających z rozległych terytoriów. Trzeba jednak pamiętać, że tak obliczone AOO

nie może stanowić podstawy do określenia statusu zagrożenia gatunku. Dla ptaków związanych z siedliskami
rzek obliczono dodatkową miarę – długość zasiedlonych odcinków rzek i potoków w obrębie całego regionu polskich Karpat. W przypadku planowania działań
ochronnych dla gatunków należących do tej grupy taka
informacja wydaje się bardziej przydatna niż zwyczajowo
przyjęta wielkość AOO. W związku z niedostatecznym
rozpoznaniem rozmieszczenia w polskich Karpatach dla
5 z 37 gatunków rozpatrywanych szczegółowo w niniejszej książce, określenie wielkości AOO nie było możliwe.
Do określenia powierzchni EOO i AOO wykorzystano
programy ArcGIS 10.1 oraz SQL Server 2014.

Tab. 5.4.3. Sposób określenia wielkości obszaru zasiedlonego (AOO) lub długości zasiedlonych odcinków rzek w polskich Karpatach dla
wybranych gatunków ptaków.
Table 5.4.3. The method of determining the area of occupancy (AOO) or the length of occupied river sections in the Polish Carpathians (2) for selected bird species (1).
Gatunek (1)
jarząbek Tetrastes bonasia
sóweczka Glaucidium passerinum
siniak Columba oenas
dzięcioł białogrzbiety Dendrocopos leucotos
dzięcioł średni D. medius
dzięcioł zielonosiwy Picus canus
dzięcioł trójpalczasty Picoides tridactylus
dzięcioł czarny Dryocopus martius
muchołówka białoszyja Ficedula albicollis
muchołówka mała Ficedula parva
drozd obrożny Turdus torquatus
orzechówka Nucifraga caryocatactes
krzyżodziób świerkowy Loxia curvirostra

Sposób określenia wielkości obszaru zasiedlonego (area of occupancy)/długości
zasiedlonych odcinków rzek (2)
Posłużono się wyłącznie danymi zgromadzonymi w ramach inwentaryzacji PK – moduł
A – leśne. Za wielkość obszaru zasiedlonego (AOO; km kw.) przyjęto powierzchnię wyliczoną
ze wzoru:
AOO = 2449 * F * 4
gdzie:
2449 – liczba pól siatki 2×2 km stanowiących ramkę losowania (Rozdz. 5.3.1);
F – frekwencja gatunku w skali siatki 2×2 km (iloraz liczby pól zasiedlonych przez gatunek
i liczby wszystkich kontrolowanych pól w latach 2011–2014);
4 – powierzchnia [km kw.] pojedynczego pola siatki.
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nurogęś Mergus merganser
brodziec piskliwy Actitis hypoleucos
zimorodek Alcedo atthis
pliszka górska Motacilla cinerea
pluszcz Cinclus cinclus

Wielkość obszaru zasiedlonego
Wykorzystano wyłącznie dane zgromadzone w ramach inwentaryzacji PK – moduł B
– nadrzeczne. Za wielkość obszaru zasiedlonego (w km kw.) przyjęto powierzchnię wyliczoną
ze wzoru:
AOO = 3499 * F * 4
gdzie:
3499 – liczba pól siatki 2×2 km obejmujących punkty środkowe wszystkich 500-metrowych
odcinków rzek składających się na ramkę losowania (Rozdz. 5.3.1);
F – frekwencja gatunku w skali siatki 2×2 km (iloraz liczby pól siatki 2×2 km, w których znalazł
się przynajmniej jeden punkt środkowy zasiedlonego przez gatunek 500-metrowego odcinka
rzeki, oraz liczby wszystkich pól siatki 2×2 km, w których znalazł się przynajmniej jeden punkt
środkowy 500-metrowych odcinków rzek kontrolowanych);
4 – powierzchnia [km kw.] pojedynczego pola siatki 2×2 km.
Długość zasiedlonych odcinków rzek
Wykorzystano wyłącznie dane zgromadzone w ramach inwentaryzacji PK – moduł B
– nadrzeczne. Posłużono się wzorem:
Długość zasiedlonych odcinków = 14 770 * F * 0,5
gdzie:
14 770 – liczba odcinków 0,5 km stanowiących ramkę losowania (Rozdz. 5.3.2);
F – frekwencja gatunku (iloraz liczby odcinków 0,5 km zasiedlonych przez gatunek oraz liczby
wszystkich kontrolowanych odcinków 0,5 km);
0,5 – długość [km] jednego odcinka rzeki.
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puchacz Bubo bubo
puszczyk uralski Strix uralensis
włochatka Aegolius funereus

Posłużono się wyłącznie danymi zgromadzonymi w ramach inwentaryzacji PK – moduł D
– sowy. Za wielkość obszaru zasiedlonego (AOO; km kw.) przyjęto powierzchnię wyliczoną ze
wzoru:
AOO = 445 * F * 16
gdzie:
445 – liczba pól siatki 4×4 km stanowiących ramkę losowania (Rozdz. 5.3.4);
F – frekwencja gatunku w skali siatki 4×4 km (iloraz liczby pól zasiedlonych przez gatunek
i liczby wszystkich kontrolowanych pól);
16 – powierzchnia [km kw.] pojedynczego pola siatki.

derkacz Crex crex

Posłużono się wyłącznie danymi zgromadzonymi w ramach inwentaryzacji PK – moduł E
– derkacz. Za wielkość obszaru zasiedlonego (AOO; km kw.) przyjęto powierzchnię wyliczoną
ze wzoru:
AOO = 1563 * F * 9
gdzie:
1563 – liczba pól siatki 3×3 km stanowiących ramkę losowania (Rozdz. 5.3.5);
F – frekwencja gatunku w skali siatki 3×3 km (iloraz liczby pól zasiedlonych przez gatunek
i liczby wszystkich kontrolowanych pól w latach 2011–2014);
9 – powierzchnia [km kw.] pojedynczego pola siatki.

cietrzew Tetrao tetrix
głuszec T. urogallus
bocian biały Ciconia ciconia
sokół wędrowny Falco peregrinus
płochacz halny Prunella collaris
pomurnik Tichodroma muraria
czeczotka Acanthis flammea
siwerniak Anthus spinoletta

Wykorzystano wszystkie dostępne dane dotyczące stwierdzeń gatunków w latach 2000–2015.
Wielkość obszaru zasiedlonego obliczono jako łączną powierzchnię pól siatki 2×2 km,
w których odnotowano przynajmniej jedno stwierdzenie. Ponieważ w wypadku siwerniaka
w ramach inwentaryzacji PK nie badano obecności gatunku na dużym fragmencie znanego
zasięgu jego występowania, skorzystano również z danych literaturowych, w tym także sprzed
2000 roku, uzupełniających obraz rozmieszczenia tego gatunku w polskiej części Karpat (Faber
1992, 2000; Hordowski 1999; Armatys 2002; Kajtoch, Piestrzyńska-Kajtoch 2005).

orzeł przedni Aquila chrysaetos
orlik krzykliwy Clanga pomarina

Wykorzystano wszystkie dostępne dane dotyczące stwierdzeń gatunków w latach 2000–2015.
Wielkość obszaru zasiedlonego obliczono jako łączną powierzchnię pól siatki 10×10 km,
w których odnotowano przynajmniej jedno stwierdzenie zgodne z kryteriami zawartymi
w Tab. 5.4.1.
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5.4.1.3. Rozpowszechnienie
Jednym z parametrów populacji, wykorzystywanym do
charakteryzowania występowania w przestrzeni, jest rozpowszechnienie. Definiowane jest ono jako proporcja
jednostek próbkowania zasiedlonych przez osobniki badanego gatunku (Chylarecki 2015). W znaczeniu stosowanym w niniejszym opracowaniu określane jest ono jako
procentowy udział wybranych jednostek (powierzchni
inwentaryzacyjnych 2×2 km, 3×3 km, 4×4 km, 5×10 km
lub 5-kilometrowych odcinków cieków; Rozdz. 5.3), na
których stwierdzono rozpatrywany gatunek w ogólnej
liczbie powierzchni lub odcinków poddanych kontroli
(na których przeprowadzono prace inwentaryzacyjne).
Do obliczenia rozpowszechnienia użyto wyłącznie powierzchni jednego typu (jednego modułu inwentaryzacji;
Rozdz. 5.2 i 5.3), na których prowadzono prace nastawione na wykrycie danego taksonu. Wykorzystano nieprzetworzone wyniki inwentaryzacji (stwierdzenie lub brak
stwierdzenia obecności gatunku na powierzchni). Ponieważ tak otrzymanego wyniku nie korygowano o efekty niepełnej wykrywalności gatunku (MacKenzie i in.
2002), prezentowane w niniejszym opracowaniu wartości
rozpowszechnienia mogą być niższe w stosunku do tych
uzyskiwanych metodami biorącymi pod uwagę prawdopodobieństwo wykrycia (np. Royle i in. 2007; Wintle i in.
2012). Rozpowszechnienie prezentowane w Rozdz. 7 podawane jest zarówno dla całego obszaru polskich Karpat,
jak i w podziale na poszczególne regiony geograficzne
(w skali makroregionu fizycznogeograficznego; Kondracki 2013). Tak rozumianego rozpowszechnienia na
powierzchniach/odcinkach próbnych użyto, obok oceny
wielkości regionalnej populacji i jej przeciętnego zagęszczenia, do porównania występowania gatunku w różnych
regionach polskich Karpat, a w niektórych przypadkach
również do porównań międzygatunkowych. Oprócz
tego, parametru rozpowszechnienia użyto do obliczenia
wielkości obszaru zajmowanego przez gatunek (area of
occupancy) w polskich Karpatach.

5.4.1.4. Rozmieszczenie pionowe
Minimalne i maksymalne wysokości, na jakich stwierdzono poszczególne gatunki, uzyskano na podstawie danych
dotyczących stwierdzeń ptaków z lat 2000–2015 (Rozdz.
5.1), ograniczonych przez zastosowanie warunków opisanych w Tab. 5.4.1. Wykorzystano jedynie informacje
o stwierdzeniach, które posiadały lokalizację opisaną
przez punkt z dokładnością do 100 m lub, w przypadku
danych zgromadzonych w ramach projektu PK za pośred-

nictwem aplikacji on-line, do 200 m. Wyjątkowo potraktowano jedynie wyniki inwentaryzacji ptaków nadrzecznych (moduł B) – tutaj każdemu stwierdzeniu przypisano
lokalizację będącą punktem środkowym 500-metrowego
odcinka cieku, na którym tego stwierdzenia dokonano.
Dla wybranych gatunków ptaków spośród inwentaryzowanych w ramach modułów: A – leśne, B – nadrzeczne i F – wysokogórskie, sporządzono wykresy rozkładów
występowania w gradiencie wysokości. Każdorazowo
wykorzystano dane pochodzące z prac prowadzonych
w ramach odpowiedniego modułu. Na wykresach przedstawiono częstość stwierdzeń danego gatunku w 100-metrowych przedziałach wysokości na tle liczby kontrolowanych punktów w każdym z przedziałów wysokości. Przez
częstość stwierdzania gatunku należy rozumieć udział
procentowy zasiedlonych punktów występujących w danym przedziale wysokości w stosunku do liczby wszystkich skontrolowanych punktów w określonym przedziale
wysokości. W przypadku danych pochodzących z inwentaryzacji nadrzecznych (moduł B) stwierdzenia z 500-metrowych odcinków rzek i potoków przypisano do punktów wyznaczających środki poszczególnych odcinków.
Przygotowanie takich wykresów możliwe było łącznie dla
20 spośród 37 gatunków ptaków opisanych w Rozdz. 7.
Posłużono się oprogramowaniem ArcGIS 10.1 oraz SQL
Server 2014. Informacje o wysokości bezwzględnej każdej lokalizacji uzyskano z numerycznego modelu terenu
o rozdzielczości co najmniej 100 m (CODGiK 2015).

5.4.2. Wielkość populacji i jej zagęszczenie
Wartości parametrów populacji badanych gatunków
– jej wielkość (liczebność) i zagęszczenie w poszczególnych regionach oraz w całej polskiej części Karpat
– uzyskano przy zastosowaniu kilku odmiennych metod,
w zależności od jakości i ilości dostępnych danych oraz
biologicznych cech danego taksonu. Każda z metod została scharakteryzowana w dalszych rozdziałach, a wykaz
tych, które wykorzystano do stworzenia ocen wielkości
populacji i/lub zagęszczeń dla każdego z kluczowych
gatunków, przedstawiono w Tab. 5.4.4 W niektórych
przypadkach ocena dla gatunku jest wypadkową dwóch
różnych metod, np. w sytuacji, gdy każdą z nich stosowano w odmiennym regionie geograficznym albo gdy
wyniki obliczeń uzupełniono oszacowaniem eksperckim.
W przypadku gatunków, dla których przeprowadzono
pełny lub częściowy cenzus populacji (cietrzew, pomurnik, podróżniczek, czeczotka, płochacz halny), sposób
uzyskania oszacowania wielkości populacji przedstawiony jest w odpowiednich fragmentach Rozdz. 5.3. W przy-
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padku gatunków kluczowych, które nie zostały objęte inwentaryzacją PK (głuszec, mornel, bocian biały), a także
gdy zebrane dane uznano za niewystarczające do analizy,
oszacowanie pozostawiono w gestii eksperta – autora
rozdziału opisującego gatunek (Tab. 5.4.4). Celem prac
terenowych nie była ocena trendu zmian liczebności populacji, dlatego we wszystkich metodach użytych do oceny parametrów populacyjnych pominięto ich zmienność

w poszczególnych sezonach (nie uwzględniano efektu
roku), a dane analizowane były tak, jakby zostały zebrane
w pojedynczym sezonie. To uproszczenie mogło zostać
zastosowane także z uwagi na krótki okres inwentaryzacji – w obrębie jednego modułu prac i przy użyciu jednej
metody analizowano dane pochodzące zwykle z dwóch,
trzech, a tylko wyjątkowo z czterech sezonów.

Tab. 5.4.4. Wykaz metod użytych do stworzenia ocen wielkości populacji i/lub zagęszczenia dla 37 gatunków kluczowych. Objaśnienia
skrótów: DS – distance sampling (Rozdz. 5.4.2.1); N-mix – modele mieszanek (N-mixture models) (Rozdz. 5.4.2.2); BOOT1 – repróbkowanie,
wersja 1 (Rozdz. 5.4.2.3); BOOT2 – repróbkowanie, wersja 2 (Rozdz. 5.4.2.3); MMP – uogólniony model mieszany z rozkładem Poissona (Rozdz.
5.4.2.4); EPP – ekstrapolacja eksperckich ocen z powierzchni próbnych (Rozdz. 5.4.2.5); CEN – pełny cenzus populacji lub jej znacznej części,
niekoniecznie wykonany w ramach inwentaryzacji PK; EKS – oszacowanie własne autora rozdziału gatunkowego.
Table 5.4.4. The list of the methods (2) used to develop the estimates of population size and/or density for the 37 key species (1). Explanation of
codes: DS – distance sampling (Chapter 5.4. 2.1); N-mix – N-mixture models (Chapter 5.4.2.2); BOOT1 – bootstrap, version 1 (Chapter 5.4.2.3); BOOT2
– bootstrap, version 2 (Chapter 5.4.2.3); MMP – generalized mixed model with a Poisson distribution (Chapter 5.4.2.4); EPP – extrapolation of expert
estimates for sample plots (Chapter 5.4.2.5); CEN – full census of the population or its significant part, not necessarily within the PK survey; EKS – personal estimate of the author of the species chapter.
Lp.
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Gatunek (1)

Metoda (2)

1.

nurogęś Mergus merganser

MMP

2.

jarząbek Tetrastes bonasia

N-mix

3.

głuszec Tetrao urogallus

4.

cietrzew Tetrao tetrix

CEN/EKS

5.

siniak Columba oenas

N-mix

6.

derkacz Crex crex

EPP

7.

mornel Charadrius morinellus

EKS

8.

brodziec piskliwy Actitis hypoleucos

EPP

9.

bocian czarny Ciconia nigra

EPP

10.

bocian biały Ciconia ciconia

CEN

11.

trzmielojad Pernis apivorus

EPP

12.

orlik krzykliwy Clanga pomarina

EPP/EKS

13.

orzeł przedni Aquila chrysaetos

CEN/EKS

14.

sóweczka Glaucidium passerinum

15.

włochatka Aegolius funereus

16.

puszczyk uralski Strix uralensis

17.

puchacz Bubo bubo

18.

dzięcioł zielonosiwy Picus canus

BOOT1

19.

dzięcioł czarny Dryocopus martius

BOOT1

20.

dzięcioł średni Dendrocopos medius

21.

dzięcioł białogrzbiety Dendrocopos leucotos

BOOT1

22.

dzięcioł trójpalczasty Picoides tridactylus

BOOT1

23.

zimorodek Alcedo atthis

24.

sokół wędrowny Falco peregrinus

25.

orzechówka Nucifraga caryocatactes
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EKS

BOOT1
EPP
BOOT2
EKS

EPP

MMP
CEN/EKS
EPP

26.

płochacz halny Prunella collaris

DS/CEN

27.

siwerniak Anthus spinoletta

DS/EKS

28.

pliszka górska Motacilla cinerea

MMP

29.

czeczotka Acanthis flammea

EKS

30.

krzyżodziób świerkowy Loxia curvirostra

DS

31.

pomurnik Tichodroma muraria

32.

pluszcz Cinclus cinclus

MMP

33.

podróżniczek Luscinia svecica

CEN

34.

muchołówka mała Ficedula parva

DS

35.

muchołówka białoszyja Ficedula albicollis

DS

36.

nagórnik Monticola saxatilis

EKS

37.

drozd obrożny Turdus torquatus

DS

Oprócz powyższych 37 gatunków kluczowych wielkość i zagęszczenie populacji zamieszkującej polską część
Karpat oszacowano także dla 20 pospolitych ptaków leśnych. Wykorzystano do tego metodę distance sampling,
a wyniki zaprezentowano w Rozdz. 6.1.

5.4.2.1. Distance sampling
Metoda
Klasyczne metody oceny wielkości populacji za pomocą
próbkowania zakładają wykrycie wszystkich osobników
w obrębie wyznaczonej powierzchni próbnej (Cochran
1977). Distance sampling jest rozszerzeniem tych metod
o zagadnienie estymacji prawdopodobieństwa wykrycia
(wykrywalności) badanych obiektów w obrębie pobieranych prób (Buckland i in. 2001). Zagęszczenie i w konsekwencji wielkość (liczebność) populacji złożonej z N
obiektów rozmieszczonych losowo na powierzchni o polu
A można oszacować, wykorzystując zbiór losowo rozmieszczonych linii (transektów) lub punktów pomiarowych, jeśli wzdłuż tych linii lub w punktach dokona
się pomiaru odległości do każdego wykrytego obiektu
(elementu badanej populacji, np. osobnika). Kluczowe
jest, że nie wszystkie obiekty obecne w otoczeniu obserwatora muszą zostać wykryte – nawet znaczna ich część
może umknąć jego uwadze i nie stanowi to przeszkody
w uzyskaniu wiarygodnej oceny, jeśli tylko będzie możliwe oszacowanie, ile obiektów pominięto. Do tego właśnie
służy metoda distance sampling, która pozwala na ocenę
udziału obiektów (osobników) obecnych na powierzchni, ale niewykrytych przez obserwatora, wykorzystując
powszechnie znaną zależność, że prawdopodobieństwo

CEN/EKS

wykrycia osobnika maleje wraz ze wzrastającą od niego
odległością (Buckland i in. 2001). W uproszczeniu, graficznie, ideę metody przedstawia Ryc. 5.4.3.
Podstawowym parametrem, pierwotnie estymowanym w ramach analizy, jest zagęszczenie populacji D,
czyli liczebność na jednostkę powierzchni. Zagęszczenie,
liczba osobników (N) i pole powierzchni (A) pozostają ze
sobą w następującej relacji:
N
D = ––
A
Ponieważ w praktyce przy pobieraniu prób (w tym
przypadku – przy liczeniu ptaków na powierzchniach
próbnych) nigdy nie ma możliwości wykrycia wszystkich
osobników, powyższy wzór przyjmuje postać:
N
D = ––
APa
gdzie D jest tzw. estymatorem zagęszczenia, a Pa – estymatorem prawdopodobieństwa wykrycia osobnika danego gatunku obecnego na badanej powierzchni. Wartość Pa jest odwrotnie zależna od odległości osobnika od
obserwatora – im dalej się on znajduje, tym mniejsza jest
szansa na jego wykrycie. Jest to zależność funkcyjna, opisywana przez tzw. funkcję (krzywą) wykrywalności g(y),
której przebieg (kształt) jest przedmiotem modelowania
w distance sampling. Znając go, można określić prawdopodobieństwo wykrycia osobnika danego gatunku w zależności od jego odległości od obserwatora. Na podstawie tego prawdopodobieństwa można oszacować, jaka
część wszystkich obecnych na powierzchni osobników
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Ryc. 5.4.3. Graficzne przedstawienie idei metody distance sampling.
(a) tradycyjne podejście do inwentaryzacji ptaków, nieuwzględniające kwestii zróżnicowanej wykrywalności osobników wokół punktu (lub na transekcie) – teoretyczny rozkład frekwencji stwierdzeń
w trzech strefach odległości od punktu liczenia, przy założeniu,
że prawdopodobieństwo wykrycia jest niezależne od odległości.
Jednakowa frekwencja nie oznacza identycznej liczby osobników,
gdyż mimo że w tym przypadku strefy mają jednakową szerokość,
to różnią się powierzchnią (koncentrycznie ułożone strefy mają
w przybliżeniu odpowiednio 0,78, 2,36 i 3,93 ha). (b) to samo co
powyżej, wykreślone dla rzeczywistych danych uzyskanych w inwentaryzacji PK, w analogicznych strefach odległości (rozkład frekwencji 125 stwierdzeń śpiewających samców siwerniaka na 12
połoninach w Bieszczadach w latach 2012–2014). Widoczny jest
stopniowy spadek frekwencji wraz z rosnącą odległością od obserwatora. (c) graficzny obraz funkcji wykrywalności g(y), dopasowany
do danych z podpunktu b. Gdyby pole powierzchni pod krzywą
(pole A) przyrównać do proporcji osobników wykrytych, to pole (B)
stanowiłyby osobniki, których nie wykryto, mimo ich obecności na
inwentaryzowanych powierzchniach.
Fig. 5.4.3. Graphic illustration of the distance sampling method. (a) The
conventional approach to a bird survey, not accounting for the problem of variable detection of individuals around a point (or transect)
– a theoretical distribution of the relative frequency of observations
in three distance to survey point zones, assuming that the probability
of detection is independent of distance. The equal frequencies do not
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nie została wykryta, i o tę wartość skorygować uzyskany
w terenie wynik liczenia (Ryc. 5.4.3).
Podstawą do określania postaci i parametrów funkcji
g(y) jest rozkład rzeczywistych obserwacji w zależności
od odległości od punktu lub prostopadłej odległości od linii transektu, uzyskany w toku prac terenowych. W praktyce liczeń ptaków najczęściej nie notuje się dokładnej
odległości do konkretnego osobnika, ale przypisuje się
ją do uprzednio wyróżnionych stref (por. Kuczyński,
Chylarecki 2012). Dane surowe mają więc zwykle postać
rozkładu częstości stwierdzeń w poszczególnych strefach
odległości od punktu lub transektu (Ryc. 5.4.3).
Zastosowanie tej metody wymaga przyjęcia kilku założeń, które muszą być spełnione, by estymowane wartości były wiarygodne (Buckland i in. 2001, 2008):
1. Wszystkie osobniki znajdujące się bezpośrednio
w punkcie lub na linii transektu są zawsze wykrywane,
czyli g(0)=1.
2. Każdy osobnik jest wykrywany w swym początkowym położeniu, przed jakimkolwiek przemieszczeniem
się (np. w odpowiedzi na pojawienie się obserwatora).
Przemieszczanie się osobnika wywołane obecnością obserwatora nie jest niedozwolone, jeśli tylko można określić początkowe położenie tego pierwszego.
3. Ocena odległości, w jakiej znajduje się osobnik,
jest dokładna lub też przyporządkowanie stwierdzenia
do strefy odległości (jeśli są używane) jest prawidłowe.
Możliwe jest rozluźnienie głównych założeń, jednak
wymaga to zebrania w terenie dodatkowych danych i odmiennego podejścia do ich analizy (Burnham i in. 2004;
Laake i Borchers 2004; Buckland i in. 2006). W niniejszym opracowaniu nie korzystano z tego rodzaju modyfikacji. Szereg dodatkowych założeń dotyczy prawidłowego zaplanowania strategii pobierania prób (Buckland i in.
2001, 2008; Kuczyński, Chylarecki 2012). Problematykę
stosowania metody distance sampling, w tym także jej
zalety i ograniczenia, prezentują szerzej specjalistyczne
podręczniki (Buckland i in. 2001, 2004).
mean equal numbers of individuals; while in this case the zones are of
equal width, they differ by area size (concentric zones have an approximate area of 0,78, 2.36 and 3,93 ha, respectively). (b) As in (a), drawn for
real data obtained in the PK survey and with the same distance zones
(a distribution of the relative frequency of 125 observations of singing
male Water Pipits in 12 alpine meadows in the Bieszczady Mountains,
collected between 2012–2014). Note the gradual decrease in the frequency as the distance to the observer increases. (c) A graphical illustration of the detectability function g(y), fitted for the data in (b).
Assume that the area under the curve, (A) equates to the proportion
of detected individuals; the area (B) will then correspond to the proportion of individuals that were not detected, although they were present
in the surveyed plots. (1) relative frequency, (2) detection probability,
(3) distance [m].

Dane
Dwa najszerzej stosowane w distance sampling metody
terenowe to transekt liniowy (line transect) oraz transekt punktowy (point transect lub variable circular plot).
Obie są z powodzeniem wykorzystywane przy ocenie liczebności ptaków, obie też mają wady i zalety, szeroko
omówione w literaturze (np. Buckland i in. 2001, 2008;
Gregory i in. 2004; Greenwood, Robinson 2006b). W ramach inwentaryzacji PK jako podstawę przyjęto metodę
transektu punktowego, lepiej przystosowaną do specyfiki prac prowadzonych w warunkach górskich i bardziej
przydatną do osiągnięcia założonych celów.
Ptaki, których liczebność szacowano za pomocą tej
metody, inwentaryzowano na powierzchniach próbnych wytypowanych zgodnie ze strategią przedstawioną
w Rozdz. 5.3, przy wykorzystaniu opisanych tam metod
terenowych (moduły A i F). Dane z wszystkich sezonów
połączono w jeden zbiór, pomijając ewentualny wpływ
międzysezonowych zmian liczebności. W przypadku
modułu A – leśne, do analiz wykorzystano dane z 207
powierzchni próbnych i 1630 punktów położonych w lasach (po 3–9 punktów na powierzchni). Każdy z punktów odwiedzano zwykle czterokrotnie, jednak z uwagi na
różną fenologię pojawów gatunków oraz fakt, że z analizy
wyłączono punkty skontrolowane po godzinie 11:00, liczba kontroli „efektywnych” była zróżnicowana (od jednej
do czterech). W zależności od gatunku liczba kontroli
efektywnych wynosiła 2,3–3,3. W przypadku modułu F
– wysokogórskie, w analizach wykorzystano dane z 36
powierzchni próbnych i 290 punktów (4–9 punktów na
powierzchni), położonych w biotopach wysokogórskich. Każdy z punktów odwiedzano zwykle dwukrotnie,
a w przypadku dwóch lokalizacji (Babia Góra i Pilsko)
wykonano po cztery kontrole; przeciętny punkt skontrolowany był 2,1 razy. Ponadto, z uwagi na ograniczoną ilość
danych, trudne wysokogórskie warunki terenowe i dużą
aktywność ptaków notowaną również wczesnym popołudniem, nie selekcjonowano punktów pod względem pory
kontroli i dla gatunków poddanych analizie (siwerniak
i płochacz halny) wykorzystano wszystkie dane.
Dla każdej obserwacji dysponowano szeregiem informacji, spośród których w ramach analizy skorzystano z następujących: (a) gatunek, (b) liczba osobników,
(c) kryterium lęgowości i (d) odległość od obserwatora
(strefa odległości). W większości przypadków obserwacje zostały poddane selekcji – użyto wyłącznie obserwacji śpiewających samców (kryteria S i TE), co pozwala na
uzyskanie bardziej wiarygodnych oszacowań niż użycie
wszystkich obserwacji (Buckland i in. 2008). Jedynie
dla trzech gatunków, dla których wydzielenie obserwa-

cji śpiewających samców było niepraktyczne lub utrudnione, tj. płochacza halnego, krzyżodzioba świerkowego i sójki, zrezygnowano z filtrowania stwierdzeń pod
względem kryterium lęgowości, wykorzystując wszystkie
obserwacje osobników dorosłych.
Do estymacji funkcji wykrywalności i zagęszczeń
użyto wyłącznie obserwacji dokonanych w jednej z trzech
wewnętrznych, zamkniętych stref odległości (o znanej
powierzchni), odrzucając te pochodzące z otwartej strefy, najbardziej odległej od obserwatora (odpowiednio
>100 m w przypadku modułu A i >150 m w przypadku
modułu F). Wyjątkiem był drozd obrożny, dla którego
z uwagi na niewielką liczbę stwierdzeń w wewnętrznych
strefach wykorzystano również obserwacje ze strefy >100
m i przyjęto, że wszystkie stwierdzenia dotyczyły osobników odległych o nie więcej niż 500 m od obserwatora,
co wydaje się być założeniem spełnionym w warunkach
górskiej, urozmaiconej rzeźby terenu. Rozwiązanie takie, choć przybliżone, pozwala na pewniejszą estymację
funkcji wykrywalności (Buckland i in. 2008).
Oprócz danych o ptakach w analizie wykorzystano
również informację o pokryciu terenu na każdej z powierzchni próbnych. Użyto odpowiednio sumarycznej
powierzchni lasów (klasy 311, 312 i 313 wg CLC 2006)
lub powierzchni obszaru położonego ponad górną granicą lasu (Rozdz. 5.3.6).
Analiza
Zasadniczą część analiz przeprowadzono przy użyciu
oprogramowania Distance 6.0.2 (Thomas i in. 2009,
2010), zaprojektowanego specjalnie dla metody distance
sampling. Za jego pomocą oszacowano funkcję wykrywalności oraz zagęszczenia populacji, wraz ze stosownymi miarami niepewności, osobno dla każdego z gatunków. W przypadku funkcji g(y) przyjęto, że ma ona
postać parametryczną, opisaną rozkładem normalnym
(half-normal key function), modyfikowaną ewentualnie za
pomocą poprawki (series expansion) trygonometrycznej
(cosine) lub wielomianowej (simple polynomial). Selekcji
najlepszego modelu dokonywano w oparciu o zalecenia
przedstawione w Buckland i in. (2001). Do modelowania przebiegu g(y) wykorzystano silnik CDS (conventional distance sampling). Celem analizy było uzyskanie
oszacowań zagęszczenia populacji na trzech poziomach:
(1) powierzchni próbnej, (2) całego regionu (polskiej
części Karpat) oraz (3) makroregionu fizycznogeograficznego (Kondracki 2013). By uzyskać oszacowania
parametrów (1) i (2), wykonano analizy na poziomie
powierzchni próbnych, a przeciętne zagęszczenie dla polskiej części Karpat otrzymano jako średnią wartość z tych
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powierzchni ważoną przez powierzchnię odpowiedniego
siedliska w obrębie każdej powierzchni. Natomiast oszacowanie parametru (3) uzyskano, dokonując poststratyfikacji danych zebranych na poziomie powierzchni próbnych na poziom większych jednostek przestrzennych,
w tym przypadku makroregionów, w obrębie których
szacowano następnie przeciętne zagęszczenia (Buckland
i in. 2001; Thomas i in. 2009, 2010).
W przypadku gatunków, dla których do analizy włączono tylko śpiewające samce, każde stwierdzenie traktowano jako niezależne (uznawano, że dwa samce stwierdzone w tej samej strefie odległości nie tworzą grupy),
a każdy samiec odpowiadał pojedynczemu terytorium
(jednej parze lęgowej). W analizie estymowano zagęszczenie śpiewających samców. Dla gatunków, dla których
wykorzystano wszystkie obserwacje (nie tylko śpiewających samców; tj. dla płochacza halnego, krzyżodzioba
świerkowego i sójki), dopuszczono możliwość grupowania się ptaków i tworzenia klastrów. Dla nich pierwotnie
estymowanym parametrem było zagęszczenie klastrów,
z którego docelowe zagęszczenie osobników (nie par)
uzyskano z użyciem dodatkowej wielkości – średniej
liczebności klastra (Buckland i in. 2001, 2008). Jedynie
w przypadku sójki tak uzyskaną wartość zagęszczenia
osobników przeliczono na zagęszczenie par lęgowych,
przyjmując konserwatywne założenie o proporcji płci
równej 1:1 (Kuczyński, Chylarecki 2012).
W przypadku niemal wszystkich gatunków i układów analizy szacowano globalną funkcję wykrywalności,
wspólną dla wszystkich warstw. Podyktowane było to zbyt
niską liczbą efektywnych stwierdzeń gatunku w obrębie
niektórych warstw, by możliwe było stworzenie osobnej funkcji g(y) na poziomie każdej warstwy (Buckland
i in. 2001, 2008). Jedynym wyjątkiem był siwerniak, dla
którego możliwe było użycie warstwowo specyficznych
krzywych wykrywalności. Górną i dolną granicę 95-procentowego przedziału ufności każdego oszacowania uzyskano przy użyciu nieparametrycznej odmiany techniki
bootstrap, zaimplementowanej w Distance 6.0.2.
Estymacja wielkości populacji i ekstrapolacja wyników
Zagęszczenia uzyskane na powierzchniach próbnych
odnosiły się do areału odpowiedniego siedliska (lasu
lub biotopów wysokogórskich), więc szacowaną liczebność (wielkość populacji) uzyskiwano poprzez pomnożenie wartości zagęszczenia i powierzchni siedliska.
W analogiczny sposób, wykorzystując wartości przeciętnego zagęszczenia i areały siedlisk, uzyskano oszacowania wielkości populacji w jednostkach wyższego rzędu
– w makroregionach i całej polskiej części Karpat. Ekstra-
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polacji wyników z powierzchni próbnych dokonywano
jedynie w zasięgu ramki losowania (Rozdz. 5.3), a tylko
w przypadku modułu F – wysokogórskie i regionu polskich Tatr – na cały zasięg siedlisk alpejskich. Ponieważ
zagęszczenia (i w konsekwencji liczebność) na poziomie
makroregionów i całych polskich Karpat uzyskano niezależnie (patrz Analiza) i są one produktem dwóch różnych
modeli, wartości w poszczególnych makroregionach nie
przekładają się wprost na wartość ogólną w całym regionie. Dlatego w tabelach w Rozdz. 7 dla gatunków, których
liczebność oszacowano tą metodą, wielkości populacji
w poszczególnych makroregionach nie sumują się do
wartości dla całego regionu polskich Karpat, co nie jest
błędem rachunkowym, ale konsekwencją przyjętego podejścia metodycznego.

5.4.2.2. Modele mieszanek (N-mixture models)
Metoda
Do oszacowania liczebności populacji dwóch gatunków
(siniak, jarząbek) użyto hierarchicznych modeli znanych
jako tzw. modele mieszanek (N-mixture models albo binomial mixture models, BMM, np. Royle 2004; Kéry, Royle
2010, 2016; Kéry, Schaub 2011). Podobnie jak klasyczne
modele rozpowszechnienia (occupancy models, MacKenzie i in. 2006), modele mieszanek korzystają z wyników
liczeń zreplikowanych w czasie i przestrzeni (tzn. liczeń
wykonanych na wielu powierzchniach próbnych w trakcie co najmniej dwóch kontroli). Wspomniane wyżej
typy modeli są złożeniem dwóch modeli cząstkowych,
opisujących oba procesy warunkujące uzyskiwane wyniki: procesu ekologicznego, kształtującego rzeczywistą
liczebność (lub występowanie – w modelach rozpowszechnienia) gatunku na powierzchni próbnej, oraz
procesu obserwacji opisywanego przez prawdopodobieństwo wykrycia (współdecydującego o uzyskiwanych
wynikach liczenia).
W przedstawionej tu analizie zastosowano podstawowy model mieszanek, będący uogólnieniem klasycznego
modelu rozpowszechnienia (Royle 2004). W modelu tym
parametrem opisującym stan populacji nie jest prawdopodobieństwo występowania (Ψ, jak w modelach rozpowszechnienia), lecz liczebność osobników (względnie par
lub terytoriów, zależnie od jednostki rejestrowanej w trakcie badań terenowych) – λ – modelowana najczęściej
z użyciem rozkładu Poissona (Royle 2004). Podobnie jak
w modelach rozpowszechnienia, parametrem opisującym
proces obserwacji jest prawdopodobieństwo wykrycia p
(nazywane też po prostu wykrywalnością), modelowane

z użyciem rozkładu dwumianowego. W notacji najczęściej stosowanej model ten można zapisać jako:
Ni ~ Poisson (λ)
yij | Ni ~Binomial (Ni , p)
gdzie Ni oznacza rzeczywistą liczebność gatunku na powierzchni i, yij – wynik (stwierdzoną liczbę osobników/
samców) uzyskany na powierzchni i w trakcie kontroli
j, a p – prawdopodobieństwo wykrycia. Liczebność szacowaną w modelach mieszanek należy interpretować
jako rzeczywistą populację (w ekologii nazywaną superpopulacją) obejmującą wszystkie osobniki (samce, pary,
zależnie od jednostki rejestrowanej w trakcie badań terenowych) użytkujące obszar badań, a nie tylko osobniki
faktycznie obecne podczas kontroli (Williams i in. 2002;
Kéry, Royle 2016).
Jedną z wielu zalet modeli mieszanek (tak jak i innych modeli tej rodziny) jest możliwość modelowania
liczebności i wykrywalności jako funkcji kowariat:
log(λ) = α0 + α1 × xi
oraz
logit(p) = β0 + β1 × xij
Średnia liczebność λ na powierzchni i modelowana
jest (na skali logarytmicznej) jako liniowa funkcja kowariaty xi (np. powierzchni lasu) specyficznej dla danej
powierzchni, opisywana przez stałą (α0) i nachylenie (α1),
a wykrywalność p (na skali logitowej) jako liniowa funkcja kowariaty xij specyficznej dla kontroli j na powierzchni i, np. godziny wykonania kontroli lub warunków pogodowych. W takim przypadku wartość kowariaty jest
warunkowana zarówno przez lokalizację powierzchni,
jak i termin kontroli. W prezentowanej analizie średnia
liczebność poszczególnych gatunków modelowana była
z użyciem kowariat opisujących cechy związane z lasami
(powierzchnia i udział wyróżnionych typów lasów) na
poziomie powierzchni próbnych (2×2 km).
Dane
Dane z liczeń na powierzchniach „leśnych” pochodziły
z punktów obserwacyjnych, rozmieszczonych w liczbie
3–9 (moda = 9; najczęściej – 107 powierzchni – punktów
było 9, na 41 powierzchniach – 8, na 23 powierzchniach
– 7, a na pozostałych powierzchniach – 3–6) w obrębie
207 powierzchni próbnych (o lesistości powyżej 30%),
rozmieszczonych na terenach leśnych Karpat. Wykorzystano jedynie stwierdzenia dokonane w promieniu
100  m od punktu obserwacyjnego. Dane z liczeń z poszczególnych punktów obserwacyjnych były sumowane
na poziomie powierzchni próbnej.

Kowariaty
Każda powierzchnia próbna była charakteryzowana
przez zmienną jakościową (czynnik „region”, REG) określającą jej przynależność do makroregionu fizycznogeograficznego (Pogórze Zachodniobeskidzkie, Pogórze
Środkowobeskidzkie, Beskidy Lesiste, Beskidy Środkowe, Beskidy Zachodnie, Łańcuch Tatrzański, Obniżenie
Orawsko-Podhalańskie; Kondracki 2013) oraz zmienne
o charakterze ciągłym, związane z lesistością – powierzchnią terenów zalesionych (wyrażoną w km2) i udziałem
trzech wyróżnionych typów lasów (lasy ogółem – LAS,
lasy liściaste – LIŚ, lasy iglaste – IGL i lasy mieszane –
MIE; CLC 2006). Powyższe zmienne łączono, by uzyskać
łączną powierzchnię lasów liściastych i mieszanych oraz
iglastych i mieszanych (odpowiednio LIŚMIE i IGLMIE),
które mogły poprawiać dopasowanie modeli w sytuacji,
kiedy gatunek unikał jednego typu lasu (liściastego lub
iglastego), a występował w drugim typie lasu i w lasach
mieszanych. Przewidywano, że liczebność gatunków preferujących jeden z wyróżnionych typów lasu może zależeć nie tylko od jego powierzchni, ale też od całkowitej
powierzchni lasów (nawet w przypadku, gdy gatunek wybitnie preferuje określony typ lasu). Ze względu na istotną korelację powierzchni wyróżnionych typów lasów ich
udziały wyrażono w postaci proporcji (wartości między
0 a 1) określających, jaką część wszystkich lasów w obrębie powierzchni stanowią lasy liściaste (Pliś), iglaste
(Pigl) i mieszane (Pmie). Dodatkowo, utworzono zmienne wyrażające łączne proporcje lasów liściastych i mieszanych (Pliśmie) oraz iglastych i mieszanych (Piglmie).
Zmienne o charakterze proporcji nie były skorelowane
ze zmienną LAS, co umożliwiło dopasowanie modeli
uwzględniających jednocześnie powierzchnię lasu (LAS)
i udział wyróżnionych typów lasów w różnych układach
mogących kształtować liczebność na powierzchni próbnej. Modele te umożliwiły bardziej precyzyjne uchwycenie związków między preferowanym typem lasu i zazwyczaj miały wyższe poparcie niż modele uwzględniające
samą powierzchnię preferowanego typu lasu.
Analiza
Zestaw dopasowywanych modeli

W niniejszej analizie liczebność poszczególnych gatunków odnotowana na powierzchniach próbnych w trakcie
czterech wiosennych kontroli była modelowana z wykorzystaniem modelu mieszanek dla populacji zamkniętej
w sensie demograficznym (Royle 2004). Oznacza to, że
w okresie prowadzenia kontroli (w bieżącym przypadku obejmującym okres między pierwszą a czwartą kon-
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trolą wiosenną) przyjmuje się, że populacja nie zmienia
liczebności – przybywanie osobników w wyniku imigracji i rozrodu oraz ich ubywanie w wyniku emigracji
i śmiertelności są zaniedbywalne, a różna liczba osobników odnotowywana podczas kolejnych wizyt na tych samych powierzchniach wynika z ich niepełnej wykrywalności (patrz wyżej). Modele mieszanek dopasowano do
danych z użyciem funkcji pcount w pakiecie unmarked
(Fiske, Chandler 2011) w środowisku R (R Core Team
2015). Użyto modeli z rozkładem Poissona (P) opisującym zmienność parametru λ. By wskazać model najlepiej
opisujący informację zawartą w danych, dla obu gatunków dopasowano do danych 26 modeli różniących się
układem kowariat: średnia liczebność (λ) była w nich
modelowana jako funkcja pojedynczych kowariat lub ich
addytywnych kombinacji, względnie jako niezależna od
kowariat. Wstępne modele, które liczebność modelowały
tylko jako funkcje kowariat (tj. bez efektu regionu) opisujących powierzchnie próbne pod względem charakterystyk leśnych (patrz punkt „Kowariaty”), miały umiarkowaną moc objaśniającą. Inaczej mówiąc, przewidywana
liczebność była identyczna dla każdej powierzchni o takiej samej wartości danej kowariaty (lub kowariat), niezależnie od lokalizacji powierzchni, tzn. nie uwzględniała
zróżnicowania regionalnego. W celu poprawienia dopasowania w ostatecznym zestawie porównywanych modeli
dodano czynnik „region”, odpowiadający makroregionom
w polskiej części Karpat (Kondracki 2013) i umożliwiający uchwycenie zmienności regionalnej: średnia liczebność gatunku na powierzchni próbnej o takich samych
charakterystykach może być odmienna w zależności od
położenia powierzchni (np. Beskidy Lesiste vs Pogórze
Zachodniobeskidzkie). Modele uwzględniające czynnik
„region” znacznie lepiej opisywały zmienność przestrzenną w zagęszczeniach badanych populacji ptaków (przeciętnie Δ AIC dla modeli bez tego czynnika w porównaniu z modelami z czynnikiem „region” wynosiła 10–40),
mimo większego ich „kosztu” w sensie statystycznym
(wyższej liczby parametrów). Fakt ten wskazuje na istnienie silnego zróżnicowania regionalnego w średniej liczebności populacji, niezależnego od zależności liczebności
od cech „leśnych” (np. powierzchni lasu lub udziału lasu
liściastego). Ponieważ rozpatrywane gatunki były nieliczne (frekwencja powierzchni bez stwierdzeń wynosiła
dla obu gatunków 77%), notowano sytuacje, w których
na powierzchniach należących do danego makroregionu
nie zarejestrowano ani jednej obserwacji, co uniemożliwiło oszacowanie liczebności oparte wyłącznie na danych
z tego makroregionu. W takich przypadkach regiony bez
stwierdzeń łączono z innymi o najniższej średniej liczeb-
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ności przewidywanej przez najlepszy model dla danego
gatunku. Zabieg ten zredukował liczbę poziomów czynnika „region” z wyjściowych siedmiu do 7−(n+1), gdzie
n to liczba regionów z wynikami zerowymi (z tego powodu różniła się też maksymalna liczba parametrów
w modelach dla poszczególnych gatunków, ponieważ jeden parametr odpowiada jednemu poziomowi czynnika
„region”). Prawdopodobieństwo wykrycia modelowane
było jako odmienne dla każdej z czterech kontroli lub stałe (takie samo dla wszystkich kontroli). Wybór modelu
najlepiej opisującego zmienność zawartą w danych oparto na kryterium informacyjnym Akaike (AIC, Burnham,
Anderson 2002). Oszacowania liczebności populacji na
poziomie regionalnym i dla całej „leśnej” części polskich
Karpat oparto na wynikach modelu o najwyższym poparciu (najniższe AIC). Mimo często występującego dość
wyrównanego poparcia dwóch do kilku najlepszych modeli, nie stosowano ich uśredniania; we wszystkich przypadkach wiodące modele dawały bardzo podobne oszacowania liczebności. Zestawienie modeli dopasowanych
do danych dla każdego gatunku zawiera Zał. 5.
Oszacowanie liczebności populacji i ekstrapolacja
Całkowitą liczebność populacji uzyskano przez zsumowanie przewidywanych liczebności dla każdej z 2768
powierzchni próbnych o lesistości ≥30% i leżących co
najmniej w 80% w obrębie polskich Karpat. Wartości
przewidywane i ich 95-procentowe przedziały ufności
wygenerowano z użyciem funkcji predict w pakiecie unmarked (Fiske, Chandler 2011). Oceny regionalne uzyskano przez zsumowanie przewidywanych liczebności dla
wszystkich powierzchni należących do danego makroregionu. Dla obu analizowanych gatunków, by skorygować
wyniki o obszar nieskontrolowany w obrębie każdej powierzchni, przyjęto, że skontrolowana powierzchnia była
równa 1,5×100 m (7,065 ha), ze względu na fakt, że terytoria części samców rejestrowanych w promieniu 100
m wykraczają poza ten promień. Przy tych założeniach
i 9 punktach obserwacyjnych na powierzchni 2×2 km
skontrolowana powierzchnia wynosi 63,585 ha (faktyczna liczba punktów obserwacyjnych zależała od powierzchni lasów, w których punkty były rozmieszczone). By uzyskać ocenę liczebności dla całej powierzchni
próbnej, liczebność przewidywaną na skontrolowanym
obszarze uzupełniono o liczebność przewidywaną na
obszarze nieskontrolowanym (na poziomie danej powierzchni), będącym różnicą między całkowitą powierzchnią lasu a obszarem skontrolowanym. Wielkość
obszaru nieskontrolowanego była zależna od liczby
punktów nasłuchowych.

5.4.2.3. Repróbkowanie
Wersja 1
Metoda
Dla pięciu gatunków (sóweczka oraz dzięcioły: białogrzbiety, czarny, trójpalczasty i zielonosiwy) liczebność
populacji oszacowano metodą repróbkowania. Gatunki te posiadają rozległe terytoria i nie można bezpiecznie założyć, że osobniki stwierdzone na poszczególnych
punktach obserwacyjnych w obrębie jednej powierzchni
reprezentują osobne pary. Przemieszczając się w obrębie
swojego terytorium, osobniki te mogły być wykryte na
więcej niż jednym punkcie obserwacyjnym. Przyjęcie
konserwatywnego założenia, że liczebność minimalna
na powierzchni próbnej zawsze wynosiła jedną parę, nawet jeżeli gatunek został wykryty na więcej niż jednym
punkcie obserwacyjnym, może prowadzić do zaniżenia
liczebności, ale z drugiej strony pozwala wyznaczyć wiarygodną ocenę minimalnej liczebności. Podobnie nierealistyczne jest założenie, że na wszystkich punktach
w obrębie powierzchni obserwowane są ptaki reprezentujące inne pary lęgowe. Innymi słowy, na powierzchni, na której obserwowano dany gatunek w czterech
punktach obserwacyjnych, mogły występować aż cztery
pary (gdyby potraktować wszystkie stwierdzenia jako
reprezentujące osobne pary), tylko jedna para (gdyby
przyjąć, że obserwacje na wszystkich punktach dotyczą
reprezentantów tej samej, jednej pary lęgowej), jak również dwie lub trzy pary. W tej sytuacji wiarygodna ocena liczebności musi być kombinacją (1) liczebności minimalnej (stwierdzonej), równej jednej parze na każdej
zasiedlonej powierzchni próbnej, oraz (2) oszacowania
uwzględniającego różne możliwe scenariusze faktycznej
liczebności gatunku na powierzchni. Przykładowo, jeżeli gatunek stwierdzono w 4 punktach obserwacyjnych,
to nie wiadomo, czy na powierzchni występowała tylko
jedna para, dwie, trzy czy aż cztery. Każda próba rozstrzygnięcia tego problemu będzie oparta na kryteriach
ustalonych arbitralnie. W analizie prezentowanej tutaj
założono, że wszystkie możliwe scenariusze (1, 2, 3 lub 4
pary) były równie prawdopodobne, unikając w ten sposób stosowania arbitralnych kryteriów, a jednocześnie
uwzględniając niepewność odnośnie do faktycznej liczby par występujących na danej powierzchni. Dla każdej
powierzchni próbnej, na której stwierdzono gatunek na
więcej niż jednym punkcie obserwacyjnym, oszacowanie
oparto na repróbkowaniu, polegającym na wyborze losowym ze zwracaniem jednej z kilku (2–6, zależnie od
gatunku i powierzchni) możliwych wartości. Wygenero-

wano w ten sposób pseudopróbki z oryginalnego zbioru
danych, z których każda zawierała różne możliwe liczebności dla każdej powierzchni, na której gatunek obserwowany był w więcej niż jednym punkcie obserwacyjnym.
Jedynie na powierzchniach, na których nie obserwowano gatunku, lub stwierdzono go tylko na jednym punkcie
obserwacyjnym, zakres liczby par nie wykazywał zmienności i uwzględniany był w każdej pseudopróbce jako
wartość ustalona (odpowiednio 0 lub 1 para). Czynność
ta była powtarzana 1000 razy, w rezultacie uzyskano 1000
realizacji różnych możliwych scenariuszy dla powierzchni, na których stwierdzono gatunek na więcej niż jednym
punkcie obserwacyjnym. Dla tych samych powierzchni
próbnych w każdej kolejnej realizacji wybrane w sposób losowy wartości mogły różnić się między sobą (oraz
powtarzać się), ale każdy możliwy wynik (np. 1, 2, 3 lub
4 pary) na powierzchni, na której stwierdzono gatunek na więcej niż jednym punkcie obserwacyjnym, był
równie prawdopodobny. Oceny zagęszczeń, uwzględniające niepewność co do faktycznej liczby par na tych
powierzchniach próbnych, na których gatunek obserwowany był na więcej niż jednym punkcie, uzyskano jako
wartości średnie z 1000 pseudopróbek. Zagęszczenia te
ekstrapolowano na obszar nieskontrolowany w każdym
regionie osobno; regionalne oceny liczebności populacji
i całkowita ocena liczebności w polskich Karpatach zostały wygenerowane jako suma liczebności stwierdzonej
na powierzchniach skontrolowanych i oszacowanej dla
obszarów nieskontrolowanych. Dla wszystkich oszacowań podano 95-procentowe przedziały ufności.
Dane
Dane, na podstawie których oszacowano liczebność populacji, pochodziły z czterech kontroli w punktach obserwacyjnych z 291 powierzchni 2×2 km (Rozdz. 5.3.1).
Do analizy dla każdej powierzchni włączono najwyższą
liczbę punktów, na których stwierdzono dany gatunek (liczebność maksymalna, patrz wyżej). By wykluczyć możliwość podwójnego liczenia reprezentantów tych samych
par, dla omawianych pięciu gatunków przyjęto, że maksymalna liczebność na jednym punkcie obserwacyjnym
to jeden osobnik. Obserwowano wprawdzie (nieczęsto)
po dwa osobniki, jednak nie jest jasne, czy reprezentowały one pojedynczą (tę samą) parę czy dwie różne pary
z sąsiednich terytoriów.

Wersja 2
Średnie zagęszczenie puszczyka uralskiego i jego 95-procentowe przedziały ufności (bCA) oszacowano za pomocą
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repróbkowania (bootstrap) w bibliotece boot (Canty i Ripley 2015) w środowisku R (R Core Team 2015). Do oszacowania średniego zagęszczenia wykorzystano najwyższą
liczbę samców, stwierdzonych na wszystkich punktach
obserwacyjnych na jednej powierzchni 4×4  km w trakcie
jednej z trzech wiosennych kontroli. Dla czterech makroregionów, w których skontrolowano wystarczającą liczbę
powierzchni (Beskidy Lesiste, Beskidy Środkowe, Beskidy Zachodnie, Pogórza Środkowobeskidzkie), podano
przeciętną liczebność na pojedynczej powierzchni 4×4
km oraz zagęszczenia w przeliczeniu na 10 km2 terenów
leśnych. Całkowitą liczebność populacji uzyskano, mnożąc średnie zagęszczenie oszacowane z wykorzystaniem
repróbkowania warstwowego dla całych Karpat przez
całkowitą powierzchnię lasów na wszystkich powierzchniach 4×4 km tworzących ramkę losowania.

5.4.2.4. Uogólnione modele mieszane
z rozkładem Poissona
Metoda
Oszacowanie liczebności populacji dla czterech gatunków
zasiedlających cieki wodne polskich Karpat (zimorodek,
pluszcz, pliszka górska, nurogęś) oparto na uogólnionych
modelach mieszanych z rozkładem Poissona (Zuur i in.
2009) w bibliotece MCMCglmm (Hadfield 2010) w środowisku R (R Core Team 2015). Liczebność modelowano jako funkcję regionu i szerokości cieku (cieki wąskie
– 3–5 m, cieki średniej szerokości – 5–30 m, cieki szerokie – ponad 30 m), uzyskując oszacowania średnich
zagęszczeń dla rzek w danym regionie oraz o danej szerokości wraz z ich 95-procentowymi przedziałami ufności. Modele zawierały efekt losowy cieku, co pozwoliło
uwzględnić fakt, że liczebność poszczególnych gatunków
na różnych odcinkach tej samej rzeki (szczególnie tych
położonych blisko siebie) może być wzajemnie powiązana (autokorelacja przestrzenna), co sprawia, że dane
z nich pochodzące nie są od siebie niezależne. By uzyskać
regionalne liczebności populacji, oszacowane zagęszczenia ekstrapolowano następnie na wszystkie niekontrolowane odcinki cieków o długości 5 km w danym regionie,
po czym tak uzyskane wartości dodawano do liczebności
stwierdzonej na odcinkach skontrolowanych. Całkowitą
ocenę liczebności dla wszystkich cieków w polskich Karpatach uzyskano sumując oceny regionalne.
Dane
Dane, na podstawie których oszacowano liczebność populacji, pochodziły ze 141 odcinków cieków wodnych
Karpat o długości 5 km, z których każdy podzielony był
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na 10 odcinków o długości 500 m, na których ptaki liczono osobno (Rozdz. 5.3.2). W związku z trudnościami w uzyskaniu dokładnej oceny liczby par lęgowych
na kontrolowanych odcinkach cieków o długości 500  m
w analizie uwzględniono ocenę liczby par gniazdujących
na całej długości odcinków 5-kilometrowych, dokonaną
przez obserwatora na podstawie trzech kontroli terenowych. Dla każdego odcinka użyto wartości środkowej
z zakresu liczby par (min-max) podanego przez obserwatora, zaokrąglonej do najbliższej liczby całkowitej.

5.4.2.5. Ekstrapolacja eksperckich ocen
z powierzchni próbnych
Dla każdej zinwentaryzowanej powierzchni próbnej obserwator po wykonaniu prac terenowych tworzył także eksperckie oszacowanie liczebności każdego gatunku. Wyniki
te, mimo ich subiektywnego charakteru, wykorzystano do
wygenerowania oceny regionalnej liczebności gatunku
w sytuacji, gdy żadna z wyżej opisanych metod analitycznych nie pozwalała na wiarygodną estymację parametrów
karpackiej populacji. Kierowano się tu pragmatycznym
podejściem, uznając, że wykorzystanie eksperckich ocen
dla powierzchni, mimo ich nieznanego i trudnego do formalnej oceny błędu, jest rozwiązaniem bardziej użytecznym niż całkowita rezygnacja z próby oszacowania parametrów populacji zamieszkującej Karpaty. Trzeba jednak
podkreślić, że powstałe oceny należy traktować jako prowizoryczne, przynajmniej do czasu zgromadzenia danych
potwierdzających lub negujących ich poprawność.
Metoda
W celu estymacji wielkości populacji dla całych polskich
Karpat i dla poszczególnych regionów na podstawie liczebności na zbadanych powierzchniach próbnych zastosowano podejście zaproponowane przez Greenwooda
i Robinsona (2006a; Box 2.11, str. 46–47). Pozwala ono
na obliczenie średniej wartości parametru (w tym przypadku liczebności) i jej przedziału ufności dla zbioru
powierzchni próbnych wybranych w reprezentatywnym
losowaniu warstwowym, a następnie ekstrapolowanie
wyniku na cały objęty próbkowaniem obszar, by uzyskać
oszacowanie wielkości badanej populacji.
Dane
Z metody skorzystano wyłącznie dla gatunków osiągających stosunkowo niewielkie liczebności w obrębie badanych powierzchni w regionie (brodziec piskliwy, dzięcioł
średni, orzechówka) i/lub posiadających duże terytoria
(bocian czarny, orlik krzykliwy, trzmielojad, włochatka),

dla których oceny uzyskane na podstawie prowadzonych
prac terenowych zostały uznane za wystarczająco wiarygodne do estymacji wielkości populacji całkowitej, mimo
ich obciążenia tzw. efektem obserwatora. To podejście
zastosowano również dla derkacza, dla którego prace terenowe wykonane w ramach inwentaryzacji PK można
traktować jako pełen cenzus populacji na badanych powierzchniach, a wynik liczenia jako przybliżoną liczebność rzeczywistą.
Podstawowym materiałem do analizy było eksperckie oszacowanie liczebności (liczba par lęgowych lub
samców/terytoriów) gatunku na powierzchni próbnej,
przygotowane przez obserwatora po wykonaniu prac terenowych. Dane te poddano wstępnemu przygotowaniu
– wyszukiwano błędy oraz wartości znacznie przekraczające maksymalne liczebności/zagęszczenia podawane
w źródłach publikowanych. W nielicznych przypadkach
(maksymalnie 3% całości danych dla gatunku), kiedy
tego rodzaju błędy wykryto, wartości podane przez obserwatora odrzucono, a powierzchnie próbne, których
one dotyczyły, zostały wyłączone z analizy (uznano je
za niezinwentaryzowane). Pozostałe powierzchnie próbne włączono do analiz i dotyczyło to również tych, na
których gatunku nie stwierdzono – w takich sytuacjach
uznawano, że liczebność wynosi zero. Oceny dostarczone
przez obserwatorów miały zazwyczaj postać zakresu od
minimalnej do maksymalnej szacowanej wartości, dlatego do dalszej analizy użyto ich średniej arytmetycznej,
uzyskując w ten sposób wymaganą pojedynczą wartość.
Analiza
Wyniki ze wszystkich lat badań połączono w jeden zbiór
i poddano wspólnej analizie. Dla każdego gatunku obliczenia przeprowadzono dwukrotnie – raz w celu otrzymania oszacowania dla całego obszaru badań, a drugi
raz, niezależnie, w celu uzyskania ocen na poziomie
mniejszych regionów (makroregionów fizycznogeograficznych lub warstw losowania).
W przypadku bociana czarnego, orlika krzykliwego oraz trzmielojada obliczenia przeprowadzono
w warstwach tożsamych z tymi, w których losowano powierzchnie przeznaczone do inwentaryzacji (Rozdz. 5.3).
Z uwagi na niedostatek danych w przypadku tych trzech
gatunków nie podjęto próby estymowania parametrów
populacyjnych na poziomie makroregionów, lecz ograniczono się do poziomu warstw losowania.
W przypadku derkacza i włochatki zdecydowano
się stworzyć oddzielne oszacowania dla poszczególnych
makroregionów, a dla brodźca piskliwego dodatkowo
także oceny zagęszczenia dla cieków w różnych klasach

szerokości. By było to możliwe, dokonano poststratyfikacji (Greenwood, Robinson 2006a), przyporządkowując makroregionom powierzchnie próbne zaszeregowane pierwotnie do poszczególnych warstw losowania
(Rozdz. 5.3). Wszystkie obliczenia przeprowadzono
następnie tak jak dla danych niepoddanych poststratyfikacji, ale już w nowo utworzonych warstwach „makroregionalnych”.
Obliczenie zagęszczenia
W omawianej metodzie pierwotnie estymowanym parametrem jest wielkość populacji, więc by określić zagęszczenie, skorzystano z zależności:

D = ––
A
gdzie D to zagęszczenie populacji,  – jej oszacowana wielkość, a A – powierzchnia zajmowana przez tę populację.
Podstawiając do równania wielkość populacji (i granice
przedziału ufności) oraz areał odpowiedniego siedliska,
uzyskano gatunkowe oszacowanie przeciętnego zagęszczenia w całej polskiej części Karpat oraz osobno w poszczególnych makroregionach lub warstwach losowania.
Wartością parametru A z powyższego wzoru była sumaryczna powierzchnia odpowiednich dla gatunku siedlisk
w obrębie wszystkich powierzchni wchodzących w skład
ramki losowania w danej jednostce, w której oceniano
wartość D. Dla brodźca piskliwego jednostką próbkowania nie była powierzchnia, ale struktura liniowa – 5-kilometrowy odcinek cieku, więc zagęszczenie (rozumiane
jako przeciętna liczba par/terytoriów przypadających na
10 km biegu cieku) tego gatunku otrzymano odmiennie.
Dokonano przeliczenia średniej szacowanej liczby par lęgowych (terytoriów) w warstwie (makroregionie, klasie
szerokości cieku lub całych polskich Karpatach) na sumaryczną długość cieków w tej warstwie.
Uwagi końcowe
Oszacowania na poziomie polskiej części Karpat i poszczególnych regionów uzyskano niezależnie, więc granice przedziałów ufności ocen regionalnych nie przekładają się wprost na odpowiednie wartości w całych
polskich Karpatach (nie są ich sumą). Dlatego w tabelach
w Rozdz. 7 dla gatunków, których liczebność oszacowano omawianą metodą, estymowane przedziały ufności
regionalnych liczebności nie sumują się do wartości dla
całej polskiej części Karpat, co nie jest błędem rachunkowym, ale konsekwencją przyjętego podejścia metodycznego.
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5.4.3. Wybiórczość siedliskowa
Jednym z celów prac terenowych, poza zebraniem danych służących uzyskaniu ocen parametrów populacji
kluczowych ptaków lęgowych, było zebranie informacji
o zależności liczebności populacji tych gatunków od cech
środowisk zamieszkiwanych przez nie w polskich Karpatach. Zależności te rozpatrywano na dwóch poziomach
skali przestrzennej, umownie nazwanymi „skalą mikro”
oraz „skalą makro” (krajobrazu).
W pierwszym przypadku analizowane były relacje
między obecnością (prawdopodobieństwem występowania) i/lub liczebnością gatunku w danym miejscu a czynnikami zewnętrznymi, oddziałującymi w lokalnej skali:
(1) punktu inwentaryzacyjnego i jego bezpośredniego
otoczenia w przypadku ptaków leśnych i wysokogórskich lub też (2) 500-metrowego odcinka cieku wodnego
w przypadku ptaków związanych z potokami i rzekami.
Brano tu pod uwagę czynniki takie, jak np.: udział poszczególnych gatunków drzew, obecność drzew zamierających i martwych w formie stojącej i leżącej, szerokość
koryta cieku czy stopień jego naturalności, a więc takie,
które można potraktować jako bezpośrednio kształtujące
lokalną liczebność. Tego rodzaju analizy wykonano dla
ptaków inwentaryzowanych przy wykorzystaniu modułów A, B oraz F (Rozdz. 5.2), a pełen wykaz badanych
czynników przedstawiono w Zał. 3. Metody użyte do wykrycia i zobrazowania zależności gatunek-czynnik środowiska przedstawiono w Rozdz. 5.4.3.1–5.4.3.3.
W skali makro rozpatrywano natomiast zmienność
parametrów populacyjnych w odniesieniu do czynników oddziałujących na subpopulację gatunku zasiedlającą całą powierzchnię inwentaryzacyjną, jak np. średnia
wysokość n.p.m., wielkość i rodzaj płatu siedliska, urozmaicenie rzeźby terenu czy udział gospodarstw rolnych,
w których prowadzi się hodowlę bydła. W tym przypadku
wykryte zależności gatunek-czynnik środowiska wskazały na czynniki oddziałujące na populacje w szerszej,
krajobrazowej skali oraz posłużyły do stworzenia predyktywnych modeli rozmieszczenia gatunku w regionie
polskich Karpat. Całą procedurę przedstawiono w Rozdz.
5.4.4, wykaz badanych czynników oraz ich przestrzenne
rozmieszczenie w polskich Karpatach w Zał. 7.

ku, przy jednoczesnej korekcie oszacowań o niepełną
wykrywalność.
Metoda
Do analizy wykorzystano dane pochodzące z liczeń ptaków zreplikowanych w czasie i przestrzeni – wykonanych
na punktach obserwacyjnych w trakcie więcej niż jednej
kontroli. Podstawową metodą analizy było dopasowanie
modeli rozpowszechnienia (occupancy models, MacKenzie i in. 2006) do danych. Modele te umożliwiają
uwzględnienie niepełnej wykrywalności (niewykrycia
gatunku w danym punkcie obserwacyjnym, mimo że jest
on tam obecny). W modelach tych szacowane jest rozpowszechnienie (Ψ), rozumiane jako proporcja zajętych/
zasiedlonych punktów obserwacyjnych, a modelowane
jako prawdopodobieństwo, że dany punkt obserwacyjny
jest zasiedlony. Prawdopodobieństwo to w analizie było
traktowane jako funkcja rozmaitych kowariat, zarówno
jakościowych, jak i ilościowych, co umożliwia ocenę kierunku i siły związków między występowaniem (rozpowszechnieniem) ptaków a cechami środowiska leśnego
w danym punkcie obserwacyjnym. W niniejszej analizie
zastosowano podstawowe modele rozpowszechnienia
(MacKenzie i in. 2002) z użyciem funkcji occu w bibliotece unmarked (Fiske, Chandler 2011) w środowisku R
(R Core Team 2015).
Drugim parametrem szacowanym przez modele rozpowszechnienia (oprócz samego rozpowszechnienia) jest
prawdopodobieństwo wykrycia co najmniej jednego osobnika na punkcie nasłuchowym p (przy założeniu, że jest on
obecny). W niniejszej analizie było ono wyliczane osobno
dla kolejnych kontroli. Zasadniczo wykorzystano dane
z 4 kolejnych kontroli wiosennych i uzyskiwano 4 oszacowania prawdopodobieństwa wykrycia, odrębne dla każdej
kontroli. Jedynie dla muchołówek wykorzystano obserwacje pochodzące z dwóch (3. i 4.) kontroli, ponieważ kontrole 1. i 2. wykonywane były przed przylotem większości
ptaków na lęgowiska. Dodatkowo, dla pięciu gatunków,
dla których stosowano stymulację głosową (dzięcioły białogrzbiety, trójpalczasty i zielonosiwy, sóweczka oraz jarząbek), p było modelowane z uwzględnieniem informacji
o stymulacji (zmienna jakościowa: wabienie stosowano
w punkcie podczas danej kontroli lub nie).

5.4.3.1. Siedliska ptaków leśnych
Analiza miała na celu zbadanie zależności występowania
wybranych gatunków ptaków od cech opisujących siedliska leśne (dalej zwanych kowariatami). Pozwoliła ona
scharakteryzować związki między zmiennymi siedliskowymi a występowaniem (rozpowszechnieniem) gatun-
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Dane
Dane zbierane przez obserwatorów miały postać liczby
samców lub osobników odnotowanych podczas obserwacji, ale dla potrzeb niniejszej analizy dane te zredukowano do postaci binarnej, zawierającej informację jedy-

nie o stwierdzeniu (1) lub niestwierdzeniu (0) gatunku.
Do analizy włączono obserwacje dokonane w promieniu
100 m od punktu obserwacyjnego, by zmniejszyć ryzyko, że ptaki stwierdzane w większej odległości występowały w innym siedlisku niż to opisane w bezpośrednim
otoczeniu punktu obserwacyjnego. W sumie w analizie
wykorzystano dane dotyczące wykrycia lub niewykrycia
12 gatunków ptaków, pochodzące z 1634 punktów obserwacyjnych zlokalizowanych na 207 powierzchniach
próbnych 2×2 km.
Ponieważ punkty obserwacyjne były rozmieszczone
w układzie klastrowym, blisko siebie (odległość między
sąsiednimi punktami wynosiła zwykle ok. 650 m; Rozdz.
5.3.1) w obrębie powierzchni próbnych (2×2 km), układ
taki jest potencjalnie źródłem tzw. autokorelacji przestrzennej, czyli sytuacji, w której wyniki z sąsiednich
punktów są przeciętnie bardziej zbliżone niż te z odległych od siebie, przez co nie powinny być traktowane
jako niezależne (MacKenzie i in. 2006). W tym przypadku poprawność wyników uzyskiwanych w modelach
rozpowszechnienia sprawdzono, dopasowując do danych modele mieszane z efektem losowym powierzchni
próbnej (zmienna grupująca), uwzględniając w ten sposób bliskie ich położenie. Modele mieszane dopasowano
w bibliotece MCMCglmm (Hadfield 2010) w środowisku R (R Core Team 2015). Zmienną binarną, charakteryzującą występowanie ptaków na punktach obserwacyjnych, wygenerowano, sumując dane z 4 (względnie 2
– muchołówki) wiosennych kontroli. Co najmniej jednemu stwierdzeniu jednego osobnika na danym punkcie
obserwacyjnym przypisano wartość 1, a brak stwierdzeń
reprezentowała wartość 0. W modelach tych nie było
możliwe uwzględnienie niepełnej wykrywalności, dlatego oszacowane w nich prawdopodobieństwo, że dany
punkt jest zasiedlony, było z definicji niższe niż w modelach rozpowszechnienia. Z drugiej strony, skumulowane (tj. po czterech wykonanych kontrolach, względnie
dwóch dla muchołówek) prawdopodobieństwo wykrycia co najmniej jednego osobnika na punkcie obserwacyjnym było wysokie, co oznacza, że szanse niewykrycia gatunku faktycznie obecnego w okolicy punktu
obserwacyjnego są relatywnie niewielkie (patrz Zał. 6.
Prawdopodobieństwo wykrycia). Wskazuje to, że nawet
bez korekty na niepełną wykrywalność wyniki powinny
być wiarygodne. Istotą tej analizy było sprawdzenie, czy
zależności między występowaniem ptaków (zmienna binarna – 0/1) a zmiennymi siedliskowymi (tymi samymi,
co w modelach rozpowszechnienia) są charakteryzowane w zbliżony sposób przez modele mieszane (formalnie poprawne, ale nieuwzględniające niepełnej wykry-

walności) i modele rozpowszechnienia (uwzględniające
niepełną wykrywalność, ale nieuwzględniające potencjalnej autokorelacji między punktami obserwacyjnymi
w obrębie tej samej powierzchni próbnej). Wyniki tego
porównania były jednoznaczne i pozwoliły stwierdzić,
że oba typy modeli niemal identycznie szacują zarówno współczynniki, jak i ich istotność statystyczną dla
wszystkich gatunków, wskazując, że w analizie relacji
gatunek-siedlisko można użyć modeli rozpowszechnienia, bez uwzględniania autokorelacji punktów obserwacyjnych, uzyskując faktyczne rozpowszechnienie (proporcję punktów zasiedlonych), skorygowane o niepełną
wykrywalność.
Kowariaty
W analizie relacji siedlisko-gatunek prawdopodobieństwo występowania modelowane było jako funkcja
zmiennych siedliskowych, opisywanych przez obserwatorów na poszczególnych punktach obserwacyjnych.
Opis tych zmiennych zawiera Zał. 3.
Analiza
Model wyjściowy i wybór najlepszego modelu

Rozpatrywane modele wyjściowe ograniczono do stosunkowo prostych, zawierających głównie efekty addytywne
poszczególnych zmiennych siedliskowych oraz wybrane – najczęściej pojedyncze – interakcje. Oznacza to, że
układ predyktorów potencjalnie wpływających na prawdopodobieństwo występowania gatunku był po pierwsze
stosunkowo mało złożony, a po drugie musiał charakteryzować się sensem biologicznym właściwym dla gatunku. Przykładowo, dla dzięcioła trójpalczastego prawdopodobieństwo zasiedlenia było modelowane m.in. jako
funkcja udziału dwóch najważniejszych gatunków drzew
iglastych – świerka i jodły – w okolicy punktu obserwacyjnego, natomiast nie brano pod uwagę udziału drzew
liściastych, rzadko wykorzystywanych przez ten gatunek. Dodatkowo, w przypadku gatunków o niskiej liczbie
stwierdzeń (np. sóweczka) niemożliwe było dopasowanie
bardziej złożonych modeli ze względu na zbyt małą ilość
informacji zawartą w danych (brak obserwacji dla niektórych kombinacji kowariat), wskutek czego konieczne było
uproszczenie struktury modelu wyjściowego. Skutkowało
to różną i zależną od gatunku liczbą modeli dopasowanych do danych. Dla każdego gatunku zaprezentowano
wyniki z modelu końcowego, wskazanego jako model
posiadający największe poparcie według wartości kryterium informacyjnego Akaike (AIC, Burnham i Anderson
2002). Dopasowanie wszystkich możliwych kombinacji

Ptaki polskich Karpat

69

oraz selekcję modeli przeprowadzono z użyciem biblioteki MuMIn (Bartoń 2013). Modele końcowe najczęściej zawierały albo tylko efekty istotne, albo te, których usunięcie powodowało wzrost wartości AIC, czyli pogorszenie
dopasowania modelu. Zaprezentowane zależności między
prawdopodobieństwem występowania gatunku na punkcie obserwacyjnym a zmiennymi siedliskowymi oparte
są w każdym przypadku na współczynnikach z modelu
końcowego. Wybrane wyniki analiz przedstawiono w poszczególnych rozdziałach gatunkowych, a pełne wyniki
podsumowano w Zał. 4.1.
Prawdopodobieństwo wykrycia

Prawdopodobieństwo wykrycia poszczególnych gatunków przedstawiono w Zał. 6. Było ono zależne od gatunku, a często również różne podczas kolejnych kontroli.
Użycie stymulacji głosowej, z wyjątkiem jarząbka, zawsze
skutkowało znacznym poprawieniem wykrywalności.
W przypadku kontroli bez wabienia, skumulowane (po
4 lub 2 kontrolach) prawdopodobieństwo wykrycia co
najmniej jednego osobnika danego gatunku wahało się
w zakresie od zaledwie 12% (sóweczka) do 60% (siniak).
Prawdopodobieństwo wykrycia dla czterech gatunków
wabionych wynosiło między 62% (dzięcioł białogrzbiety) a 77% (dzięcioł zielonosiwy); wykrywalność tych samych gatunków bez użycia stymulacji głosowej była od
półtorakrotnie (dzięcioł białogrzbiety) do pięciokrotnie
(sóweczka) niższa (Zał. 6). Świadczy to o skutecznym
protokole prac terenowych zastosowanym w niniejszych
badaniach, w większości przypadków zapewniającym
wykrycie obecności osobników danego gatunku tam,
gdzie faktycznie one występują.

5.4.3.2. Siedliska ptaków nadrzecznych
Przygotowanie zmiennych siedliskowych do analizy
Do analizy włączono w sumie pięć zmiennych charakteryzujących siedlisko na danym odcinku cieku o długości
500 m. Była to największa szerokość koryta (SZER, wyrażona w metrach) i zmienność szerokości koryta, którą
wyliczono jako różnicę między największą i najmniejszą
szerokością koryta na danym odcinku podzieloną przez
średnią szerokość (SZERzmn; ten ostatni zabieg miał
na celu uniezależnienie wartości cechy od absolutnej
szerokości). Zmienna ta przyjmowała wartości między
0 a 2, gdzie zero oznacza brak zmienności (taka sama
szerokość najmniejsza i największa), a wartości wyższe
– rosnącą różnicę między szerokością największą i najmniejszą. Z pozostałych notowanych zmiennych (Zał.
3) utworzono trzy syntetyczne wskaźniki niosące infor-
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macje o stopniu naturalności odcinka (NATUR), stopniu uregulowania odcinka (REGUL) i stopniu rozwoju
infrastruktury (INFRA). Poszczególne składowe tych
wskaźników były notowane na różnych skalach liczbowych (np. dyskretnych, jak liczba mostów czy jazów, lub
ciągłych, jak procent długości odcinka, na którym miał
miejsce zabieg np. wybetonowania brzegów) albo jakościowych (obecność/brak). By uniknąć nierównego wkładu poszczególnych zmiennych w syntetyczny wskaźnik,
przed utworzeniem wskaźników zmienne wyskalowano
(sprowadzono do postaci zmiennej o średniej równej
0; zabieg taki nie wpływa na poprawność identyfikacji
zmiennych siedliskowych mających związek z występowaniem lub liczebnością, ułatwia natomiast obliczenia
i zapewnia równy wkład poszczególnych składowych
w budowę wskaźnika). Każdy z utworzonych wskaźników był sumą poszczególnych zmiennych składowych
(po wyskalowaniu). W skład poszczególnych wskaźników wchodziły:
• NATUR: liczba wysp + liczba łach + liczba progów
+ liczba wykrotów + liczba zatopionych pni + liczba
wodospadów + skarpy + łęgi (pierwsze 6 zmiennych
obejmowało wyłącznie struktury o pochodzeniu naturalnym, zmienne „skarpy” i „łęgi” opisywały procent długości odcinka, na którym brzegi zajęte były
przez odpowiednio skarpy nadrzeczne i lasy łęgowe);
• REGUL: regulacja + usunięcie nadbrzeżnej roślinności + umocnienie brzegów + umocnienie dna + zawężenia koryta + zmiana przebiegu koryta. Zmienna „regulacja” opisywała procent długości odcinka,
na którym dokonano jakiejkolwiek formy regulacji,
a kolejne 5 zmiennych miało charakter jakościowy,
informujący o obecności lub braku danego rodzaju
ingerencji; w bieżącym przypadku potraktowano je
jako zmienne binarne, gdzie 0 oznacza brak ingerencji, a 1 – obecność ingerencji;
• INFRA: zabudowa + liczba sztucznych progów + liczba sztucznych zbiorników + liczba jazów + liczba mostów. Zmienna „zabudowa” opisywała procent długości odcinka, na którym brzegi były zabudowane.
Rozkłady pięciu zmiennych wykorzystanych w analizie były asymetryczne (Ryc. 5.4.4). Wskaźniki syntetyczne przyjmowały wartości od nieznacznie niższych
od zera (wartości takie oznaczają odpowiednio: niski
stopień naturalności odcinka, niski stopień regulacji oraz
niski stopień rozwoju infrastruktury) do wartości sięgających 10–30, zależnie od wskaźnika (wysokie wartości
oznaczają wysoki stopień naturalności, regulacji lub rozwoju infrastruktury, Ryc. 5.4.4).

częstość (1)

częstość (1)

częstość (1)

zmienność szerokości (3)

wskaźnik naturalności (4)

częstość (1)

częstość (1)

szerokość koryta [m] (2)

wskaźnik rozwoju infrastruktury (5)

wskaźnik stopnia uregulowania (6)

Ryc. 5.4.4. Rozkłady zmiennych wykorzystanych w analizie wpływu zmiennych siedliskowych na występowanie wybranych gatunków ptaków na ciekach wodnych.
Fig. 5.4.4. Distributions of the variables used in the analysis of the effect of habitat variables on the occurrence of selected species by water courses.
(1) frequency, (2) river bed width, (3) width variation, (4) index of naturalness, (5) index of infrastructure development, (6) index of river regulation.

Zmienna zależna – występowanie gatunków
na badanych odcinkach
W związku z trudnościami w ustaleniu faktycznej liczby
par/rodzin/terytoriów na badanych odcinkach, wynikającymi m.in. z ryzyka liczenia tych samych, przemieszczających się wzdłuż koryta osobników kilka razy, dane
surowe zostały uproszczone do postaci binarnej (zerojedynkowej), niosącej informację o występowaniu lub
braku gatunku (bez uwzględniania liczebności). W tym
ujęciu „1” oznacza obecność gatunku na danym 500-metrowym odcinku w trakcie przynajmniej jednej z wykonanych kontroli, a „0” – jego nieobecność.
Modelowanie prawdopodobieństwa występowania
Dane przeanalizowano z użyciem uogólnionych mieszanych modeli liniowych z rozkładem dwumianowym (funkcja wiążąca logit, Zuur i in. 2009). Modele

te wykorzystują dane binarne (zero-jedynkowe, w bieżącym przypadku charakteryzujące obecność lub brak
gatunku) i umożliwiają ocenę siły i kierunku wpływu
poszczególnych zmiennych siedliskowych na prawdopodobieństwo występowania, przy jednoczesnym
kontrolowaniu wpływu pozostałych zmiennych. Analizę przeprowadzono na poziomie odcinków o długości
500 m, zgrupowanych po 10 w obrębie kontrolowanych
odcinków o długości 5 km. By uwzględnić tę strukturę
danych (obserwacje z sąsiadujących odcinków o długości 500 m nie są niezależne ze względu na sąsiadujące położenie), modele zawierały efekt losowy odcinka
5 km. Dla każdego gatunku dopasowywano najpierw
wyjściowy model „pełny”, zawierający wszystkie zmienne siedliskowe, który następnie redukowano w procedurze krokowej, kolejno usuwając najmniej istotne
zmienne. Czynność tę powtarzano, aż w modelu pozostały tylko zmienne istotnie wpływające na prawdopo-
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dobieństwo występowania gatunku lub kiedy usunięcie
(formalnie) nieistotnej (niewpływającej na prawdopodobieństwo występowania gatunku) zmiennej powodowało utratę dopasowania modelu i wzrost wartości
kryterium informacyjnego Akaike (AIC). Dla każdego
gatunku wybór modelu o najwyższym poparciu oparto na wartości kryterium informacyjnego Akaike (AIC,
Burnham, Anderson 2002). Przedstawione wyniki pochodzą z modeli o najwyższym poparciu. W przypadku
pliszki górskiej najlepszym modelem był model pełny
(wyjściowy), a usunięcie którejkolwiek zmiennej siedliskowej powodowało utratę dopasowania. Modele dopasowywano w bibliotece lme4 (Bates i in. 2014) w środowisku R (R Core Team 2015).
Dla każdego gatunku zilustrowano na wykresach
zależności istotne pod względem statystycznym. Przewidywany wpływ danej zmiennej siedliskowej na prawdopodobieństwo występowania wykreślono dla obserwowanego w danych oryginalnych zakresu (min-max)
rozpatrywanej zmiennej. Dla pozostałych zmiennych
znajdujących się w modelu, według wyników którego
wykreślano zależność (każdorazowo był to model o najlepszym poparciu), przyjmowano wartość stałą, równą albo ich średniej (obliczona z danych oryginalnych;
w przypadku wskaźników sumarycznych NATUR, REGUL i INFRA, utworzonych ze zmiennych poddanych
wyskalowaniu wartość ta była równa zero), albo innej
wartości, lepiej obrazującej zależność – przypadki takie
opisano w podpisach do odpowiednich ilustracji w rozdziałach gatunkowych. Pozwoliło to na zilustrowanie
wpływu rozpatrywanej zmiennej przy jednoczesnym
kontrolowaniu wpływu pozostałych zmiennych.

5.4.3.3. Siedliska ptaków wysokogórskich
Metoda
Analiza miała na celu zbadanie zależności między liczebnością siwerniaka i płochacza halnego a wybranymi cechami opisującymi siedliska wysokogórskie.
Modelowanie liczebności
Dane przeanalizowano z użyciem uogólnionych mieszanych modeli liniowych z rozkładem Poissona (funkcja
wiążąca log, Zuur i in. 2009). Modele te wykorzystują
dane z liczeń o charakterze liczebności – samców, par
lub osobników, zależnie od jednostki rejestrowanej
w trakcie badań terenowych – są to zera i wartości całkowite dodatnie. Umożliwiają one ocenę siły i kierunku
wpływu poszczególnych zmiennych siedliskowych na
liczebność, przy jednoczesnym kontrolowaniu wpływu
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pozostałych zmiennych. Analizę przeprowadzono na
poziomie poszczególnych punktów obserwacyjnych,
zgrupowanych po 4–9 w obrębie kontrolowanych powierzchni próbnych w czterech wyróżnionych regionach
polskich Karpat (siwerniak: Babia Góra, Pilsko, Tatry
i Bieszczady, Rozdz. 5.3.6). By uwzględnić tę strukturę
danych (obserwacje z sąsiadujących punktów mogą nie
być niezależne ze względu na bliskość położenia, a regiony mogą się charakteryzować zróżnicowaną średnią
liczebnością), modele zawierały efekty losowe regionu i powierzchni próbnej (powierzchnie zagnieżdżone
w regionie). Dla każdego gatunku dopasowywano najpierw wyjściowy model „pełny”, zawierający wszystkie
zmienne siedliskowe w przypadku siwerniaka, który
następnie upraszczano w procedurze krokowej, kolejno
usuwając najmniej istotne zmienne. W przypadku płochacza halnego procedura była taka sama, z tym że model wyjściowy („pełny”) zawierał ze zmiennych ciągłych
jedynie wysokość roślinności i proporcję powierzchni
skalistej. Upraszczanie modeli powtarzano do momentu, w którym w modelu pozostały tylko zmienne istotnie
wpływające na prawdopodobieństwo występowania gatunku lub kiedy usunięcie (formalnie) nieistotnej (niewpływającej na liczebność gatunku) zmiennej powodowało wzrost wartości kryterium informacyjnego Akaike
(AIC), względnie, gdy zysk z usunięcia danego efektu
mierzony w jednostkach AIC był mniejszy niż liczba
usuniętych parametrów (Zał. 4.3). Dla każdego gatunku
wybór modelu o najwyższym poparciu oparto na wartości kryterium informacyjnego Akaike (AIC, Burnham, Anderson 2002). Przedstawione wyniki pochodzą
z modeli o najwyższym poparciu. Modele dopasowywano w bibliotece lme4 (Bates i in. 2014) w środowisku R
(R Core Team 2015).
Dla obu gatunków zilustrowano na wykresach zależności istotne statystycznie. Przewidywany wpływ danej
zmiennej siedliskowej na liczebność wykreślono dla obserwowanego w danych oryginalnych zakresu (min-max)
rozpatrywanej zmiennej albo wszystkich poziomów danego czynnika. Dla pozostałych zmiennych znajdujących
się w modelu, na podstawie którego wykreślano zależność (każdorazowo był to model o najlepszym poparciu),
przyjmowano wartość stałą, równą albo ich średniej (dla
zmiennych ciągłych poddanych wyskalowaniu wartość
ta była równa zero), albo innej wartości, lepiej obrazującej zależność – przypadki takie opisano w podpisach
do odpowiednich ilustracji. Pozwala to na zilustrowanie
wpływu rozpatrywanej zmiennej przy jednoczesnym
kontrolowaniu wpływu pozostałych.

Dane
Liczebność ptaków

Dane pochodziły z dwóch liczeń wiosennych, wykonanych w każdym punkcie obserwacyjnym. Zmienną zależną była stwierdzona liczba samców (siwerniak), względnie osobników (płochacz halny) na skontrolowanych
punktach obserwacyjnych. Do analizy włączono wyższy
z dwóch wyników uzyskanych na każdym punkcie obserwacyjnym w trakcie dwóch liczeń.

nych rozmieszczonych (w liczbie 3–9) w obrębie 207 powierzchni próbnych 2×2 km. Zbiory danych były zgodne
z rozkładem Poissona (brak nadmiarowej częstości zer,
mimo że aż w 80% punktów obserwacyjnych nie zaobserwowano ani jednego gatunku załącznikowego) i nieodróżnialne od losowych realizacji z tego rozkładu o takiej samej średniej i liczności.

Zmienne siedliskowe

5.4.4. Predyktywne modele
przestrzennego rozmieszczenia organizmów

Cechy opisujące siedliska wysokogórskie uwzględnione
w analizie (kowariaty) przedstawiono w Zał. 3.

Metoda

5.4.3.4. Bogactwo gatunkowe ptaków leśnych
Celem analizy było zbadanie zależności liczby gatunków
ptaków leśnych od cech opisujących siedliska leśne (kowariat). Analizie poddano wszystkie stwierdzone leśne
gatunki ptaków oraz leśne gatunki ptaków z załącznika
I dyrektywy ptasiej.
Do analizy wykorzystano sumaryczną liczbę gatunków ptaków leśnych, stwierdzoną na punktach obserwacyjnych w trakcie czterech liczeń wiosennych. Liczbę
gatunków modelowano jako funkcje kowariat z użyciem
uogólnionych modeli mieszanych z rozkładem Poissona
(Zuur i in. 2009). Wszystkie modele zawierały efekt losowy powierzchni próbnej. Model wyjściowy dopasowano w bibliotece lme4 (Bates i in. 2015) w środowisku
R (R Core Team 2015). Zawierał on addytywne efekty
poszczególnych zmiennych siedliskowych wraz z jedną interakcją (wysokość n.p.m. × forma użytkowania,
patrz niżej). W kolejnym kroku do danych dopasowano
512 modeli zawierających wszystkie możliwe kombinacje kowariat. Wybór modelu o najwyższym poparciu
oparty był na wartości kryterium informacyjnego Akaike (Burnham, Anderson 2002). Ponieważ wiele modeli
miało wysokie poparcie, wyniki uśredniono z uwzględnieniem wag poszczególnych modeli, odzwierciedlających ich pozycje w rankingu. Analizy te wykonano
w bibliotece MuMIn (Bartoń 2015). Zaprezentowano
wyniki z modeli o najwyższym poparciu oraz uśrednione wartości współczynników ze wszystkich dopasowanych modeli.
Dane
Liczba gatunków ptaków

Dane miały postać liczby wszystkich leśnych gatunków
ptaków, względnie gatunków z załącznika I dyrektywy
ptasiej, stwierdzonych na 1634 punktach obserwacyj-

Modele predyktywnego rozmieszczenia organizmów
(species distribution models) to narzędzia statystyczne
oparte na koncepcji niszy ekologicznej, które łączą występowanie danego gatunku (lub zagęszczenie jego populacji) ze zmiennymi opisującymi środowisko w danym
miejscu (Elith, Leathwick 2009). Końcowym efektem
modelowania jest mapa, zwana mapą predyktywnego
rozmieszczenia (zagęszczenia), która przedstawia dogodność danego miejsca do – w tym przypadku – gniazdowania danego gatunku ptaka. Wykorzystanie tego typu
modeli, jako narzędzia badania preferencji siedliskowych, zostało zaproponowane kilka lat temu (Franklin
2009) i obecnie jest to prężnie rozwijana dziedzina ekologii (Guisan i in. 2013).
Konstrukcja modeli przestrzennego rozmieszczenia
organizmów jest procesem dość złożonym. W niniejszej
publikacji zdecydowano się tylko pokrótce przedstawić
poszczególne etapy tego procesu, a zainteresowani czytelnicy szczegółowy ich opis znajdą m.in. w „Atlasie pospolitych ptaków lęgowych Polski” (Kuczyński, Chylarecki 2012). Pierwszym krokiem jest uzyskanie informacji
o obecności lub liczebności danego gatunku w wybranych miejscach, o ściśle ustalonych granicach (w przypadku danych z projektu PK, w kwadratach 2×2  km, 3×3
km, 4×4 km lub prostokącie 5×10 km). Jest to tzw. reprezentatywna próba powierzchni. Drugim etapem jest
zgromadzenie danych o warunkach siedliskowych dla
całego obszaru, którego dotyczyć będzie konstruowany model – a więc zarówno dla powierzchni, w których
przeprowadzono inwentaryzację ptaków, jak i dla miejsc,
gdzie jej nie prowadzono (patrz podrozdział Dane). Kolejnym etapem jest ustalenie kierunku i kształtu relacji
między liczebnością danego gatunku w granicach powierzchni próbnych a warunkami siedliskowymi na tych
powierzchniach (patrz podrozdział Analiza). Ostatnim
etapem jest przeniesienie opisanych relacji na szerszą
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skalę przestrzenną, czyli przewidywanie (predykcja) zagęszczenia populacji ptaków w polskiej części Karpat.
Dane
Źródłem danych o zagęszczeniu populacji poszczególnych gatunków na powierzchniach próbnych były wyniki inwentaryzacji projektu PK. Szczegółowy opis strategii
próbkowania, metod prac terenowych oraz analizy zebranych danych przedstawiono w Rozdz. 5.3 i 5.4.2.
Informacje o warunkach siedliskowych (wartościach
predyktorów) wykorzystanych w modelowaniu predyktywnym uzyskano z kilku źródeł: (1) Shuttle Radar Topography Mission (rozdzielczość 90 m, odwzorowanie:
WGS84 [EPSG 4326]), (2) CLC 2006 (rozdzielczość
100 m, odwzorowanie ETRS-LAEA [EPSG 3035]), (3) National Center for Environmental Information (rozdzielczość
1 km, odwzorowanie: WGS84 [EPSG 4326]); (4) European Forest Data Centre (rozdzielczość 25 m, odwzorowanie
ETRS-LAEA [EPSG 3035]) i (5) Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego (dane przypisane
do jednostek administracyjnych – gmin). Dane ze źródeł 1–4 dostępne są w różnych układach współrzędnych
i na potrzeby niniejszego opracowania zostały poddane
transformacji do jednego układu – PUWG 1992, a następnie ich rozdzielczość sprowadzono do rozdzielczości
siatek, w których inwentaryzowano ptaki, tj. siatek o powierzchniach pól wynoszących w zależności od gatunku
4, 9, 16 lub 50 km2.
Dane topograficzne pozyskano z bazy SRTM (Shuttle Radar Topography Mission) umieszczonej na serwerze
Międzynarodowego Centrum Rolnictwa Tropikalnego
(Jarvis i in. 2008). Wykorzystując oprogramowanie QGIS
(wersja 2.12 Lyon; QGIS Development Team 2015), obliczono następujące parametry topograficzne: wysokość,
deniwelację, ekspozycję, rzeźbę i nachylenie (Zał. 7).
Niemniej z uwagi na fakt silnej korelacji (r = 0,72) nachylenia z rzeźbą terenu, wyłączono to pierwsze z późniejszych analiz.
Podstawowym źródłem danych o pokryciu terenu
była baza CLC 2006. Baza ta pod względem szczegółowości podzielona jest na trzy poziomy. Na badanym obszarze
w poziomie 3 zawiera informacje o 26 klasach pokrycia
terenu. W większości przypadków korzystano z danych
najdokładniejszych, przypisanych właśnie do poziomu
3, jednak w kilku przypadkach (upraw trwałych, stref
upraw mieszanych i zespołów roślinności drzewiastej
i krzewiastej) klasy z poziomu 3 zajmowały bardzo małą
powierzchnię i zostały zagregowane do poziomu 2. Tereny antropogeniczne wyłączono z analiz, ponieważ do
pozyskania informacji o nich użyto zdjęć satelitarnych
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obrazujących poziom sztucznego oświetlenia emitowanego nocą. Obrazowanie satelitarne tego typu jest z powodzeniem używane jako miara zagęszczenia populacji
ludzkiej i do oceny intensywności działalności człowieka
(Small i in. 2005; Doll i in. 2007). Użyte zdjęcia satelitarne pochodzą z lat 2011–2013 i udostępniane są przez
National Center for Environmental Information.
Zawarte w bazie CLC 2006 dane o powierzchni lasów (liściastych, iglastych) zostały uzupełnione o dane
pochodzące z European Forest Data Centre. Taki zabieg
miał istotne znaczenie dla uzyskania informacji o strukturze lasów liściastych i iglastych, bowiem rozdzielczość przestrzenna tych danych jest duża i wynosi 25 m,
w przeciwieństwie do danych pochodzących z CLC 2006,
których rozdzielczość wynosi tylko 100 m. Korzystając
z oprogramowania Fragstat 4.2 (McGarigal, Marks 1995),
obliczono wskaźniki dominacji największego płata siedliska, zagęszczenie płatów i wskaźnik kształtu płata danego
siedliska (http://www.umass.edu/landeco/research/fragstats/documents/Metrics/Metrics%20TOC.htm).
Istotnym czynnikiem wpływającym na liczebność
ptaków jest także poziom intensywności rolnictwa.
W niniejszym opracowaniu jako jego miary użyto wielkości pogłowia zwierząt hodowlanych oraz liczby traktorów i kombajnów. Dane zaczerpnięto z Banku Danych
Lokalnych serwera GUS (Powszechny Spis Rolny 2010).
Z uwagi na fakt, że dane przypisane są do różnych jednostek terytorialnych, wykorzystano tylko te dane, które
dostępne są dla najmniejszej jednostki podziału administracyjnego kraju, czyli gminy.
Wszystkie predyktory, których bezwzględne wartości współczynnika korelacji przekraczały 0,70, zostały
usunięte z analizy. W efekcie otrzymano 35 zmiennych
środowiskowych o relatywnie niskim poziomie współzależności. Opis tych zmiennych oraz zobrazowanie ich
przestrzennego rozmieszczenia w polskich Karpatach
znajduje się w Zał. 7.
Przed przystąpieniem do konstruowania modeli predyktywnego rozmieszczenia dla każdego z analizowanych
gatunków przeprowadzono wstępną selekcję predyktorów. Miała ona na celu wyłączenie z analizy tych zmiennych siedliskowych, które z uwagi na swoją specyfikę nie
mogą mieć wpływu na zagęszczenie danego gatunku (np.
dla gatunków leśnych eliminowano zmienne typowe dla
środowisk otwartych). W rezultacie dla każdego gatunku
otrzymano inny zestaw predyktorów początkowych.
Analiza
Z analitycznego punktu widzenia przewidywanie rozmieszczenia organizmów jest procesem złożonym, w któ-
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Ryc. 5.4.5. Przykład pojedynczego drzewa regresyjnego dla dzięcioła średniego (dla każdego gatunku wykonano 1000 takich drzew, a następnie uzyskane wyniki uśredniono). Poszczególne „węzły” zawierają nazwę zmiennej – predyktora, według którego dokonywany jest podział obserwacji na dwie grupy. Wartości na gałęziach określają wartości predyktorów w dwóch grupach. Wykresy pudełkowe na końcu
drzewa przedstawiają rozkład zlogarytmowanego zagęszczenia. W tym konkretnym przypadku najwyższe zagęszczenia zostały stwierdzone
na powierzchniach, które zlokalizowane są poniżej 411 m n.p.m., gdzie powierzchnia lasów liściastych jest większa od 2,89 km2, a udział
wnętrza lasu liściastego na tych powierzchniach przekracza 47,2%.
Fig. 5.4.5. An example of a single regression tree for the Middle Spotted Woodpecker data (for each species, 1,000 such trees were drawn and the
obtained results were averaged). Each node contains the name of the variable, i.e. the predictor which is used to divide observations into two groups.
The values on the branches are the predictor values in the two groups. The box-plots at the bottom of the tree show distributions log-densities. In this
specific case, the highest densities were recorded in the plots located below 411 mamsl, in which the area of deciduous forest exceeds 2.89 km2 and
the percent of interior deciduous forest is more than 47.2%.

rym nierzadko należy sięgać po zaawansowane techniki
obliczeniowe, takie jak np. metody uczenia maszynowego. W niniejszym opracowaniu, wykorzystując pakiet
statystyczny R (R Core Team 2015), zastosowano metodę lasów losowych (RF = random forest; Breiman 2001,
Liaw, Wienner 2015), używaną także przez Kuczyńskiego
i Chylareckiego (2012). Idea tej metody polega na budowaniu wielu pojedynczych drzew klasyfikacyjnych
(Breiman 1984). Takie pojedyncze drzewo konstruowane jest poprzez podział danego predyktora na dwie grupy. Powstałe w wyniku takiego podziału dwa podzbiory
w następnym etapie dzielone są na kolejne dwa w oparciu o kolejne predyktory. W rezultacie powstaje graficzna
struktura przypominająca drzewo (Ryc. 5.4.5). Jednak
takie pojedyncze drzewo nie zapewnia pełnej informacji
o preferencjach siedliskowych danego gatunku (Kuczyński, Chylarecki 2012), dlatego w prezentowanym tutaj
podejściu stworzono 1000 takich pojedynczych drzew
(las), z których każde zbudowane było w oparciu o technikę bootstrap, polegającą na wielokrotnym losowaniu

(ze zwracaniem) określonej liczby elementów z próby.
Taki zabieg powoduje, że otrzymujemy 70% obserwacji
(zbiór uczący), które wykorzystane są do budowy pojedynczego drzewa, a pozostałe 30% obserwacji (zbiór
testowy) używane jest do oszacowania błędu predykcji.
Błąd, zwany OOB (out-of-bag), oszacowany na podstawie
takiego zbioru, pozwala uniknąć zjawiska przeuczenia
– nadmiernego dopasowania, które powoduje, że model
„działa” tylko na danych uczących. Jest on jednocześnie
dość dobrą miarą zdolności prognostycznej modelu, czyli zdolności do przewidywania wartości danego parametru populacyjnego dla miejsc, z których nie posiadamy
o nim informacji. Przewidywane wartości zmiennej zależnej (w tym przypadku zagęszczenia) otrzymane dla
każdego z tysiąca takich drzew są uśredniane. Jakość
modelu obliczona jest jako współczynnik determinacji
R2, który wskazuje % wariancji (zmienności) wyjaśnionej
przez model. Wartości jakości modeli dla poszczególnych
gatunków przedstawiono w Zał. 8.
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Interpretacja 1000 drzew dla każdego gatunku może
być procesem niezwykle trudnym. Jednak metoda lasów losowych zawiera zestawy narzędzi ułatwiające to
zadanie. Jednym z dwóch, które zostały użyte w ramach
niniejszych analiz, jest pomiar ważności predyktora,
przedstawiony w postaci konkretnej wartości liczbowej
określającej, jak bardzo dana zmienna wpływa na zagęszczenie gatunku. Niemniej miara ta nie dostarcza informacji o kierunku zależności (dodatnim bądź ujemnym)
między zagęszczeniem populacji a wartościami predyktorów. Dlatego, aby ocenić ten kierunek, użyto wykresów
funkcji obrazujących zależność predyktor-zagęszczenie
gatunku. Poszczególne wykresy obrazują, jak zmienia
się zagęszczenie gatunku dla różnych wartości każdego
z predyktorów, przy założeniu, że wartości pozostałych
predyktorów wykorzystanych w modelu są równe swoim
wartościom średnim.
Końcowa ocena jakości modelu dla każdego gatunku
została określona na podstawie wartości współczynnika
R2 i heurystycznej analizy wykresów funkcji i map predyktywnych w oparciu o współczesną wiedzę o rozmieszczeniu i wymaganiach siedliskowych danego gatunku
(Tomiałojć, Stawarczyk 2003; Sikora i in. 2007). Wszystkie sytuacje wątpliwe wymuszały sprawdzenie wszystkich etapów analizy danych, przede wszystkim weryfikacji danych wejściowych. W kilku przypadkach (dzięcioł
czarny, krzyżodziób świerkowy, dzięcioł zielonosiwy,
jarząbek) usunięto z danych wejściowych skrajnie wysokie (kilkakrotnie wyższe od maksymalnych podawanych
w literaturze) wartości zagęszczeń na danej powierzchni
próbnej. W przypadku siwerniaka i płochacza halnego
przekształceniom poddano dane wejściowe, bowiem na
części powierzchni gatunki inwentaryzowane były w płatach siedlisk łąkowych o nieregularnym kształcie, a na
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innych w regularnych kwadratach (2×2 km). W związku z tym dopasowano płaty łąk do poszczególnych kwadratów, a następnie przeliczono zagęszczenia w oparciu
o procentowy udział danego płatu łąk w kwadracie.
Uwagi końcowe
Końcowym efektem modeli są mapy predyktywnego
zagęszczenia gatunku, przygotowane w rozdzielczości
adekwatnej do interwału siatki, w której prowadzono
inwentaryzację danego gatunku. Należy pamiętać, że
nawet najlepszy model nie jest idealnym obrazem rzeczywistości, tylko pewną jej projekcją, opartą na danych,
które potrafimy zmierzyć lub policzyć, i na metodach
analitycznych, które do pewnego stopnia upraszczają
złożoność procesów przyrodniczych. Na wszystkich etapach przygotowania i analizy danych w wielkoskalowych
badaniach działają czynniki utrudniające oszacowanie
związku między występowaniem gatunku a parametrami
siedliskowymi, a w konsekwencji ograniczające precyzję
wyników predykcji. Najważniejsze spośród nich to: specyfika określania liczebności ptaków w danym miejscu
(zależąca w dużym stopniu m.in. od użytej metody, wykrywalności gatunku, doświadczenia obserwatora i warunków pogodowych); jakość i dostępność informacji
o predyktorach środowiskowych i możliwości analitycznych przeniesienia często nieliniowych zależności poza
powierzchnie próbne.
Mapa predyktywna nie pozwala więc na dokładną
ocenę zagęszczenia w danym miejscu, wskazuje tylko, że
w pewnych regionach gatunek jest liczniejszy, a w innych
mniej liczny. Prezentowane w niniejszym opracowaniu
mapy należy zatem traktować jako modele wskazujące na
prawdopodobny obraz rzeczywistości, lecz nieodzwierciedlający jej idealnie.

Rozdział 6

Ogólne wyniki inwentaryzacji ptaków
– grupy ekologiczne

6.1. Ptaki leśne
Tomasz Wilk, Rafał Bobrek, Grzegorz Neubauer, Jakub Z. Kosicki

Liczenia ptaków leśnych prowadzono na losowo wybranych powierzchniach 2×2 km, zgodnie z metodyką
przedstawioną w Rozdz. 5.3.1. Przedstawione poniżej
dane pochodzą ze 188 powierzchni skontrolowanych
w latach 2012–2014. Danych z powierzchni skontrolowanych w roku 2011 nie uwzględniono w poniższych analizach, ponieważ w roku tym rejestrowano tylko wybrane
gatunki ptaków.

średnia wyliczona modelem GLMM, po uwzględnieniu
zmienności efektu losowego powierzchni), przy zakresie
od 2 do 27 gatunków. Gatunki z załącznika I dyrektywy
ptasiej stwierdzane były na poziomie punktu obserwacyjnego stosunkowo rzadko – średnio odnotowano 0,66
gatunku/punkt (95% PU: 0,21–2,12), przy zakresie od
0 do 7 gatunków. Przynajmniej 1 gatunek z załącznika
I dyrektywy ptasiej odnotowano na 847 punktach (52%).

Różnorodność gatunkowa

Rozpowszechnienie

Łącznie na wszystkich powierzchniach stwierdzono
68 gatunków leśnych (patrz: Gregory i in. 2007, uzupełnione; gdzie wskazano gatunki uznane za związane
z siedliskiem leśnym). Wszystkie poniższe wyniki dotyczą wyłącznie tych gatunków.
Średnio na 1 powierzchni 2×2 km stwierdzano 35,8 (±
4,8) leśnych gatunków ptaków (N=188), przy zakresie od
24 do 52 gatunków. Na badanych powierzchniach łącznie
odnotowano 18 gatunków zagrożonych w skali UE (z załącznika I dyrektywy ptasiej) związanych z siedliskami
leśnymi. Na zdecydowanej większości powierzchni (184;
98%) stwierdzono przynajmniej 1 leśny gatunek z załącznika I dyrektywy ptasiej. Średnio takich gatunków stwierdzano 4,5 (± 2,1) na powierzchni przy zakresie od 0 do 11
gatunków. W ramach powierzchni 2×2 km ptaki liczone
były w punkach obserwacyjnych (patrz Rozdz. 5.3.1).
Na punkcie obserwacyjnym (N=1634) łącznie podczas
4 kontroli stwierdzano średnio 13,1 gatunku leśnego
(95-procentowy przedział ufności: 8,68–19,68) (wartość

Wśród stwierdzanych gatunków 23 to taksony pospolite
– o statusie liczny lub bardzo liczny w skali Polski (status
liczności za: Chodkiewicz i in. 2015). Na wszystkich inwentaryzowanych powierzchniach (N=188) stwierdzono
4 gatunki – kapturkę, pierwiosnka, rudzika i śpiewaka,
natomiast gatunków, które odnotowano na ponad 90%
powierzchni, było 17 (Tab. 6.1.1). Na uwagę zasługuje
stosunkowo wysokie rozpowszechnienie gatunków uznawanych w skali kraju za średnio liczne (Chodkiewicz i in.
2015) – na ponad 70% inwentaryzowanych powierzchni
stwierdzono takie gatunki, jak: kruk, paszkot, dzięcioł
czarny, pokrzywnica, zniczek, sikora uboga, czarnogłówka (Tab. 6.1.1). Wyniki te dobrze korespondują z wynikami predyktywnego modelowania rozmieszczenia
gatunków (Kuczyński, Chylarecki 2012), które wskazywały Karpaty jako kluczowy region dla większości wyżej wymienionych gatunków. Jednocześnie wśród gatunków pospolitych w skali kraju (o statusie liczny lub
bardzo liczny), które stosunkowo rzadko odnotowywano
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w ramach projektu PK, wymienić można wilgę, gajówkę,
zaganiacza, czubatkę czy lerkę, co wskazuje na unikanie
przez te gatunki leśnych obszarów górskich.
Wśród gatunków z załącznika I dyrektywy ptasiej
najczęściej notowany był dzięcioł czarny, stwierdzony
na prawie 90% powierzchni, i dzięcioł zielonosiwy (62%
powierzchni), a także muchołówka białoszyja i dzięcioł
białogrzbiety, które odnotowano na mniej więcej połowie badanych powierzchni. Stosunkowo często rejestrowane były również inne, rzadkie w skali kraju gatunki,
jak np. dzięcioł trójpalczasty, jarząbek, puszczyk uralski,
drozd obrożny – notowano je średnio na co trzeciej – co
czwartej inwentaryzowanej powierzchni (Tab. 6.1.1). Na
powierzchniach stwierdzono łącznie również 7 gatunków
zagrożonych w skali kraju, wymienionych w „Polskiej
czerwonej księdze zwierząt” (Głowaciński 2001). Spośród tych gatunków najczęściej odnotowywano dzięcioła
białogrzbietego, stosunkowo często rejestrowano tak-

że dzięcioła trójpalczastego, puszczyka uralskiego i sóweczkę, natomiast stwierdzenia głuszca, orła przedniego
i włochatki miały charakter incydentalny (Tab. 6.1.1).
Rozpowszechnienie w wyraźnie różniących się środowiskowo dwóch rejonach Karpat – pasie pogórzy
i pasie gór – w przypadku większości gatunków było podobne. Do grupy gatunków częstszych w niżej położonej
części Karpat – pasie pogórzy, należały m.in. krętogłów,
pełzacz ogrodowy zaganiacz, wilga, dzięciołek, a spośród
rzadszych – dzięcioł średni, dzięcioł zielony, dzięcioł
zielonosiwy, trzmielojad, siniak. Natomiast w obszarach
górskich odnotowano kilka gatunków, których w ogóle nie stwierdzono w pasie pogórzy – orła przedniego,
głuszca, drozda obrożnego, a kilka kolejnych wyraźnie
częściej rejestrowano w górskiej części regionu: orzechówkę, dzięcioła trójpalczastego, bociana czarnego,
słonkę, jarząbka, czubatkę, sóweczkę, gila, krzyżodzioba
świerkowego (Tab. 6.1.1).

Tab. 6.1.1. Rozpowszechnienie leśnych gatunków ptaków na powierzchniach 2×2 km, inwentaryzowanych w ramach projektu PK, w obszarze polskich Karpat, zaprezentowane osobno dla regionu gór i pogórzy. + – gatunki z załącznika I dyrektywy ptasiej.
Table 6.1.1. The occupancy (3) of forest bird species surveyed in the PK project (1) in 2×2 km plots, in the whole of the Polish Carpathians (4), the
mountains (5) and the foothills (6). + – species of Annex I to the Birds Directive (2).
Lp.
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Gatunek (1)

Zał. I
dyrektywy
ptasiej (2)

Rozpowszechnienie [%] (3)
Karpaty (4)

Góry (5)

Pogórza (6)

1.

kapturka Sylvia atricapilla

100,0

100,0

100,0

2.

pierwiosnek Phylloscopus collybita

100,0

100,0

100,0

3.

rudzik Erithacus rubecula

100,0

100,0

100,0

4.

śpiewak Turdus philomelos

100,0

100,0

100,0

5.

kos Turdus merula

99,5

99,3

100,0

6.

sosnówka Periparus ater

99,5

100,0

97,9

7.

zięba Fringilla coelebs

99,5

99,3

100,0

8.

strzyżyk Troglodytes troglodytes

98,9

99,3

97,9

9.

sójka Garrulus glandarius

98,4

98,6

97,9

10.

bogatka Parus major

96,8

96,4

97,9

11.

dzięcioł duży Dendrocopos major

96,8

95,7

100,0

12.

grzywacz Columba palumbus

95,7

95,0

97,9

13.

mysikrólik Regulus regulus

94,7

97,1

87,5

14.

kowalik Sitta europaea

93,1

90,7

100,0

15.

myszołów Buteo buteo

93,1

91,4

97,9

16.

świstunka leśna Phylloscopus sibilatrix

93,1

91,4

97,9

17.

paszkot Turdus viscivorus

91,0

92,9

85,4

18.

dzięcioł czarny Dryocopus martius

87,2

84,3

95,8

19.

pokrzywnica Prunella modularis

87,2

90,7

77,1

20.

pełzacz leśny Certhia familiaris

86,7

88,6

81,3

21.

czarnogłówka Poecile montanus

86,2

87,1

83,3

22.

kruk Corvus corax

85,1

85,7

83,3
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23.

zniczek Regulus ignicapilla

84,0

87,9

72,9

24.

świergotek drzewny Anthus trivialis

80,9

82,9

75,0

25.

modraszka Cyanistes caeruleus

77,7

72,1

93,8

26.

grubodziób Coccothraustes coccothraustes

76,6

70,7

93,8

27.

gil Pyrrhula pyrrhula

72,3

83,6

39,6

28.

sikora uboga Poecile palustris

70,2

64,3

87,5

29.

raniuszek Aegithalos caudatus

67,6

67,9

66,7

30.

dzięcioł zielonosiwy Picus canus

+

61,7

54,3

83,3

31.

muchołówka białoszyja Ficedula albicollis

+

53,2

47,9

68,8

32.

wilga Oriolus oriolus

50,0

36,4

89,6

33.

czyż Spinus spinus

47,3

52,1

33,3

34.

dzięcioł białogrzbiety Dendrocopos leucotos

46,8

50,0

37,5

35.

krzyżodziób świerkowy Loxia curvirostra

46,8

55,7

20,8

36.

siniak Columba oenas

44,1

33,6

75,0

37.

gajówka Sylvia borin

43,1

40,0

52,1

38.

muchołówka szara Muscicapa striata

43,1

42,1

45,8

39.

czubatka Lophophanes cristatus

42,6

51,4

16,7

40.

jarząbek Tetrastes bonasia

41,5

51,4

12,5

41.

krogulec Accipiter nisus

39,9

40,0

39,6

42.

muchołówka mała Ficedula parva

39,9

40,0

39,6

43.

orzechówka Nucifraga caryocatactes

38,8

50,0

6,3

44.

pleszka Phoenicurus phoenicurus

36,2

36,4

35,4

45.

jastrząb Accipiter gentilis

30,9

29,3

35,4

46.

dzięcioł trójpalczasty Picoides tridactylus

23,4

30,0

4,2

47.

dzięcioł zielony Picus viridis

22,9

17,9

37,5

48.

puszczyk uralski Strix uralensis

22,9

21,4

27,1

49.

drozd obrożny Turdus torquatus

22,3

30,0

0,0

50.

orlik krzykliwy Clanga pomarina

19,7

22,9

10,4

51.

zaganiacz Hippolais icterina

18,1

12,1

35,4

52.

muchołówka żałobna Ficedula hypoleuca

16,5

16,4

16,7

53.

sóweczka Glaucidium passerinum

16,5

19,3

8,3

54.

dzieciołek Dendrocopos minor

16,0

12,1

27,1

55.

puszczyka Strix aluco

16,0

16,4

14,6

56.

bocian czarny Ciconia nigra

+

10,1

12,9

2,1

57.

dziecioł średni Dendrocopos medius

+

10,1

2,9

31,3

58.

trzmielojad Pernis apivorus

+

9,6

6,4

18,8

59.

słonka Scolopax rusticola

8,5

10,7

2,1

60.

krętogłów Jynx torquilla

8,0

5,0

16,7

61.

kobuz Falco subbuteo

7,4

7,1

8,3

62.

pełzacz ogrodowy Certhia brachydactyla

4,3

2,9

8,3

63.

włochatka Aegolius funereus

3,2

3,6

2,1

64.

uszatka Asio otus

2,7

3,6

0,0

65.

lerka Lullula arborea

+

1,6

0,7

4,2

66.

orzeł przedni Aquila chrysaetos

+

1,1

1,4

0,0

67.

głuszec Tetrao urogallus

+

1,1

1,4

0,0

68.

lelek Caprimulgus europaeus

+

0,5

0,7

0,0

+

+
+

+
+
+

+

+
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Liczebność i zagęszczenie populacji
wybranych gatunków
Na podstawie danych pochodzących z inwentaryzacji ptaków leśnych oszacowano liczebność i zagęszczenie karpackiej populacji 20 najpospolitszych gatunków leśnych
w polskiej części Karpat (Tab. 6.1.2). Do najliczniejszych

gatunków należały te o największym rozpowszechnieniu
– zięba, sosnówka, rudzik i kapturka. Należy zwrócić
uwagę, że wśród 20 najliczniejszych gatunków jest kilka,
dla których Karpaty stanowią z pewnością jeden z najważniejszych regionów występowania w kraju – np. zniczek,
pokrzywnica czy muchołówka białoszyja.

Tab. 6.1.2. Zagęszczenie i liczebność (wartość szacowana wraz z dolnym (DPU) i górnym (GPU) przedziałem ufności) 20 najliczniejszych
gatunków ptaków leśnych w obszarze polskiej części Karpat.
Table 6.1.2. The density (2) and numbers (3) (estimates (4) with the lower (DPU) and upper (GPU) confidence interval limits) of the 20 most numerous
forest bird species (1) in the Polish part of the Carpathians.
Zagęszczenie [par/10 ha] (2)
Lp.

Gatunek (1)

Wartość
szacowana (4)

DPU

GPU

Wartość
szacowana (4)

DPU

GPU

10,7

10,4

11,0

784 680

758 960

808 710

1.

zięba Fringilla coelebs

2.

sosnówka Periparus ater

6,7

6,3

7,0

489 700

464 780

514 950

3.

rudzik Erithacus rubecula

6,6

6,3

6,9

485 680

461 190

507 060

4.

kapturka Sylvia atricapilla

5,6

5,3

5,9

408 770

388 330

430 040

5.

pierwiosnek Phylloscopus collybita

4,9

4,6

5,2

360 630

339 170

381 680

6.

mysikrólik Regulus regulus

3,9

3,5

4,3

288 390

259 520

318 180

7.

zniczek Regulus ignicapilla

3,7

3,3

4,2

273 410

241 180

306 170

8.

bogatka Parus major

2,3

2,1

2,7

170 790

155 050

197 920

9.

piecuszek Phylloscopus trochilus

2,0

1,7

2,2

143 340

124 640

161 570

10.

śpiewak Turdus philomelos

1,9

1,8

2,1

142 810

132 500

154 000

11.

strzyżyk Troglodytes troglodytes

1,7

1,5

1,9

122 010

109 800

137 150

12.

świstunka leśna Phylloscopus sibilatrix

1,5

1,3

1,7

110 920

97 520

124 600

13.

kos Turdus merula

1,4

1,3

1,6

105 630

95 470

116 520

14.

kowalik Sitta europaea

1,2

1,0

1,3

85 216

75 330

94 650

15.

pokrzywnica Prunella modularis

1,1

1,0

1,3

83 648

73 270

94 320

16.

pełzacz leśny Certhia familiaris

0,9

0,8

1,0

67 595

58 670

77 040

17.

muchołówka białoszyja Ficedula albicollis

0,8

0,7

1,0

62 620

51 120

74 280

18.

czarnogłówka Poecile montanus

0,8

0,7

1,0

57 450

48 390

70 630

19.

sójka Garrulus glandarius

0,7

0,6

0,8

50 980

43 800

62 130

20.

sikora uboga Poecile palustris

0,7

0,5

0,8

49 380

38 950

62 110

Czynniki wpływające na przestrzenne
zróżnicowanie bogactwa gatunkowego
ptaków leśnych
Na zmienność wskaźnika bogactwa gatunkowego pomiędzy poszczególnymi powierzchniami może wpływać
wiele czynników, z których istotne dotyczą cech środowiska, zarówno w szerszym, krajobrazowym kontekście, jak
i w obrębie samej powierzchni. Poniżej przeanalizowano
czynniki siedliskowe wpływające na zmienność liczby
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gatunków stwierdzonych na powierzchniach 2×2 km.
Analizy przeprowadzono na dwóch poziomach – krajobrazowym i punktów obserwacyjnych. Czynnikami
w analizie na poziomie krajobrazowym były ogólne parametry środowiskowe, jak wielkość płatu siedliska i jego
ogólny typ, wskaźniki związane z wysokością, ekspozycją, itp. (Rozdz. 5.4.4). Natomiast na poziomie punktów
obserwacyjnych analizowano bardziej szczegółowe czynniki środowiskowe, takie jak np. zasobność w martwe

drzewa, obecność cieków wodnych, zabudowa, gęstość
podszytu itp. (patrz Rozdz. 5.4.3.4).
W skali całego regionu prognozowane bogactwo gatunkowe jest wyraźnie zróżnicowane. Schemat obrazujący przestrzenną zmienność łącznej liczby gatunków leśnych (Ryc. 6.1.1) wskazuje wyższą wartość w środkowej
i wschodniej części regionu, a niższą w obrębie Pogórza
Środkowobeskidzkiego i na znacznych obszarach Beskidów Zachodnich, Obniżenia Orawsko-Podhalańskiego
i Tatr. Nieco odmienny obraz uzyskano dla liczby gatunków zagrożonych w skali UE. Najwyższa liczba gatunków
z załącznika I dyrektywy ptasiej prognozowana jest dla
wschodniej części regionu – w szczególności Beskidów

Lesistych, Środkowych i Pogórza Przemyskiego, a także
niektórych pasm w obrębie Beskidów Zachodnich – Gorców i Beskidu Sądeckiego (Ryc. 6.1.2).
Wyniki wskazują na pewne oczywiste czynniki środowiskowe wpływające na taki obraz – liczba gatunków
leśnych była pozytywnie związana z udziałem różnych
typów lasów w obrębie powierzchni inwentaryzacyjnych,
a negatywnie z udziałem siedlisk otwartych. Liczba gatunków zmniejszała się również istotnie z rosnącą wysokością n.p.m., a liczba gatunków z załącznika I dyrektywy ptasiej była negatywnie zależna od natężenia nocnego
oświetlenia, będącego wskaźnikiem antropopresji (Ryc.
6.1.3, 6.1.4).

Ryc. 6.1.1. Przestrzenne zróżnicowanie prognozowanego bogactwa gatunkowego ptaków leśnych w polskiej części Karpat.
Fig. 6.1.1. The spatial variation in the predicted species richness of forest birds in the Polish part of the Carpathians.

Ryc. 6.1.2. Przestrzenne zróżnicowanie prognozowanego bogactwa gatunkowego ptaków leśnych z załącznika I dyrektywy ptasiej w polskiej części Karpat.
Fig. 6.1.2. The spatial variation in the predicted species richness of the forest birds listed in Annex I to the Birds Directive, in the Polish part of the
Carpathians.
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Ryc. 6.1.3. Przebieg zależności prognozowanego bogactwa gatunkowego od sześciu najistotniejszych zmiennych środowiskowych
na poziomie krajobrazowym w polskiej części Karpat.
Fig. 6.1.3. The relationship between the predicted species richness and
the six most important landscape variables in the Polish part of the
Carpathians.

Zniczek jest jednym z najliczniejszych ptaków karpackich lasów
(fot. Grzegorz Leśniewski).

Analiza czynników wpływających na bogactwo gatunkowe na poziomie punktów inwentaryzacyjnych
wskazała, że istotny wpływ na liczbę wszystkich leśnych
gatunków ptaków miały przede wszystkim wysokość
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Ryc. 6.1.4. Przebieg zależności prognozowanego bogactwa gatunkowego ptaków z załącznika I dyrektywy ptasiej od sześciu najistotniejszych zmiennych środowiskowych na poziomie krajobrazowym w polskiej części Karpat.
Fig. 6.1.4. The relationship between the predicted species richness of the
bird species listed in Annex I to the Birds Directive and the six most important landscape variables in the Polish part of the Carpathians.

n.p.m. oraz zasobność w martwe, leżące drewno i stojące martwe drzewa. Wraz ze wzrostem wysokości przewidywana liczba gatunków zmniejszała się, natomiast ze
wzrostem zasobności w martwe drewno i martwe, stojące
drzewa – rosła, choć nieznacznie (Ryc. 6.1.5a, b). Pozostałe zmienne nie miały istotnego wpływu na bogactwo
gatunkowe. Liczba gatunków ptaków z załącznika I dyrektywy ptasiej zależała od typu lasu (najmniej gatunków
w lasach iglastych, więcej w mieszanych, najwięcej w liściastych), zasobności w martwe, leżące drewno i stojące
martwe drzewa (wzrastała wraz ze wzrostem zasobności
w martwe drewno, Ryc. 6.1.6a, b). Ponadto, na liczbę leśnych gatunków z załącznika 1 dyrektywy ptasiej negatywnie wpływała obecność terenów otwartych oraz zabudowań (Ryc. 6.1.6c). Pozostałe zmienne nie miały istotnego
wpływu na bogactwo gatunkowe. Warto zwrócić uwagę,
że negatywny wpływ antropopresji związanej z zabudowaniami na gatunki z załącznika I dyrektywy ptasiej widoczny jest zarówno w analizie na poziomie krajobrazu,
jak i na poziomie powierzchni 2×2 km. Wyniki te wyraźnie wskazują, że grupa rzadkich, zagrożonych w skali
UE gatunków ptaków w Karpatach preferuje miejsca oddalone od terenów zabudowanych i związanych z nimi
czynników antropogenicznych.
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Ryc. 6.1.5. Zmienne siedliskowe istotnie wyjaśniające bogactwo gatunkowe ptaków leśnych na poziomie punktu obserwacyjnego. Zależność bogactwa gatunkowego od: a – wysokości nad poziomem morza; b – zasobności martwych drzew. Punkty – średnia, wąsy – zakres 1
błędu standardowego.
Fig. 6.1.5. The habitat variables that significantly explained the species richness of forest birds (1) observed at an observation point. The graphs
show the relationship between species richness and: a – meters above the sea level (2); b – amount of dead wood (3). Points – mean, whiskers – one
standard error of the mean.
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Ryc. 6.1.6. Zmienne siedliskowe istotnie wyjaśniające bogactwo
gatunkowe ptaków leśnych z załącznika I dyrektywy ptasiej na
poziomie punktu obserwacyjnego. Zależność bogactwa gatunkowego od: a – typu lasu; b – zasobności martwego drewna, wykreślona dla lasów iglastych (kółka) i liściastych (kwadraty), bez
terenów otwartych i zabudowań w pobliżu punktu obserwacyjnego; c – obecności terenów otwartych i zabudowań. Kółka – brak
terenów otwartych w pobliżu punktu obserwacyjnego, kwadraty
– tereny otwarte obecne. Punkty – średnia, wąsy – zakres 1 błędu
standardowego.
Fig. 6.1.6. The habitat variables that significantly explained the species richness of forest birds listed in Annex I to the Birds Directive (1)
recorded at an observation point. The graphs show the relationship
between species richness and: a – forest type (2); b – amount of dead
wood (3), quantified for coniferous forests (circles) and deciduous forests (squares), excluding open areas and buildings in the vicinity of the
observation point; c – presence of open areas and buildings (4). Circles
– open areas absent in the vicinity of the observation point, squares
– open areas present. Points – mean, whiskers – one standard error of
the mean.

Ptaki polskich Karpat

83

6.2. Ptaki nadrzeczne
Rafał Bobrek

Hydrotechniczne przekształcenia
cieków karpackich
Podczas prac terenowych modułu B inwentaryzacji PK
– nadrzeczne – oprócz danych o ptakach zasiedlających
biotopy nadrzeczne, rejestrowano także długość fragmentu badanego odcinka, który został poddany hydrotechnicznemu przekształceniu (regulacji), czyli nie miał
charakteru naturalnego (Rozdz. 5.3.2, Zał. 3). Ingerencja
w ekosystem rzeczny mogła dotyczyć zarówno zmiany
ukształtowania brzegów lub dna koryta cieku, jak i usunięcia nadbrzeżnej roślinności. Łącznie oszacowano, że
spośród 705 km biegu zinwentaryzowanych cieków (141
losowo wybranych odcinków 5-kilometrowych o szerokości przekraczającej 3 m), 121,8 km poddano jakiejś
formie regulacji. Wśród odcinków 5-kilometrowych dominowały te zmienione na nie więcej niż 500 m długości
(38%), choć odcinki uregulowane w większym stopniu
nie stanowiły rzadkości – te przekształcone na długości 501–2500 m stanowiły 36%, a zmienione na ponad
2500  m – 9% wszystkich. Jedynie 17% zbadanych odcinków nie było dotkniętych żadną formą regulacji.

Przeciętny 5-kilometrowy odcinek karpackiego cieku uregulowany był na prawie 900 m swego biegu, jednak
wartość ta była zróżnicowana pomiędzy makroregionami
(Ryc. 6.2.1). W największym stopniu hydrotechnicznie
przekształcone były cieki Pogórza Zachodniobeskidzkiego, a wartością wyższą niż średnia charakteryzowały
się jeszcze rzeki i potoki Beskidów Zachodnich. Cieki
w pozostałych regionach były przekształcone na średnio mniejszym poziomie, w tym najniższym poziomem
ingerencji charakteryzowały się te z Beskidów Lesistych
i Tatr. Różnice dla trzech klas szerokości cieku były niewielkie (Ryc. 6.2.1).

Zespoły ptaków nadrzecznych
Przedmiotem modułu B inwentaryzacji PK były ptaki
zasiedlające doliny karpackich rzek i potoków. Ogółem
stwierdzono 168 gatunków, w tym 16 z grupy tzw. kluczowych – szczególnie związanych z korytem cieku lub
towarzyszącymi mu zbiorowiskami roślinnymi, w tym
z nadrzecznymi lasami (Tab. 6.2.1).
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Ryc. 6.2.1. Długość odcinka 5-kilometrowego poddanego hydrotechnicznemu przekształceniu: w polskiej części Karpat (Karpaty), wyróżnionych makroregionach (BL – Beskidy Lesiste, BS – Beskidy Środkowe, BZ – Beskidy Zachodnie, TAT – Łańcuch Tatrzański, OOP – Obniżenie
Orawsko-Podhalańskie, PS – Pogórze Środkowobeskidzkie, PZ – Pogórze Zachodniobeskidzkie) oraz trzech klasach szerokości cieku (3–5,
5–30 i >30 m). Przedstawiono wartość średnią (słupki) i zakres 1 błędu standardowego (wąsy).
Fig. 6.2.1. The fraction of a 5-km watercourse section that was regulated (1): in the Polish part of the Carpathians (Karpaty), in selected macroregions (BL – Lesiste Beskids, BS – Central Beskids, BZ - Western Beskids, TAT – Tatra Region, OOP – Orava-Podhale Depression, PS – Central Beskidian
Piedmont, PZ – West-Beskidian Piedmont), and in three watercourse width classes (3–5, 5–30 and >30 m). The mean (bars) and one standard error
of the mean (whiskers) are shown.
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Tab. 6.2.1. Wykaz gatunków kluczowych stwierdzonych w ramach modułu B – nadrzeczne.
Table 6.2.1. The list of the key species (1) recorded in module B – riparian birds. (2) – Annex I to the Birds Directive, (3) – Polish Red Data Book of Animals, (4) – number of 5-km watercourse sections in which the species was recorded, (5) – occupancy (%).
Lp.

Gatunek (1)

Zał. I dyrektywy
ptasiej (2)

Polska czerwona
księga zwierząt (3)

Liczba odcinków
5-km z gatunkiem (4)

Rozpowszechnienie
[%] (5)

1.

pliszka górska Motacilla cinerea

112

79,4

2.

dzięcioł zielony Picus viridis

70

49,6

3.

pluszcz Cinclus cinclus

69

48,9

4.

zimorodek Alcedo atthis

58

41,1

5.

brodziec piskliwy Actitis hypoleucos

52

36,9

6.

dzięcioł zielonosiwy Picus canus

51

36,2

7.

nurogęś Mergus merganser

38

27,0

8.

dziwonia Erythrina erythrina

29

20,6

9.

sieweczka rzeczna Charadrius dubius

23

16,3

17

12,1

11. brzegówka Riparia riparia

10

7,1

12. remiz Remiz pendulinus

7

5,0

10. rybitwa rzeczna Sterna hirundo

+
+

+

13. dzięcioł średni Dendrocopos medius

+

7

5,0

14. dzięcioł białoszyi Dendrocopos syriacus

+

4

2,8

15. rybitwa białoczelna Sternula albifrons

+

NT

3

2,1

16. podróżniczek Luscinia svecica

+

NT

2

1,4

Częstość występowania
na odcinkach 5-kilometrowych
Kluczowe gatunki nadrzeczne znacznie różniły się między sobą rozpowszechnieniem na 141 zinwentaryzowanych 5-kilometrowych odcinkach rzek i potoków (Tab.
6.2.1). Najczęstszym gatunkiem okazała się pliszka górska, którą stwierdzono na prawie 80% wszystkich skontrolowanych odcinków. Na ok. połowie obserwowano
dzięcioła zielonego i pluszcza, a na ok. 40% odcinków
– zimorodka, brodźca piskliwego i dzięcioła zielonosiwego. Do wyraźnie rzadziej stwierdzanych należały:
nurogęś, dziwonia, sieweczka rzeczna i rybitwa rzeczna,
natomiast tylko lokalnie, na nielicznych odcinkach, występowały: brzegówka, remiz, dzięcioły średni i białoszyi
oraz rybitwa białoczelna i podróżniczek.

Liczba gatunków w makroregionach
W poszczególnych makroregionach liczba rejestrowanych gatunków była zróżnicowana. Najmniej gatunków
kluczowych stwierdzono w Tatrach – tylko dwa. Pozostałe
regiony były wyraźnie bogatsze – stwierdzano w nich od 9
(Beskidy Środkowe) do 14 (Beskidy Zachodnie i Pogórze
Środkowobeskidzkie) gatunków z tej grupy (Tab. 6.2.2).

Z grupy taksonów szczególnej troski, do której zaliczono te wymienione w „Polskiej czerwonej księdze
zwierząt” (Głowaciński 2001) lub w załączniku I dyrektywy ptasiej, stwierdzono 7 gatunków. Wszystkie należały
do gatunków wymienionych w zał. I DP, a dwa (rybitwa
białoczelna i podróżniczek) gatunki ujmuje się w czerwonej księdze, w kategorii zagrożenia NT (Tab. 6.2.1)

Bogactwo gatunkowe na poziomie
odcinków 5-kilometrowych
Na przeciętnym 5-kilometrowym odcinku cieku w polskiej części Karpat zanotowano 3,8±2,3 gatunku z grupy
kluczowych (Tab. 6.2.2). Jedynie na czterech odcinkach
nie stwierdzono ani jednego gatunku z tej grupy, z kolei
najwięcej – 10 gatunków, zanotowano na trzech odcinkach. Najwyższym przeciętnym bogactwem gatunkowym charakteryzowały się cieki Pogórza Zachodniobeskidzkiego, a wyższe od średniej wartości stwierdzono
w przypadku Obniżenia Orawsko-Podhalańskiego oraz
Beskidów Zachodnich i Lesistych. Niższymi wartościami
charakteryzowały się rzeki i potoki Pogórza Środkowobeskidzkiego i Beskidów Środkowych, natomiast najmniej bogate w gatunki z tej grupy były potoki tatrzańskie (Tab. 6.2.2, Ryc. 6.2.2). Warto jednak podkreślić,
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Tab. 6.2.2. Parametry charakteryzujące zespoły ptaków nadrzecznych (gatunki kluczowe i wszystkie gatunki łącznie) na 5-kilometrowych odcinkach cieków w polskich Karpatach (Karpaty), makroregionach (oznaczenia jak na Ryc. 6.2.1) oraz trzech klasach szerokości cieku. Zaprezentowano liczbę zbadanych odcinków (O), łączną liczbę gatunków w regionie lub klasie szerokości (N) oraz przeciętną liczbę gatunków (x) wraz
z wartością odchylenia standardowego (σ) oraz najmniejszą (MIN) i największą (MAX) liczbą gatunków stwierdzoną na pojedynczym odcinku.
Table 6.2.2. The parameters characterising riparian bird communities (key species (1) and all species pooled (2)) of the surveyed 5-km watercourse
sections, in the Polish Carpathians (Karpaty), macroregions (explanations of codes as in Fig. 6.2.1) and in three watercourse width classes. The values shown are the number of surveyed sections (O), the total number of species in region or width class (N), and the average number of species (x)
with the standard deviation (σ), as well as the minimum (MIN) and the maximum (MAX) number of species observed in a section.
Grupa

O

Gatunki kluczowe (1)
N

x

σ

141

16

3,8

2,3

BL

14

12

3,9

BS

9

9

BZ

41

TAT
OOP

MAX

N

x

Σ

MIN

MAX

0

10

168

48,7

11,4

18

80

2,1

0

8

103

43,6

12,2

18

66

2,9

1,2

1

5

101

47,4

12,5

23

68

14

4,1

2,0

2

9

127

46,9

10,4

24

69

3

2

2,0

0,0

2

2

44

28,3

7,4

18

35

9

10

4,4

1,9

2

8

102

47,1

9,3

31

59

PS

48

13

3,2

2,4

0

10

142

52,8

9,3

29

80

PZ

17

14

4,9

2,8

1

10

124

51,1

12,7

27

74

3–5 m

72

14

2,5

1,4

0

8

142

47,1

8,5

23

66

5–30 m

45

15

4,7

2,2

2

10

143

48,4

13,5

18

74

>30 m

24

15

5,9

2,3

1

10

144

54,3

12,9

29

80

Karpaty

że wyraźny wpływ na wartość tego parametru miała m.in.
szerokość koryta cieku. Cieki o szerokości 5–30 m były
prawie dwukrotnie bardziej bogate w kluczowe gatunki
nadrzeczne niż najwęższe potoki, natomiast największe
rzeki, o korytach przekraczających 30 m szerokości, były
nawet bardziej (przeciętnie o ponad 1 gatunek) różnorodne gatunkowo od cieków o pośredniej szerokości
(Tab. 6.2.2, Ryc. 6.2.2).
Przeciętna liczba wszystkich gatunków ptaków (kluczowych i wszystkich pozostałych łącznie) stwierdzanych
na 5-kilometrowych odcinkach w polskiej części Karpat
wyniosła 48,7±11,4, choć w przypadku pojedynczego odcinka mogła osiągnąć wartość nawet 80 gatunków (Tab.
6.2.2). Różnice pomiędzy regionami dla całego zespołu
ptaków nie są tak wyraźne, jak w przypadku samych gatunków kluczowych. Nieco bogatsze w gatunki okazały
się cieki obu pogórzy – stwierdzano w nich przeciętnie
po ponad 50 gatunków na odcinek. Zgodnie z przewidywaniami najuboższe okazały się cieki tatrzańskie, gdzie
stwierdzano przeciętnie poniżej 30 gatunków, choć należy podkreślić, że zbadano ich stosunkowo niewiele (Tab.
6.2.2). Cieki w trzech wyróżnionych klasach szerokości
charakteryzowały się mniejszą zmiennością bogactwa
wszystkich gatunków niż w przypadku zespołu gatunków
kluczowych. Wartości dla dwóch węższych klas szerokości niewiele odbiegały od średniej, natomiast bogactwem
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Wszystkie gatunki (2)
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MIN

nieco większym od przeciętnego wyróżniały się rzeki
najszersze, na których średnia liczba wszystkich gatunków przekroczyła 54 (Tab. 6.2.2).

Stopień zbadania pól 10×10 km
Prace inwentaryzacyjne prowadzono w całej rozciągłości
geograficznej polskich Karpat, a odcinki cieków przeznaczone do kontroli były wybierane losowo, pomimo tego
region nie został skontrolowany równomiernie. Zróżnicowanie nakładu pracy w ramach modułu B – nadrzeczne
– w poszczególnych polach 10×10 km przedstawia Ryc.
6.2.3. Miarą tego nakładu jest liczba zinwentaryzowanych 500-metrowych (nie 5-kilometrowych) odcinków
cieków, położonych w danym polu 10×10 km. Wahała się
ona w zakresie 0–25, przy czym w nieco ponad 40% pól
10×10 km nie skontrolowano żadnego odcinka. Wśród
pozostałych w jednym polu znalazło się najczęściej 6–10
lub rzadziej 1–5 odcinków. Udział pól w pozostałych klasach liczności był niewielki (Ryc. 6.2.3). Zachodnia część
polskich Karpat wykazuje nieco lepszy poziom zbadania
niż część środkowa i wschodnia, gdzie zaznaczają się wyraźniej obszary „białych plam” – zgrupowań pól 10×10
km, gdzie nie skontrolowano żadnego odcinka cieku
(Ryc. 6.2.3).
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Ryc. 6.2.2. Porównanie bogactwa gatunkowego zespołu ptaków nadrzecznych (gatunki kluczowe) stwierdzonych na 5-kilometrowych
odcinkach cieków w polskiej części Karpat (Karpaty), wyróżnionych makroregionach (oznaczenia jak na Ryc. 6.2.1) oraz trzech klasach szerokości cieku. „Pudełko” przedstawia zakres 1 odchylenia standardowego od średniej (linia środkowa „pudełka”), „wąsy” prezentują zakres
MIN-MAX. W Tatrach brak zmienności liczby gatunków stwierdzonych na odcinkach (por. Tab. 6.2.2).
Fig. 6.2.2. A comparison of the species richness of the riparian birds (key species) recorded in 5-km watercourse sections, in the Polish part of the
Carpathians (Karpaty), in selected macroregions (explanations of codes as in Fig. 6.2.1) and in three watercourse width classes. The boxes show one
standard deviation of the mean (represented by lines within boxes) and the whiskers show the MIN-MAX range. In Tatra Mountains no variation in
species number was recorded in watercourse sections (see Table 6.2.2). (1) – number of species.

Ryc. 6.2.3. Przestrzenna zmienność wskaźnika stopnia zbadania poszczególnych pól 10×10 km (liczba zinwentaryzowanych 500-metrowych odcinków cieków w danym polu), na tle zarysu polskiej części Karpat i przebiegu głównych rzek. W nawiasach podano udział procentowy poszczególnych klas.
Fig. 6.2.3. The spatial variation of the exploration rate of 10×10 km plots (the number of surveyed 500-m watercourse sections in a given plot), overlaid on the Polish part of the Carpathians and the main rivers. The relative percentage of each class is given in brackets.
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Bogactwo gatunkowe na poziomie
odcinków 500-metrowych
Analiza przestrzennego zróżnicowania bogactwa dla gatunków kluczowych, określonego jako przeciętna liczba
gatunków stwierdzanych na odcinku 500-metrowym
w danym polu 10×10 km (Ryc. 6.2.4), wskazuje na istnienie gradientu tego parametru w polskich Karpatach.
W poszczególnych polach przyjmuje on wartości 0,0–4,3
gatunku na odcinek, przy czym te najwyższe stwierdzano w północno-centralnej części regionu, rozciągającej
się od Pogórza Wiśnickiego i północnej części Beskidu
Wyspowego po północne części pogórzy Rożnowskiego
i Ciężkowickiego. W miarę posuwania się na wschód
wartości te wyraźnie maleją, osiągając minimum na
pogórzach Strzyżowskim i Dynowskim. Interesujące
jest, że w wyżej położonych (południowych) partiach
wschodniej części Karpat stwierdzano przeciętnie więcej
gatunków na odcinku 500-metrowym niż w niżej położonej, pogórzańskiej części północnej. Z kolei w kierunku zachodnim od centrum Karpat gradient spadku
bogactwa gatunkowego jest łagodniejszy i sumarycznie
w tym rejonie gór wartości są nieco mniej zróżnicowane
pomiędzy poszczególnymi polami niż w części wschodniej. Stwierdzone wzorce są zbieżne z ogólnymi wynikami uzyskanymi na odcinkach 5-kilometrowych (Tab.
6.2.2; Ryc. 6.2.2).

Karpacka populacja nurogęsi w ostatnich kilkunastu latach dynamicznie się rozwija. Najliczniej ptaki te zasiedlają duże rzeki
strefy pogórzy oraz Progu Karpackiego (fot. Tomasz Wilk).

Najczęściej (ponad 40% zbadanych pól) na pojedynczym odcinku 500-metrowym średnia liczba stwierdzonych kluczowych gatunków ptaków wynosiła 1,01–2,00,
a dwukrotnie rzadziej 0,0–0,50 lub 0,51–1,00 gatunku.
Jeszcze mniej częste były pola, gdzie stwierdzano przeciętnie 2,01–3,00 gatunków, a takich pól, gdzie było
ich średnio więcej niż 3, było zaledwie kilka procent
(Ryc. 6.2.4).

Ryc. 6.2.4. Przestrzenna zmienność wskaźnika bogactwa gatunkowego poszczególnych pól siatki 10×10 km (średnia liczba kluczowych
gatunków nadrzecznych na 500-metrowym odcinku cieku w polu 10×10 km). Przedstawiono na tle zarysu polskiej części Karpat i przebiegu
głównych rzek. W białych polach siatki nie prowadzono kontroli. W nawiasach podano udział procentowy poszczególnych klas.
Fig. 6.2.4. The spatial variation of species richness in 10×10 km grid plots (the mean number of the key riparian species in a 500-m watercourse
section per 10×10 km plot), projected on the Polish part of the Carpathians and the main rivers. The white squares in the grid denote lack of survey
data. The relative percentage of each class is given in brackets.
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6.3. Ptaki wysokogórskie
Rafał Bobrek

Poniżej przedstawiono zbiorcze wyniki inwentaryzacji
ptaków biotopów alpejskich, wykonanej w polskiej części Karpat w ramach modułu F – wysokogórskie (Rozdz.
5.3). W masywach Babiej Góry i Pilska oraz na połoninach w Bieszczadach Zachodnich punkty obserwacyjne
były rozmieszczone wyłącznie w siedliskach położonych
ponad górną granicą lasu. Natomiast w przypadku Tatr
część punktów była położona poniżej tej granicy, w biotopie leśnym. Z tego powodu do poniższej analizy wyselekcjonowano dla Tatr punkty położone w biotopach
alpejskich, w odległości co najmniej 150 m od granicy
zwartego drzewostanu. W przypadku wszystkich punktów z czterech wyróżnionych regionów (N=245) wzięto
pod uwagę jedynie ptaki zarejestrowane w odległości do
150 m od miejsca, w którym stał obserwator, przy czym
pominięto osobniki przelatujące i te, które zaklasyfikowano jako młodociane. Wyniki z dwóch powierzchni położonych w masywie Skrzycznego w Beskidzie Śląskim,
które również inwentaryzowano w ramach modułu F,
zostały wyłączone z analizy z uwagi na ich położenie poniżej górnej granicy lasu.

czy pomurnika, mimo że w ramach innych prac inwentaryzacyjnych projektu PK potwierdzono ich występowanie w tych regionach.
Niektóre gatunki wymienione w Tab. 6.3.1 mogą jedynie zalatywać ponad górną granicę lasu, ale nie odbywają tu lęgów.

Łączna liczba gatunków

Gatunki najczęściej i najliczniej obserwowane

W punktach wyselekcjonowanych według powyższych
kryteriów stwierdzono łącznie 33 gatunki ptaków, które w okresie lęgowym można było spotkać ponad górną
granicą lasu polskiej części Karpat (Tab. 6.3.1). Tylko dwa
spośród nich zaliczały się do gatunków z „Polskiej czerwonej księgi zwierząt” (Głowaciński 2001) – płochacz
halny (kategoria NT) i czeczotka (LC), natomiast jeden
(derkacz) jest wymieniony na liście gatunków z załącznika I dyrektywy ptasiej. Liczba stwierdzonych gatunków
w każdym z czterech wysokogórskich regionów polskich
Karpat była różna i wynosiła: dla Tatr – 27, dla Bieszczadów – 22, dla Pilska – 17 i dla Babiej Góry – 11. Prezentowane wyniki mają charakter orientacyjny, ponieważ gatunki o bardzo małej liczebności mogły nie zostać
wykryte na żadnym ze skontrolowanych punktów, a zatem rzeczywiste bogactwo gatunkowe awifauny siedlisk
alpejskich jest z pewnością w poszczególnych regionach
nieco wyższe. I tak np. na Babiej Górze i w Bieszczadach
podczas kontroli w punktach nie odnotowano płochacza
halnego, na Pilsku – czeczotki, a w Tatrach – białorzytki

Zdecydowanie najczęściej obserwowanym gatunkiem
był siwerniak, którego stwierdzano prawie dwukrotnie
częściej niż kolejny najliczniejszy gatunek – pokrzywnicę, i trzykrotnie częściej niż piecuszka. Te trzy pierwsze
gatunki przodowały także pod względem liczby zaobserwowanych osobników i stanowią wyraźną grupę dominantów w zespole ptaków biotopów alpejskich polskiej
części Karpat. Do często obserwowanych należały również cierniówka, świergotek drzewny, kopciuszek czy
pierwiosnek (Tab. 6.3.1). Liczba stwierdzonych osobników koreluje ściśle z liczbą obserwacji (wszystkie gatunki: r=0,996; df=31; p<0,0001), jedynie dla kilku gatunków (krzyżodziób świerkowy, krzyżówka, czyż, płochacz
halny) liczba osobników jest wyraźnie wyższa, niżby to
wynikało z liczby stwierdzeń (Tab. 6.3.1), ponieważ te
gatunki częściej niż inne obserwowano w grupach (stadach).
Na Babiej Górze, Pilsku i w Tatrach, a więc w zachodniej części polskich Karpat, do gatunków dominujących
należały siwerniak, pokrzywnica i piecuszek, a poszcze-

Liczba gatunków na powierzchniach
Na poszczególnych powierzchniach inwentaryzacyjnych (N=34) stwierdzano od 3 do 17 gatunków, choć
wpływ na to miał z pewnością zróżnicowany rozmiar
powierzchni położonych poza Tatrami i zróżnicowana
powierzchnia siedlisk alpejskich w obrębie powierzchni
tatrzańskich (Rozdz. 5.3.6). Na powierzchni babiogórskiej stwierdzono 11, a w masywie Pilska – 17 gatunków.
W pozostałych regionach, gdzie skontrolowano większą
liczbę powierzchni, obecne były zarówno te o wysokim,
jak i niskim bogactwie gatunkowym (od 3 do 17 gat.
w Bieszczadach i od 3 do 15 gat. w Tatrach).
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gólne regiony różniły się tylko ich kolejnością (Tab. 6.3.2,
6.3.3 i 6.3.4). Bieszczady odróżniały się pod względem
zespołu dominantów, choć i tu najczęściej obserwowany
był siwerniak. Różnica dotyczyła dużej liczby obserwacji

świergotka drzewnego, a przede wszystkim cierniówki,
której nie wykazano w żadnym z pozostałych regionów,
a w Bieszczadach pod względem liczby stwierdzeń ustępowała ona jedynie siwerniakowi (Tab. 6.3.5).

Tab. 6.3.1. Gatunki ptaków stwierdzone w siedliskach alpejskich polskich Karpat w ramach prac modułu inwentaryzacyjnego F – wysokogórskie. Gatunki uszeregowano zgodnie z malejącą liczbą stwierdzeń.
Table 6.3.1. The bird species (1) recorded in alpine habitats of the Polish Carpathians in survey module F – alpine birds. The species are ordered by decreasing number of observations. (2) Annex I to the Birds Directive, (3) Polish Red Data Book of Animals, (4) number of observations,
(5) number of individuals.
Lp.
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Gatunek (1)

Zał. I dyrektywy
ptasiej (2)

Polska czerwona
księga zwierząt (3)

Liczba
stwierdzeń (4)

Liczba
osobników (5)

1.

siwerniak Anthus spinoletta

611

729

2.

pokrzywnica Prunella modularis

311

360

3.

piecuszek Phylloscopus trochilus

178

213

4.

cierniówka Sylvia communis

96

111

5.

świergotek drzewny Anthus trivialis

89

102

6.

kopciuszek Phoenicurus ochruros

80

107

7.

pierwiosnek Phylloscopus collybita

65

73

8.

kapturka Sylvia atricapilla

59

62

9.

płochacz halny Prunella collaris

51

82

10.

pokląskwa Saxicola rubetra

40

42

11.

zięba Fringilla coelebs

33

42

12.

świergotek łąkowy Anthus pratensis

26

30

13.

drozd obrożny Turdus torquatus

26

33

14.

czyż Spinus spinus

21

40

15.

sosnówka Periparus ater

20

30

16.

derkacz Crex crex

16

16

17.

pliszka górska Motacilla cinerea

15

19

18.

czeczotka Acanthis flammea

13

14

19.

rudzik Erithacus rubecula

13

13

20.

krzyżodziób świerkowy Loxia curvirostra

13

81

21.

śpiewak Turdus philomelos

11

11

22.

kos Turdus merula

10

13

23.

krzyżówka Anas platyrhynchos

6

17

24.

kruk Corvus corax

5

8

25.

kukułka Cuculus canorus

3

3

26.

gil Pyrrhula pyrrhula

3

4

27.

mysikrólik Regulus regulus

3

3

28.

strzyżyk Troglodytes troglodytes

2

2

29.

piegża Sylvia curruca

2

2
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NT

+

LC

Lp.

Zał. I dyrektywy
ptasiej (2)

Gatunek (1)

Polska czerwona
księga zwierząt (3)

Liczba
stwierdzeń (4)

Liczba
osobników (5)

30.

pustułka Falco tinnunculus

1

1

31.

paszkot Turdus viscivorus

1

1

32.

kowalik Sitta europaea

1

1

33.

pliszka siwa Motacilla alba

1

1

Tab. 6.3.2. Dziesięć najczęściej obserwowanych gatunków ptaków stwierdzonych w siedliskach alpejskich masywu Babiej Góry podczas
liczeń punktowych. Uszeregowano [Nr] zgodnie z malejącą wartością w kolumnie Liczba stwierdzeń.
Table 6.3.2. The ten most frequently observed bird species (1) recorded in alpine habitats of the Babia Góra during point counts. The species are
ordered [Nr] by decreasing values in column (2). (2) number of observations, (3) number of individuals.
Nr

Gatunek (1)

Liczba stwierdzeń (2)

Liczba osobników (3)

1.

siwerniak Anthus spinoletta

37

42

2.

pokrzywnica Prunella modularis

34

40

3.

piecuszek Phylloscopus trochilus

15

16

4.

świergotek drzewny Anthus trivialis

12

15

5.

kopciuszek Phoenicurus ochruros

8

21

6.

pierwiosnek Phylloscopus collybita

4

4

7.

krzyżodziób świerkowy Loxia curvirostra

3

18

świergotek łąkowy Anthus pratensis

3

3

9.

drozd obrożny Turdus torquatus

2

5

10.

pokląskwa Saxicola rubetra

1

1

czeczotka Acanthis flammea

1

1

Tab. 6.3.3. Dziesięć najczęściej obserwowanych gatunków ptaków stwierdzonych w siedliskach alpejskich masywu Pilska podczas liczeń
punktowych. Uszeregowano [Nr] zgodnie z malejącą wartością w kolumnie Liczba stwierdzeń.
Table 6.3.3. The ten most frequently observed bird species (1) recorded in alpine habitats of the Pilsko during point counts. The species are ordered
[Nr] by decreasing values in column (2). (2) number of observations, (3) number of individuals.
Nr

Gatunek (1)

Liczba stwierdzeń (2)

Liczba osobników (3)

1.

pokrzywnica Prunella modularis

55

88

2.

piecuszek Phylloscopus trochilus

48

77

3.

siwerniak Anthus spinoletta

42

54

4.

świergotek drzewny Anthus trivialis

20

23

5.

czyż Spinus spinus

19

37

6.

kapturka Sylvia atricapilla

15

16

7.

pierwiosnek Phylloscopus collybita

12

14

sosnówka Periparus ater

12

19

9.

zięba Fringilla coelebs

11

17

10.

świergotek łąkowy Anthus pratensis

10

10
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Tab. 6.3.4. Dziesięć najczęściej obserwowanych gatunków ptaków stwierdzonych w siedliskach alpejskich Tatr podczas liczeń punktowych.
Uszeregowano [Nr] zgodnie z malejącą wartością w kolumnie Liczba stwierdzeń.
Table 6.3.4. The ten most frequently observed bird species (1) recorded in alpine habitats of the Tatras during point counts. The species are ordered
[Nr] by decreasing values in column (2). (2) number of observations, (3) number of individuals.
Nr

Gatunek (1)

Liczba stwierdzeń (2)

Liczba osobników (3)

1.

siwerniak Anthus spinoletta

350

394

2.

pokrzywnica Prunella modularis

196

206

3.

piecuszek Phylloscopus trochilus

85

87

4.

kopciuszek Phoenicurus ochruros

67

80

5.

płochacz halny Prunella collaris

51

82

6.

pierwiosnek Phylloscopus collybita

28

32

7.

kapturka Sylvia atricapilla

20

20

8.

pliszka górska Motacilla cinerea

15

19

drozd obrożny Turdus torquatus

15

17

czeczotka Acanthis flammea

10

11

10.

Tab. 6.3.5. Dziesięć najczęściej obserwowanych gatunków ptaków stwierdzonych w siedliskach alpejskich Bieszczadów Zachodnich podczas liczeń punktowych. Uszeregowano [Nr] zgodnie z malejącą wartością w kolumnie Liczba stwierdzeń.
Table 6.3.5. The ten most frequently observed bird species (1) recorded in alpine habitats of the Western Bieszczady during point counts. The species
are ordered [Nr] by decreasing values in column (2). (2) number of observations, (3) number of individuals.
Nr

Gatunek (1)

Liczba osobników (3)

1.

siwerniak Anthus spinoletta

182

239

2.

cierniówka Sylvia communis

94

109

3.

świergotek drzewny Anthus trivialis

52

56

4.

pokląskwa Saxicola rubetra

39

41

5.

piecuszek Phylloscopus trochilus

30

33

6.

pokrzywnica Prunella modularis

26

26

7.

kapturka Sylvia atricapilla

24

26

8.

pierwiosnek Phylloscopus collybita

21

23

9.

derkacz Crex crex

16

16

10.

zięba Fringilla coelebs

15

18

Mozaikowa struktura biotopu wysokogórskiego w masywie Pilska (fot. Tomasz Wilk).
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Siwerniak był najczęściej stwierdzanym przedstawicielem awifauny
alpejskiej (fot. Tomasz Wilk).

Liczba gatunków w punktach

Liczba osobników w punktach

Na pojedynczym punkcie stwierdzano od 0 do 16, przeciętnie (± 1 SD) 3,5±2,3 gatunku, choć wartość ta była
zróżnicowana pomiędzy regionami (Ryc. 6.3.1). Zdecydowanie największym bogactwem gatunkowym charakteryzowały się punkty położone w masywie Pilska (średnio 10,4±2,4 gat., zakres 7–16). Wyraźnie niższe wartości
notowano na Babiej Górze (średnio 5,0±1,8 gat., zakres
3–8), w Bieszczadach (średnio 3,9±1,8 gat., zakres 1–8)
i w Tatrach (średnio 2,9±1,8 gat., zakres 0–8) (Ryc. 6.3.1).

Na pojedynczym punkcie obserwowano od 0 do 40 osobników, przeciętnie 4,3±3,8 osobnika na kontrolę. Podobnie jak dla liczby gatunków, również dla liczby osobników
wyraźnie najwyższą przeciętną wartością charakteryzowały się punkty położone na Pilsku, a znacznie mniejszą
w pozostałych trzech regionach (Tab. 6.3.6, Ryc. 6.3.2).
W Tatrach i Bieszczadach odnotowano punkty, na których podczas pojedynczej kontroli nie zaobserwowano
ptaków (Tab. 6.3.6, Ryc. 6.3.2).

Tab. 6.3.6. Średnia łączna liczba osobników (x) wszystkich gatunków wraz z wartością odchylenia standardowego (σ) oraz najmniejszą (MIN)
i największą (MAX) liczbą osobników, stwierdzoną w pojedynczym punkcie liczeń.
Table 6.3.6. The mean total number of individuals (x) of all species, with the standard deviation (σ) and the minimum (MIN) and maximum (MAX)
number of individuals recorded in a count point. (1) region, (2) total.
Region (1)

x

σ

MIN

MAX

Babia Góra

4,9

3,5

1

18

Bieszczady

4,0

1,9

0

10

Pilsko

13,4

6,8

5

40

Tatry

3,5

2,7

0

16

Łącznie (2)

4,3

3,8

0

40

45,0
40,0

16,0

35,0
Liczba osobników (1)

18,0

Liczba gatunków (1)

14,0
12,0
10,0
8,0

30,0
25,0
20,0
15,0

6,0

10,0

4,0

5,0

2,0

0,0

0,0

Babia Góra Bieszczady

Babia Góra Bieszczady

Pilsko

Tatry

Łącznie (2)

Ryc. 6.3.1. Porównanie liczby gatunków stwierdzonych podczas liczeń w punktach w czterech wyróżnionych regionach i we wszystkich regionach łącznie. „Pudełko” przedstawia zakres 1 odchylenia
standardowego od średniej (obrazowanej przez linię środkową
„pudełka”), „wąsy” prezentują zakres MIN-MAX.
Fig. 6.3.1. A comparison of the number of species (1) recorded during
point counts, in four selected regions and in all regions pooled (2). The
boxes show one standard deviation of the mean (represented by lines
within boxes) and the whiskers show the MIN-MAX range.

Pilsko

Tatry

Łącznie (2)

Ryc. 6.3.2. Porównanie liczby osobników (łącznie dla wszystkich
gatunków) stwierdzonych podczas liczeń w punktach w czterech
wyróżnionych regionach i we wszystkich regionach łącznie. „Pudełko” przedstawia zakres 1 odchylenia standardowego od średniej
(obrazowanej przez linię środkową „pudełka”), „wąsy” prezentują
zakres MIN-MAX.
Fig. 6.3.2. A comparison of the number of individuals (1) (in total for
all the species) recorded during point counts in four selected regions
and in all regions pooled (2). The boxes show one standard deviation
of the mean (represented by lines within boxes) and the whiskers show
the MIN-MAX range.
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6.4. Sowy
Tomasz Wilk, Rafał Bobrek
Sowy inwentaryzowano na 43 losowo wybranych powierzchniach 4×4 km, zgodnie z założeniami metodycznymi przedstawionymi w Rozdz. 5.3.4. Rozkład przestrzenny kontrolowanych powierzchni przedstawiono na
Ryc. 5.3.4.

nych powierzchniach odnotowywano podczas kontroli
średnio 6,4 os. wszystkich gatunków sów, przy szerokim
zakresie od 0 do 29 os.

Rozpowszechnienie gatunków
Najczęściej stwierdzanymi gatunkami były puszczyk
zwyczajny i puszczyk uralski, odnotowane na większości
powierzchni (Tab. 6.4.2). Do gatunków umiarkowanie
rozpowszechnionych należały uszatka, włochatka i sóweczka, które stwierdzano na co drugiej – co trzeciej kontrolowanej powierzchni. Do najrzadziej stwierdzanych
gatunków należał puchacz. Powyższe wyniki w uproszczeniu prezentują strukturę dominacji gatunków w regionie, ponieważ gatunki spoza załącznika I dyrektywy
ptasiej (puszczyk zwyczajny, uszatka) nie były wabione –
ich frekwencja może być więc zaniżona. Również rozpowszechnienie puchacza, ze względu na niedostosowaną
do tego gatunku metodę i termin prowadzenia kontroli
terenowych, może być zaniżone.
Uzyskany wzorzec rozpowszechnienia dobrze koresponduje w przypadku części gatunków z wartościami
uzyskanymi w skali całego kraju w ramach Monitoringu Lęgowych Sów Leśnych (Chodkiewicz i in. 2013).
Puszczyk zwyczajny był najczęstszym gatunkiem, zarówno w Karpatach, jak i w skali całego kraju, choć jego
frekwencja na powierzchniach karpackich jest wyższa.

Bogactwo gatunkowe
Łącznie podczas badań wykryto 7 gatunków sów, z czego
6 to sowy leśne, a 1 – pójdźka – gatunek terenów otwartych, stwierdzony incydentalnie na 2 powierzchniach.
Na poszczególnych powierzchniach inwentaryzacyjnych
stwierdzano od 1 do 6 gatunków sów, przy średniej wynoszącej 3,0 (± 1,1). Liczba gatunków rejestrowanych
na poszczególnych powierzchniach była wyraźnie zróżnicowana regionalnie – najwięcej ich odnotowano na
powierzchniach zlokalizowanych w Beskidach Zachodnich i Środkowych, powierzchnie w Beskidach Lesistych
charakteryzowały się nieco niższą liczbą gatunków, natomiast najmniej gatunków rejestrowano na Pogórzu
Środkowobeskidzkim, gdzie na większości powierzchni
stwierdzono jedynie 2 gatunki – puszczyka zwyczajnego
i uralskiego (Tab. 6.4.1, Ryc. 6.4.1) Na 39 powierzchniach
(91%) odnotowano przynajmniej 1 gatunek sowy zagrożony w skali UE (załącznik I dyrektywy ptasiej), przy
czym średnio stwierdzano ich 1,6 (± 1,0) na powierzchnię, przy zakresie od 0 do 4 gatunków. Na poszczegól-

Tab. 6.4.1. Liczba gatunków rejestrowanych na powierzchniach 4×4 km w poszczególnych makroregionach i w całym regionie polskich
Karpat – średnia (x) wraz z odchyleniem standardowym (σ) oraz wartością najmniejszą (MIN) i największą (MAX). N – liczba powierzchni.
Table 6.4.1. The number of species recorded in 4×4 km plots, in each of the macroregions and in the whole of the Polish Carpathians – the mean (x)
with the standard deviation (σ) and the minimum (MIN) and maximum (MAX) value. N – number of plots.
Region (1)

x

σ

MIN

MAX

Beskidy Lesiste

8

2,5

0,9

1

4

Beskidy Środkowe

4

3,5

0,6

3

4

Beskidy Zachodnie

18

3,8

1,2

1

6

1

–

–

2

2

Pogórze Środkowobeskidzkie

11

2,2

0,4

2

3

Pogórze Zachodniobeskidzkie

1

–

–

3

3

Łącznie – Karpaty polskie (2)

43

3,0

1,2

1

6

Obniżenie Orawsko-Podhalańskie

94

N
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Tab. 6.4.2. Rozpowszechnienie poszczególnych gatunków sów (udział zajętych powierzchni 4×4 km) w całym regionie polskich Karpat,
a także dla obszaru gór i pogórzy. + – gatunki z załącznika I dyrektywy ptasiej.
Table 6.4.2. The occupancy (3) of each owl species (1) (percentage of occupied 4×4 km plots), in the whole of the Polish Carpathians (4), in the
mountains (5) and in the foothills (6). + – species of Annex I to the Birds Directive
Lp.

Zał. I dyrektywy
ptasiej (2)

Gatunek (1)

Rozpowszechnienie [%] (3)
Karpaty (4)

Góry (5)

Pogórza (6)

90,7

90,3

91,7

81,4

77,4

91,7

46,5

61,3

8,3

1.

puszczyk Strix aluco

2.

puszczyk uralski Strix uralensis

3.

uszatka Asio otus

4.

włochatka Aegolius funereus

+

37,2

48,4

8,3

5.

sóweczka Glaucidium passerinum

+

34,9

38,7

25,0

6.

puchacz Bubo bubo

+

9,3

12,9

0,0

7.

pójdźka Athene noctua

4,7

6,5

0,0

1

2

3

4

+

5

6

Ryc. 6.4.1. Przestrzenne zróżnicowanie bogactwa gatunkowego sów na powierzchniach 4×4 km inwentaryzowanych w ramach projektu PK.
Fig. 6.4.1. The spatial variation of owl species richness in 4×4 km plots surveyed in the PK project.

Aegolius funereus

Athene noctua

Glaucidium passerinum

Asio otus

Bubo bubo

Strix aluco

Strix uralensis

Ryc. 6.4.2. Udział ilościowy (liczba osobników) poszczególnych gatunków sów na powierzchniach inwentaryzowanych w ramach projektu PK.
Fig. 6.4.2. The relative frequency (number of individuals) of each owl species in the plots surveyed in the PK project.
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Włochatka w polskich Karpatach stwierdzana była przeciętnie na co trzeciej inwentaryzowanej powierzchni (fot. Grzegorz Leśniewski).

Rozpowszechnienie włochatki, sóweczki czy puchacza jest zbliżone w kraju i w Karpatach. Najistotniejsza
różnica dotyczy licznego występowania puszczyka uralskiego w Karpatach, gatunku, dla którego stanowią one
najważniejszą ostoję w kraju (Sikora i in. 2007; patrz
również Rozdz. 7.16). W Karpatach wyraźnie częściej rejestrowano także uszatkę, co jednak może być związane
z faktem, że powierzchnie inwentaryzowane w tym regionie charakteryzowały się niższą lesistością w porównaniu z powierzchniami MLŚL, a jak wiadomo, gatunek
ten preferuje umiarkowane wartości udziału siedlisk
leśnych. Rozpowszechnienie sów na powierzchniach
badanych w karpackich lasach jest w przypadku większości gatunków wyższe niż rozpowszechnienie tych gatunków w skali całego kraju (mimo zbliżonego schematu
prac terenowych w programach PK i MLŚL). Za różnice te w pewnym stopniu odpowiadać może fakt, że powierzchnie inwentaryzowane w ramach projektu PK były
większe (16 km2) niż powierzchnie MLŚL (9 km2), jednak
z pewnością potwierdza to również wysoką rangę regionu polskich Karpat jako ostoi sów leśnych.
Przestrzenne zróżnicowanie rozpowszechnienia
wykazuje kilka wyraźnych wzorców (Ryc. 6.4.2). We
wschodniej części regionu wyraźnie częstszy jest puszczyk uralski, co obrazują również wyniki modelowania
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rozmieszczenia tego gatunku (Rozdz. 7.16). Natomiast
na zachodzie regionu, w szczególności w pasmach górskich Beskidów Zachodnich, częściej odnotowywane
były włochatka i uszatka. Rozpowszechnienie puszczyka
zwyczajnego było bardziej równomierne, choć nieco rzadziej odnotowywany on był we wschodniej części Karpat.
Nie jest jasne, na ile wzorzec rozmieszczenia puszczyka
zwyczajnego związany jest z jego wymaganiami siedliskowymi, a na ile wpływa na niego występowanie antagonistycznego gatunku – puszczyka uralskiego, najliczniejszego we wschodniej części regionu, którego wpływ
na rozmieszczenie mniejszych gatunków sów wykazali
ostatnio Kajtoch i in. (2016).
Wyraźne różnice w rozpowszechnieniu wykazano
między dwoma subregionami polskich Karpat – pasem
pogórzy i pasem gór. Szczególnie istotne są one w przypadku włochatki, puchacza i uszatki – gatunki te wyraźnie częściej notowane były w wyżej położonym regionie
górskim. Wynik ten zaskakuje nieco w przypadku uszatki,
gatunku preferującego mniejsze kompleksy leśne, które
dominują na pogórzach. Puszczyk zwyczajny z podobną
częstością występował w pasie gór i pogórzy, a jedynym
gatunkiem nieco częściej notowanym w lasach pogórzańskich był puszczyk uralski (Tab. 6.4.2).

6.5. Ptaki szponiaste
Rafał Bobrek
Liczba gatunków
W ramach modułu C inwentaryzacji projektu PK – szponiaste – stwierdzono w polskiej części Karpat 11 gatunków lęgowych (Tab. 6.5.1), w tym 9 gatunków ptaków
szponiastych, a także kruka i bociana czarnego. Za gatunki lęgowe uznano te, których liczebność na co najmniej jednej powierzchni inwentaryzacyjnej oszacowano
na przynajmniej jedną parę lęgową (por. Rozdz. 5.3.3).
Podczas prac terenowych stwierdzono także 8 innych ga-

tunków, które nie spełniły ww. kryterium: błotniaka zbożowego Circus cyaneus, b. łąkowego C. pygargus, sokoła
wędrownego Falco peregrinus, kanię czarną Milvus migrans, rybołowa Pandion haliaeetus, myszołowa włochatego Buteo lagopus, gadożera Circaetus gallicus i kobczyka
Falco vespertinus. Obserwacje tych gatunków dotyczyły
najprawdopodobniej wyłącznie osobników przelotnych,
dlatego wszystkie poniższe analizy ograniczono do grupy
11 gatunków uznanych za lęgowe.

Tab. 6.5.1. Gatunki lęgowe stwierdzone w ramach prac modułu inwentaryzacyjnego C – szponiaste. Zaprezentowano liczbę powierzchni,
na których stwierdzono przynajmniej 1 parę lęgową (L), oraz procentowe rozpowszechnienie na 34 zbadanych powierzchniach (R).
Table 6.5.1. The breeding species (1) recorded in survey module C – birds of prey. Shown are the number of plots with at least one breeding pair
observed (L) and the occupancy (%) in 34 surveyed plots (R). (2) Annex I to the Birds Directive, (3) Polish Red Data Book of Animals.
Lp.

Gatunek (1)

Zał. I
dyrektywy ptasiej (2)

Polska czerwona
księga zwierząt (3)

L

R

1.

myszołów Buteo buteo

34

100,0

2.

kruk Corvus corax

30

88,2

3.

krogulec Accipiter nisus

25

73,5

4.

trzmielojad Pernis apivorus

25

73,5

5.

jastrząb Accipiter gentilis

21

61,8

6.

bocian czarny Ciconia nigra

19

55,9

7.

pustułka Falco tinnunculus

18

52,9

8.

kobuz Falco subbuteo

16

47,1

9.

orlik krzykliwy Clanga pomarina

+

LC

15

44,1

10.

orzeł przedni Aquila chrysaetos

+

EN

8

23,5

11.

błotniak stawowy Circus aeruginosus

+

1

2,9

+

+

Łącznie stwierdzono pięć gatunków specjalnej troski, do których zaliczono te wymienione w załączniku
I dyrektywy ptasiej (5 gatunków: trzmielojad, bocian
czarny, orlik krzykliwy, orzeł przedni, błotniak stawowy)
oraz ujęte w „Polskiej czerwonej księdze zwierząt” (dwa
gatunki: orlik krzykliwy i orzeł przedni).

Częstość występowania gatunków
na powierzchniach
Najszerzej rozpowszechnionym gatunkiem na powierzchniach 5×10 km był myszołów, którego stwierdzono na

wszystkich skontrolowanych powierzchniach (Tab. 6.5.1).
Nieco niższą frekwencją charakteryzował się kruk, którego notowano przeciętnie na prawie 9 na 10 powierzchni.
Na ok. 3/4 zbadanych powierzchni stwierdzono gniazdowanie krogulca i trzmielojada, a na ponad połowie z nich
– jastrzębia, bociana czarnego lub pustułki. Frekwencje
dwóch kolejnych gatunków – kobuza i orlika krzykliwego
– były nieco niższe niż 50%, orła przedniego stwierdzano
na co czwartej inwentaryzowanej powierzchni, a rozpowszechnienie błotniaka stawowego w polskich Karpatach
miało minimalną wartość, gdyż jako gatunek lęgowy odnotowano go tylko raz (Tab. 6.5.1).
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Bogactwo gatunkowe – wszystkie gatunki
Na poszczególnych powierzchniach inwentaryzacyjnych
wykazywano od 1 do 9 gatunków lęgowych (Ryc. 6.5.1).

Wyniki prezentowane na poniższych mapach na
powierzchniach 10×10 km dotyczą w rzeczywistości tylko „połówek” tych pól, czyli powierzchni 5×10  km, na których prowadzono właściwe
prace terenowe (por. Rozdz. 5.3.3). Do celów
prezentacji wyników wykorzystano jednak pola
10×10 km, których używano podczas losowania
powierzchni przeznaczonych do inwentaryzacji.

Mimo zinwentaryzowania na obszarze polskich Karpat
tylko 34 powierzchni możliwe jest dostrzeżenie pewnych
regionalnych różnic w różnorodności zespołów ptaków
szponiastych.
Bogactwo gatunkowe (mierzone łączną liczbą gatunków stwierdzonych na powierzchni) wyższe jest w południowych, górskich regionach Karpat niż na położonych
na północy pogórzach. Wyjątek stanowi jedynie Pogórze
Przemyskie, gdzie na powierzchniach notowano podobnie bogate zespoły ptaków, co w górach. Nie jest natomiast widoczny wyraźny gradient bogactwa gatunkowego wzdłuż osi wschód–zachód – zarówno we wschodniej,
centralnej, jak i zachodniej części makroregionów „górskich” na zinwentaryzowanych powierzchniach stwier-

Ryc. 6.5.1. Przestrzenne zróżnicowanie wskaźnika bogactwa gatunkowego – liczba gatunków. W nawiasach podano udział procentowy
poszczególnych klas.
Fig. 6.5.1. The spatial variation in species richness – the number of species. The relative percentage of each class is given in brackets.

0 (11,8%)

1 (20,6%)

2 (32,4%)

3 (26,5%)

4 (8,8%)

Ryc. 6.5.2. Przestrzenne zróżnicowanie wskaźnika bogactwa gatunkowego – liczba gatunków specjalnej troski. W nawiasach podano udział
procentowy poszczególnych klas.
Fig. 6.5.2. The spatial variation in species richness – the number of special concern species. The relative percentage of each class is given in brackets.
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Myszołów – najczęściej odnotowywany przedstawiciel ptaków szponiastych na inwentaryzowanych powierzchniach (fot. Marcin
Perkowski).

dzano podobną liczbę kluczowych gatunków ptaków
(Ryc. 6.5.1). Nie można określić, czy ten sam wzorzec dotyczy pogórzy, gdyż zachodnia ich część jest słabo reprezentowana w zgromadzonych danych, co uniemożliwia
porównanie.

Bogactwo gatunkowe – gatunki specjalnej troski
Biorąc pod uwagę wyłącznie taksony specjalnej troski,
zaznacza się przewaga wskaźnika bogactwa powierzchni
„górskich” nad tymi położonymi na pogórzach, a tak-

Ryc. 6.5.3. Przestrzenne zróżnicowanie wskaźnika liczebności zespołu – łączna liczba par lęgowych wszystkich gatunków. W nawiasach
podano udział procentowy poszczególnych klas.
Fig. 6.5.3. The spatial variation in community size – the total number of breeding pairs of all species. The relative percentage of each class is given
in brackets.
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Clanga pomarina

Buteo buteo

Pernis apivorus

Ciconia nigra

Corvus corax

inne

Ryc. 6.5.4. Udział ilościowy (liczba par lęgowych) poszczególnych gatunków. Inne – wszystkie pozostałe zanotowane gatunki łącznie.
Fig. 6.5.4. The relative frequency of each species (measured as the number of breeding pairs). “Inne” – all the other recorded species pooled.

że przewaga powierzchni leżących na wschodzie nad
zachodnimi (Ryc. 6.5.2). Spowodowane jest to głównie
preferowaniem tych rejonów polskich Karpat przez dwa
gatunki – orła przedniego i orlika krzykliwego.

Liczba par lęgowych na powierzchni
Jako wskaźnik liczebności zespołu ptaków użyto łącznej
liczby par wszystkich gatunków lęgowych stwierdzonych
na powierzchni inwentaryzacyjnej 5×10 km. Wartości
tego wskaźnika kształtowały się w zakresie od 4 par (co
wydaje się wartością zaniżoną) aż do 73 par, jednak najczęściej na pojedynczej powierzchni notowano 21–30
par, a następnie 11–20 i 31–50 par, przy dość zbliżonym
udziale tych trzech klas (Ryc. 6.5.3). Przestrzenne rozmieszczenie wartości wskaźnika liczebności nie ujawnia
żadnego wyraźnego wzorca jego zmienności na obszarze
polskiej części Karpat – we wszystkich regionach zdarzają się zarówno powierzchnie z wysoką, jak i niską liczbą
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par lęgowych i bywa, że są to powierzchnie położone blisko siebie.

Ilościowy udział gatunków
Indywidualne powierzchnie różniły się wyraźnie udziałem poszczególnych gatunków (liczbą par gatunku
w łącznej ich liczbie zanotowanej na powierzchni). Dominantem w zespole był myszołów, którego udział na
większości powierzchni stanowił ok. 50%, choć czasem
znacznie więcej (Ryc. 6.5.4). Istotny udział notował też
zwykle kruk oraz – na powierzchniach, na których występował – orlik krzykliwy. Ten drugi gatunek jest jednak
przestrzennie wyraźnie ograniczony do południowowschodniej części regionu Karpat. Bocian czarny jest na
większości powierzchni marginalnym składnikiem zespołu, natomiast udział trzmielojada jest dość zmienny
i nie cechuje się żadnym wyraźnie zauważalnym wzorcem przestrzennym (Ryc. 6.5.4).
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Charakterystyka kluczowych gatunków ptaków
polskich Karpat

W niniejszym rozdziale zamieszczono szczegółową charakterystykę 37 gatunków ptaków uznanych za kluczowe w regionie polskich Karpat. Lista obejmuje gatunki o wysokim priorytecie ochronnym – rzadkie, zagrożone lub charakterystyczne dla środowisk górskich (patrz również Rozdz. 5.2). Poniżej krótko przedstawiono zawartość każdego z rozdziałów gatunkowych. Pełny opis metod, dzięki którym uzyskano prezentowane wyniki, znajduje się w Rozdz. 5.
Jak czytać rozdziały opisujące poszczególne gatunki
Większość z prezentowanych w poszczególnych rozdziałach danych pochodzi z inwentaryzacji ptaków wykonanej w ramach projektu „Ptaki Karpat” – w tekście zaznaczone są one frazą, jako pochodzące z projektu PK.

1. Występowanie
Rozmieszczenie
Opisano rozmieszczenie gatunku w okresie lęgowym w polskiej części Karpat i podano ogólne informacje o rozmieszczeniu w Europie, Polsce i całym paśmie. Jeśli było to możliwe (w ramach projektu PK zebrano wystarczające dane),
rozmieszczenie gatunków zaprezentowano na rycinach:

Metodyka przygotowania map – patrz Rozdz. 5.4.1.
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liczba punktów (2)

Rozmieszczenie w okresie lęgowym (lata 2000–2015) w siatce kwadratów 10×10 km.

częstość stwierdzeń [%] (1)

80

0

0

przedział wysokości [m n.p.m.] (3)

Rozmieszczenie wysokościowe przedstawione jako procentowy udział punktów obserwacyjnych zasiedlonych przez gatunek
(słupki) na tle liczby skontrolowanych punktów inwentaryzacyjnych (punkty).
Metodyka sporządzania ryciny – patrz Rozdz. 5.4.1.
Prognozowane zagęszczenie populacji lęgowej.
Metodyka wykonania analizy – patrz Rozdz. 5.4.4.
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Liczebność/Zagęszczenie
Jeśli było to możliwe (w ramach projektu PK zebrano wystarczające dane), podano liczebność i zagęszczenie populacji lęgowej gatunku. Wartości dla całego
regionu polskich Karpat i poszczególnych regionów
(a w przypadku gatunków nadrzecznych również dla
rzek w różnych klasach szerokości) każdorazowo zestawiono w tabeli. Metodykę wykonania oszacowań przedstawiono w Rozdz. 5.4.2.
Trend populacji
Opisano stan wiedzy o trendzie zmian liczebności i zasięgu gatunku w regionie polskich Karpat.
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Czynniki w istotny sposób definiujące rozmieszczenie gatunku
w skali krajobrazowej:
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Przebieg zależności zagęszczenia populacji od 6 najistotniejszych
zmiennych środowiskowych.
Metodyka wykonania analizy – patrz Rozdz. 5.4.4. Opis zmiennych
środowiskowych – patrz Zał. 7. Wiarygodność modeli predyktywnych
– patrz Zał. 8.

Czynniki w istotny sposób definiujące wymagania siedliskowe
na poziomie punktu obserwacyjnego (ptaki leśne, wysokogórskie) lub odcinka rzeki (ptaki nadrzeczne):
1.0
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prawdopodobieństwo występowania (2)

Informacje o wybiórczości siedliskowej oparto na dostępnych danych literaturowych i/lub danych własnych
autorów oraz, jeśli było to możliwe (w ramach projektu
PK zebrano wystarczające dane), na wynikach projektu
PK. Wyniki analiz wybiórczości siedliskowej gatunku
pochodzące z projektu PK przedstawiono na kilku typach rycin.
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Ocena stanu rozpoznania
Oceniono stan rozpoznania w polskich Karpatach: rozmieszczenia i liczebności, trendu populacji, wymagań
siedliskowych, biologii i ekologii lęgowej gatunku oraz
wskazano priorytetowe kierunki badań.
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Ryciny przedstawiają zależność prawdopodobieństwa występowania gatunku od istotnych zmiennych siedliskowych.
Metodyka wykonania analizy – patrz Rozdz. 5.4.3. Opis zmiennych
siedliskowych – patrz Zał. 3. Pełne wyniki modeli – patrz Zał. 4.

3. Zagrożenia
spadek dopasowania modelu (1)

Wykres prezentujący ważność 12 najistotniejszych zmiennych środowiskowych w modelu opisującym przestrzenne zróżnicowanie
zagęszczenia.
Metodyka wykonania analizy – patrz Rozdz. 5.4.4. Opis predyktorów
– patrz Zał. 7.
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Opisano najistotniejsze zagrożenia dla gatunku występujące w polskich Karpatach.

4. Metody ochrony
Opisano metody zapobiegania istniejącym i potencjalnym zagrożeniom.

Rozdział 7.1

Nurogęś
Mergus merganser
Łukasz Kajtoch, Rafał Bobrek

1. Występowanie
Rozmieszczenie
Nurogęś Mergus merganser Linnaeus, 1758 jest traczem
rozpowszechnionym w północnej części Europy – na
Islandii i Wyspach Brytyjskich, w Fennoskandii oraz
w północnej Rosji, a nieco mniej licznie zasiedla region
południowego i wschodniego Bałtyku. Poza tym rozproszone, geograficznie izolowane populacje występują
w Alpach, na Bałkanach oraz w Karpatach (Hagemeijer, Blair 1997; Kajtoch, Bobrek 2014). Łańcuch Karpat
został przez ten gatunek zasiedlony stosunkowo niedawno, na przełomie XX i XXI wieku. Najliczniejsza populacja występuje w zachodniej części tego pasma górskiego,
poza Polską także na Słowacji i w Czechach, oraz prawdopodobnie nieliczne również na Węgrzech. Nieco mniej
liczna populacja zasiedla Karpaty Wschodnie, na Ukrainie i w Rumunii, a pojedynczy przypadek gniazdowania
odnotowano w Rumunii już na terenie Karpat Południowych (Kajtoch, Bobrek 2014).
W Polsce nurogęś jest lokalnie występującym, bardzo
nielicznym ptakiem lęgowym (Mohr i in. 2007). Zasiedla
głównie niziny północnej, zachodniej i środkowej części
kraju, najliczniej Pomorze, Warmię i Mazury oraz doliny
Odry i Wisły, a od niedawna populacja lęgowa występuje
także w południowej Polsce, w tym w polskich Karpatach
(Tomiałojć, Stawarczyk 2003; Mohr i in. 2007; Kajtoch
i in. 2010).
W polskiej części Karpat nurogęś jest gatunkiem słabo rozpowszechnionym – w sezonie lęgowym stwierdzona została na 11% powierzchni 10×10 km (N=253; Ryc.
7.1.1), w tym na wszystkich głównych rzekach Karpat
(Wiśle, Sole, Skawie, Rabie, Dunajcu, Wisłoce, Wisłoku
i Sanie), wraz z ich niektórymi dopływami. Występuje

zarówno na obszarze pogórzy, jak i gór, na większych
ciekach, zasadniczo o szerokości co najmniej 5 m, rzadko także na zbiornikach zaporowych. Na pogórzach
gatunek ten stwierdzono na 32% inwentaryzowanych,
5-kilometrowych odcinków karpackich cieków, z podobną częstością w części wschodniej i zachodniej pogórzy. W górach gatunek ten jest nieco mniej powszechny – jego obecność wykazano na 26% kontrolowanych
odcinków cieków, nieco częściej w makroregionie Beskidów Lesistych niż Zachodnich, gdzie jednak lokalnie
(np. dorzecze środkowego Dunajca i górnej Raby; Kajtoch i in. 2010; Kajtoch 2012) może być dość częsty. Nurogęś najprawdopodobniej nie występuje natomiast na
większej części Beskidów Środkowych, gdzie w ramach
inwentaryzacji PK nie potwierdzono jej gniazdowania
poza doliną Osławy. Podobnie, w ramach metodycznych
kontroli nie stwierdzono obecności gatunku w Obniżeniu Orawsko-Podhalańskim, gdzie jednak, na Czarnej
Orawie i Czarnym Dunajcu, obserwowano pojedyncze
ptaki i pary (Kajtoch, Bobrek 2014; Kajtoch Ł. – dane
niepubl.), a na Zbiorniku Czorsztyńskim stwierdzono
samicę wodzącą pisklęta (Kozik B. – dane niepubl.).
Nurogęś nie występuje w Tatrach. Zasięg występowania
gatunku w polskich Karpatach oceniono na 13 780 km2,
a obszar zasiedlony na 2210 km2, tj. ok. 530 km biegu
rzek w tym regionie.
Lęgowe obserwacje nurogęsi pochodzą z odcinków
cieków położonych na wysokościach pomiędzy 200
a 500  m n.p.m., większości (66%) obserwacji dokonano
pomiędzy 200 a 300  m n.p.m. (Ryc. 7.1.2), zatem jest to
w Karpatach gatunek zasadniczo strefy pogórzy. Najniżej lęgowe nurogęsi stwierdzono na Wisłoce, na granicy
Pogórza Ciężkowickiego i Strzyżowskiego, na wys. ok.
202  m n.p.m. Natomiast najwyżej samicę wodzącą młode obserwowano na Porębiance w Gorcach na wys. ok.
515  m n.p.m. (Armatys P., Loch J. – dane niepubl.) i na
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Nurogęś Mergus merganser – samica z pisklętami (fot. Tymoteusz Podwyszyński)

Zbiorniku Czorsztyńskim na wys. ok. 530  m n.p.m. (Kozik B. – dane niepubl.)., a ptaki o nieustalonym statusie
lęgowości obserwowane są niekiedy wyżej, np. ok. 590  m
n.p.m. w Bieszczadach Zachodnich (dane projektu PK).
W okresie przelotów nurogęś spotykana jest w kraju dość licznie, a polskie wody przybrzeżne i śródlądowe
stanowią istotne w skali tej części Europy zimowisko tego
gatunku (Tomiałojć i Stawarczyk 2003; Meissner 2004).
Także w polskich Karpatach w okresie migracji i zimowania nurogęś występuje powszechnie, choć nie tworzy
dużych koncentracji, jak w pozostałej części kraju. Jej
obecność stwierdzono na prawie wszystkich większych
zbiornikach zaporowych (dane projektu PK) oraz na
przynajmniej niektórych większych rzekach (Czyż 2000).
Zimujące osobniki pochodzić mogą w dużej części z populacji lokalnej, gdyż dane projektu PK z lat 2011–2015
wskazują, że w okresie grudzień–marzec łącznie na
wszystkich karpackich zbiornikach zaporowych spotkać
można przeciętnie 200–450 osobników, z największymi
koncentracjami stwierdzanymi w grudniu. Dodatkowo
większość (ponad 60%) ptaków przebywa w tym okresie na zbiornikach w dorzeczu Dunajca (Rożnowski,
Czchowski, Czorsztyński i Sromowiecki) i Raby (Dobczycki), a te właśnie dorzecza grupują największe popu-
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lacje lęgowe. Nie jest jednak znana całkowita liczebność
zimowej populacji nurogęsi w regionie z uwagi na brak
danych z rzek, które są głównymi zimowiskami w czasie,
gdy zbiorniki pozostają skute lodem.

Liczebność
W polskich Karpatach nurogęś jest nielicznym lub bardzo
nielicznym gatunkiem lęgowym. Aktualnie, na podstawie
wyników inwentaryzacji PK, liczebność gatunku w regionie można oszacować na 250 (100–430) par lęgowych
(Tab. 7.1.1). Wartość ta dobrze koresponduje z niedawnym oszacowaniem wielkości karpackiej populacji w Polsce (200–270 par lęgowych; Kajtoch, Bobrek 2014). Mniejsza precyzja obecnej oceny w porównaniu z poprzednim,
eksperckim oszacowaniem, wynika z formalnego sposobu
obliczenia przedziału wartości estymowanej, uwzględniającego zmienność wyników uzyskanych z przestrzennego
próbkowania w całym zasięgu polskiej części Karpat.
Najważniejszym regionem występowania nurogęsi
jest Pogórze Środkowobeskidzkie, w tym przede wszystkim dolne partie karpackiego biegu Dunajca i Sanu, a także Wisłoki i Wisłoka. Drugim ważnym regionem są Beski-

dy Zachodnie, gdzie nurogęś gniazduje przede wszystkim
w dorzeczu Raby i środkowego Dunajca (Tab. 7.1.1). Te
dwie rzeki pełnią kluczową rolę dla utrzymania populacji zasiedlającej zachodnią część polskich Karpat, na co
wyraźnie wskazywały już wcześniejsze dane (Kajtoch i in.
2010; Kajtoch, Bobrek 2014; Kajtoch i in. 2014), gdyż to tu
rozpoczęła się intensywna kolonizacja regionów górskich
przez tego tracza. Lęgowe populacje nurogęsi występują
również w Beskidach Lesistych, skoncentrowane w dorzeczu górnego Sanu, oraz miejscami na Pogórzu Zachodniobeskidzkim. W Beskidach Środkowych i Obniżeniu
Orawsko-Podhalańskim gniazdują nieliczne pary, a w Tatrach brak tego gatunku zupełnie. Należy tutaj zwrócić
uwagę, że część populacji karpackiej nurogęsi zasiedla
graniczne odcinki rzek między Pogórzami a Kotliną Sandomierską (tzw. próg karpacki). Stanowiska traczy z tych
fragmentów dolin nie były uwzględniane w inwentaryzacji prowadzonej w ramach projektu PK z uwagi na ich położenie poza przyjętymi granicami Karpat, niemniej ptaki
te stanowią jedną populację z osobnikami gniazdującymi
w polskich Karpatach. Przykładem jest ok. 20 par nurogęsi zasiedlających typowo podgórską dolinę środkowej
Raby między Dobczycami a Bochnią, która na tym odcinku leży już poza granicami Pogórza Zachodniobeskidzkiego (Kajtoch i in. 2010, 2014).
Z powodu aktualnego wzrostu liczebności nurogęsi
i pojawienia się populacji w południowej Polsce, w tym
w Karpatach (Tomiałojć, Stawarczyk 2003; Kajtoch i in.
2010; Kajtoch i Bobrek 2014), nawet stosunkowo niedawne oszacowania wielkości krajowej populacji tego
gatunku (np. 900–1000 par; Chylarecki i Sikora 2007)
są już nieaktualne. Nowsze oszacowania ogólnokrajowe
(Mohr, Kajtoch 2015; Chodkiewicz i in. 2015) są wyższe
i wskazują raczej na gniazdowanie w Polsce 1300–1500

lub nawet 1500–2000 par. Populacja nurogęsi z terenu
polskich Karpat stanowi więc ok. 15–20% krajowej populacji tego gatunku.

Zagęszczenie
Na podstawie wyników projektu PK stwierdzono, że przeciętne zagęszczenie par lęgowych na karpackich rzekach
i potokach wynosi 0,5 (0,2–0,8) pary/10 km cieku (N=141
odc.). Zdecydowanie najwyższe wartości tego parametru,
blisko 5-krotnie wyższe niż przeciętne, uzyskano na największych rzekach (o ponad 30-metrowej szerokości).
W wyraźnie niższych zagęszczeniach nurogęsi gniazdują
na ciekach mniejszych, o szerokości 5–30 m, natomiast
na najwęższych potokach (3–5  m szerokości) gatunek ten
prawie nie występuje (Tab. 7.1.1).
Przeciętna wartość zagęszczeń uzyskanych w ramach
projektu PK w skali całego regionu jest niższa od wartości uzyskiwanych lokalnie. Przykładowo na średniej wielkości górskiej rzece (Łososina w Beskidzie Wyspowym)
stwierdzono 0,9 pary/10 km (Kajtoch 2012), a różnica jest
jeszcze bardziej wyraźna, gdy porównamy je z wartościami podawanymi dla licznie zasiedlonych, dużych zlewni
karpackich – Raby i Dunajca, gdzie średnie zagęszczenia
populacji wynoszą od 1,5 do 8,1 pary/10 km w zależności od roku i rozmiarów koryta rzecznego (Kajtoch, Piestrzyńska-Kajtoch 2005b; Kajtoch i in. 2010, 2014; Wilk,
Mazgaj 2016), przy czym należy pamiętać, że najwyższe
zagęszczenia stwierdzano tam już na progu karpackim.
Najwyższe wartości zagęszczeń tego gatunku (lokalnie
nawet do 3 par/1 km rzeki) związane są z półkolonijnym
gniazdowaniem w optymalnych fragmentach dolin na
progu karpackim (Kajtoch 2013a).

Ryc. 7.1.1. Rozmieszczenie nurogęsi w okresie lęgowym (lata 2000–2015), w siatce kwadratów 10×10 km.
Fig. 7.1.1. Breeding distribution of the Goosander (years 2000–2015) in a grid of 10×10 km squares.
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Tab. 7.1.1. Liczba zinwentaryzowanych odcinków 5-km (N) i parametry populacji nurogęsi w polskiej części Karpat. R – rozpowszechnienie
– procent powierzchni, na których stwierdzono gatunek. Zagęszczenie i liczebność populacji w poszczególnych makroregionach i w całym
regionie oraz zagęszczenie w wyróżnionych klasach szerokości cieku – wartość szacowana z dolną (DPU) i górną (GPU) granicą 95-procentowego przedziału ufności. b.d. – brak danych, oszacowanie wartości parametru nie było możliwe.
Table 7.1.1. Number of surveyed 5-km river sections (N) and parameters of the Goosander’s population in the Polish Carpathians. R – occupancy
– percentage of plots in which the species was observed. Density (2) and population numbers (3) in each of the macroregions (1), in the whole region
(5), and for different classes of river width (6–8) – an estimate (4) with the lower (DPU) and upper (GPU) 95% confidence interval limit. b.d. – no data,
estimation of the parameter was not possible.
Zagęszczenie [par/10 km] (2)
Region (1)

N

R [%]

14

29

Beskidy Środkowe

9

Beskidy Zachodnie

Wartość
szacowana (4)

Liczebność [par] (3)

DPU

GPU

0,4

0

1,0

11

b.d.

b.d.

41

24

0,7

Łańcuch Tatrzański

3

0

Obniżenie Orawsko-Podhalańskie

9

Pogórze Środkowobeskidzkie
Pogórze Zachodniobeskidzkie

Wartość
szacowana (4)

DPU

GPU

20

0

40

b.d.

b.d.

b.d.

b.d

0,2

1,4

80

30

130

0

0

0

0

0

0

0

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d

48

31

0,8

0,2

1,4

140

70

240

17

35

0,4

0

1,1

10

0

30

141

26

0,5

0,2

0,8

250

100

430

szerokość rzeki 3–5  m (6)

–

–

0

0

0,1

–

–

–

szerokość rzeki 5–30  m (7)

–

–

0,4

0,2

0,7

–

–

–

szerokość rzeki >30  m (8)

–

–

2,4

1,3

3,4

–

–

–

Beskidy Lesiste

polska część Karpat (5)

Na Wyspach Brytyjskich zagęszczenia nurogęsi
w okresie wiosennym (marzec–kwiecień) na rzekach są
dość zbliżone do tych uzyskanych w Karpatach i wynoszą
– w zależności od regionu – od 0,4 do 5,4 osobnika/10  km
biegu rzeki (Gregory i in. 1997). Natomiast w Skandynawii, gdzie nurogęsi gniazdują głównie na jeziorach, zagęszczenia populacji lęgowej osiągają wartości 0,1–3,4
pary/km2 (Marti, Lammi 1997).

Trend populacji
Nurogęś jest gatunkiem zwiększającym liczebność
i zasięg w Karpatach, w szczególności w polskiej części
tego pasma. Pierwsze lęgi nurogęsi w polskich Karpatach lub na progu karpackim odnotowano w 1999 roku
nad Rabą, Dunajcem i Olzą przy granicy z Czechami
(Kondêlka 2000; Šuhaj i in. 2003, Kajtoch i in. 2010,
2014), chociaż ptaki te prawdopodobnie gniazdowały
tam już wcześniej, ponieważ już ok. 2000 roku na Rabie
stwierdzono kilkanaście par (Kajtoch i in. 2010), a w latach 80. XX wieku odnotowano pierwsze efemeryczne
lęgi w Karpatach ukraińskich (Poluda 1991). Ekspansja
nurogęsi w pierwszym etapie objęła wzrost populacji na
Rabie i Dunajcu, gdzie ok. 2006–2007 roku doszło do jej
wysycenia. W międzyczasie wzmogła się ekspansja tery-
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torialna w dorzecza innych rzek karpackich. Już wcześniej (2003–2004 r.) ekspansja zaowocowała pierwszymi
lęgami na Słowacji, Węgrzech i w Rumunii, a także ponownymi na Ukrainie (Kajtoch, Bobrek 2014). Aktualnie gatunek ten prawdopodobnie wysycił już optymalne
siedliska w większości dolin polskich Karpat i lokalnie
w Karpatach czeskich i zachodniej Słowacji, natomiast
dalsza ekspansja trwa we wschodniej Słowacji, Rumunii
i na Ukrainie (Kajtoch, Bobrek 2014). Należy podkreślić
dość znaczne fluktuacje liczebności lokalnych populacji
wywoływane zarówno zjawiskami naturalnymi (np. powodzie – straty w lęgach, ale i wzrost liczebności w latach
po powodzi w efekcie renaturalizacji siedlisk rzecznych;
Kajtoch, Figarski 2013), jak i pracami hydrotechnicznymi, które eliminując odpowiednie siedliska gniazdowe
i żerowiska, powodują spadek liczebności lub zanik lokalnych stanowisk (Figarski, Kajtoch 2015).

Ocena stanu rozpoznania
Populację nurogęsi w polskich Karpatach należy uznać
za dobrze rozpoznaną. Najdokładniej poznane są populacje zasiedlające dorzecza Raby i Dunajca (Kajtoch i in.
2010, 2014). Dane projektu PK pozwoliły na uzupełnienie wiedzy na temat rozmieszczenia i liczebności gatunku

w polskich Karpatach. Celowe jest natomiast wykonanie
inwentaryzacji populacji zasiedlających próg karpacki na
odcinkach rzek granicznych z Kotliną Oświęcimską i Sandomierską (środkowe biegi Soły, Skawy, Wisłoki, Wisłoka
i Sanu), jako że stanowiska te stanowią integralną część populacji karpackiej, prawdopodobnie wciąż izolowanej od
stanowisk gatunku nad środkową Wisłą i dolnym Sanem
(Tomiałojć, Stawarczyk 2003; Mohr i in. 2007). Aspektem
wartym zbadania jest również przynależność genetyczna
karpackiej populacji nurogęsi oraz przepływ genów między populacjami: północnoeuropejską, alpejską, bałkańską i karpacką. Filogeografia gatunku (Hefti-Gautschi i in.
2009) dowodzi, że populacje północnoeuropejskie i alpejskie są odrębne genetycznie przynajmniej w odniesieniu
do DNA mitochondrialnego, co stanowi argument za odrębną ochroną tych dwóch populacji, podobnie może się
okazać w przypadku populacji karpackiej. Biologia lęgowa
populacji karpackiej wymaga także szczegółowych badań,
ponieważ zapewne znacznie odbiega od biologii rozrodu
populacji nizinnych, a także alpejskich (gniazdujących na
jeziorach). Dotyczy to zarówno fenologii gniazdowania,
wyboru miejsc lęgowych, jak i zachowań socjalnych.

2. Wybiórczość siedliskowa
Nizinna populacja nurogęsi zasiedla przede wszystkim
śródleśne jeziora oligotroficzne oraz doliny większych
rzek z brzegami porośniętymi lasami łęgowymi (Mohr
2001, 2003). Czynnikami limitującymi obecność lęgowych nurogęsi na polskim niżu jest dostępność czystych
wód z bogatą ichtiofauną oraz drzewostanów w otoczeniu
zbiorników wodnych lub rzek ze starszymi okazami drzew
dziuplastych stanowiących naturalne miejsca lęgowe
(Mohr 2001, 2003). W innych częściach zasięgu nurogęsi
gniazdują także nad górskimi oligotroficznymi jeziorami
(Alpy) i na górskich rzekach (Szkocja, Bałkany) (Marquiss, Duncan 1994; Marinković i in. 2008; Keller 2009).
W polskich Karpatach nurogęś zasiedla przede
wszystkim doliny rzek i większych potoków o podgórskim
charakterze, tj. ze żwirowymi, rzadziej kamienistymi bądź
piaszczystymi aluwiami w korycie tworzącymi wyspy i odsypy przybrzeżne, często powodującymi powstawanie koryta roztokowego, składającego się z kilku równoległych,
połączonych koryt, a ponadto otoczonych skarpami, na
ogół gliniastymi (Kajtoch i in. 2014). Większa część po-

Karpacka dolina Dunajca, ze żwirowymi łachami, wyspami i brzegami porośniętymi lasami łęgowymi, stanowi jedną z ważniejszych ostoi
lęgowych nurogęsi w regionie (fot. Tomasz Wilk).
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Ryc. 7.1.2. Rozmieszczenie wysokościowe nurogęsi: (1) – procentowy udział punktów obserwacyjnych zasiedlonych przez gatunek
(słupki); (2) – liczba skontrolowanych punktów obserwacyjnych
(punkty).
Fig. 7.1.2. Altitudinal distribution of the Goosander: (1) – percentage
of survey points occupied by the species; (2) – number of observation
points (dots); (3) – altitude (mamsl).

pulacji karpackiej zasiedla doliny dużych (Dunajec, San)
i średnich rzek, ale niekiedy gatunek ten występuje na małych ciekach o szerokości ok. 5  m i głębokości minimalnej
ok. 0,5  m (Kajtoch i in. 2010; Kajtoch, Bobrek 2014). Niższe rozpowszechnienie gatunku nad mniejszymi ciekami
jest prawdopodobnie wypadkową dostępności odpowiednich siedlisk i bazy żerowej oraz hydromorfologii potoków, które w wyżej położonych partiach Karpat są mniej
odpowiednie do gniazdowania dla nurogęsi z uwagi na
wartki nurt, który może utrudniać wodzenie piskląt i ich
żerowanie oraz daje mniejsze możliwości ukrycia. Praktycznie wszystkie miejsca lęgowe tego gatunku zlokalizowane są w odcinkach dolin porośniętych zwartymi lasami
łęgowymi lub przynajmniej nadbrzeżnymi zadrzewieniami topolowymi lub wierzbowymi. Nurogęś mniej chętnie
zasiedla fragmenty dolin porośnięte inicjalnymi zadrzewieniami wierzbowymi (łozowiskami) oraz doliny odlesione – w takich przypadkach w bliskim otoczeniu dolin
muszą się znajdować lasy lub zadrzewienia (Kajtoch i in.
2014). Ptaki te wyjątkowo gniazdują w starych parkach
podworskich (Armatys P., Loch J. – dane niepubl., Kajtoch
Ł. – dane niepubl.). Nie ma odpowiednich badań identyfikujących miejsca gniazdowe nurogęsi karpackich, ale
prawdopodobnie ptaki te wykorzystują głównie wykroty
i nory w brzegach, natomiast rzadziej dziuple w drzewach
z uwagi na niewielki udział starych drzew w dolinach
rzecznych. Nie stwierdzono, by ptaki te zasiedlały budki lęgowe, specjalnie wywieszane dla tego gatunku (Zb.
Dobczycki, Pełka J. – dane niepubl.), co prawdopodobnie
wynika z dostępności naturalnych miejsc gniazdowych.
Z uwagi na preferencje pokarmowe istotnym czynnikiem
wpływającym na występowanie tych ptaków jest obecność
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bogatej bazy żerowej – zarówno ichtiofauny stanowiącej
pokarm ptaków dorosłych i podrośniętych młodych, jak
i bezkręgowców wodnych, będących istotnym pokarmem
piskląt. Pośrednio tracze są więc zależne od przejrzystości
i jakości wód rzecznych oraz naturalności samych koryt
rzek. Z uwagi na brak badań nie wiadomo, jakie zasoby
żerowiskowe są konieczne do pomyślnego odchowania
młodych, można jedynie domniemywać, że optymalnymi obszarami do wodzenia piskląt są miejsca z płytką
wodą, prawdopodobnie stanowiące refugia dla narybku
i bezkręgowców wodnych. Obserwacje terenowe wskazują, że istotnym elementem miejsc wodzenia młodych
piskląt jest obecność wysp, na których ptaki młode mogą
odpoczywać i prawdopodobnie nocować, oraz wykrotów
na brzegach lub w nurcie rzeki, pod którymi małe pisklęta
chowają się w przypadku zagrożenia. Wykazano, że gatunek ten preferuje odcinki koryt rzecznych o naturalnym
charakterze i znacznym pokryciu brzegów lasami łęgowymi, unika natomiast fragmentów koryt uregulowanych
i nieotoczonych lasem (Kajtoch i in. 2014). Nurogęś może
więc być gatunkiem wskaźnikowym w określaniu stopnia
naturalności koryt i całych dolin rzek podgórskich i górskich (Kajtoch i in. 2014). Jednocześnie nie wykazano, by
gatunek ten unikał sąsiedztwa zabudowy i dróg, chociaż
częściej występuje z dala od infrastruktury drogowej (np.
mostów), ale jest to zapewne pośrednio bardziej związane z większym stopniem uregulowania takich cieków niż
z bliskością ludzi (Kajtoch i in. 2014). Nurogęsi rzadko
odbywają lęgi na zbiornikach zaporowych (Zb. Dobczycki, Gwiazda R. – dane niepubl.; Zb. Czchowski, Kajtoch  Ł.
– dane niepubl.; Zb. Czorsztyński, Kozik B. – dane niepubl.), gdzie prawdopodobnie gniazdują w skarpach lub
sztucznych obiektach hydrotechnicznych (np. w rurze
odpływowej). Powyższe parametry siedliskowe dotyczą
głównie miejsc, gdzie obserwowano samice wodzące świeżo wyklute młode, a więc pośrednio najczęściej otoczenia
miejsc gniazdowych. Natomiast rodziny z podrośniętymi młodymi mogą być spotykane na wszelkiego typu
ciekach, także o korytach uregulowanych i położonych
w odlesionych dolinach. Wynika to z biernego i czynnego
przemieszczania się stad rodzinnych, wywołanego prądem wody, wezbraniami, płoszeniem się ptaków, a przede
wszystkim poszukiwaniem dobrych żerowisk dla piskląt.
Ptaki dorosłe w sezonie lęgowym – samice nielęgowe i te,
które utraciły lęgi, oraz samce po okresie toków – mogą
być spotykane na wodach wszystkich typów, w tym często
na zbiornikach żwirowni, na stawach rybnych i zbiornikach zaporowych, gdzie przemieszczają się w poszukiwaniu zasobnych żerowisk oraz by odbyć pierzenie (Kajtoch
Ł. – dane niepubl.).
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Ryc. 7.1.3. Zmienne siedliskowe istotnie wyjaśniające występowanie nurogęsi na poziomie siedliska rzecznego. Zależność prawdopodobieństwa występowania od: a – szerokości koryta; b – zmienności szerokości koryta; c – stopnia regulacji koryta, wykreślona dla
maksymalnej szerokości rzeki. Linia ciągła – przewidywane średnie
prawdopodobieństwo występowania, linie przerywane – 95-procentowe przedziały ufności dla średniej (uwzględniające zmienność wynikającą z efektu losowego).
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Wyniki analizy wymagań siedliskowych uzyskanych
w oparciu o dane projektu PK wykazały, że dla populacji
nurogęsi zasiedlającej polską część Karpat istotne znaczenie miała przede wszystkim szerokość koryta – gatunek
ten występował głównie na rzekach szerokich, preferując jednocześnie te o konsekwentnie niskiej zmienności
szerokości – prawdopodobieństwo występowania na rzekach o mocno zmiennej szerokości koryta na odcinku
było najniższe (Ryc. 7.1.3a, b, Zał. 4). Ponadto nurogęś
wyraźnie rzadziej występowała na odcinkach silniej uregulowanych (Ryc. 7.1.3c, Zał. 4). Wnioski te generalnie
potwierdzają dotychczasową wiedzę na temat preferencji siedliskowych tego gatunku wskazaną powyżej. Wytłumaczenia wymaga jedynie unikanie rzek o zmiennej
szerokości koryta. Najprawdopodobniej jest to efekt fragmentacji koryt rzecznych poprzez ich regulację na wielu
względnie krótkich odcinkach (np. na zakolach, gdzie
dochodzi do obrywania brzegów), co jednocześnie prowadzi do znacznego zawężenia szerokości koryta, które
w warunkach naturalnych jest znacznie szersze i urozmaicone pod względem struktury (obecność odsypów, wysp
i skarp preferowanych przez ten gatunek).

Fig. 7.1.3. Significant environmental predictors of the Goosander’s occurrence at level of river  habitat. Relationship between the probability of occurrence (2) and following factors: a – width of the river  (1);
b – variation of the river width (1); c – index of the river regulation (1)
(relationship presented for the highest river width). Continuous line
– predicted, mean probability of occurrence, dashed line – 95% confidence intervals of the mean value (which take into account variation
related to the random effect).

U nurogęsi trudno mówić o wielkości terytoriów lęgowych, ponieważ ptaki te właściwie nie bronią granic
terytoriów, jedynie samce w okresie toków zachowują
się agresywnie wobec innych samców na zajmowanych
fragmentach koryt rzecznych (Mohr 2003). Gniazdujące i wodzące pisklęta samice nie wykazują zachowań
agresywnych wobec innych samic, a czasami gniazdują
półkolonijnie, w skupieniach kilku gniazd na niewielkim
obszarze. Ponadto samice często wodzą młode, niekiedy
w różnym wieku, w stadach rodzinnych (żłobkach) należących do 2–3 samic.

3. Zagrożenia
Karpacka populacja nurogęsi zagrożona jest przez pięć
głównych grup czynników.

Regulacja i przegradzanie koryt rzecznych
Regulacje koryt rzecznych oraz tzw. prace utrzymaniowe
(działania mające na celu zabezpieczenie lub odtworzenie
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istniejącej wcześniej infrastruktury hydrotechnicznej) są
głównym zagrożeniem dla karpackiej populacji nurogęsi. Modyfikacje koryta rzecznego polegające na upraszczaniu jego przebiegu, struktury brzegów oraz usuwaniu
naturalnych elementów rzeki, takich jak martwe drzewa
i aluwia, powodują, że koryto rzeczne przestaje pełnić
rolę miejsca lęgowego (brak nor, wykrotów), bezpiecznego schronienia dla ptaków młodych (brak kryjówek
i miejsc odpoczynku), a także żerowiska (z uwagi na
znaczne zubożenie ichtiofauny i fauny bezkręgowców
wodnych) (Figarski, Kajtoch 2015). Odcinki uregulowane mogą stać się suboptymalnym miejscem gniazdowym
w efekcie erozji wodnej, która systematycznie niszczy
umocnienia hydrotechniczne, szczególnie na rzekach
górskich i podgórskich. Koryta uregulowane mogą być
wykorzystywane przez ptaki dorosłe i stada rodzinne, ale
na ogół jedynie jako szlaki przemieszczania się między
optymalnymi siedliskami w korycie rzeki.

Odlesianie dolin rzecznych i nadmierna eksploatacja
lasów łęgowych
Odlesianie dolin rzecznych ma miejsce głównie przy okazji prowadzenia prac hydrotechnicznych – przeciwpowodziowych. Przeważnie dotyczy to jedynie wąskiego pasa
zadrzewień przy samym korycie, wycinanego w czasie
prowadzenia tego typu prac. Poważniejsze skutki ma lokowanie żwirowni, piaskowni lub wyrobisk gliny w dolinach rzek podgórskich, przeważnie w zakolach rzek z bogatymi pokładami tych kopalin, które jednocześnie są na
ogół porośnięte płatami lasów łęgowych – powoduje to
konieczność ich wycięcia. Na mniejszą skalę, ale bardziej
systematycznie, zadrzewienia łęgowe zubożane są przez
pozyskiwanie drewna przez lokalną ludność, głównie na
opał. Powoduje to przerzedzanie lasów łęgowych i ubytek
drzew starszych mogących stanowić miejsca lęgowe dla
traczy (dziuple).

Zanieczyszczanie i eutrofizacja wód
Zanieczyszczenia wód, które mają miejsce na rzekach
karpackich, dotyczą na ogół nielegalnych zrzutów ścieków komunalnych, które trafiając do rzek, pogarszają
jakość wody, m.in. przyczyniając się do jej eutrofizacji.
Problem ten potęgowany jest przez liczne ujęcia wodne
zmniejszające znacznie przepływ wody w rzekach, co
w efekcie powoduje zanik miejsc bytowania ryb, szczególnie niebezpieczny w miejscach tarlisk i koncentracji
narybku, a także potęgujący eutrofizację płytkich i wolno płynących wód w okresie późnowiosennym i letnim.
Zjawisko to jest szczególnie widoczne poniżej zapór na
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rzekach, w tym poniżej zbiorników zaporowych, które
istnieją już na większości szerszych rzek karpackich. Zanieczyszczenia w połączeniu z eutrofizacją wód stanowią
poważne zagrożenie dla bogactwa gatunkowego i wielkości populacji ryb oraz bezkręgowców wodnych związanych z siedliskiem górskich i podgórskich rzek, stanowiących bazę pokarmową traczy.

Zalewanie dolin rzecznych w okresie lęgowym poprzez zrzuty wody ze zbiorników zaporowych
Zrzuty wód ze zbiorników zaporowych w okresie lęgowym (kwiecień–czerwiec, szczególnie w maju), które
mają miejsce w celu zrobienia rezerwy po wiosennych
roztopach i opadach, powodują niejednokrotnie zalewanie koryt rzecznych. Nawet krótkotrwałe, ale znaczne
podniesienie poziomu wód w rzekach w okresie lęgowym
powoduje istotne, niekiedy całkowite straty w lęgach ptaków gniazdujących w korytach rzecznych, w tym nurogęsi. Co prawda gatunki gniazdujące w korytach są ewolucyjnie i ekologicznie przystosowane do okresowych
wezbrań i powodzi i mogą szybko odbudowywać straty
(lęgi powtarzane, w siedliskach zastępczych, zwiększenie
sukcesu lęgowego w latach po powodziach, Kajtoch, Figarski 2013), niemniej te adaptacje związane są z nieregularnymi, a nie corocznymi stratami, jak to może mieć
miejsce w efekcie corocznych zrzutów wód ze zbiorników
zaporowych. Ponadto naturalne wezbrania na karpackich
rzekach na ogół mają miejsce na przedwiośniu i w lecie
(Ziemońska 1973), a więc poza głównym okresem gniazdowania ptaków.

Płoszenie ptaków w okresie lęgowym
Płoszenie ptaków w okresie lęgowym jest głównie skutkiem ubocznym pozyskania drewna lub kopalin oraz rajdów pojazdami spalinowymi w okresie zakładania gniazd
i wysiadywania jaj (marzec–maj). Natomiast rekreacyjne
przebywanie ludzi w korytach rzecznych rozpoczyna się
dopiero od czerwca, a więc już pod koniec okresu wodzenia piskląt.

4. Metody ochrony
Nurogęś nie jest gatunkiem narażonym lub zanikającym w polskich Karpatach. Jest to względnie nowy ptak
lęgowy w górach, a jego ekspansja terytorialna i demograficzna trwa (Kajtoch i in. 2010). Niemniej z uwagi na
wymagania siedliskowe i dwuśrodowiskowość (Kajtoch

i in. 2014) gatunek ten jest potencjalnie dość wrażliwy
na negatywne zmiany środowiskowe, dlatego też wymaga
podejmowania działań ochronnych. Ochrona nurogęsi
w polskich Karpatach powinna się generalnie sprowadzać do ochrony siedlisk, które gatunek ten wykorzystuje
w okresie lęgowym (zarówno koryt rzecznych, jak i nadrzecznych lasów łęgowych), poprawienia jakości wód
w rzekach karpackich oraz utrzymania lub poprawienia
zasobów rybostanu.
Główne cele i działania zabezpieczające status
ochronny nurogęsi można sformułować następująco:

Cel I. Zachowanie siedlisk lęgowych gatunku – naturalnych koryt i dolin rzecznych, oraz umożliwienie ich
samoistnego odtwarzania się
Działanie I.1. Zaniechanie regulacji naturalnych fragmentów dolin rzek i potoków na pogórzach i w Beskidach, a także prowadzenia prac utrzymaniowych poza
odcinkami znajdującymi się w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy, infrastruktury komunikacyjnej i innych
obszarów zurbanizowanych.
Działanie I.2. Wstrzymanie odlesiania dolin rzecznych,
szczególnie w efekcie lokalizacji kopalni odkrywkowych
żwiru, piasku lub gliny, a także przy okazji prowadzenia
prac regulacyjnych. Wprowadzenie efektywnej kontroli
pozyskania drewna w lasach łęgowych, szczególnie na
gruntach prywatnych.
Działanie I.3. Wprowadzenie efektywnej kontroli pozyskania kopalin z koryt rzecznych i egzekwowanie prawa
wobec nielegalnego wywożenia żwiru i piasku.
Działanie I.4. Wyznaczenie w miejscach koncentracji
lęgów nurogęsi form ochrony przyrody – użytków ekologicznych bądź rezerwatów, obejmujących koryta rzeczne
i przyległe lasy łęgowe. Z uwagi na silną pozytywną korelację występowania i liczebności nurogęsi z naturalnością dolin i koryt rzecznych oraz bioróżnorodnością or-

ganizmów nadrzecznych i wodnych (Kajtoch i in. 2014)
miejsca ochrony nurogęsi powinny jednocześnie stanowić refugia dla najlepiej zachowanych siedlisk rzecznych
i nadrzecznych oraz populacji zamieszkujących je organizmów. Ochrona 2–3-kilometrowych fragmentów dolin
powinna utworzyć sieć niewielkich ostoi chroniących
siedliska i populacje takich gatunków.

Cel II. Dążenie do poprawy jakości wód i zwiększenia
różnorodności bazy pokarmowej
Działanie II.1. Właściwe planowanie zabudowy mieszkalnej, budowa oczyszczalni ścieków oraz restrykcyjne
kontrolowanie miejsc nielegalnego zrzutu ścieków komunalnych.
Działanie II.2. Koordynacja działań ochronnych traczy
z działaniami Polskiego Związku Wędkarskiego i lokalnych kół wędkarskich. Z uwagi na potencjalny konflikt
między dążeniami środowiska wędkarskiego do zarybiania i eksploatacji rybostanów rzek karpackich a żerowaniem traczy na rybach konieczne jest wypracowanie
kompromisu w tym zakresie.

Cel III. Ograniczenie negatywnego wpływu zrzutów
wód ze zbiorników zaporowych w okresie lęgowym
nurogęsi
Działanie III.1. Skoordynowanie działań zarządów
wód, w szczególności zarządów zbiorników zaporowych, z wymaganiami ochrony gatunkowej i siedliskowej, a w szczególności odpowiednie planowanie wykonywania zrzutów wód, tak by były one prowadzone poza
okresem lęgowym ptaków, z wyjątkiem sytuacji kryzysowych (powodzie). Zrzuty wód powinny być zakończone najpóźniej z końcem kwietnia, a zrzuty w terminach
późniejszych powinny być rozciągnięte w czasie, tak by
powstałe wezbranie wywoływało jak najmniejsze straty
w lęgach ptaków.
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Rozdział 7.2

Jarząbek
Tetrastes bonasia
Marcin Matysek

1. Występowanie
Rozmieszczenie
Główna, rozległa część zasięgu jarząbka Tetrastes
bonasia (Linnaeus, 1758) w Europie obejmuje wschodnią
i środkową część kontynentu – od Fennoskandii i Rosji po zachodnią Ukrainę, wschodnią Polskę, Słowację
i Karpaty. Drugi rejon występowania, gdzie gatunek ten
zasiedla głównie siedliska górskie, obejmuje środkową
część kontynentu – Alpy, pogranicze Francji i Niemiec
oraz dużą część Półwyspu Bałkańskiego (Hagemeijer,
Blair 1997).
W Polsce jarząbek określany jest jako nieliczny lub
lokalnie średnio liczny, słabo rozpowszechniony gatunek lęgowy (Tomiałojć, Stawarczyk 2003; Bonczar
2007). Główny areał występowania mieści się w pięciu
wyraźnie wyodrębnionych rejonach: południowo-zachodnim, obejmującym Sudety wraz z Pogórzem Sudeckim (Bonczar 2004; Wasiak P. – dane niepubl.),
południowo-wschodnim, obejmującym Karpaty wraz
z Pogórzem Karpackim, oraz lokalnie Kotlinę Sandomierską (Walasz, Mielczarek 1992; Bonczar 2004; Kajtoch i in. 2011), środkowopolskim, obejmującym Góry
Świętokrzyskie i przyległe do nich tereny na wyżynach
Małopolskiej i Śląskiej (Chmielewski i in. 2005; Kościelny, Belik 2006; Beuch S.; Skucha P.; Wasiak P. – dane niepubl.), wschodnim, obejmującym Roztocze (Piotrowska
2006b) i północno-wschodnim, obejmującym rozległe
kompleksy leśne Mazur, Warmii, Suwalszczyzny, Podlasia i Polesia (Różycki i in. 2007; Sikora i in. 2007; Fiedorowicz 2008).
Zasięg występowania jarząbka w polskich Karpatach
jest stosunkowo szeroki i obejmuje wszystkie główne pasma górskie, natomiast gatunek ten jest wyraźnie słabiej
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rozpowszechniony w paśmie pogórzy (Ryc. 7.2.1). Jarząbek został aktualnie stwierdzony na 36% powierzchni
10×10 km (N=253), natomiast na losowo wybranych powierzchniach 2×2 km o znacznej lesistości rozpowszechnienie jarząbka wyniosło 47% (N=260). Najczęściej jarząbek był wykrywany w Tatrach, gdzie obserwowano go
na wszystkich kontrolowanych kwadratach, których było
jednak niewiele (N=4), oraz w Beskidach Lesistych. Rzadziej stwierdzano go w Beskidach Zachodnich i Środkowych. Natomiast najniższe rozpowszechnienie (rzędu
kilkunastu procent) zanotowano na Pogórzu Środkowobeskidzkim i Pogórzu Zachodniobeskidzkim (Ryc.
7.2.1, Tab. 7.2.1). Według Walasza i Mielczarka (1992)
na przełomie lat 80. i 90. XX wieku rozpowszechnienie
jarząbka w Karpatach w siatce pól atlasowych 9×12 km
(N=212) było nieco wyższe niż obecnie i wynosiło 44%,
a na szersze rozmieszczenie tego gatunku w przeszłości
wskazuje również Marchlewski (1948). Aktualnie niższe
rozpowszechnienie wynika raczej z odmiennej metodyki badań, a nie rzeczywistego zmniejszania się częstości
lub zasięgu gatunku w polskich Karpatach. Zasięg występowania w polskiej części Karpat na podstawie danych
projektu PK oszacowany został na 15 230 km2, natomiast
obszar zajmowany to 4580 km2.
Z danych pochodzących z projektu PK wynika, że
jarząbek osiąga wyższe zagęszczenia powyżej 500  m
n.p.m., co determinuje nieliczne występowanie tego gatunku w pasie pogórzy i liczniejsze w strefie regli (Ryc.
7.2.2, 7.2.5). Najczęściej stwierdzany był w przedziale
wysokości od 1200 do 1600  m n.p.m., gdzie frekwencja
stwierdzeń tego kuraka w punktach wynosiła 25–40%
(Ryc. 7.2.3). Jarząbek w Karpatach występuje do wysokości piętra subalpejskiego (Podobiński 1960; Matysek
2013b; Cichocki, Matysek 2015). Najwyżej znalezione
stanowisko tego gatunku zlokalizowane w Tatrach znajdowało się na wysokości ok. 1650  m n.p.m. (Cichocki,

Matysek 2015), jednak ok. 60% tatrzańskiej populacji jarząbka zasiedla lasy od ok. 1100 do 1300  m n.p.m. (Matysek M. – dane niepubl.). Najprawdopodobniej część
populacji jarząbka może występować powyżej górnej
granicy lasu, w strefie kosodrzewiny (Cichocki, Matysek 2015). Wysoko stwierdzony został również w Beskidzie Żywieckim (1275  m n.p.m.; dane projektu PK).
W Alpach szwajcarskich gatunek ten najwyżej był obserwowany na wysokości 2160  m n.p.m., natomiast kurę
wodzącą pisklęta najwyżej obserwowano na wysokości
2060  m n.p.m. (Maumary i in. 2007).
Rozmieszczenie jarząbka w okresie pozalęgowym
jest prawdopodobnie zbliżone do zasięgu lęgowego,
ponieważ jest on gatunkiem wybitnie terytorialnym
i osiadłym (Johnsgard 1983; Bergman i in. 1996). Wielkość areału osobniczego ptaków uzależniona jest od
pory roku oraz siedliska i waha się w szerokich granicach od 2 do 35, a wyjątkowo nawet do 70  ha (Johnsgard
1983; Swenson 1991a; Bergmann i in. 1996; Montadert,
Leonard 2006). Terytoria zimowe najczęściej są zlokalizowane w granicach terytoriów lęgowych lub graniczą
z nimi (Swenson 1991b).

Liczebność
Z uwagi na stosowanie różnych jednostek w ocenie liczebności i zagęszczenia populacji jarząbka dla ujednolicenia cytowane dane innych autorów przeliczono, stosując jako jednostkę liczbę samców.
Na podstawie danych projektu PK liczebność populacji wiosennej jarząbka w Karpatach oceniona została
na 8060 (4000–17 320) samców. Jarząbek najliczniej
zasiedlał Beskidy Lesiste i Beskidy Zachodnie, mniej
licznie Beskidy Środkowe i Pogórze Środkowobeskidzkie, natomiast najmniejsze populacje stwierdzono
w Tatrach, Obniżeniu Orawsko-Podhalańskim oraz na
Pogórzu Zachodniobeskidzkim (Tab. 7.2.1). Wartość
tego oszacowania (8060 samców) dobrze koresponduje
z danymi Kajtocha i in. (2011), którzy na ok. 13% powierzchni polskich Karpat liczebność populacji jarząbka ocenili na 850 do 1150 samców. Jest ona natomiast
wyraźnie niższa niż dane Bonczara (1992), który liczebność populacji w polskich Karpatach oszacował na ok.
17,5 tys. samców, a więc blisko górnej granicy przedziału ufności oszacowania projektu PK (17 320 samców).

Jarząbek Tetrastes bonasia (fot. Grzegorz Leśniewski)
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Przeprowadzona inwentaryzacja populacji jarząbka
w polskich Karpatach wykazała, że uzyskane liczebności są odmienne od dotychczas podawanych (przegląd
w: Wilk i in. 2010) dla karpackich ostoi ptaków. Dane
projektu PK wskazują na wyższą liczebność populacji
niż dotychczasowe oszacowania dla ostoi Beskid Niski, Bieszczady i Góry Słonne (przegląd w: Wilk i in.
2010), a niższą dla Tatr, co jednak może być związane
z niewielką liczbą inwentaryzowanych powierzchni
w tym ostatnim regionie. Całkowita liczebność populacji wiosennej tego gatunku w Polsce oceniona została przez Bonczara (1992) na ok. 35 tys. samców. Natomiast aktualna ocena Chodkiewicza i in. (2015) wynosi
15–20 tys. samców. Dane projektu PK sugerują, że ocena Chodkiewicza i in. (2015) może być nieco zaniżona,
i jednocześnie potwierdzają kluczową rolę Karpat jako
ostoi jarząbka w skali całego kraju.

Zagęszczenie
Średnie zagęszczenie obliczone na podstawie danych z projektu PK wyniosło w skali całego regionu
0,9 (0,1–3,6) samca/km2 powierzchni leśnej. Analiza
zagęszczeń na poziomie makroregionów wykazała, że
największe wartości tego parametru gatunek ten osiąga w Beskidach Lesistych, Beskidach Zachodnich oraz
w Tatrach. Natomiast najniższe zagęszczenia wykazano
w Beskidach Środkowych, w lasach Pogórza Środkowobeskidzkiego i Zachodniobeskidzkiego oraz w Obniżeniu
Orawsko-Podhalańskim (Tab. 7.2.1). Mapa prognozowanych zagęszczeń potwierdza, że szczególnie istotne dla
jarząbka są lasy Beskidów Lesistych, Tatr oraz Beskidu
Sądeckiego i Żywieckiego (Ryc. 7.2.2).
Uzyskane wyniki są niższe niż zagęszczenia dla Beskidów (3,5–4,5 samca/km2) przedstawiane przez Bon-

Ryc. 7.2.1. Rozmieszczenie jarząbka w okresie lęgowym (lata 2000–2015), w siatce kwadratów 10×10 km.
Fig. 7.2.1. Breeding distribution of the Hazel Grouse (years 2000–2015) in a grid of 10×10 km squares.

Ryc. 7.2.2. Prognozowane zagęszczenie populacji lęgowej jarząbka.
Fig. 7.2.2. Predicted breeding population density of the Hazel Grouse.
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Tab. 7.2.1. Liczba zinwentaryzowanych powierzchni 2×2 km (N) i parametry populacji jarząbka w polskiej części Karpat. R – rozpowszechnienie – procent powierzchni, na których stwierdzono gatunek. Zagęszczenie i liczebność populacji w poszczególnych makroregionach
i w całym regionie – wartość szacowana z dolną (DPU) i górną (GPU) granicą 95-procentowego przedziału ufności. Zagęszczenia podano
na powierzchnię leśną.
Table 7.2.1. Number of 2×2 km census plots (N) and parameters of the Hazel Grouse’s population in the Polish Carpathians. R – occupancy – percentage of plots in which the species was observed. Density (2) and population numbers (3) in each of the macroregions (1) and in the whole region
(2) – an estimate (4) with the lower (DPU) and upper (GPU) 95% confidence interval limit. The densities are per forest area.
Zagęszczenie [teryt./km2] (2)
Region (1)

N

R [%]

Wartość
szacowana (4)

DPU

GPU

Liczebność [terytoriów] (3)
Wartość
szacowana (4)

DPU

GPU

Beskidy Lesiste

51

73

2,4

1,0

4,9

4180

2170

8080

Beskidy Środkowe

29

48

0,5

0,2

0,9

540

200

1480

Beskidy Zachodnie

101

53

1,0

0,5

2,2

2730

1460

5140

Łańcuch Tatrzański

4

100

1,2

0,7

1,6

80

10

630

Obniżenie Orawsko-Podhalańskie

8

38

0,2

0,1

0,3

40

0

290

Pogórze Środkowobeskidzkie

53

15

0,2

0,1

0,5

440

140

1370

Pogórze Zachodniobeskidzkie

14

14

0,2

0,1

0,4

40

10

330

260

47

0,9

0,1

3,6

8060

4000

17 320

polska część Karpat (5)

czara (1992) i Kajtocha i in. (2011), ale podobne do wartości podawanych z puszcz północno-wschodniej części
Polski (1–4 samców/km2) (np. Różycki i in. 2007; Fiedorowicz 2008; Tumiel i in. 2013), pogórzy (1,1–1,5 samca/
km2) (Bonczar 1992; Kajtoch i in. 2011) i Tatr (Matysek
– dane niepubl.), które wynoszą średnio w latach o niskim zagęszczeniu ok. 0,6 samca/km2, natomiast w latach
o wysokim zagęszczeniu – ok. 1,4 samca/km2. Według
literatury wiosenne zagęszczenia populacji jarząbka wahają się w szerokich granicach od 1 do 15 samców/km2
(Dronneau 1984). Wiosenne zagęszczenia jarząbka w niżowych lasach wschodniej Polski wynosiły zwykle od
1 do 4 samców/km2 (np. Swensson 1991a; Różycki i in.
2007; Fiederowicz 2008; Tumiel i in. 2013), choć w przeszłości w Puszczy Białowieskiej średnio aż 9,6 pary/km2
(Wiesner i in. 1977). Zazwyczaj wielkość zagęszczenia
populacji zasiedlających góry centralnej i zachodniej
Europy oscyluje wokół 4 par na km2 (2,4–7 par/km2)
(Zbinden 1979; Klaus 1996; Montadert, Leonard 2004).
Najwyższe zagęszczenia, ponad 10 samców/km2, osiągają populacje północnoeuropejskie, np. w Finlandii (Pakkala i in. 1983).

Trend populacji
Dla karpackiej populacji trend jest trudny do określenia, z uwagi na brak stałego monitoringu, jednak wydaje
się, że populacja tego gatunku pozostaje stabilna lub też

dochodzi obecnie do niewielkiego wzrostu liczebności i rekolonizacji opuszczonych w przeszłości terenów
(Bonczar 2009; Kajtoch i in. 2011). Trend populacyjny
jarząbka podlega naturalnym fluktuacjom, gdzie wartości skrajne (minimum i maksimum liczebności) występują co ok. 5–7 lat i mogą różnić się między kolejnymi
latami o 30–40% (Jonsgard 1983; Beshkarev i in. 1994;
Bergmann i in. 1996; Lindström i in. 1996, 1997; Cattadori, Hudson 2000). Głównymi przyczynami corocznych
zmian liczebności jest presja drapieżnicza i niekorzystne
oddziaływanie warunków pogodowych na efektywność
lęgów (Seibold i in. 2013; Saniga 2002b; Matysek M.
– dane niepubl.). W pofragmentowanych lasach jarząbek może lokalnie zanikać, a następnie je rekolonizować,
pod warunkiem że zachowana jest ciągłość zadrzewień
funkcjonujących jako korytarze migracyjne (Kajtoch i in.
2012). Karpacka populacja jarząbka podlega charakterystycznym dla gatunku fluktuacjom liczebności, jednak
przypuszcza się, że w dłuższej skali czasu utrzymuje się
na ustabilizowanym poziomie lub odnotowuje niewielki wzrost liczebności (Bonczar 2008; Kajtoch i in. 2011),
podobnie jak ma to miejsce na Pogórzu Sudeckim i w Sudetach (Wasiak P. – dane niepubl.), z wyłączeniem Karkonoszy (Flousek i in. 2015). Jednakże należy się liczyć
z cyklicznymi i naturalnymi dla tego gatunku okresowymi spadkami liczebności. Pewną sprzecznością są tutaj
szacunki liczebności dawne (Bonczar 1992) i aktualne
(Chodkiewicz i in. 2015; dane PK), ponieważ sugerują
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Jarząbek w polskiej części Karpat preferuje zróżnicowane strukturalnie drzewostany, z wysokimi zasobami leżących, martwych drzew,
a także z rozwiniętym podszytem. Takie miejsca znajduje często w dolinach śródleśnych potoków (fot. Grzegorz Leśniewski).

one 2–3-krotny spadek liczebności gatunku w skali kraju.
Prawdopodobnie jednak różnice te wynikają z odmiennych metod szacowania liczebności.
Opierając się na danych z 21 krajów europejskich
(BirdLife International 2015), można wywnioskować,
że od 1980 roku liczebność i zasięg populacji jarząbka
umiarkowanie się zmniejsza, głównie w krajach Europy Zachodniej i Południowej. Ujemny długoterminowy
trend jego liczebności stwierdzono m.in. we Francji i na
Białorusi oraz w państwach, które leżą wzdłuż łuku Karpat, takich jak Węgry i Słowacja, a dodatni trend zarejestrowano jedynie na Ukrainie.

Ocena stanu rozpoznania
Jarząbek należy do gatunków o skrytym trybie życia,
trudno wykrywalnych (Swenson 1991a; Bonczar 1992),
wymagających zastosowania specjalnych technik inwentaryzacyjnych (Marion i in. 1981; Czuchnowski i in.
2003; Matysek i in. 2015a), dlatego też wiele aspektów
populacyjnych tego gatunku jest słabo rozpoznanych.
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Dane pochodzące z projektu PK po raz pierwszy dotyczą większości makroregionów polskich Karpat i zostały
uzyskane powtarzalną metodyką na losowo wybranych
powierzchniach, a nie za pomocą eksperckiej oceny, jak
w przypadku części danych dla obszarów Natura 2000.
Rozpoznanie rozmieszczenia populacji w skali całego regionu należy uznać za zadowalające, natomiast rozpoznanie liczebności populacji należy uznać za słabe, ze względu na niską precyzję oceny uzyskanej w ramach projektu
PK. Uważa się, że populacja tego gatunku może być niekiedy niedoszacowana z uwagi na to, że część samców nie
reaguje na stymulację głosową (Swenson 1991a), a metody wykorzystywane w PK, ujednolicone na potrzeby
wykrycia większej liczby gatunków ptaków, nie były do
końca odpowiednie dla tak płochliwego i skrytego gatunku jak jarząbek. Skryty tryb życia jarząbka utrudnia również rozpoznanie w warunkach polskich Karpat ekologii
i biologii lęgowej. Najlepiej poznane wydają się preferencje siedliskowe tego gatunku, zarówno w Karpatach (np.
Bonczar 1992; Kajtoch i in. 2012), jak i na niżu Polski
(Różycki i in. 2007; Fiedorowicz 2008).

400
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przedział wysokości [m n.p.m.] (3)

Ryc. 7.2.3. Rozmieszczenie wysokościowe jarząbka: (1) – procentowy udział punktów obserwacyjnych zasiedlonych przez gatunek
(słupki); (2) – liczba skontrolowanych punktów obserwacyjnych
(punkty).
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2. Wybiórczość siedliskowa
Jarząbek jest gatunkiem leśnym, a zdecydowana większość jego populacji zasiedla lasy borealne – tajgę, lub lasy
górskie (Johnsgard 1983; Bergman i in. 1996). Lokalnie
w Karpatach gatunek ten występuje również w strefie kosodrzewiny (Cichocki, Matysek 2015). Według Bonczara
(2004) oraz Bonczara i Kajtocha (2013) siedliskami preferowanymi przez jarząbka są m.in. kwaśne i żyzne buczyny,
w górach także bory świerkowe, a na niżu grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny. W strefie pogórzy gatunek
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Fig. 7.2.4. Importance of the most significant environmental variables
in a model describing the spatial variation of the Hazel Grouse’s population density at a landscape level; (1) – decrease of the model fit.
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Ryc. 7.2.4. Ważność najistotniejszych zmiennych środowiskowych
w modelu opisującym przestrzenne zróżnicowanie zagęszczenia
populacji jarząbka na poziomie krajobrazowym.
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Fig. 7.2.3. Altitudinal distribution of the Hazel Grouse: (1) – percentage
of survey points occupied by the species; (2) – number of observation
points (dots); (3) – altitude (mamsl).

ten jest silnie związany z lasami stokowymi wzdłuż dolin
śródleśnych potoków i wąwozów (Kajtoch i in. 2015a).
Preferuje zwarte kompleksy iglaste i mieszane, ale może
także zasiedlać pofragmentowane, mniejsze kompleksy
leśne, na ogół o powierzchni przekraczającej 400  ha (Kajtoch i in. 2012), o zróżnicowanej strukturze wiekowej,
gatunkowej i znacznej mozaikowatości i heterogenności
siedliska (Fiedorowicz 2008; Różycki i in. 2007; Bonczar
1992; Kajtoch i in. 2011; Mathys i in. 2006). W Karpatach
(podobnie jak w Alpach francuskich; Montadert, Leonard
2004) często zasiedla strefę ekotonu zwartych kompleksów
leśnych z zarastającymi polanami, wiatrowałami, wiatrołomami itp. (Matysek M. – dane niepubl.) lub naturalne
luki w drzewostanach, np. torfowiska, gołoborza (Kajtoch  Ł. – dane niepubl.). Gatunek ten preferuje drzewostany w przedziale wiekowym od 20–40 lat, a także ponad
100-letnie o charakterze naturalnym, z dobrze rozwiniętym podszytem (Swenson 1991a; Bonczar 1992; Montadert, Leonard 2003; Mathys i in. 2006; Fiedorowicz 2008;
Różycki i in. 2007). Jarząbek zasiedla również drzewostany liściaste, pod warunkiem występowania młodszych
klas wiekowych drzew iglastych, pełniących głównie
funkcję osłonową (Montadert, Leonard 2003; Bonczar
2008). W drzewostanach o większym procentowym
udziale drzew iglastych stwierdzono wyższą przeżywal-
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Ryc. 7.2.5. Przebieg zależności zagęszczenia populacji jarząbka od
najistotniejszych zmiennych środowiskowych na poziomie krajobrazowym.
Fig. 7.2.5. Relationship between the Hazel Grouse’s population density
and the most significant environmental variables at a landscape level.
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Ryc. 7.2.6. Zmienne siedliskowe istotnie wyjaśniające występowanie jarząbka na poziomie punktu obserwacyjnego. Zależność
prawdopodobieństwa występowania od: a – zasobności leżącego, martwego drewna; b – udziału świerka i jodły w drzewostanie;
c – obecności i zwarcia warstwy podszytu. Punkty – średnia, wąsy
– zakres 1 błędu standardowego.
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Fig. 7.2.6. Significant environmental predictors of the Hazel Grouse’s
occurrence at an observation point. Relationship between the probability of occurrence (2) and following factors: a – the amount of lying
deadwood (1); b– the amount of spruce and silver fir in a forest stand
(1); c – presence and density of understorey (1). Points – mean, whiskers
– standard error.
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ność ptaków, gdyż siedliska takie ograniczają widoczność
drapieżnikom i zapewniają jarząbkom więcej miejsc do
ukrycia się (Montadert, Leonard 2004). W pofragmentowanych lasach istotnym czynnikiem warunkującym obecność jarząbka jest niewielki stopień izolacji, tj. odległość
płatu siedliska od innych drzewostanów mniejsza niż 1
km, oraz obecność zadrzewionych korytarzy (np. dolin),
łączących kompleksy leśne (Kajtoch i in. 2012). Jednym
z ważniejszych czynników decydujących o wielkości terytoriów jest dostępność i zróżnicowanie odpowiedniej
bazy żerowej. W lasach Beskidu Makowskiego jarząbek
zasiedlał wyłącznie płaty siedliska, w których występowało pięć i więcej gatunków drzew i krzewów (Matysek M.
– dane niepubl.).
Analiza wymagań siedliskowych wykonana na poziomie krajobrazowym na podstawie danych PK wskazuje,
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że jarząbek jest w Karpatach związany głównie z lasami
liściastymi (na wschodzie – np. Beskidy Lesiste), a także
mieszanymi (głównie Beskidy Środkowe i Zachodnie).
Chętnie zasiedla niewielkie wyspy lasów iglastych (szczególnie te o powierzchni powyżej 3 km2) zlokalizowane
w drzewostanach liściastych i mieszanych (Ryc. 7.2.4,
7.2.5). Wyższe zagęszczenia osiąga w relatywnie wysoko
(powyżej 500  m n.p.m.) położonych obszarach, co determinuje nieliczne występowanie tego gatunku w pasie
pogórzy (Ryc. 7.2.5). Według danych projektu PK gatunek ten występował częściej na stokach o ekspozycji północnej i południowej, co jest częściowo zgodne z sytuacją
w Tatrach, gdzie jarząbek preferował ekspozycję południową, natomiast unikał ekspozycji północnej (Matysek
M. – dane niepubl.). Najprawdopodobniej ma to związek z większym nasłonecznieniem stoków południowych
i wcześniejszym zanikaniem pokrywy śnieżnej. Pozytywny wpływ na zagęszczenie tego gatunku w Karpatach ma
również udział terenów otwartych (tzw. uprawy mieszane
według CLC 2006; Ryc. 7.2.5), co w warunkach górskich
może wskazywać na preferowanie obrzeży śródleśnych
łąk, polan, borówczysk,  halizn, wiatrowałów i wiatro-

łomów, co lokalnie potwierdzono również w Beskidach
Zachodnich, a także w Tatrach (Kajtoch Ł.; Matysek
M. – dane niepubl.). Ponadto wyniki analizy wymagań
siedliskowych wykonanej na poziomie punktów obserwacyjnych wskazują, że w Karpatach na występowanie
jarząbka wpływała również pozytywnie zasobność leżącego, martwego drewna o dużych rozmiarach (średnica
>50 cm, Ryc. 7.2.6a) oraz, nieznacznie, ale istotnie, średni
udział jodły i świerka (Ryc. 7.2.6b). Prawdopodobieństwo
występowania jarząbka było też przeciętnie wyższe w lasach z bujniejszym podszytem (Ryc. 7.2.6c). a także wyższe w lasach iglastych, w porównaniu z liściastymi (Zał.
4). Ponadto gatunek ten częściej stwierdzany był we fragmentach nieużytkowanych gospodarczo, lub użytkowanych w sposób nieintensywny. Pozostałe badane zmienne nie wpływały znacząco na jego występowanie (Zał. 4).
Zaprezentowane wyniki analizy wymagań siedliskowych
na poziomie krajobrazowym i punktów obserwacyjnych
współgrają z danymi dotyczącymi populacji tatrzańskiej,
gdzie na występowanie tego gatunku w Tatrach pozytywnie wpływała zasobność martwego drewna oraz obecność drzewostanów młodszych klas wiekowych (do 50
lat) i tych najstarszych, często rozpadających się (w wieku
powyżej 150 lat) (Matysek M. – dane niepubl.).
Wymagania siedliskowe w okresie pozalęgowym
w warunkach karpackich nie są dobrze poznane. Jednak w lasach Beskidu Makowskiego zaobserwowano, że
jarząbki w okresie zimowym częściej były obserwowane
w drzewostanach o większym udziale drzew iglastych
(Matysek M. – dane niepubl.).

3. Zagrożenia
Prawdopodobnie brak jest aktualnych czynników znacząco zagrażających jarząbkowi w skali całego regionu
polskich Karpat. Główne, potencjalne czynniki wpływające negatywnie na liczebność i rozmieszczenie populacji
w polskiej części Karpat to czynniki związane z niewłaściwą strukturą siedliska.

Uproszczanie struktury siedlisk lęgowych
Gospodarka leśna, niezależnie od stanu własności lasu,
w wielu przypadkach powoduje lokalne zubożenie, ujednolicenie struktury gatunkowej i wiekowej drzewostanu.
Ponadto usuwanie z lasów martwego drzewna, głównie
leżącego, wykrotów oraz stert gałęzi powoduje zmniejszenie mozaikowatości środowiska leśnego i w konsekwencji występowanie jarząbka na terenach trudniej

dostępnych do prowadzenia gospodarki leśnej, jak np.
doliny potoków (Kajtoch i in. 2015a). Obecność takich
miejsc zapewnia jarząbkom duże powierzchniowe zróżnicowanie środowiska, które w konsekwencji może się
przekładać na wysoki sukces lęgowy (Bonczar 2004;
Bonczar, Kajtoch 2013; Seibold i in. 2013).

Fragmentacja kompleksów leśnych
Fragmentacja kompleksów leśnych uważana jest za
jedną z głównych przyczyn nierównomiernego rozpowszechnienia jarząbka (Kajtoch i in. 2012; Bonczar
i Kajtoch 2013). Sprzyjać jej może nasilająca się w ostatnich latach rozbudowa dróg leśnych w karpackich lasach (Jermaczek 2015).

Obecność ludzi i płoszenie
Jarząbek należy do gatunków płochliwych (Johnsgard
1983; Bergman i in. 1996), dlatego silna penetracja lasów
w pobliżu miejsca gniazdowania powoduje przepłaszanie
tych ptaków (Bonczar 2004; Kajtoch i in. 2011). Ponadto,
według Bonczara i Kajtocha (2013) negatywnie na sukces
lęgowy może wpływać prowadzenie prac leśnych (zręby,
trzebieże) w trakcie sezonu lęgowego.

Drapieżnictwo
Roczna przeżywalność ptaków wynosi ok. 40% (Bonczar
2004), a średni udział młodych ptaków w populacji jesiennej może się wahać od kilku do 70% (Jonsgard 1983; Leclercq 1988; Litun i in. 1988; Klaus 1995; Bonczar 1992).
Jednym z głównych czynników mogących wpływać na
wielkość strat w lęgach jest jakość (naturalność) siedliska
lęgowego. W ekosystemach leśnych, w których nie prowadzi się zabiegów hodowlanych ukierunkowanych na
pozyskanie drewna, straty w lęgach mogą być kilkakrotnie mniejsze niż w drzewostanach gospodarczych, gdzie
drapieżniki mają łatwiejszy dostęp do lęgu (Seibold i in.
2013). Presja drapieżnicza wywierana na lęgi jarząbka jest
ściśle związana z cyklem liczebności gryzoni. W latach
o dużym zagęszczeniu gryzoni poziom drapieżnictwa na
lęgi jarząbka jest najmniejszy. W latach o małym zagęszczeniu gryzoni straty w lęgach mogą wynosić nawet 82%
(Saniga 2002b; Matysek M. – dane niepubl.).

Czynniki abiotyczne
Niekorzystne oddziaływanie warunków pogodowych
w maju i czerwcu w czasie wysiadywania jaj i wodzenia piskląt jest odpowiedzialne za ok. 20% przypadków
śmierci (Saniga 2002b).
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4. Metody ochrony
Jarząbek jest gatunkiem o prawdopodobnie stabilnej lub
nieznacznie rosnącej populacji, a jego zasięg w skali Karpat się nie zmniejsza (Bonczar 2009; Kajtoch i in. 2011).
Na większości obszaru występowania jarząbka wdrożenie
specjalnych działań ochronnych nie wydaje się konieczne. Natomiast istotna jest realizacja działań ochronnych
mających na celu utrzymanie lub lokalnie poprawienie
aktualnego stanu populacji poprzez poprawę jakości
siedlisk gatunku. Do głównych postulatów ochrony tego
gatunku w Karpatach należy utrzymanie odpowiedniej
struktury gatunkowej, wiekowej i mozaikowatości siedliska leśnego (Bonczar, Kajtoch 2013).

Cel I. Utrzymanie lub poprawa jakości i powierzchni
siedlisk lęgowych o odpowiedniej dla gatunku strukturze
Działanie: I.1. W kolejnych planach urządzenia lasu
w nadleśnictwach zlokalizowanych w Beskidach należy
ująć zapis prowadzenia gospodarki leśnej, opartej na odnowieniach odwzorowujących sukcesję naturalną, pozostawiając na naturalny obsiew gatunki pionierskie, takie
jak leszczyna, olsza, brzoza, jarzębina, osika, wierzba.
Wprowadzenie zapisu utrzymywania i nieusuwania gatunków domieszkowych i pionierskich z litych drzewostanów jednogatunkowych, a w obszarach chronionych
(parki narodowe, rezerwaty) i w drzewostanach referencyjnych bezwzględne pozostawianie bez interwencji obszarów tzw. klęsk żywiołowych. Ponadto wprowadzenie
zapisu pozostawiania naturalnie wydzielającego się martwego drewna (szczególnie leżącego) aż do mineralizacji
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w celu zbliżenia do warunków naturalnych, a tym samym
do zwiększenia heterogenności i mozaikowatości ekosystemów leśnych.
Działanie I.2. Utrzymanie ciągłości przestrzennej lasu,
bezpośredniej bądź poprzez zadrzewione korytarze łączące kompleksy leśne, w celu utrzymania drożności
szlaków migracyjnych.
Działanie I.3. Utrzymanie i niezalesianie gruntów nieleśnych, np. polan śródleśnych, torfowisk, wrzosowisk,
gołoborzy itp.).
Działanie I.4. Zrezygnowanie z grodzenia upraw leśnych
metalowymi siatkami.

Cel II. Zmniejszenie negatywnych skutków antropopresji
Działanie II.1. Bezwzględne egzekwowanie zakazu poruszania się poza wyznaczonymi szlakami turystycznymi
(parki narodowe, rezerwaty przyrody).
Działanie II.2. Bezwzględne przestrzeganie i restrykcyjne egzekwowanie zakazu poruszania się nieuprawnionych pojazdów silnikowych po terenach leśnych.
Działanie II.3. Wstrzymanie prac leśnych w okresie lęgowym (1 maja–15 lipca).

Cel III. Przeciwdziałanie nadmiernej presji drapieżniczej ze strony gatunków obcych
Działanie III.1. Eliminowanie obcych geograficznie gatunków ssaków drapieżnych (np. jenot) będących potencjalnymi drapieżnikami jarząbka.

Rozdział 7.3

Głuszec
Tetrao urogallus
Paweł Armatys, Zbigniew Żurek

1. Występowanie
Rozmieszczenie
Głuszec Tetrao urogallus Linnaeus, 1758 jest największym europejskim kurakiem leśnym, zasiedlającym
przede wszystkim strefę borealną Eurazji, gdzie znajduje
się szeroki, zwarty zasięg jego występowania (BirdLife
International 2015). Wyspowo rozmieszczone populacje europejskie zamieszkują również lasy największych
pasm górskich, tj. Pireneje, Alpy, Karpaty, a także niektóre puszcze na nizinach, głównie we wschodniej części
kontynentu. Zasięg występowania głuszca w całym łuku
Karpat obejmuje dwa izolowane obszary, które znajdują
się we wschodniej i zachodniej części tego łańcucha górskiego (Snow, Perrins 1998; Witkowski i in. 2003; BirdLife International 2015). W obrębie Karpat Wschodnich
gatunek ten zasiedla góry na terenie Ukrainy, m.in. takie
pasma jak Bieszczady Wschodnie, Czarnohora, Gorgany, Czywczyn i Świdowiec (Bashta i in. 1994; Bashta
i in. 2007), oraz Rumunii, w granicach której obecnie
żyje największa część karpackiej populacji głuszca (BirdLife International 2015). Natomiast na terenie Karpat
Zachodnich obszar jego występowania obejmuje południową Polskę, północno-wschodnie Czechy (Bartošová 2000; Hora i in. 2002), a także dużą część Słowacji,
gdzie najliczniejsze populacje zamieszkują Tatry, Niżne Tatry, Wielką i Małą Fatrę oraz Beskidy Słowackie
(Trnka 1997; Saniga 2002c; Demko i in. 2013; Mikolàš
i in. 2015). Taki zasięg głuszca determinowany jest rozmieszczeniem preferowanych siedlisk – rozległych, starych lasów iglastych lub mieszanych, o luźnym zwarciu,
urozmaiconej strukturze i niskim poziomie antropopresji
(Snow, Perrins 1998; Storch 2001; Zawadzka, Zawadzki

2003; Zawadzka 2014). W Polsce głuszec jest gatunkiem
skrajnie lub bardzo nielicznym, występującym lokalnie
(Tomiałojć, Stawarczyk 2003; Głowaciński, Profus 2007;
Zawadzka 2014). Obecnie zasiedla już tylko cztery izolowane obszary (Zawadzka i in. 2015b) obejmujące Puszczę Augustowską (Zawadzka, Zawadzki 2008; Zawadzki,
Zawadzka 2012; Zawadzka i in. 2013b), Puszczę Solską
(Piotrowska 2005, 2008; Piotrowska, Kamola 2008; Stachyra i in. 2012), Bory Dolnośląskie (Merta i in. 2011;
Merta i in. 2013) oraz Karpaty Zachodnie, gdzie żyje najliczniejsza populacja (Żurek, Armatys 2011).
Na terenie polskiej części Karpat głuszec występuje
w trzech makroregionach (Ryc. 7.3.1). Główne jego ostoje
znajdują się w Tatrach i Beskidach Zachodnich (Jamrozy 1991; Walasz, Mielczarek 1992; Cichocki i in. 2008;
Wilk i in. 2010; Żurek, Armatys 2011; Cichocki 2015),
natomiast nieliczne stanowiska stwierdzono również
w obrębie Obniżenia Orawsko-Podhalańskiego (Cichocki i in. 2008). Głuszec nie występuje w paśmie pogórzy
ani w Beskidach Środkowych, a pojedyncze obserwacje
z Beskidów Lesistych dotyczą prawdopodobnie osobników zalatujących ze strony ukraińskiej (Kunysz, Hordowski 2000). Szczegółowych informacji dotyczących
aktualnego rozmieszczenia tego gatunku na omawianym
obszarze dostarczył monitoring kuraków leśnych, realizowany od 2005 roku w ramach projektu: „Ochrona
głuszca Tetrao urogallus i cietrzewia Tetrao tetrix oraz ich
biotopów w polskich Karpatach Zachodnich” (Żurek i in.
2007; Pęksa 2010; Żurek, Armatys 2011). Zebrane dane
wskazują, że w skali polskich Karpat głuszec jest gatunkiem słabo rozpowszechnionym – stwierdzony został
na 36 kwadratach siatki 10×10 km, co stanowi ok. 14%
wszystkich pól (Ryc. 7.3.1). Trzeba przy tym zaznaczyć,
że są wśród nich takie, które obejmują jedynie obrzeża
głównych ostoi lub tereny pomiędzy nimi, gdzie odnotowano zaledwie 1–3 obserwacje. Biorąc pod uwagę wyłącz-
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nie kwadraty, na których głuszec występuje stale i liczniej
(21 pól 10×10  km), jest on bliski niższej kategorii skali rozpowszechnienia, tj. gatunek występujący lokalnie. Zasięg
występowania w polskiej części Karpat oszacowany został
na 4 240 km2, natomiast obszar zajmowany to 705 km2.
W obrębie Tatr obszar bytowania głuszca obejmuje
Łańcuch Tatrzański i niewielki fragment Rowu Podtatrzańskiego. Występuje on na tym terenie nieprzerwanie
od dziesięcioleci, m.in. dzięki możliwości wymiany osobników z dość liczną populacją po stronie słowackiej. Jego
ostoja znajduje się w granicach Tatrzańskiego Parku Narodowego, a ptak ten spotykany jest tu najczęściej w strefie wysokości 900–1550  m n.p.m. Najliczniejsze zgrupowania stwierdzane są w otoczeniu dolin: Rybiego Potoku,
Białki, Suchej Wody, Bystrej, Małej Łąki, Kościeliskiej
i Chochołowskiej (Pęksa i in. 2006; Pęksa 2010; Cichocki 2010b; Cichocki 2015). Populacja tatrzańska po obu
stronach granicy państwowej jest jedną z liczniejszych
w Karpatach Zachodnich, stanowi więc ważne ogniwo
funkcjonowania karpackiej populacji głuszca w Polsce.
Na obszarze Beskidów Zachodnich głuszec występuje w kilku mezoregionach. Ostoją położoną najdalej
na wschód jest Beskid Sądecki z pasmami Jaworzyny
Krynickiej i Radziejowej. W obydwu rejonach gatunek
ten stwierdzano jeszcze pod koniec ubiegłego stulecia,
ale w kolejnych latach obserwacje pochodziły już tylko
z masywu Przehyby. W 2009 roku Nadleśnictwo Nawojowa podjęło działania reintrodukcji głuszca w Beskidzie
Sądeckim. Do chwili obecnej na zboczach Runka wypuszczonych zostało 109 ptaków linii karpackiej, z których
część objęto monitoringiem telemetrycznym (Nadleśnictwo Nawojowa 2013). W Gorcach ostoja głuszca obejmuje centralną, najwyższą część masywu o powierzchni
ok. 3 tys.  ha, w większości objętą ochroną Gorczańskiego Parku Narodowego. Ptaki są spotykane najczęściej

w przygrzbietowych partiach na wysokości 1000–1300  m
n.p.m., porośniętych górnoreglowym borem świerkowym. Ich stwierdzenia poniżej 850  m n.p.m. mają charakter sporadyczny i wynikają prawdopodobnie z przepłaszania ptaków. Poza główną ostoją pojedyncze ptaki
obserwuje się również w paśmie Lubania. Obecnie populacja gorczańska jest jedną z najlepiej poznanych w Polsce
(Bonczar 1998; Żurek i in. 2006; Armatys 2010; Żurek,
Armatys 2013; Żurek i in. 2014). Niestety, jest już niemal
populacją wyspową – w ostatnim ćwierćwieczu, jak wynika z badań, utraciła łączność genetyczną z liczną populacją tatrzańską, a kontakt z populacją policko-babiogórską
poprzez bariery infrastrukturalne jest sporadyczny (Rutkowski, Suchecka 2010, 2012). Częścią populacji gorczańskiej mogą być również głuszce obserwowane w Beskidzie
Wyspowym, ale jak do tej pory nie ma informacji o ich
pochodzeniu. Ptaki te spotyka się w szczytowych partiach
Mogielicy, Ćwilina i Łopienia, a pojedyncze obserwacje pochodzą również ze Śnieżnicy i Szczebla. Łącznie,
w pierwszej dekadzie XXI wieku mogło tu występować
kilka do kilkunastu osobników (Kajtoch i in. 2008, 2011;
Kajtoch, Piestrzyńska-Kajtoch 2006). Obecnie stanowiska te wymagają potwierdzenia, ponieważ zmniejszanie
się i tak już niewielkiej powierzchni dogodnych siedlisk
może w każdej chwili skutkować definitywnym wycofaniem się głuszca z tego regionu.
Na terenie Beskidu Żywieckiego i Śląskiego znajduje
się jeszcze stosunkowo duży i niemal ciągły obszar występowania głuszca, a populacja zasiedlająca ten rejon
jest obecnie prawdopodobnie największą w polskich
Karpatach. Wysoki udział lasów (ok. 70%) zapewnia dobrą sieć korytarzy migracyjnych, co umożliwia wymianę
osobników pomiędzy poszczególnymi subpopulacjami
znajdującymi się zarówno po stronie polskiej, jak i słowackiej. Najbardziej na wschód wysuniętą ostoją w tej

Ryc. 7.3.1. Rozmieszczenie głuszca w okresie lęgowym (lata 2000–2015), w siatce kwadratów 10×10 km.
Fig. 7.3.1. Breeding distribution of the Capercaillie (years 2000–2015) in a grid of 10×10 km squares.
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Głuszec Tetrao urogallus (fot. Grzegorz Leśniewski)

części Beskidów Zachodnich jest pasmo Policy. Kuraki
zasiedlają szczytowe partie grzbietu, którego najwyższe
fragmenty porasta górnoreglowy bór świerkowy, oraz
niżej położone, sztuczne świerczyny wprowadzone na
początku XX wieku (Głodkiewicz 2006; Bielański 2011;
Ciach 2010d). Głuszec występuje również w najwyższej
części masywu Babiej Góry. Powierzchnia ostoi wynosi
tutaj ok. 1500  ha, obejmując głównie drzewostany świerkowe położone powyżej 1000  m n.p.m., a podlegające
ochronie Babiogórskiego Parku Narodowego (Drożdż
2007; Ciach 2010a). W południowo-zachodniej części
Beskidu Żywieckiego omawiany gatunek zasiedla przede
wszystkim dwa pasma górskie: grupę Pilska i Wielkiej
Raczy (Ciach 2010b; Rzońca 2011a). Jest to kluczowy obszar występowania głuszca w tej części polskich Karpat,
gdyż scala ostoje zachodnie Beskidu Śląskiego z ostojami
babiogórską i policką, a także z kompleksem ostoi beskidzkich po stronie słowackiej. Beskid Śląski to zachodni kraniec występowania głuszca w pasmach beskidzkich.
Jego tutejsza ostoja obejmuje nieco ponad 3000  ha w rejonie dwóch masywów górskich: pasma Baraniej Góry
oraz Stożka z Czantorią. Strona zachodnia, na odcinku
od Czantorii do Kiczor, należy do Republiki Czeskiej.
Niezwykle istotnym czynnikiem wpływającym na wystę-

powanie tego kuraka w całym rejonie Beskidu Śląskiego jest prowadzony przez Nadleśnictwo Wisła ośrodek
wolierowej hodowli głuszca (Rzońca 2011b; Rzońca i in.
2012). W ciągu 12 lat działalności w ośrodku wychowano i przekazano do wypuszczenia lub do innych hodowli
826 głuszców (384 koguty i 442 kury). Znaczna ich część
wypuszczona w rejonie Baraniej Góry lub w okolicach
ośrodka jest źródłem stabilizacji występowania gatunku
w tym rejonie Beskidów.
W obrębie makroregionu Obniżenie Orawsko-Podhalańskie głuszec występuje przede wszystkim w mezoregionie Rów Podtatrzański, gdzie znajduje się część jego
tatrzańskiej ostoi. Poza tym nieliczne ptaki obserwowano na terenie Małych Pienin (Armatys 2005–2014) oraz
w borach na wschód od Chyżnego w Kotlinie OrawskoNowotarskiej, gdzie jeszcze w pierwszej dekadzie XXI
wieku stwierdzano trzy tokujące koguty (Cichocki 2010a,
2015). Obecnie stanowisko to wymaga potwierdzenia.
Większość stwierdzeń głuszca pochodzi z obszarów położonych w strefie wysokości 900–1400  m n.p.m.
(średnia 1196, mediana 1200, zakres 450–1650, N=3823;
Armatys 2005–2014). Najwyższe stanowiska w naszym
kraju pochodzą z Tatr i Babiej Góry, gdzie ptaki te obserwuje się aż do strefy przejściowej między świerczyną
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Tab. 7.3.1. Wskaźniki populacji głuszca w polskich Karpatach. Trend populacyjny:  – populacja stabilna,  – wzrost,  – spadek,
 – niewielki spadek. R – populacja odtwarzana ptakami z programu reintrodukcji, „?” – wartości niezweryfikowane w ostatnich dwóch
latach; b.d. – brak danych. Powierzchnia ostoi to obszar stwierdzonego i prawdopodobnego występowania głuszca, określony granicami
dogodnych siedlisk, a nie powierzchnia całego pasma / obszaru chronionego.
Table 7.3.1. Population parameters of the Capercaillie in regions, where the species occurs (1) and in the whole part of polish Carpathians (2). Population numbers – individuals (3), number of lekking sites (4), number of introduced birds (5), area of occurrence (6), density – ind./km2 (7), population
trend (8). Trend:  – population stable,  – increase,  – decrease, – minor decrease; R – population supplemented by birds from reintroduction programme. “?” – values which  have not been confirmed during last 2 years. b.d. – no available data. Area of occurrence – area of confirmed and
probable occurrence of Capercaillie, defined by boundaries of suitable  habitats (this is not the area of the whole mountain range/protected site).
Region
(1)

Liczebność
[os./ind.]
(3)

Liczba
tokowisk
(4)

Liczba os.
Powierzchnia Zagęszczenie Trend
wsiedlonych ostoi [km2]
[os./1 km2] populacji
(5)
(6)
(7)
(8)

Tatry

50–70

11–14

----

130

0,46



Beskid Sądecki – Pasmo Jaworzyny Krynickiej

ok. 15

b.d.

109

25

?

R

Beskid Sądecki – Pasmo Radziejowej + Małe Pieniny

1–5 (?)

b.d.

----

28,5

?

(?)

Gorce (+Beskid Wyspowy)

40–45

5–6

----

31

1,37



Beskid Żywiecki – Pasmo Policy

ok. 40

10 (?)

----

15,5

2,58



Beskid Żywiecki – Pasmo Babiogórskie

35–40

4

----

15

2,5



Beskid Żywiecki – Masyw Pilska i Wielkiej Raczy

50–80

8 (?)

----

45

1,44 (?)



Beskid Śląski

40–50

min. 5

530

30

1,5

R

270–345

35–45

639

~300

1,02



polska część Karpat (2)

górnoreglową a pasem kosodrzewiny, która jest położona
na wysokości ok. 1550–1650  m n.p.m. Natomiast najniższe obserwacje zanotowano w Beskidzie Śląskim – 450  m
n.p.m. (Armatys 2005–2014).
Głuszec jest gatunkiem osiadłym, rozmieszczenie
w okresie całorocznym jest więc podobne, a przystosowanie do trudnych, górskich warunków pozwala mu
przetrwać okres zimowy w obrębie swoich ostoi (Walasz
2000; Saniga 2002c). Ptak ten niechętnie przemieszcza się
na większe odległości. Niemniej jednak zdarzają się pojedyncze obserwacje tego gatunku również poza głównymi
ostojami – zazwyczaj są to ptaki młodociane, najczęściej
samice, migrujące w poszukiwaniu nowych, dogodnych
siedlisk (Zawadzka, Zawadzki 2003). Monitoring telemetryczny prowadzony na dzikich osobnikach w Babiogórskim Parku Narodowym wykazał, że jedna z kur przemieściła się po okresie tokowiska na odległość ponad
30 km w linii prostej (Kuligowska B. – dane niepubl.).
Pojedyncze obserwacje, prawdopodobnie migrujących
osobników, odnotowano np. w polskiej części Bieszczad (Kunysz, Hordowski 2000), Beskidzie Makowskim,
w masywie Kotonia i Stołowej Góry (Kajtoch, Piestrzyńska-Kajtoch 2006; Kajtoch i in. 2008, 2011), Beskidzie
Wyspowym na Śnieżnicy (Cichocki i in. 2008) i Szczeblu
(Mikusek R. – inf. ustna) czy w obrębie Pasma Orawsko-Podhalańskiego (Cichocki i in. 2008).
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Liczebność
Głuszec to w skali regionu polskich Karpat gatunek bardzo
nieliczny, lokalnie skrajnie nieliczny lub nieliczny. Jego
liczebność wiosenną ocenić można obecnie na 270–345
osobników (Zawadzka i in. 2015b; Żurek Z., Armatys P.
– dane niepubl.) (Tab. 7.3.1). W obrębie Tatr żyje 50–70
osobników, a przeważająca część karpackiej populacji
(220–275 osobników) zasiedla kilka ostoi na terenie Beskidów Zachodnich. Pojedyncze osobniki mogą również
również występować w obrębie Obniżenia Orawsko-Podhalańskiego, ale stanowiska te i liczebność ptaków wymagają potwierdzenia. Wcześniejsze dane literaturowe
podawały dla całej populacji karpackiej niższe szacunki liczebności: 150–200 os. (Zawadzka, Zawadzki 2003), 100–
200  os. (Głowaciński, Profus 2007), a w „Atlasie ptaków
lęgowych Małopolski” ocena liczebności dla całego regionu w latach 1985–1991 wskazywała na 200–300 osobników, obejmując jednak liczną populację z Puszczy Solskiej
(Walasz, Mielczarek 1992). Powyższe różnice nie wynikają jednak ze wzrostu liczebności gatunku, ale są efektem
lepszego rozpoznania jego populacji w ostojach górskich
i zasilania niektórych z nich osobnikami z hodowli.
Jednym z czynników wpływających na liczebność
głuszca w Polsce, szczególnie w rejonach przygranicznych, jest kondycja liczniejszej populacji słowackiej. Na

początku XXI wieku jego populację w tym kraju oceniono na 1000–1400 osobników (Saniga 2002c; BirdLife International 2004). Najnowsze dane podają jednak niższe
liczebności: 250–450 samców, czyli 500–900 osobników
(BirdLife International 2015). Z kolei Mikolàš i in. (2015)
szacują liczbę głuszców w ostatnich latach na 650–860
ptaków, a populacje znajdujące się najbliżej polskich granic oceniają na 140–150 osobników w słowackich Tatrach
i 50–80 osobników w regionie Górnej Orawy. Niewielka
populacja karpacka na terenie Czech (Beskid Śląsko-Morawski) w ostatnich latach zanotowała wzrost liczebności
spowodowany prawdopodobnie jej zasilaniem ptakami
wypuszczanymi po stronie polskiej w Beskidzie Śląskim
(Rzońca Z. – inf. ustna).
Liczebność głuszca w obrębie czterech izolowanych
regionów Polski (Karpaty, Puszcza Solska, Puszcza Augustowska, Bory Dolnośląskie) ocenia się łącznie na
430–530 ptaków, z czego na terenie Karpat żyje obecnie ponad 60% jego krajowej populacji (Zawadzka i in.
2015b). W publikacjach z pierwszej dekady XXI wieku,
podsumowujących wiedzę na ten temat, podawane są
nieco wyższe szacunki liczebności: 550–750 os. (Tomiałojć, Stawarczyk 2003), 470–750 os. (Głowaciński, Profus
2007), co może być odzwierciedleniem dynamicznego
zaniku populacji nizinnych w naszym kraju.

Zagęszczenie
Charakter występowania gatunku, w połączeniu z trudnością wyznaczenia rzeczywistych granic miejsc jego
bytowania, nie pozwala w prosty sposób na obliczenie
zagęszczenia populacji. Wiosenne zagęszczenie głuszca
dla całkowitej powierzchni leśnej regionu polskich Karpat zawiera się w przedziale 0,032–0,041 os./km2, natomiast w skali makroregionów wynosi 0,08–0,1 os./km2
w Beskidach Zachodnich i 0,38–0,53 os./km2 w obrębie
Łańcucha Tatrzańskiego z częścią Rowu Podtatrzańskiego (przeliczenia własne). Lokalnie, w przeliczeniu na
powierzchnię potencjalnych siedlisk głuszca w obrębie
poszczególnych ostoi, jego zagęszczenia w Karpatach
w okresie tokowiskowym są jednak wyższe, mieszcząc
się w zakresie od 0,5 os./km2 w Tatrach do 2,6 os/km2
w paśmie Policy (Tab. 7.3.1). W badaniach słowackiej populacji głuszca na terenie Wielkiej Fatry stwierdzono dość podobne zagęszczenia – od 2,3 zimą do
3,1 os./km2 latem w lasach mieszanych oraz od 1,9 wiosną do 5,2 os./km2 latem w świerczynie górnoreglowej
(Saniga 1996b). Natomiast badania w rejonie Małej Fatry
wykazały zagęszczenia od 1,9 zimą do 2,6 os./km2 latem
w lasach mieszanych oraz od 1,5 wiosną do 3,9 os.  km2

latem i zimą w świerczynie górnoreglowej (Saniga
2001a). W nizinnej części kraju zagęszczenia są z reguły
nieco niższe. Przykładowo w Puszczy Augustowskiej na
obszarze występowania gatunku (483 km2) zagęszczenie
w 2005 roku oceniono na 0,10–0,14 os./km2 (Zawadzka,
Zawadzki 2008), natomiast do 2014 roku zmniejszyło się
jeszcze prawdopodobnie o połowę, na co wskazuje odnotowany spadek liczebności (Zawadzka, Zawadzki – dane
niepubl. za Zawadzka 2015). W Puszczy Solskiej wynosi
ono 0,10–0,14 os./km2 w przeliczeniu na całkowitą powierzchnię ostoi ptasiej Natura 2000 (Wilk i in. 2010,
przeliczenia własne).
W porównaniu z innymi ostojami europejskimi zagęszczenia głuszca w Polsce osiągają jedne z niższych
wartości. Najwyższe zagęszczenia w Europie (nawet do
kilkunastu osobników/km2) stwierdzane są w strefie tajgi
skandynawskiej i rosyjskiej. Natomiast w środkowej Europie zarówno populacje nizinne, jak i górskie charakteryzują się zazwyczaj znacznie niższym zagęszczeniem,
osiągającym maksymalnie kilka os./km2. Jego wartości
różnią się nie tylko w zależności od rodzaju siedliska, ale
mogą się również zmieniać w zależności od pory roku.
Często dane wiosenne opierane są tylko na liczbie tokujących kogutów (Zawadzka, Zawadzki 2003).

Trend populacji
Rozrywanie się zwartego zasięgu i zanikanie kolejnych,
izolowanych populacji głuszca w środkowej Europie nasiliło się szczególnie w XX wieku (Storch 2007), w tym
również na terenie Polski, gdzie średnie tempo wymierania wynosiło ok. 200 osobników/10 lat (Głowaciński
2001). Pomimo prawie 20-letniej ochrony gatunkowej
głuszec nadal jest gatunkiem ginącym w naszym kraju.
Tendencje spadkowe nie ominęły także populacji karpackiej, choć wydaje się, że nie są one tutaj tak drastyczne,
jak w innych rejonach Polski. Według literatury liczebność głuszca w XX wieku zmniejszyła się na tym obszarze o ponad połowę (Keller 2000; Zawadzka, Zawadzki
2003), ale aktualne dane (Tab. 7.3.1) pozwalają ocenić,
że spadek ten był mniejszy i wyniósł ok. 35%. Nie wiadomo jednak, na ile oceny liczebności w poszczególnych
okresach były właściwe. Wyższe jej wartości wykazywane
obecnie w porównaniu z danymi z końca XX wieku mogą
być spowodowane lepszym rozpoznaniem gatunku oraz
zasilaniem niektórych ostoi ptakami z hodowli.
W skali długoterminowej trend liczebności głuszca w Karpatach z pewnością należy uznać za spadkowy,
natomiast w ostatnich latach możemy mówić o względnej stabilizacji liczebności gatunku w głównych ostojach
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karpackich (Tab. 7.3.1). W przypadku subpopulacji transgranicznych ich stabilność zawdzięczamy prawdopodobnie łączności z liczniejszymi zgrupowaniami gatunku po
stronie słowackiej, a na stanowiskach w Beskidzie Śląskim
i Sądeckim – zasilaniu populacji osobnikami z hodowli
w Wiśle. Wzrost liczebności w ostojach śląskich jest potwierdzony trwałym powrotem aktywności na pięciu
wcześniej wygasłych tokowiskach oraz odbywaniem lęgów z późniejszą obserwacją przychówku. Trudno jest
natomiast określić obecny trend populacyjny w Beskidzie
Sądeckim, gdyż stwierdzony tu wzrost liczebności jest
z pewnością wynikiem wsiedleń zrealizowanych ostatnio
w paśmie Jaworzyny Krynickiej i może być tylko chwilową poprawą stanu populacji. Zagrożona natomiast wydaje
się populacja z Beskidu Żywieckiego. Wiatrołomy z 2004
roku i następujący po nich gradacyjny rozwój zespołu
kornika drukarza spowodowały zwiększenie intensywności prowadzonego tam pozyskania drewna i innych prac
leśnych, a także są przyczyną zmian w środowisku głuszca
i niepokojenia ptaków na przestrzeni całego roku.
Niewiele jest szczegółowych danych dotyczących historycznego występowania głuszca w Karpatach. Pewne
informacje można znaleźć w nielicznych opisach majątków leśnych bądź uzyskać z przekazów ustnych, np.
starych myśliwych. Biorąc pod uwagę dostępną literaturę z początku XX wieku (Czudek 1931; Domaniewski
1933; Marchlewski 1948), należy sądzić, że głuszec od co
najmniej 100 lat zajmuje w Karpatach podobne rejony
i siedliska, przy czym jego liczebność była wtedy znacznie
wyższa, a zasięg bardziej zwarty. Wodzicki (1851) pisze
o nim: „Na całej linii Karpat tak węgierskich jak galicyjskich, ptaki te są dość pospolitemi; posuwają się do linii
dzielącej drzewo od kosodrzewiny, idą więc nad 4000...”.
Dość szczegółowe dane z Beskidu Śląskiego mówią, że na
początku XX stulecia występowało tam nawet 200–280
głuszców. Gwarantowała to troska właścicieli ziemskich
przejawiająca się m.in. w czynnej ochronie gniazd i silnej
redukcji drapieżników. Później liczebność ta sukcesywnie
spadała (Czudek 1931). Załamanie populacji tego kuraka
w Beskidzie Sądeckim było zapewne związane z intensywnym zagospodarowaniem rekreacyjnym szczytowych
partii Jaworzyny Krynickiej, a były to siedliska najbardziej dogodne dla niego w tamtym rejonie.
Wyraźny trend spadkowy w XX wieku i mała liczebność spowodowały, że głuszca umieszczono na karpackiej
liście zwierząt zagrożonych i uznano za gatunek kluczowy dla tego łańcucha górskiego. Znalazł się on również
w czerwonych księgach wszystkich krajów (z wyjątkiem
Rumunii), na obszarze których występuje w obrębie Karpat (Witkowski i in. 2003). W Polsce (Głowaciński 2001)
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i na Słowacji (Demko i in. 2013) jest uznany za gatunek
zagrożony (EN), w Czechach i na Ukrainie (Shcherbak
1994) – krytycznie zagrożony (CR), a na Węgrzech (Rakonczay 1989) – wymarły w naturze (EW).
Większość europejskich populacji głuszca od ponad
100 lat wykazuje spadek liczebności (Klaus, Bergmann
1994; Storch 2007; Zawadzka, Zawadzki 2003), który
zaznacza się również w ostatnich dekadach (BirdLife International 2004, 2015). Co prawda w XXI wieku ogólny
trend dla populacji głuszca w Europie oceniano jako stabilny (BirdLife International 2004) lub nawet wzrostowy
(BirdLife International 2015), ale prawdopodobnie wynika to tylko ze względnie dobrej sytuacji tego gatunku
w północnej części zasięgu, gdzie liczebność jest najwyższa. Cytowane opracowania wskazują jednak, że nawet
populacje skandynawskie i rosyjska zanotowały w końcu
XX wieku spadek liczebności (Lindén, Rajala 1981; Romanov 1988; Storch 2007; Sirkia i in. 2010).

Ocena stanu rozpoznania
Obecny stan zbadania karpackiej populacji głuszca w Polsce i zajmowanych przez niego siedlisk można uznać za
dobry. Realizowany w latach 2005–2009 projekt „Ochrona głuszca Tetrao urogallus i cietrzewia Tetrao tetrix oraz
ich biotopów w polskich Karpatach Zachodnich” dał
możliwość dokładnego określenia aktualnego rozmieszczenia gatunku oraz przeprowadzenia wstępnego rozpoznania stanu populacji równocześnie we wszystkich ostojach (Żurek i in. 2007; Żurek, Armatys 2011). W trakcie
prowadzonych patroli inwentaryzacyjnych stwierdzenia
kuraków leśnych oraz śladów ich bytowania zapisywano
na kartach obserwacji wraz z opisem wybranych cech
siedliska w najbliższym otoczeniu, m.in. najważniejszych
parametrów drzewostanu. Przy łącznej liczbie ponad 4 tysięcy stwierdzeń dało to obraz typowego siedliska wykorzystywanego przez głuszca na obszarze polskich Karpat
(Żurek, Armatys 2011). Okazał się on w dużym stopniu
zbieżny z parametrami optymalnego siedliska wskazanymi przez opracowany dla tego gatunku indeks HSI (Habitat Suitability Index, Storch 2002), a ocena przydatności biotopów wykonana tą metodą w 2010 roku (projekt
Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków pt. „Krajowy
program ochrony głuszca”) w wybranych ostojach karpackich wiedzę tę potwierdziła (Kaszuba 2011). W ostatnich
latach w parkach narodowych (Babiogórski, Gorczański
i Tatrzański) oraz w rejonie reintrodukcji głuszca w Beskidzie Sądeckim i Śląskim prowadzony jest monitoring
genetyczny populacji oraz prace inwentaryzacyjne wzbogacające wiedzę m.in. o liczebności i kondycji genetycznej

poszczególnych subpopulacji, przemieszczaniu się ptaków pomiędzy ostojami, a także wielkości areałów osobniczych. Uzyskano również informacje na temat zagrożeń, których oddziaływanie może mieć znaczący wpływ
na spadek liczebności gatunku, również w Karpatach.
Niemniej jednak konieczne są dalsze działania monitorujące zmiany liczebności górskich populacji oraz jakości zajmowanych przez nie siedlisk, w tym jej zweryfikowanie poprzez wykonanie inwentaryzacji HSI w całym
karpackim zasięgu występowania głuszca. Potrzebne są
również badania z szeroko pojętej ekologii gatunku mogące pomóc w planowaniu działań ochronnych.

2. Wybiórczość siedliskowa
Wymagania siedliskowe głuszca były przedmiotem wielu
badań prowadzonych na obszarach górskich środkowej
Europy (Storch 1993, 2001, 2002; Saniga 1996a, 1996b,
2001, 2002a, 2003a, 2003b 2004b; Bollmann i in. 2005,
2008; Graf i in. 2005, 2006; Mikoláš i in. 2013), Skandynawii (Rolstad, Wegge 1987; Angelstam 2004; Miettinen

i in. 2008) oraz Szkocji (Picozzi i in 1992; Summers i in.
2004a, 2007). Wynikiem prac zrealizowanych w niemieckich Alpach było opracowanie indeksu HSI (Habitat
Suitability Index), służącego do oceny przydatności siedlisk dla tego gatunku (Storch 2002), który wykorzystano
m.in. do oceny siedlisk w wybranych ostojach karpackich
(Krzan 2011; Czaja i Habel 2011; Latoń 2011; Bielański
2011; Rzońca 2011a) i w Puszczy Augustowskiej (Brzezicki i in. 2011, 2012).
Głuszec jest gatunkiem puszczańskim związanym
ze starymi lasami iglastymi i mieszanymi strefy klimatu umiarkowanego. Na terenie Polski populacje nizinne
zamieszkują stare, wilgotne i świeże bory bagienne, gdzie
dominującym gatunkiem jest sosna, a domieszkę stanowi
świerk oraz gatunki liściaste (Zawadzki i in. 1999; Piotrowska 2005, 2008; Piotrowska, Kamola 2008; Zawadzka, Zawadzki 2008; Brzezicki i in. 2011, 2012; Zawadzki,
Zawadzka 2012). Natomiast populacje górskie występują przede wszystkim w starszych borach świerkowych,
miejscami z domieszką jodły i buka (Saniga 2001, 2004b;
Cichocki i in. 2008; Kajtoch i in. 2011; Żurek, Armatys
2011). Istotnymi elementami determinującymi występowanie głuszca, oprócz wieku i składu gatunkowego drze-

Typowe siedlisko głuszca w ostoi gorczańskiej (fot. Zbigniew Żurek).
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Ryc. 7.3.2. Dominujący gatunek drzewa stwierdzany w miejscach
obserwacji głuszca (N=3261) na terenie polskich Karpat (Armatys
2005–2014; Żurek, Armatys 2011).
Fig.7.3.2. Dominant tree species at locations, where Capercaillie  has
been observed in polish Carpathians (Armatys 2005–2014; Żurek,
Armatys 2011). (1) – dominant tree species; from left – spruce, beech,
silver fir, mountain ash, dwarf mountain pine; (2) – % of observations.
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wostanu, jest również jego struktura przestrzenna (Storch
2001). W małej skali przestrzennej najważniejszymi parametrami środowiska leśnego, istotnymi dla głuszca, są:
wiek i zwarcie drzewostanu, udział gatunków iglastych,
pokrycie powierzchni podrostem i podszytem, obecność
młodników, wysokość roślinności runa, a w nim udział
borówki. W górach znaczenie ma również topografia terenu, a przede wszystkim wysokość n.p.m. i nachylenie
stoku (Storch 2002).
W polskich Karpatach obecność głuszca związana
jest z występowaniem preferowanego przez niego świerka
tworzącego z domieszką jodły, buka i jarzębiny drzewostany górnoreglowe (w Tatrach także z udziałem limby,
modrzewia i kosodrzewiny). Jest on widywany również
w lasach mieszanych strefy przejściowej między reglami,
ale w miejscach z wysokim udziałem świerka i borówki w runie (Ryc. 7.3.2). Podobną zależność wykazano
w badaniach nad preferencjami siedliskowymi głuszca
na Słowacji (Saniga 2001, 2004). Wybiera on drzewostany w fazie optymalnej i terminalnej, o zwarciu luźnym
i przerywanym, ewentualnie umiarkowanym (Ryc. 7.3.3).
Na obszarach objętych ochroną ścisłą często są to mocno
rozrzedzone, rozpadające się świerczyny z pojawiającym
się naturalnym, kępowym odnowieniem. Największa liczba obserwacji pochodzi z drzewostanów w IV–VI klasie
wieku (60–120 lat), co w przypadku populacji karpackich
prawdopodobnie wynika z małej powierzchni drzewostanów starszych (Ryc. 7.3.4), występujących przede
wszystkim na obszarach chronionych (parki narodowe,
rezerwaty przyrody) (Armatys 2005–2014; Żurek, Armatys 2011). Ponadto pożądanym elementem siedliska są
także niewielkie (do 2  ha) płaty upraw leśnych lub młodników, gdzie głuszec w okresie zimowym chętnie żeruje.
Jego występowaniu nie sprzyjają natomiast rozległe zręby
i inne jednorodne powierzchnie otwarte, dlatego w trakcie prowadzonych cięć istotne jest pozostawianie kęp żywych lub martwych drzew (tzw. przestojów).
W optymalnym biotopie głuszca pokrycie podszytu
i podrostu nie powinno przekraczać 20% (suboptymalnie 20–40%), utrzymując naturalną strukturę grupową,
co zapewnia odpowiednie warunki do przemieszczania
się ptaków w drzewostanie oraz wczesnego dostrzeżenia
zbliżającego się zagrożenia. Małe zwarcie koron drzew
oraz odpowiednia struktura podszytu i podrostu zapewniają także dobre warunki świetlne w dnie lasu, a przez to
sprzyjają występowaniu borówki czarnej i innych krzewinek wrzosowatych. Ich liczny udział (optymalnie >40%)
w roślinności runa jest jednym z najważniejszych parametrów siedliska głuszca (Storch 2002). Istotna jest również wysokość roślinności runa, której wartość optymalna
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Ryc. 7.3.3. Zwarcie drzewostanu stwierdzane w miejscach obserwacji głuszca (N=3056) na terenie polskich Karpat (Armatys
2005–2014; Żurek, Armatys 2011).
Fig.7.3.3. Canopy cover at locations, where Capercaillie  has been observed in polish Carpathians (Armatys 2005–2014; Żurek, Armatys
2011). (1) – canopy cover classes; from left – no cover, loose, uneven,
moderate, complete; (2) – % of of observations.

zawiera się w przedziale 20–50 cm. Cennymi elementami
różnicującymi strukturę przestrzenną biotopu są drzewa
o rozbudowanych koronach, tzw. rozpieracze, obumarłe, stojące drzewa, a także złomy i wykroty. Głuszce potrzebują również niewielkich, odkrytych miejsc na tzw.
kąpiele piaszczyste oraz żwiru kalcytowego na gastrolity.
W okresie wczesnowiosennym chętnie uzupełniają swą
dietę mrówkami, więc obecność mrowisk również pozytywnie wpływa na ich występowanie (Brzezicki i in. 2011,
Zawadzka i in. 2013a).
Tokowisko w górach to obszar ok. 20  ha starego
drzewostanu o luźnym lub przerywanym zwarciu, z co
najwyżej pojedynczymi podrostami, położony w partiach przygrzbietowych lub na wypłaszczeniach stoku.

Obejmuje on arenę tokową i zlokalizowane w pobliżu
drzewa noclegowe. Ważnym elementem środowiska są
pojedyncze pniaki, wykroty lub powalone drzewa wykorzystywane przez koguty w toku naziemnym (Żurek,
Armatys 2011; Zawadzka 2014). Gniazda są zakładane
w drzewostanie o strukturze podobnej do rejonu tokowiska, osłonięte pojedynczym podrostem lub karpą oraz
gęstą roślinnością runa. Głównym elementem maskującym jest kryptyczne ubarwienie kury (Zawadzka, Zawadzki 2003; Zawadzka 2014).
Ponieważ głuszec jest gatunkiem osiadłym, a koguty są ściśle związane z zajmowanym areałem, lokalna
populacja, w zależności od liczebności i rejonu, zajmuje od kilku do kilkudziesięciu tysięcy hektarów dogodnych siedlisk. Jej struktura socjalna oparta jest na
grupach złożonych z kilku do kilkunastu osobników
skupionych w promieniu 2–5 km wokół tokowisk, które w polskich ostojach oddalone są od siebie średnio
o 3–5 km (Zawadzka 2014), przykładowo w Gorcach
odległość ta wynosi średnio 3,7 km (1,0–7,1 km) (Żurek, Armatys 2013).
Wielkość całorocznych areałów osobniczych zależy
od struktury i jakości siedliska, zmienia się też w zależności od pory roku. Dane literaturowe wskazują na znaczną
zmienność tego parametru w różnych rejonach występowania głuszca (Zawadzka, Zawadzki 2003). Przykładowo
badania telemetryczne w Alpach Bawarskich wykazały,
że samce i samice w ciągu całego roku wykorzystywały
obszar ok. 550  ha (132–1207  ha). Kury przebywały średnio 1,3 km od tokowiska, natomiast koguty od grudnia
do maja w odległości 0,5 km, a w pozostałej części roku
w promieniu 7,3 km od tokowiska (Storch 1995). Młodsze koguty zajmują zazwyczaj większe rewiry (Klaus i in.
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Ryc. 7.3.4. Wiek drzewostanu w miejscach obserwacji głuszca
(N=2929) na terenie polskich Karpat (Armatys 2005–2014; Żurek,
Armatys 2011).
Fig.7.3.4. Age of forest stand at locations, where Capercaillie  has been
observed in polish Carpathians (Armatys 2005–2014; Żurek, Armatys
2011). (1) – class of forest age; (2) – % of of observations.

1986; Wegge, Larsen 1987). W Norwegii młode samce w okresie letnim zajmowały areały o powierzchni
700–870  ha, a starsze (biorące udział w rozrodzie)
– 73–316  ha (Klaus i in. 1986). Areał dojrzałego koguta
w okresie godowym wynosi więc przeciętnie ok. 1 km2
i składa się z części dziennej (żerowanie, odpoczynek),
oddalonej do 1 km od tokowiska, oraz znacznie mniejszego terytorium tokowego (zapady, toki) obejmującego
część areny tokowej (Wegge i in. 2013, za: Zawadzka i in.
2015b). Kury raczej nie mają ścisłych terytoriów, ich areały osobnicze nakładają się na areały kogutów, a także innych kur. Prawdopodobnie wybierają dogodne dla siebie
fragmenty ostoi gwarantujące im dostępność pożywienia
i bezpieczeństwo – w okresie przedtokowiskowym i samych toków bytują w rewirach najmocniejszych kogutów blisko centrum tokowiska (Zawadzka i in. 2015b).
Możliwe, że właśnie obecność kur wyznacza położenie
samej areny tokowej, gdyż obserwowane są zawsze w jej
centrum. Lokalizacja aren tokowych w ramach jednego
tokowiska w poszczególnych latach tylko nieznacznie się
zmienia. Różnice te mogą wynosić od kilkudziesięciu do
kilkuset metrów i są niezależne od zmian w strukturze
siedliska (Żurek, Armatys 2013). Po okresie godów koguty zwiększają obszar bytowania, nie walcząc już o jego
utrzymanie, natomiast kury wyszukują miejsce na gniazdo w odległości od kilkudziesięciu metrów do kilku kilometrów od tokowiska (Zawadzka, Zawadzki 2003). Areał
kury wodzącej pisklęta jest niewielki, przykładowo w badaniach na terenie Norwegii obejmował on powierzchnię 20–30  ha (Klaus i in. 1986).
Wydaje się, że każda subpopulacja głuszca w Karpatach dla stabilnego występowania potrzebuje powierzchni przynajmniej 3–4 tysięcy hektarów dogodnego biotopu. W Gorcach częściowo już izolowana populacja,
zachowując od pokoleń trwałość występowania, zajmuje
aktualnie ok. 3,1 tys.  ha. Trwałość mogą zapewnić także
mniejsze powierzchnie biotopu (min. 1,5 tys.  ha), jeżeli
populacje je zasiedlające pozostają w układzie metapopulacyjnym (następuje wymiana osobników między poszczególnymi subpopulacjami).
Głuszec jest gatunkiem osiadłym, ale w sezonie wykorzystuje różne fragmenty środowiska w obrębie swojego areału osobniczego (Zawadzka, Zawadzki 2003).
Zachowanie takie jest związane m.in. ze zróżnicowaniem sezonowym pobieranego przez głuszca pokarmu
oraz różną jego dostępnością w ciągu roku (Saniga
2002a), a także z rocznym cyklem życiowym tych ptaków. W trakcie toków (marzec–kwiecień) głuszce mają
wyraźnie mniejszą skłonność do dyspersji i trzymają się
w pobliżu tokowiska, natomiast w okresie późniejszym
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ich areały osobnicze znacznie się powiększają, gdyż ptaki
w czasie pierzenia, gnieżdżenia się i wodzenia młodych
potrzebują innego niż w okresie godowym charakteru
przestrzeni (konieczność ukrycia się). Niewiele jest danych literaturowych o sezonowych zmianach preferencji
siedliskowych głuszca z obszaru Karpat Zachodnich. Badania takie na terenie ostoi słowackich prowadził Saniga (1996b, 2001, 2004b). Gatunek ten był przez cały rok
obserwowany w obrębie trzech siedlisk: górskiego lasu
mieszanego (Św-Bk-Jd) 850–1270  m n.p.m., górnoreglowego boru świerkowego 1250–1530  m n.p.m. oraz kosodrzewiny, jednak proporcje ich wykorzystania w trakcie
sezonu były różne. Wykazano m.in., że wiosną (III–V)
zarówno koguty, jak i kury preferowały górskie lasy mieszane, a nieco rzadziej przebywały w borach świerkowych. Z kolei świerczyny były częściej odwiedzane przez
koguty w okresie jesiennym (X–XI) i zimowym (XII–II).
W Gorcach nie odnotowano wyraźnych różnic w wykorzystaniu siedlisk na przestrzeni roku, a głuszce zajmują
niemal wyłącznie drzewostany z dużym udziałem świerka w reglu górnym (bory górnoreglowe) i w strefie przejściowej między reglami (Armatys 2005–2014; Żurek, Armatys 2011). W ostojach o dużej presji zbieraczy jagód
obserwuje się przemieszczanie ptaków w spokojniejsze
rejony ostoi (obserwacje własne). Mogą to być niekiedy
siedliska suboptymalne, np. buczyny, ale zawsze z licznymi kępami owocującej borówki czarnej.

3. Zagrożenia
Trwały trend spadkowy populacji głuszca niemal w całym zasięgu europejskim, także w Polsce, jest efektem
negatywnego wpływu na ten gatunek całego kompleksu
czynników. Należą do nich pochodne ludzkiego oddziaływania (np. zmiany siedliskowe, drapieżnictwo, płoszenie), a także abiotyczne czynniki klimatyczne.

Zagrożenia biotyczne
Drapieżnictwo
Drapieżniki mają znaczny wpływ zarówno na przeżywalność ptaków dorosłych, jak i na obniżenie sukcesu
lęgowego (niszczenie lęgów) głuszca. W ostatnich dekadach na terenie Karpat, jak i w wielu rejonach Europy,
znacznie zwiększyła się liczebność i presja drapieżników
oportunistycznych, głównie lisa, co przede wszystkim
jest wynikiem stosowania szczepionek przeciwko wście-
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kliźnie (w Polsce od 1993 r.), a także spadku popytu na
naturalne futra i zmian środowiskowych (Storch 2001,
2007; Zawadzka, Zawadzki 2003; Merta i in. 2007; Watson, Moos 2008; Żurek, Armatys 2011; Zawadzka 2014).
Oddziaływanie lisa i kuny, jako naturalnych elementów ekosystemu, stwierdzane było od dawna (Wodzicki
1851), jednak z pewnością w ostatnim czasie presja ze
strony tych gatunków znacznie wzrosła. Są one najczęściej wymieniane jako przyczyna strat w lęgach, śmiertelności piskląt i ptaków dorosłych, co potwierdzono
w różnych rejonach Europy (Marcström 1988; Kurki
i in. 1997; Storch 2001, 2007; Saniga 2002b; Baines i in.
2004; Merta i in. 2007; Watson, Moos 2008; Zawadzka, Zawadzki 2008; Merta i in. 2013; Zawadzka 2014).
Gniazda głuszca są niszczone również przez inne gatunki zwierząt, m.in. borsuka, jenota, niedźwiedzia brunatnego, dzika oraz ptaki krukowate, głównie kruka i sójkę
(Krupka i in. 1994; Saniga 2002b, 2003a, 2003b; Zawadzka, Zawadzki 2003; Merta i in. 2008). Dorosłe osobniki
mogą padać ofiarą głównie lisa, kun, rysia, a także ptaków szponiastych i sów, m.in. jastrzębia, orła przedniego, bielika i puchacza (Storch 2001; Saniga 2003a; Zawadzka, Zawadzki 2008; Merta i in. 2013, Zawadzka
2014; Armatys 2014), choć dla żadnego z tych drapieżników głuszec nie jest podstawowym elementem diety.
Istotną w skali lokalnej presję wywieraną przez jastrzębia stwierdzono podczas monitoringu telemetrycznego
reintrodukowanej populacji głuszca w Borach Dolnośląskich (Merta i in. 2013), a znaczny wpływ tego gatunku
na populację głuszca odnotowano również w Finlandii
(Thonberg 2001). Większa presja ptasich drapieżników
skierowana jest na mniejsze kury, pomimo że kontrastowo ubarwione koguty są prawdopodobnie szybciej przez
nie dostrzegane.

Spadek zmienności genetycznej
Bezpośrednią przyczyną wymierania głuszca może być
zbyt niska jego liczebność w izolowanych populacjach
(Segelbacher i in. 2003). Stanowiska, gdzie występuje nie
więcej niż 100 ptaków bez możliwości kontaktu z inną
populacją, są narażone na ekstynkcję z powodu ograniczania zmienności puli genetycznej i ujawnianie efektów
depresji inbredowej (Storch 2007; Rutkowski 2008; Rutkowski i in. 2009; Zawadzka 2014). Badania genetyczne
wszystkich krajowych populacji głuszca wykazały spadek
zmienności genetycznej, tak więc zjawisko to charakteryzuje także populacje karpackie, wśród których najniższą
zmiennością genetyczną cechuje się populacja gorczańska, w związku z jej znaczną izolacją przestrzenną (Rutkowski i in. 2005; Rutkowski 2010, 2012).

Zagrożenia antropogeniczne
Zmiany siedliskowe związane z prowadzeniem gospodarki leśnej
Utrzymanie stabilnej populacji głuszca w drzewostanach górskich nie musi zakładać konieczności rezygnacji z działań gospodarczych w ekosystemach leśnych,
gdyż sama zmiana struktury wiekowej drzewostanów
nie jest czynnikiem krytycznym dla głuszca, a lokalizacja tokowisk także nie jest ograniczona wyłącznie do
partii starodrzewu. Jednakże naczelną zasadą powinno
być zachowanie kluczowych elementów jego środowiska
bytowania, gwarantujących spełnienie podstawowych
funkcji życiowych: bazy pokarmowej, dogodnych miejsc
do tokowania i gniazdowania oraz spokoju w okresie
tokowiskowym i wychowu młodych (Sirkiä i in. 2010;
Wegge, Rolstad 2011; Brzeziecki i in. 2012). Działania takie wypracowane w lasach karpackich w latach
2005–2009 zostały uznane za „dobre praktyki w ochronie kuraków leśnych”. W Karpatach nasilona przebudowa
sztucznych drzewostanów świerkowych lub intensywne
cięcia wraz z rozległymi zrębami zupełnymi mogą doprowadzić do fragmentacji dogodnych siedlisk głuszca,

a przez to do częściowej izolacji przestrzennej związanych z nimi grup osobników (Keller 2000; Storch 2001,
2007; Saniga 2003a; Mikoláš i in. 2013).

Zmiany siedliskowe związane z infrastrukturą turystyczną i komunikacyjną
W górskich ostojach kuraków leśnych infrastruktura
rekreacyjna i turystyczna jest dużym zagrożeniem dla
głuszca, gdyż prowadzi do trwałego niszczenia siedlisk
oraz generuje dodatkowe wzmocnienie presji turystycznej (okresowej lub całorocznej). Trasy nartostrad, wyciągów i kolei linowych powodują fragmentację ostoi,
a liny oraz podpory są elementami zwiększającymi bezpośrednie zagrożenie kolizji dla przelatujących ptaków
(Saniga 2003a). Z narciarstwem zjazdowym ściśle wiąże
się również tzw. narciarstwo freeridowe polegające na
jeździe (często wbrew zakazom) poza wyznaczonymi
trasami. Nawet jeden taki przejazd potrafi zdestabilizować hierarchię przedtokowiskową ptaków, a w okresie późnej wiosny doprowadzić do ich rozproszenia się
(Zawadzka 2014). Dlatego w ostojach głuszca i cietrzewia powinien obowiązywać całkowity zakaz budowy
wyciągów narciarskich i tras zjazdowych. W Polsce bu-

Optymalne siedlisko głuszca w polskiej części Karpat to bory świerkowe o luźnym zwarciu, nieznacznym pokryciu podszytem, z dużym
udziałem borówczysk i leżącymi, martwymi drzewami. Beskid Żywiecki (fot. Tomasz Wilk).
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dowa nartostrad stanowi poważne zagrożenie dla populacji kuraków leśnych, m.in. w Tatrach (Zwijacz-Kozica
2008) oraz w Karkonoszach i Górach Izerskich (Pałucki
A. – dane niepubl.). Zagrożeniem jest również nielegalna
budowa dacz i domków rekreacyjnych na gruntach prywatnych, a także budowa lub modernizacja ciągów komunikacyjnych w ostojach. Szeroka, utwardzona droga,
którą regularnie poruszają się pojazdy, jest czynnikiem
mocno ograniczającym przydatność takiego fragmentu
ekosystemu dla głuszca (Summers i in. 2007). Natomiast
sam element duktu leśnego, użytkowanego ekstensywnie
poza okresem rozrodu, może być w biotopie głuszcowym
elementem pozytywnym, wykorzystywanym przez kuraki (prześwietlenie zwartego kompleksu leśnego, źródło
gastrolitów).

Płoszenie ptaków
Głuszec wykazuje dużą wrażliwość na obecność człowieka w ostojach. Płoszenie wpływa na kondycję ptaków,
a w konsekwencji na ich przeżywalność i udatność lęgów.
Oprócz strat energetycznych uciekających osobników
płoszenie zwiększa również zagrożenie ze strony drapieżników, a także ryzyko kolizji z siatkowymi ogrodzeniami
upraw leśnych (Baines, Summers 1997; Saniga 2003a;
Żurek, Armatys 2011; Zawadzka 2014). W terenach
o dużej penetracji ludzi głuszce znaczną część dziennego
czasu tracą na ukrywanie się, a konsekwencją są zaburzenia wzrostu i obniżenie kondycji piskląt (Dzięciołowski
1989). Badania przeprowadzone w Alpach, Schwarzwaldzie oraz Górach Izerskich wykazały, że w okresie zimowym głuszce reagują wybitnie negatywnie na zwiększoną
antropopresję (wzrasta stężenie kortykosteronu – hormonu stresu), a przez to są bardziej podatne na inne zagrożenia (Thiel i in. 2008). Zagrożenia związane z płoszeniem są powodowane m.in. przez turystów, w tym
narciarzy, szczególnie poruszających się w porze toków
(wieczornych zapadów oraz od świtu do godz. 7–8 rano),
a także poza szlakami i trasami zjazdowymi. Istotnym
niebezpieczeństwem dla kuraków jest również nielegalne „rozjeżdżanie” ich ostoi, w tym także tokowisk, przez
użytkowników quadów, skuterów śnieżnych i motocykli
crossowych (Żurek i Armatys 2011). Obecnie problem
ten narasta i dotyczy już wszystkich ostoi głuszca (dane
własne). Odrębną formą turystyki jest tzw. birdwatching,
czyli wyprawy w celu obserwowania lub fotografowania
ptaków. Szczególnie atrakcyjne jest prowadzenie obserwacji tokowisk kuraków leśnych (Saniga 2003a). Nielegalni przewodnicy, chcąc zaspokoić żądania tego typu
„turystów”, zwykle stwarzają zagrożenie dla prawidłowego przebiegu toków, co w polskich Karpatach stwier-
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dzono m.in. na Policy i w Gorcach. Negatywny wpływ
płoszenia może być także związany z gospodarką leśną,
której efekt nasila się wraz z jej intensyfikacją i używaniem przy pozyskaniu drewna kombajnów zrębowych
typu „harvester”. Wprowadzanie w okresie zimowo-wiosennym w trakcie wykonywania prac leśnych ciężkiego
sprzętu oraz dużej liczby robotników istotnie podnosi
poziom niepokoju wśród ptaków i zwykle prowadzi do
rozproszenia ich zgrupowań, a czasem nawet do opuszczenia przez nie rejonu tokowisk.

Zbieractwo runa leśnego
Zbieranie owoców runa leśnego jest zagrożeniem drugoplanowym, lokalnie mającym jednak istotne znaczenie (szczególnie w ostojach nizinnych). W górach, gdzie
proces dojrzewania jagód nie jest równoczesny na całym
terenie, a młode osobniki posiadają już zdolność latania,
stadka rodzinne potrafią znaleźć miejsca spokojne, bez
zbieraczy (Żurek, Armatys 2011). Problemem jest jednak
nawet chwilowe niepokojenie i przepłaszanie głuszców,
gdyż wpływa ono negatywnie na ich kondycję, zwiększając równocześnie narażenie na drapieżnictwo. Natomiast
pozostawiona przez zbieraczy ilość owoców runa wydaje
się wystarczająca dla zaspokojenia potrzeb ptaków, gdyż
jeszcze w okresie wczesnozimowym spotyka się na krzewinkach niezjedzone owoce (obserwacje własne).

Kłusownictwo
Od czasu objęcia głuszca ochroną gatunkową nie są znane z terenu Karpat przypadki nielegalnego pozyskiwania głuszców oraz ich zniesień (dane własne). Aktualnie
zagrożenie to można więc ocenić jako potencjalne. Nie
znaczy to jednak, że takie pojedyncze przypadki nie mają
miejsca, gdyż wartość rynkowa dorosłego osobnika jest
znaczna.

Zagrożenia abiotyczne
Globalne zmiany klimatyczne
Ocieplenie klimatu (wzrost średniej temperatury rocznej) pociąga za sobą zmiany w siedliskach leśnych. Efektem może być m.in. zmiana składu gatunkowego drzewostanów na korzyść ciepłolubnych gatunków siedlisk
lasowych (spadek procentowego udziału świerka na korzyść jodły i buka), a także przesuwanie się zasięgów pionowych pięter roślinnych. Procesy takie zachodzą m.in.
w Gorcach, co potwierdza długoletni monitoring zbiorowisk leśnych (Chwistek 2010). Zmiana zakwaszenia gle-

by pociąga za sobą spadek udziału borówek w runie leśnym na rzecz trzcinnika, maliny i innych jeżyn. Wzrost
żyzności siedlisk jest elementem stymulującym także
bujniejszy rozwój warstw podszytu i podrostu, obniżając jakość siedlisk właściwych dla głuszca. Zmiany klimatyczne mogą potęgować intensywność nietypowych
zjawisk pogodowych, np. silnych spadków temperatur
w maju i czerwcu, co ma wpływ na obniżenie sukcesu
lęgowego poprzez wychładzanie piskląt w pierwszym
okresie życia, przed wykształceniem się u nich zdolności
do termoregulacji (Storch 2007).

4. Metody ochrony
Głuszec jest obecnie, zarówno w skali całego kraju, jak
i polskich Karpat, jednym z najsilniej zagrożonych gatunków ptaków (Głowaciński, Profus 2007; Zawadzka 2014). Bez podjęcia szeregu dedykowanych działań
ochronnych przetrwanie tego gatunku w naszym kraju
w długiej skali czasu jest bardzo wątpliwe. Głównym celem proponowanych działań ochronnych dla karpackich
populacji głuszca jest przeciwdziałanie lub ograniczenie
oddziaływania stwierdzonych zagrożeń dla tego gatunku
oraz jego biotopu. Proponowane metody ochrony karpackiej populacji głuszca:

Cel I. Utrzymanie lub lokalne poprawienie warunków
siedliskowych głuszca
Działanie I.1. Wykonanie we wszystkich aktualnych ostojach i obszarach planowanych akcji reintrodukcyjnych
oceny przydatności biotopów dla tego kuraka metodą HSI.
W rejonach, gdzie została ona przeprowadzona w 2010
roku, wykonanie powtórne, które da odpowiedź, czy realizowane działania poprawiły stan siedlisk tego gatunku.
Działanie I.2. Wykorzystanie wskazań i zaleceń wynikających z metody HSI w pracach leśnych mających wpływ
na jakość biotopów głuszcowych.
Działanie I.3. Wprowadzenie i egzekwowanie bezwzględnego zakazu wykonywania w ostojach głuszca
zrębów wielkopowierzchniowych, szczególnie z wykorzystaniem kombajnów zrębowych.
Działanie I.4. Utrzymanie obligatoryjnego wymogu
wyznaczania stref ochrony gatunku oraz egzekwowanie
pozostałych zapisów rozporządzenia ministra środowiska o ochronie gatunkowej zwierząt (także w stosunku
do parków narodowych i rezerwatów przyrody), w tym

bezwzględny zakaz wykonywania prac leśnych w ostojach głuszca w terminach ochronnych określonych w ww.
rozporządzeniu.
Działanie I.5. Weryfikacja i egzekwowanie zapisów wewnętrznych aktów prawnych i instrukcji administracji
Lasów Państwowych, mających wpływ na utrzymanie
dogodnych warunków siedliskowych dla głuszca w obszarach występowania gatunku (opracowanie zasad działania w jego ostojach).
Działanie I.6. Uwzględnienie w planach urządzenia lasu
i planach zadań ochronnych wymagań siedliskowych
tego gatunku – przygotowanie obligatoryjnych szablonów
dla wykonawców ww. dokumentów (ujmujących kwestie
m.in. rodzajów rębni, zwarcia drzewostanu, zagęszczania podszytów, ochrony „przestojów i rozpieraczy” itp.).
Ważne jest również zapisanie wskazówek dotyczących
przebudowy wtórnych świerczyn w ostojach głuszca. Powinny one być realizowane w długiej perspektywie czasowej, zmierzając do pozostawienia takiej ilości świerka,
przy której zagwarantowana będzie stabilność drzewostanu i równocześnie utrzymany jego wpływ na charakter
dna lasu. Intensywna przebudowa powoduje bowiem wypieranie z runa ważnych dla głuszca gatunków borowych
i może prowadzić do istotnej degradacji jego siedlisk. Na
etapie planowania działań gospodarki leśnej (plany urządzania lasu) nie mogą pojawiać się w stosunku do tych
terenów zapisy obligujące do usuwania drzew o charakterze „przestojów” i „rozpieraczy” oraz o „dogęszczaniu”
struktury lasu przez wprowadzanie podszytów.

Cel II. Ograniczenie wpływu drapieżnictwa
Działanie II.1 Monitoring liczebności wszystkich drapieżników bytujących w ostojach głuszców z otuliną oraz
określenie ich wpływu na populację kuraków.
Działanie II.2. Opracowanie i wdrożenie koncepcji
ograniczania nadmiernego wpływu pospolitych drapieżników poprzez odstrzał, odłów i translokację oraz inne
metody możliwe prawnie do zastosowania. Współpraca
parków narodowych i Lasów Państwowych z Polskim
Związkiem Łowieckim i organizacjami pozarządowymi
(np. Fundacją Ochrony Głuszca) w zakresie ograniczania
presji drapieżniczej.

Cel III. Przeciwdziałanie izolacji przestrzennej oraz
spadkowi zmienności genetycznej poszczególnych
subpopulacji
Działanie III.1. Określenie i utrzymanie drożności korytarzy ekologicznych umożliwiających wymianę osobni-
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ków ze zgrupowań sąsiadujących ze sobą, poprzez odpowiednie zapisy w planach i studiach zagospodarowania
przestrzennego.
Działanie III.2. Zabezpieczenie maksymalnego zróżnicowania puli genowej „karpackiej linii” głuszca w ośrodku hodowli wolierowej Nadleśnictwa Wisła poprzez dostarczanie do hodowli zagrożonych lęgów, osobników
niepłochliwych lub rannych.
Działanie III.3. Prowadzenie monitoringu genetycznego wszystkich karpackich subpopulacji. W przypadku
stwierdzenia zagrożenia negatywnymi skutkami depresji
inbredowej podejmowanie akcji restytucyjnych zwiększających zmienność genetyczną.

Cel IV. Ograniczenie wpływu infrastruktury turystycznej i komunikacyjnej w górskich ostojach głuszca
Działanie IV.1. Egzekwowanie zakazu budowy i rozbudowy infrastruktury rekreacyjnej oraz turystycznej
w górskich ostojach głuszca. Obiekty istniejące (schroniska turystyczne, wyciągi, szlaki turystyczne, trasy
narciarskie itp.) powinny zostać sprawdzone pod kątem
niekorzystnego oddziaływania na głuszca, a w przypadku
stwierdzenia zagrożenia należy podjąć środki zaradcze,
np. dokonać zmiany przebiegu szlaków.
Działanie IV.2. Ograniczenie inwestycji związanych
z modernizacją infrastruktury komunikacyjnej w ostojach głuszca i ich bezpośrednim sąsiedztwie jedynie do
prac niezbędnych (wcześniejsze uzgodnienia z RDOŚ).

Działanie V.2. Wprowadzenie ustawowego obowiązku
widocznego oznakowania (wzorem jednostek pływających) lub rejestracji dla wszystkich pojazdów motorowych poruszających się w terenie. Obecnie podstawowym
utrudnieniem do wyciągnięcia konsekwencji prawnych
wobec osób łamiących przepisy jest brak możliwości jednoznacznej identyfikacji pojazdu lub jego właściciela.
Działanie V.3. Wprowadzenie całkowitego zakazu prowadzenia komercyjnej obserwacji ptaków i ich fotografowania na tokowiskach. Stworzenie możliwości fotografowania osobników tokujących w ośrodkach hodowli gatunku.
Działanie V.4. Patrolowanie szczególnie cennych/zagrożonych rejonów ostoi przez pracowników służby leśnej
lub parku narodowego.
Działanie V.5. Szczegółowe rozpoznanie znaczenia zbieractwa runa leśnego i próba ograniczenia jego wpływu
na głuszca (np. ewidencja zbieraczy – „karta zbieracza”,
stworzenie kodeksu zasad zbierania, wyznaczenie rejonów bez prawa wstępu i ich kontrolowanie).

Cel VI. Poprawa funkcjonowania ochrony gatunku
w skali Polski (działania dotyczące również ostoi karpackich)
Działanie VI.1. Doprowadzenie do opracowania i zatwierdzenia krajowego programu ochrony głuszca jako
podstawowego dokumentu zarządzania gatunkiem
w Polsce.

Cel V. Ograniczenie wpływu turystyki oraz obecności
ludzi w rejonach występowania głuszca

Działanie VI.2. Umożliwienie efektywnej ochrony populacji głuszca zlokalizowanych poza obecnymi obszarami
specjalnej ochrony ptaków Natura 2000. Objęcie ochroną
całości karpackich ostoi głuszca (istotnych dla ochrony
gatunku w Polsce) w ramach OSOP Natura 2000. Dotyczy to całej ostoi popradzkiej, śląskiej oraz części ostoi
gorczańskiej i polickiej. Brak statusu ostoi ptasiej jest
podstawowym utrudnieniem uniemożliwiającym przygotowywanie projektów realizacji działań ochronnych
z funduszy unijnych na tych terenach.

Działanie V.1. Ograniczenie możliwości uprawiania
turystyki w ostojach głuszca, w okresie tokowiskowym
(III–V) wyłącznie do pory dziennej.

Działanie VI.3. Wprowadzenie głuszca na listę ogólnopolskiego monitoringu ptaków realizowanego przez
GIOŚ.

Działanie IV.3. Likwidacja efektów samowoli budowlanych na terenie ostoi głuszca (np. rozbudowa istniejących
obiektów, budowa domków rekreacyjnych, tras zjazdowych itp.). Zmiana przepisów ustawy Prawo budowlane,
dopuszczających obecnie możliwość eksploatacji obiektów powstałych bez wymaganych zezwoleń.
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Rozdział 7.4

Cietrzew
Tetrao tetrix
Michał Ciach

1. Występowanie
Rozmieszczenie
Zasięg występowania oraz liczebność cietrzewia Tetrao
tetrix (Linnaeus, 1758) na większości obszaru Europy
zmniejszyły się w minionym stuleciu w sposób drastyczny (Cramp 1998; Storch 2007). Obecnie główna część
zasięgu tego gatunku obejmuje Półwysep Skandynawski oraz europejską część Rosji, a w centralnej części
kontynentu jego występowanie ograniczone jest przede
wszystkim do rozległych pasm górskich (Hagemeijer,
Blair 1997; BirdLife International 2015). Jednym z głównych obszarów występowania cietrzewia w środkowej
części kontynentu są obecnie Karpaty Zachodnie, które
stanowią południową granicę jego zasięgu w Europie
(Hagemeijer, Blair 1997). Na Słowacji gatunek występuje w Tatrach, Niżnych Tatrach, Wielkiej i Małej Fatrze,
na Orawie oraz na Spiszu (Danko i in. 2002). Liczebność tamtejszej populacji w końcu XX wieku była szacowana na 200–300 par (Danko i in. 2002), a obecne
dane wskazują na występowanie w tym kraju 150–250
samców (BirdLife International 2015). We wschodniej
część pasma Karpat gatunek występuje jedynie w południowej części Karpat ukraińskich, a populacja jest tam
szacowana na 220 osobników (Bashta, Khymyn 2008;
Bokotey i in. 2010). W Rumunii populacja tego gatunku to obecnie zaledwie 30–40 samców (BirdLife International 2015). Jednak ze względu na gwałtowny zanik
gatunku notowany w ostatnich latach dane te mogą już
być nieaktualne. Przykładowo populacja zasiedlająca
rejon Orawy po stronie słowackiej, szacowana niedawno na 65–75 samców (SDF 2012), zanikła w całości
(Karaska  D. – dane niepubl.).

Spadek liczebności i lokalne wymieranie gatunku, przy
osiadłym trybie życia i braku dalekodystansowych przemieszczeń, doprowadziły do rozczłonkowania i izolacji
wielu lokalnych populacji również w Polsce (Kamieniarz
1997; 2008; Tomiałojć, Stawarczyk 2003). Obecnie cietrzew występuje na izolowanych stanowiskach w Karpatach
i Sudetach (Karkonosze, Góry Izerskie) oraz na Podlasiu
i Mazurach. Niewielkie populacje istnieją jeszcze również
na Kurpiach, w Borach Dolnośląskich, w Poleskim Parku
Narodowym (Pałucki A. – dane niepubl.) oraz prawdopodobnie na Kielecczyźnie (Dębowski P. – dane niepubl.)
i w Puszczy Sandomierskiej (Cholewa  A. – dane niepubl.).
Cietrzew występuje aktualnie w polskich Karpatach lokalnie lub niemal punktowo (Ryc. 7.4.1). Gatunek stwierdzono zaledwie na 17 powierzchniach (6,7%)
10×10 km (N=253). Głównymi miejscami występowania
cietrzewia są Kotlina Orawsko-Nowotarska (Cichocki
2008; 2010a; Ciach 2015) oraz Tatry (Zwijacz-Kozica
2008; Pęksa 2010). Szczątkowe populacje zasiedlają także
centralną część Beskidu Wyspowego (Kajtoch i in. 2011)
oraz Małe Pieniny (Ciach 2010c; Żurek, Armatys 2011),
gdzie jednak ostatnio nie potwierdzono obecności gatunku (dane projektu PK). Sporadyczne obserwacje pochodzą także z Pilska oraz Babiej Góry (Ciach 2009b; 2010a;
2010b). Wszystkie znane obecnie miejsca występowania
cietrzewia położone są w paśmie gór. Dawne występowanie gatunku na terenie pogórzy nie jest pewne – zasięg cietrzewia pokrywał prawdopodobnie część pogórzy
Śląskiego i Wielickiego (Tomiałojć 1990), choć starsze
dane nie wskazują na jego obecność na tym obszarze
(Ejsmond 1929). Na przełomie lat 80. i 90. XX wieku
rozpowszechnienie cietrzewia w Karpatach w siatce pól
atlasowych 9×12 km wynosiło 2,8% (Walasz, Mielczarek
1992), jednak wartość ta z pewnością była zaniżona, gdyż
w opracowaniu, z powodu braku danych, nie uwzględniono pól atlasowych, na których gatunek z pewnością
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ówcześnie występował (np. Kotlina Orawsko-Nowotarska). Rozmieszczenie gatunku w Karpatach determinowane jest w dużej mierze dostępnością odpowiednich
siedlisk. Cietrzew w górach zasiedla tereny przy i powyżej górnej granicy lasu, torfowiska wysokie i przejściowe,
wrzosowiska, wczesne stadia sukcesyjne lasu, powierzchnie poklęskowe w lasach (pożarzyska, wiatrołomy), zręby
wielkopowierzchniowe oraz, w krajobrazie rolniczym,
obszary z mozaiką zadrzewień, zakrzewień, ekstensywnie
użytkowanych łąk i ugorów (Cramp 1998; Storch 2000).
Zasięg pionowy cietrzewia ze względu na preferencje siedliskowe gatunku jest nieciągły. Część populacji
zasiedla strefę kosówki i tereny otwarte położone ponad
górną granicą lasu, dochodząc do 1845  m n.p.m. (Zwijacz-Kozica 2008; Pęksa Ł. – dane niepubl.; dane projektu
PK). Dodatkowo wykorzystywane przez ptaki mogą być
zręby i tereny poklęskowe, pożarzyska, obszary po gradacjach owadów, mogące pojawiać się okresowo na różnych
wysokościach. Największa obecnie populacja cietrzewia
w polskich Karpatach zasiedla zachodnią część śródgórskiej kotliny (Kotlina Orawsko-Nowotarska), której dno
znajduje się na wysokości ok. 600  m n.p.m. Zasięg występowania gatunku w polskiej części Karpat na podstawie
danych projektu PK oszacowany został na 2360 km2, natomiast obszar zajmowany to 160 km2.
Cietrzew jest gatunkiem osiadłym, przebywającym
przez cały rok na terenach, na których gniazduje. Przykładowo w Kotlinie Orawsko-Nowotarskiej cietrzew należał do niedawna do grupy dominantów w zgrupowaniu
ptaków zimujących (Ciach i in. 2006). W warunkach
górskich może przypuszczalnie dochodzić do wędrówek
pionowych i opuszczania na okres zimowy wysoko położonych stanowisk, zlokalizowanych głównie powyżej
piętra kosodrzewiny.

Liczebność
Cietrzew jest obecnie w Karpatach ptakiem bardzo nielicznym. Największa populacja, zasiedlająca Kotlinę
Orawsko-Nowotarską, liczy 30–40 samców (Ciach 2015).
W latach 2014–2016 na wszystkich tokowiskach w tym
rejonie stwierdzono odpowiednio 29–36, 28–34 oraz
31–36 tokujących kogutów, którym łącznie towarzyszyło
odpowiednio 19, 14 i 27 kur (dane projektu PK).
Dokładna liczebność populacji zasiedlającej Tatry
nie jest w pełni poznana, a różne oceny wskazują na występowanie w tym rejonie od 6 (Pęksa 2010) do 20 kogutów (Zwijacz-Kozica 2008), choć starsza, dokonana
w roku 2003 ocena wskazuje na występowanie w Tatrach
26–38 kogutów (Cichocki i in. 2008). W szczytowych
partiach Pilska oraz Babiej Góry spotykane są pojedyncze osobniki, jednak gniazdowanie w tych miejscach
nie jest pewne (Ciach i in. 2009b; Ciach 2010a; 2010b).
Do niedawna populacje zasiedlające Małe Pieniny oraz
Beskid Wyspowy uznawano za liczące nie więcej niż po
10 osobników (Ciach 2010c; Kajtoch i in. 2011; Żurek,
Armatys 2011). Jednak brak aktualnych obserwacji tego
gatunku w Małych Pieninach (dane projektu PK) może
wskazywać na opuszczenie tego rejonu przez cietrzewia.
Również stwierdzenia w Beskidzie Wyspowym należą
obecnie do wyjątkowych i wskazują na ustąpienie gatunku także z tego obszaru.
Aktualna liczebność populacji cietrzewia w polskiej
części Karpat najprawdopodobniej nie przekracza 60–80
samców. Przyjmując stan populacji krajowej szacowany w roku 2014 na 220–240 samców (Pałucki A. – dane
niepubl.), ptaki zasiedlające teren Karpat stanowią
ok. 25–36% populacji krajowej.

Ryc. 7.4.1. Rozmieszczenie cietrzewia w okresie lęgowym (lata 2000–2015), w siatce kwadratów 10×10 km.
Fig. 7.4.1. Breeding distribution of the Black Grouse (years 2000–2015) in a grid of 10×10 km squares.
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Cietrzew Tetrao tetrix – samiec (fot. Grzegorz Leśniewski)

Zagęszczenie populacji
Brak danych z terenu Karpat na temat wielkości obszaru
wykorzystywanego przez cietrzewie oraz częściowo jedynie szacunkowe dane o liczebności utrudniają obliczenie
zagęszczenia populacji. Jedynie dla Kotliny Orawsko-Nowotarskiej dysponujemy danymi pozwalającymi
określić wartości zagęszczenia (Ciach 2015). W latach
2002–2005 24 tokowiska wykorzystywane przez 146–152
samce znajdowały się na obszarze 187 km2, co daje odpowiednio zagęszczenie 1,3 tokowiska i 7,8–8,1 samca na
10 km2 mozaiki siedlisk. Średni dystans między sąsiadującymi tokowiskami wynosił wówczas 2093  m (±1284
SD, zakres 722–6012 m, N=24). W 2011 roku 13 tokowisk
wykorzystywanych przez 41–45 samców znajdowało się
na obszarze 129 km2, co daje odpowiednio zagęszczenie
1,0 tokowisko i 3,2–3,5 samca na 10 km2. Średni dystans
między sąsiadującymi tokowiskami wynosił wówczas
2788  m (±1722 SD, zakres 1073–5996 m, N=13). W 2014
roku 11 tokowisk wykorzystywanych przez 29–36 samców znajdowało się na obszarze 72 km2, co daje odpo-

wiednio zagęszczenie 1,5 tokowiska i 4,1–5,0 samców
na 10 km2. Średnia odległość między sąsiadującymi tokowiskami wynosiła wówczas 2092  m (±890 SD, zakres
1073–4076 m, N=11). Dane uzyskane na powierzchni
badawczej (16,7 km2) zlokalizowanej w centralnej części Tatr wskazują na nieco niższe zagęszczenie – rzędu
0,6–2,4 samca na 10 km2 (Zwijacz-Kozica 2008).
Dane z Alp wskazują, że średnie zagęszczenie cietrzewia w okresie wiosennym może być znacznie wyższe
i wynosić od 2,5 do 4,8 samca/km2 (Viterbi i in. 2015).
Również zagęszczenia notowane w Skandynawii świadczą o znacznie większym zagęszczeniu populacji osiągającym w okresie letnim średnie wartości od 2,4 do
12,9 os./km2, z maksymalną wartością dochodzącą do
19 os./km2 (Kvistad 2011).

Trend populacji
Dane dotyczące dawnej liczebności populacji karpackiej
wskazują na gwałtowny spadek liczebności cietrzewia
w tym regionie. W ostatnich latach spadek ten dotyczy
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zwłaszcza obszaru Kotliny Orawsko-Nowotarskiej. Populacja zasiedlająca ten rejon w roku 2002 szacowana była na
146–152 samce (Cichocki 2008), a w latach 2004–2007 jej
wielkość określono na 110–130 samców (Cichocki 2010a).
Inwentaryzacje przeprowadzone w latach 2011–2012 oraz
2014–2016 wykazały obecność kolejno 41–45, 26–33,
29–36, 28–34 oraz 31–36 tokujących samców (Ciach 2015;
dane projektu PK). Potwierdzeniem obecności silnej populacji cietrzewia w Kotlinie Orawsko-Nowotarskiej
w pierwszej dekadzie XXI wieku była także wysoka dominacja gatunku w ugrupowaniu ptaków zimujących (Ciach
i in. 2006) oraz tworzenie dużych stad w okresie zalegania
pokrywy śnieżnej (Ciach 2008; Ciach i in. 2010). Aktualnie ptaki na tym terenie nie tworzą dużych stad zimowych,
co jest potwierdzeniem tezy o spadku liczebności gatunku
(Ciach 2015). Stwierdzony trzykrotny spadek liczebności
cietrzewia w ciągu zaledwie kilkunastu lat potwierdza
obserwowany w innych częściach kraju gwałtowny zanik tego gatunku (Kamieniarz 2008). W ciągu ostatniej
dekady również areał wykorzystywany przez cietrzewie
w Kotlinie Orawsko-Nowotarskiej zmniejszył się ponaddwukrotnie. W latach 2002–2005 obszar ten obejmował
187 km2, w roku 2011 – 129 km2, a w roku 2014 jedynie
72 km2 (Ciach 2015).
Trend populacji tatrzańskiej, wskutek braku wiarygodnych dawnych i obecnych ocen liczebności, jest trudny do określenia. Dość zróżnicowane w poszczególnych
latach oceny liczebności wskazywały, że w latach 1950–
1970 tokowało w Tatrach od 5 do 19 kogutów (Podobiński za: Zwijacz-Kozica 2008), co jest zbieżne z ocenami
dokonanymi dekadę temu, wskazującymi na obecność
6–20 samców (Zwijacz-Kozica 2008, Pęksa 2010). Populacja zasiedlająca Babią Górę, szacowana w roku 2003
na 15 osobników, w latach 2005–2010 była szacowana na
zaledwie 5 osobników (Żurek, Armatys 2011), a w ostatnich latach spotykane są tu nieregularnie pojedyncze
ptaki (Trybała M. – dane niepubl.). Populacja zasiedlająca Małe Pieniny i Spisz, szacowana w roku 2003 na
15 osobników, w latach 2005–2010 była szacowana na
6–10 osobników (Żurek, Armatys 2011).
Długoterminowe oceny zmian liczebności w innych
rejonach Karpat są niemożliwe w związku z brakiem danych. Nie ulega jednak wątpliwości, że cietrzew ustąpił
z dawniej zasiedlanych obszarów w Beskidach Zachodnich, w tym z Sądecczyzny i Żywiecczyzny (Tomiałojć
1990; Jamrozy 1991). Okazjonalne obserwacje cietrzewi
w Beskidzie Żywieckim (Pilsko i Babia Góra) oraz w Małych Pieninach mogą dotyczyć ptaków przemieszczających się i pochodzących odpowiednio z Kotliny Orawsko-Nowotarskiej oraz słowackiego Spiszu.
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Ocena stopnia rozpoznania
Rozpoznanie rozmieszczenia i wielkości populacji cietrzewia w polskich Karpatach można obecnie uznać za
dobre. Jednak w obliczu silnego spadku liczebności, jaki
ma miejsce w ostatnich latach, wiedza ta powinna podlegać corocznej aktualizacji. Dane z ostatnich lat pozwalają na określenie długoterminowego trendu populacyjnego (liczebności i zasięgu) w odniesieniu do populacji
zasiedlającej Kotlinę Orawsko-Nowotarską. W innych
obszarach brak wcześniejszych wiarygodnych danych
porównawczych nie pozwala na dokonanie szczegółowych ocen, jedynie na określenie ogólnego kierunku
zmian. W związku z dużym zainteresowaniem, jakie cietrzew w całym zasięgu swojego występowania wzbudza
wśród naukowców, służb ochrony przyrody oraz środowisk łowieckich, zarówno biologia, jak i ekologia tego
gatunku są stosunkowo dobrze poznane. Jednocześnie
w przypadku populacji zasiedlającej Karpaty nie można
wykluczyć istnienia lokalnej specyfiki w funkcjonowaniu
populacji gatunku. W celu skutecznej ochrony cietrzewia
z pewnością istotne jest poznanie lokalnych uwarunkowań siedliskowych, w szczególności w odniesieniu do
torfowisk wysokich oraz terenów położonych powyżej
górnej granicy lasu, a także rozpoznanie skali przemieszczeń między poszczególnymi populacjami oraz wpływu
człowieka i drapieżników na populację. W związku ze
spadkiem liczebności oraz izolacją populacji karpackiej
od innych regionów występowania gatunku istotne jest
poznanie zróżnicowania genetycznego oraz przepływu
genów między populacjami. Także przyczyny spadku liczebności w Karpatach nie są w pełni rozpoznane. Brak
rygorystycznie prowadzonego monitoringu liczebności,
rozrodu i przeżywalności gatunku we wcześniejszych latach wraz z monitoringiem stanu siedlisk, warunków pogodowych oraz presji drapieżników i człowieka utrudnia
określenie mechanizmu zaniku populacji.

2. Wybiórczość siedliskowa
Cietrzew występuje na obszarach o niskim stopniu zadrzewienia, często silnie uwilgotnionych (Cramp 1998;
Storch 2007). Jest gatunkiem związanym z lasami we
wczesnych stadiach sukcesyjnych oraz z lasami będącymi
w stanie zmian, tj. zrębami oraz terenami poklęskowymi.
Jego występowanie często związane jest ze zróżnicowaną
strefą przejściową (ekotonem) lasów i terenów otwartych
(bagien,  hal, łąk, torfowisk, wrzosowisk) (Zawadzka,
Ciach 2013). Zasiedla tereny słabo przekształcone w wy-

Torfowiska Orawsko-Nowotarskie są obecnie miejscem występowania najliczniejszej w polskich Karpatach i jednej z najliczniejszych
w kraju populacji cietrzewia (fot. Tomasz Wilk).

niku działalności człowieka i o słabo rozwiniętym rolnictwie, mające charakter naturalny i półnaturalny. Wspólną cechą siedlisk cietrzewia jest mozaikowa struktura
krajobrazu, z płatami siedlisk różnego typu i wielkości.
Na niżu preferuje ubogie siedliska borowe, torfowiska
wysokie i przejściowe oraz bory bagienne. Wykorzystuje obszary dawnych i obecnie użytkowanych poligonów,
powierzchnie poklęskowe, takie jak pożarzyska, wiatrołomy, wiatrowały, obszary po gradacjach owadów, a także
zręby wielkopowierzchniowe. W górach zasiedla tereny
powyżej górnej granicy lasu, strefę subalpejską z łąkami
i  halami oraz kępami kosodrzewiny, torfowiska wysokie
i przejściowe, wrzosowiska, młode i luźne drzewostany,
w tym zręby i powierzchnie poklęskowe, a w krajobrazie
rolniczym także obszary z mozaiką zadrzewień, zakrzewień, torfowisk, ekstensywnie użytkowanych łąk i ugorów (Zawadzka, Ciach 2013). Naturalne katastrofy lasu,
gradacje owadów i presja roślinożerców zapewne prowadziły niegdyś do tworzenia się preferowanej mozaiki
siedlisk oraz powstawania drzewostanów o niskim zwar-

ciu, co z kolei przyczyniało się do kształtowania odpowiedniego dla cietrzewia składu i struktury roślinności.
Obecnie tworzenie pożądanej mozaiki siedliskowej może
być wspomagane przez ekstensywną gospodarkę rolną,
a także gospodarkę leśną uwzględniającą naturalne procesy w drzewostanach.
W mozaice siedlisk w Kotlinie Orawsko-Nowotarskiej cietrzew preferuje torfowiska wysokie, unikając
(z wyjątkiem okresu tokowisk) terenów otwartych – łąk
i pól ornych (Ciach 2015; Ciach M., Mrowiec W. – dane
niepubl.). W Tatrach gatunek w okresie tokowisk preferuje tereny w obrębie piętra kosodrzewiny i innych zbiorowisk położonych ponad górną granicą lasu, tj. powyżej 1550  m n.p.m. (Pęksa 2010). Występuje na terenach
o małym stopniu penetracji ludzkiej, unikając sąsiedztwa zabudowy oraz szlaków komunikacyjnych (Patthey
i in. 2012; Ciach M., Mrowiec W. – dane niepubl.). Ze
względu na niepokojenie unika w położeniach górskich
terenów użytkowanych narciarsko (Arlettaz i in. 2007;
Zwijacz-Kozica 2008). Kluczowym elementem siedlisk
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wykorzystywanych przez cietrzewia są rośliny zapewniające bazę pokarmową w formie liści, pędów, pąków
i owoców (Storch 2007). Należą do nich drzewa: głównie
brzoza, a w mniejszym stopniu także olsza, świerk, sosna
zwyczajna; krzewy: jarzębina, jałowiec, kosodrzewina;
oraz krzewinki jagododajne i rośliny zielne: borówki,
wrzos, żurawina, wełnianki, trawy, turzyce, a także mchy
torfowce (Zawadzka, Ciach 2013). Kluczowa dla cietrzewia jest obecność roślinności krzewinkowej, porastającej głównie torfowiska wysokie oraz wrzosowiska, która stanowi preferowany pokarm gatunku (Baines 1994;
Starling-Westerberg 2001; Ciach 2015).
Cietrzew jest gatunkiem osiadłym i obszar zajmowany przez populację, liczący w warunkach naszego kraju od
kilkuset do kilku tysięcy hektarów, wykorzystywany jest
w ciągu roku do toków, lęgów, żerowania, pierzenia oraz
zimowania (Kamieniarz 2002). Centralnym punktem zasiedlanego obszaru jest tokowisko znajdujące się na terenie otwartym lub nieznacznie zadrzewionym. Poszczególne tokowiska, oddalone od siebie o kilkaset–kilka tysięcy
metrów, zajmują powierzchnię od kilku do kilkudziesięciu
hektarów. Rewiry (areny) tokowiskowe poszczególnych
kogutów mają powierzchnię od kilkuset do kilku tysięcy
metrów kwadratowych (Zawadzka i in. 2015a). Wielkość
użytkowanych areałów osobniczych zmienia się w zakresie
od kilku do kilkuset hektarów, przy czym kury posiadają
mniejsze areały od kogutów (Lindström i in. 1998). Zimę
ptaki spędzają w jednopłciowych lub, rzadziej, mieszanych
stadach (Koskimies 1957), których wielkość w warunkach
karpackich może dochodzić do kilkudziesięciu osobników
(Ciach 2008; Ciach i in. 2010).

packich zidentyfikowano kilka kluczowych zagrożeń dla
tego gatunku.

Zmniejszanie się powierzchni i pogarszanie jakości
siedlisk
Osuszanie terenów podmokłych, zwłaszcza torfowisk,
a także wydobywanie torfu, niekiedy na skalę przemysłową, prowadzą do zaniku lub degradacji kluczowego
dla cietrzewia siedliska – torfowisk wysokich. Spadek
uwilgotnienia torfowisk i ich udostępnianie poprzez
budowę dróg zwiększają jednocześnie możliwość ich
penetracji przez drapieżniki takie jak lis (Ciach 2015).
Dodatkowo, obecnie wiele procesów związanych z działalnością człowieka powoduje upraszczanie struktury
krajobrazu. Nowoczesna gospodarka leśna może prowadzić do powstawania na znacznych powierzchniach
jednowiekowych i silnie zwartych drzewostanów (Zawadzka, Ciach 2013), pozbawionych właściwego dla
cietrzewia runa, choć w przypadku lasów w Karpatach
czynnik ten ma mniejsze znaczenie. Zbyt silne zwarcie
drzewostanów może się przyczyniać do wycofywania się
gatunku z dawniej zasiedlanych terenów, gdzie uprzednio obecne były wczesne stadia sukcesyjne (Pearce-Higgins i in. 2007). Całkowite zaniechanie użytkowania
terenów rolnych może prowadzić do ich zarastania,
natomiast intensyfikacja gospodarki rolnej może prowadzić do zamiany użytków zielonych na grunty orne
oraz do zaniku mozaiki różnych typów upraw, istotnych
dla tego gatunku. Ponadto zabudowa wkraczająca w obszary występowania gatunku prowadzi do utraty i fragmentacji siedlisk.

Płoszenie ptaków

3. Zagrożenia
Liczebność populacji cietrzewia oraz jej zasięg w Polsce
zmniejszyły się drastycznie w ciągu ostatniego półwiecza
(Kamieniarz 1997, 2008), w efekcie czego gatunek ten należy do najbardziej zagrożonych wyginięciem w naszym
kraju. Produktywność i przeżywalność w większości
istniejących w kraju populacji cietrzewia jest przypuszczalnie niewystarczająca do utrzymania lub odbudowy
liczebności gatunku. Zagrożeniem dla populacji cietrzewia jest działanie zespołu czynników, wśród których
należy wymienić przekształcenia środowiskowe będące
efektem działalności człowieka oraz zmiany klimatyczne, drapieżnictwo i niepokojenie, a także czynniki wewnątrzpopulacyjne, związane z niską liczebnością oraz
izolacją poszczególnych populacji. W warunkach kar-

140 Rozdział 7

Antropopresja, w tym postępująca urbanizacja, także
w formie zabudowy rozproszonej, budowa dróg, zabudowa letniskowa, budowa wyciągów i tras narciarskich
oraz towarzyszącej im infrastruktury, wyznaczanie pieszych i rowerowych szlaków turystycznych, nielegalne poruszanie się pojazdami silnikowymi po terenach
leśnych i łąkach w górach (quady, motocykle crossowe,
samochody terenowe) prowadzą do wzrostu płoszenia
w efekcie zwiększonej penetracji terenu przez człowieka
(Arlettaz i in. 2007). Płoszenie może również następować
w wyniku działalności nieodpowiedzialnych fotografów
(co potwierdzono w populacji orawskiej), a niekiedy
także w wyniku prowadzenia prac leśnych. Wiedza na
temat wpływu płoszenia ptaków na tokowiskach oraz
w miejscach wysiadywania jaj i wodzenia młodych na
przeżywalność i sukces lęgowy jest wciąż niewystarcza-

jąca (Storch 2013), jednak powtarzające się niepokojenie
może prowadzić do opuszczania tokowisk (Hess i Beck
2012). Ponadto z obecnością człowieka związane jest
częstsze występowanie drapieżników, zarówno mu towarzyszących (pies, kot), jak i korzystających z jego obecności (np. lisy zasiedlające tereny zabudowane, kruki na
wysypiskach odpadów) (Parker 1984; Kauhala i in. 2000).
Cietrzewie unikają sąsiedztwa terenów zabudowanych
oraz różnego typu dróg, szlaków i ścieżek (Patthey i in.
2012). Negatywne oddziaływanie szlaków komunikacyjnych wynika z fragmentacji siedlisk, a także z większej
ilości zakłóceń związanych z obecnością ludzi.

Zwiększona presja drapieżników
Presja drapieżników stanowi obecnie jedno z podstawowych zagrożeń dla populacji cietrzewia (Summers i in.
2004b). Wysokie zagęszczenia drapieżników rodzimych,
a także obecność w Karpatach gatunków obcych geograficznie (jenot, szop pracz, norka amerykańska – http://
www.iop.krakow.pl/ssaki/) przyczyniają się do zwiększonej śmiertelności ptaków młodych i dorosłych. W ostatnich latach powszechnie stosowane są szczepionki przeciwko wściekliźnie, co w połączeniu ze spadkiem popytu
na naturalne futra doprowadziło do wzrostu liczebności
drapieżników, głównie lisa (Chautan i in. 2000). Dodatkowo tworzenie przez myśliwych nęcisk drapieżników
może powodować napływ zwierząt z terenów sąsiednich
i prowadzić do wzmożonej ich aktywności w ostojach
cietrzewia.

Czynniki pogodowe i klimatyczne
Za spadek liczebności populacji cietrzewia może odpowiadać niski sukces reprodukcyjny. Przyczyną tego
stanu mogą być zmiany i ekstrema klimatyczne (Selås
i in. 2011). W ostatnich latach w Polsce południowej
regularnie dochodzi do znacznego ochłodzenia w maju
i czerwcu, połączonego z opadami deszczu (Ciach 2015).
Utrzymujące się kilka–kilkanaście dni niekorzystne warunki atmosferyczne pokrywają się często z okresem
wysiadywania jaj oraz wodzenia młodych. Niska temperatura i opady mogą przypuszczalnie powodować wychłodzenie osobników młodocianych i ich zwiększoną
śmiertelność.
Dodatkowo pojawiają się zmiany w urodzaju i składzie chemicznym owoców krzewinek jagododajnych,
a także liczebności żerujących na nich gąsienic, stanowiących podstawowy pokarm młodych cietrzewi (Selås
i in. 2011). W położeniach wysokogórskich obserwowane ocieplenie klimatu może doprowadzić do podnie-

sienia się granic pięter roślinnych, a w konsekwencji do
zmniejszania powierzchni lub zaniku terenów otwartych
znajdujących się powyżej górnej granicy lasu (Beniston
i in. 1997), stanowiących jedno z głównych siedlisk cietrzewia w Karpatach.

Czynniki genetyczne
Zagrożenie to wiąże się z niewielką liczebnością i izolacją lokalnych populacji, co może prowadzić do depresji
inbredowej (Höglund 2009). Efektem spadku różnorodności genetycznej może być obniżenie żywotności osobników w populacji, a także zmniejszenie zdolności adaptacyjnych całej populacji, co w rezultacie powoduje dalszy
szybszy spadek liczebności niezależnie od czynników
środowiskowych. Ze względu na ograniczony dystans,
na jaki mogą się przemieszczać cietrzewie, konieczne jest
zapewnienie kontaktu istniejącym populacjom.
Ochrona cietrzewia jest obecnie gwarantowana
przepisami prawa, uznającymi ochronę gatunku za priorytetową. Jednak poza obszarami parków narodowych
egzekwowanie regulacji prawnych może napotykać spore trudności. Należą do nich przede wszystkim ograniczenia w wyznaczaniu stref ochronnych na gruntach
będących własnością prywatną, brak regulacji w zakresie przebywania i poruszania się po obszarach występowania gatunku, zapisy w planach zagospodarowania
przestrzennego dopuszczające do realizacji inwestycje
mogące negatywnie oddziaływać na gatunek lub też brak
uwzględniania potrzeb ochrony gatunku w planowaniu
przestrzennym. Ponadto występowanie gatunku w strefie
przygranicznej prowadzi do konieczności podejmowania
działań zintegrowanych na poziomie ponadkrajowym.

4. Metody ochrony
Cietrzew jest gatunkiem skrajnie rzadkim i występującym w Karpatach jedynie lokalnie. Jego populacja jest
na granicy wymarcia i jej przyszłość zależy od tego, czy
podejmiemy pilne, aktywne działania ochronne, mające
na celu ochronę istniejących populacji i siedlisk przez nie
zajmowanych. Ponadto należy jak najszybciej wdrożyć
strategię ochrony gatunku oraz obszarów przez niego
wykorzystywanych, w której nadrzędnym celem będzie
odtworzenie populacji oraz zwiększenie ilości i poprawa jakości zajmowanych przez nią siedlisk. Główne cele
i działania zmierzające do ochrony karpackiej populacji
cietrzewia można sformułować następująco:
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Cel I. Zatrzymanie degradacji istniejących siedlisk
lęgowych oraz odtwarzanie siedlisk utraconych lub
zdegradowanych
Działanie I.1. Zaniechanie przemysłowej eksploatacji
torfu. W miejscach zdegradowanych restytucja torfowisk
poprzez przywracanie procesów torfotwórczych.
Działanie I.2. Likwidowanie rowów odwadniających
kluczowe torfowiska poprzez budowę zastawek lub poprzez inne formy  hamowania odpływu wody oraz usuwanie niepożądanej roślinności (głównie sosny) na torfowiskach, powodującej wzrost transpiracji.

rystów odwiedzających miejsca najbardziej cenne dla
gatunku.
Działanie II.4. Wprowadzenie oznaczeń na linach istniejących wyciągów orczykowych, kolei linowych i kolei
gondolowych ograniczających możliwość kolizji przelatujących ptaków.
Działanie II.5. Kontynuowanie i ścisłe egzekwowanie
zakazu fotografowania lub prowadzenia obserwacji powodujących płoszenie.

Działanie I.3. Przywrócenie lub utrzymanie ekstensywnej gospodarki łąkarskiej i pasterskiej w miejscach aktualnego i historycznego występowania cietrzewia.

Działanie II.6. Zaniechanie prowadzenia prac leśnych
w okresie lęgowym (luty–lipiec: tokowiska, wysiadywanie jaj, wodzenie młodych) w miejscach występowania
cietrzewi.

Działanie I.4. Zaniechanie przekształcania trwałych
użytków zielonych w grunty orne w ostojach cietrzewia.

Działanie II.7. Wprowadzanie i efektywne egzekwowanie ochrony strefowej.

Działanie I.5. Przerzedzanie zadrzewień i drzewostanów oraz ochrona i tworzenie luk w zwartych i rozległych płatach drzewostanu, wspieranie (poprzez odpowiednie zapisy w planach urządzania lasu lub planach
zadań ochronnych) utrzymywania rozbudowanej (luźnej
i możliwie szerokiej) strefy ekotonowej w miejscach występowania cietrzewia.

Cel II. Ograniczenie antropopresji w obszarach występowania gatunku
Działanie II.1. Wprowadzenie zakazu zabudowy (w tym
letniskowej) oraz tworzenia infrastruktury przeznaczonej dla masowej turystyki (wyciągi narciarskie, koleje
linowe) w miejscach występowania gatunku.
Działanie II.2. Ograniczenie penetracji dróg w ostojach – wprowadzenie szlabanów i tablic informacyjnych,
uniemożliwiających wstęp na drogi przebiegające w pobliżu tokowisk oraz miejsc gniazdowania gatunku.
Działanie II.3. Zmiana przebiegu szlaków turystycznych, okresowe ich zamykanie lub regulacja liczby tu-
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Cel III. Ograniczenie presji drapieżników
Działanie III.1. Redukcja liczebności drapieżników (lis
oraz gatunki obcego pochodzenia) w głównych obszarach występowania cietrzewia.
Działanie III.2. Egzekwowanie zakazu wyrzucania odpadów, zwłaszcza pochodzenia zwierzęcego, w miejscach
występowania cietrzewia.
Działanie III.3. Zakaz tworzenia nęcisk dla drapieżników w miejscach występowania cietrzewia; wykonywanie polowań na drapieżniki powinno się odbywać z wykorzystaniem wabików dźwiękowych.
Działanie III.4. Ochrona populacji gatunków antagonistycznych (wilk) do drapieżników średniej wielkości
– głównie lisa (Ballard i in. 2003).
Serdeczne dziękuję Arturowi Pałuckiemu za pomoc
w sformułowaniu zagrożeń i proponowanych metod
ochrony i zarządzania populacją cietrzewia.

Rozdział 7.5

Siniak
Columba oenas
Damian Nowak

1. Występowanie
Rozmieszczenie
Siniak Columba oenas Linnaeus, 1758 zasiedla dość równomiernie całą Europę, z wyjątkiem północnych części
Fennoskandii i Wysp Brytyjskich oraz niektórych regionów na południu kontynentu – Alp, Półwyspu Apenińskiego i południowych skrajów Półwyspu Bałkańskiego
i Półwyspu Iberyjskiego (Hagemeijer, Blair 1997). W obrębie pasma Karpat poza Polską występuje również na
Słowacji, Ukrainie i w Rumunii (Hagemeijer, Blair 1997).
W Polsce występuje we wszystkich rejonach kraju,
ale w centrum (od wschodniej Wielkopolski po zachodnią Lubelszczyznę) jego stanowiska są nieliczne i ograniczają się do większych, starszych kompleksów leśnych.
Liczniejszy jest na Pomorzu, ziemi lubuskiej, Mazurach,
Podlasiu, Roztoczu i na Podkarpaciu wraz z Karpatami
(Stajszczyk, Sikora 2004). Jego rozmieszczenie determinowane jest dostępnością odpowiednich siedlisk – występuje w starych lasach liściastych, ale niekiedy również
w lasach mieszanych oraz w borach sosnowych bogatych
w stare dziuple po dzięciole czarnym (Stajszczyk, Sikora
2004; Kosiński i in. 2010).
Wyniki projektu PK wskazują, że frekwencja występowania siniaka w regionie polskich Karpat sięga 47% kwadratów 10×10 km (N=253; Ryc. 7.5.1). Na większe rozpowszechnienie siniaka, niż wynikałoby to z mapy, wskazują
wyniki inwentaryzacji PK prowadzonej na powierzchniach
2×2 km o znacznej lesistości. W całym regionie polskich
Karpat 51% (N=260) takich powierzchni było zasiedlonych przez siniaki (Tab. 7.5.1). Ptaki te zdecydowanie chętniej zasiedlają Pogórza (79% powierzchni) niż góry (41%
powierzchni). Spośród siedmiu makroregionów Karpat
siniaków nie stwierdzono jedynie w Łańcuchu Tatrzań-

skim i Obniżeniu Orawsko-Podhalańskim, aczkolwiek
w obu regionach liczba inwentaryzowanych powierzchni była niewielka. Najwyższe rozpowszechnienie siniaka
stwierdzono na Pogórzu Zachodniobeskidzkim i Pogórzu Środkowobeskidzkim (Tab. 7.5.1). W poszczególnych
makroregionach beskidzkich rozpowszechnienie siniaka
jest zbliżone i oscyluje w przedziale 37–47% (Tab. 7.5.1).
Obraz rozmieszczenia siniaka w Karpatach jest prawdopodobnie wciąż niepełny. Z mapy rozmieszczenia wynika,
że w niektórych mezoregionach siniak prawie nie występuje, co może być związane z ogólnie niską wykrywalnością gatunku i specyfiką jego wymagań siedliskowych. Nawet szeroko zakrojone badania, bazujące na niewielkich
powierzchniach próbnych, z pewnością pominęły wiele
dogodnych dla siniaka fragmentów lasu. Bezpieczniej jest
przyjąć, że gatunek w Karpatach prawdopodobnie występuje we wszystkich mezoregionach, zasadniczo unikając
jedynie Tatr. Zasięg występowania siniaka w polskiej części Karpat na podstawie danych projektu PK oszacowany został na 18 055 km2, natomiast obszar zajmowany to
4970 km2.
Analiza rozmieszczenia wysokościowego siniaka
wskazuje, że udział zajętych punktów obserwacyjnych
był podobny w szerokim przedziale, od 300 do 1000 m.
n.p.m. (Ryc. 7.5.3). Jednak rzeczywista liczba stanowisk
największa jest w niższych położeniach górskich – co
potwierdzają również wyniki analizy siedliskowej na poziomie krajobrazowym (Ryc. 7.5.5). Najwyżej notowane siniaki obserwowano w okresie lęgowym w rejonie
przełęczy Zawrat w Tatrach Wschodnich, na wysokości
2160  m n.p.m., choć nie jest pewne, czy ptaki gniazdowały w tym miejscu (Walasz, Mielczarek 1992). W ostatnich
latach najwyżej gatunek ten stwierdzono w Beskidzie Żywieckim – 1030  m n.p.m. (dane projektu PK).
W okresie pozalęgowym siniaki chętnie przebywają w krajobrazie rolniczym, żerując na polach, łąkach
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i pastwiskach (Stajszczyk, Sikora 2004). Zimują głównie
w południowo-zachodniej Europie, np. ptaki z Małopolski
stwierdzane były we Włoszech (Walasz 2000). Od lat 80.
XX wieku wzrasta liczba osobników zimujących w Polsce,
głównie na zachodzie i południu kraju (Stajszczyk, Sikora
2004). W Karpatach zimą stwierdzany wyjątkowo, prawie
wyłącznie w lutym, więc obserwacje te dotyczyć mogą
osobników już migrujących (Walasz 2000).

Liczebność
W polskiej części Karpat siniak jest gatunkiem stosunkowo licznym. Aktualnie na podstawie danych projektu
PK liczebność tego gatunku w regionie można oceniać
na 6950 (3580–13 830) par. Szacunki liczebności dla poszczególnych makroregionów wskazują, że najliczniejsze
populacje występują na Pogórzu Środkowobeskidzkim

i w Beskidach Zachodnich (Tab. 7.5.1). Siniaki unikają
zasadniczo jedynie Łańcucha Tatrzańskiego i Obniżenia
Orawsko-Podhalańskiego. Wysoką liczebność siniaków
w południowo-wschodniej Polsce potwierdzają dane literaturowe. Według Stajszczyka i Sikory (2004) w Polsce
siniak najliczniej występuje w Małopolsce i na Pomorzu.
Na przełomie lat 80. i 90. XX wieku jego populacja w całej
Małopolsce była szacunkowo oceniana na 5000–6000 par
(Walasz, Mielczarek 1992). Nie dysponujemy jednak żadnymi szczegółowymi badaniami wielkoobszarowymi tego
gatunku z terenu Karpat. Znane są jedynie liczebności siniaków z relatywnie niewielkich powierzchni badawczych
w Karpatach. Przykładowo na Pogórzu Przemyskim w latach 80. i 90. XX wieku w paśmie Turnicy występowało
7–10 par siniaków, między Cisową a Panieńskim Czubem
– 3–4 pary, w rezerwacie Puszcza Bukowa w Bieszczadach
w roku 1993 stwierdzono 8 samców, a w 1994 roku – 6–7

Ryc. 7.5.1. Rozmieszczenie siniaka w okresie lęgowym (lata 2000–2015), w siatce kwadratów 10×10 km.
Fig. 7.5.1. Breeding distribution of the Stock Dove (years 2000–2015) in a grid of 10×10 km squares.

Ryc. 7.5.2. Prognozowane zagęszczenie populacji lęgowej siniaka.
Fig. 7.5.2. Predicted breeding population density of the Stock Dove.

144 Rozdział 7

Siniak Columba oenas (fot. Grzegorz Leśniewski)

samców (Hordowski 1999). Wyników z przytoczonych
przykładów nie można przełożyć na liczebności w poszczególnych jednostkach fizjograficznych ani porównać
z wynikami uzyskanymi w ramach projektu PK.

Zagęszczenie
Zagęszczenie oszacowane dla siedlisk leśnych na podstawie danych z projektu PK wynosiło w skali całego
regionu 0,9 (0,5–1,9) pary/km2. Analiza wykonana na
poziomie makroregionów jednoznacznie wskazuje na
liczniejsze występowanie tego gatunku w pasie pogórzy,
co pokazuje również mapa prognozowanych zagęszczeń
przygotowana na podstawie danych projektu PK (Ryc.
7.5.2). Najwyższe przeciętne zagęszczenie na powierzchnię leśną wykazano dla Pogórza Zachodniobeskidzkiego
i nieco niższe dla Pogórza Środkowobeskidzkiego, natomiast najniższe zagęszczenie zanotowano w Obniżeniu
Orawsko-Podhalańskim (Tab. 7.5.1) .
Z obszaru Karpat praktycznie nie ma danych literaturowych o zagęszczeniu siniaka. Z terenu rez. Puszcza
Bukowa w Bieszczadach (powierzchnia 3,4 km2) podawane są przeciętne zagęszczenia wynoszące 1,7–2,3 pary/

km2 (Hordowski 1999). Wynik ten jest porównywalny
z zagęszczeniami uzyskanymi w ramach projektu PK dla
najliczniej zasiedlonych przez siniaki makroregionów
Karpat. Podobne wartości uzyskano na Pogórzu Przemyskim – na 4 km2 w lasach bukowych w pobliżu Woli
Maćkowej stwierdzono 6–7 odzywających się samców,
co daje zagęszczenie rzędu 1,5–1,7 pary/km2 (Hordowski
1999). Należy jednak brać pod uwagę, że wyniki te pochodzą z relatywnie niewielkich powierzchni próbnych
w optymalnych siedliskach gatunku. Jeszcze ostrożniej
należy podchodzić do zagęszczeń podawanych dla Góry
Chełm na Podkarpaciu: od 8,0 par/km2 w dojrzałej buczynie do 12 par/km2 w buczynie zdegradowanej (Walasz,
Mielczarek 1992). Jest to wynik uzyskany dla niewielkiej
powierzchni próbnej, który nie może być interpretowany
w kontekście zagęszczeń krajobrazowych.
Nieco więcej informacji o zagęszczeniu siniaków pochodzi z niżowej części kraju. W zachodniej Polsce zagęszczenia siniaka na siedmiu powierzchniach próbnych
zawierało się w przedziale 0,5–12,6 pary/km2 (Kosiński
2010), w Parku Mużakowskim (południowo-zachodnia Polska) na powierzchni próbnej 500  ha wynosiło
6,6 pary/km2 (Jeleń 2010), na Wysoczyźnie Elbląskiej
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Tab. 7.5.1. Liczba zinwentaryzowanych powierzchni 2×2 km (N) i parametry populacji siniaka w polskiej części Karpat. R – rozpowszechnienie – procent powierzchni, na których stwierdzono gatunek. Zagęszczenie i liczebność populacji w poszczególnych makroregionach
i w całym regionie – wartość szacowana z dolną (DPU) i górną (GPU) granicą 95-procentowego przedziału ufności. Zagęszczenia podano
na powierzchnię leśną.
Table 7.5.1. Number of 2×2 km census plots (N) and parameters of the Stock Dove’s population in the Polish Carpathians. R – occupancy – percentage of plots in which the species was observed. Density (2) and population numbers (3) in each of the macroregions (1) and in the whole region (5)
– an estimate (4) with the lower (DPU) and upper (GPU) 95% confidence interval limit. The densities are per forest area.
Zagęszczenie [par/km2] (2)
Region (1)

N

Liczebność [par] (3)

R [%]

Wartość
szacowana (4)

DPU

GPU

Wartość
szacowana (4)

DPU

GPU

Beskidy Lesiste

51

37

0,4

0,2

1,0

670

270

1660

Beskidy Środkowe

29

45

0,8

0,4

1,7

880

400

1930

Beskidy Zachodnie

101

47

1,0

0,6

1,8

2410

1370

4290

Łańcuch Tatrzański

4

0

0,2

0,1

0,5

10

10

30

Obniżenie Orawsko-Podhalańskie

8

0

0,2

0,1

0,4

30

10

90

Pogórze Środkowobeskidzkie

53

77

1,5

0,8

2,9

2540

1350

4820

Pogórze Zachodniobeskidzkie

14

86

1,7

0,7

4,4

400

160

1010

260

51

0,9

0,5

1,9

6950

3580

13 830

polska część Karpat (5)

0,68–1,16 pary/km2 (Sikora 2007). W Puszczy Darżlubskiej na Pomorzu Gdańskim odnotowano zagęszczenia 0,4 pary/km2, w Sierakowskim Parku Krajobrazowym 0,6 pary/km2, a w Lasach Skaliskich na Mazurach
0,15 pary/km2 (Stajszczyk, Sikora 2004). W Puszczy
Knyszyńskiej średnie zagęszczenie z 24 powierzchni
próbnych (2×2  km) wynosiło 0,3 pary/km2, a najwyższe
– 1,5 pary  km2 (Tumiel i in 2013). Na tle tych wyników
zagęszczenia siniaka w Karpatach określone w projekcie
PK wydają się wysokie, aczkolwiek nie osiągają poziomu
rejestrowanego w optymalnych siedliskach w innych regionach kraju. Porównując te wyniki, należy wziąć pod
uwagę, że zagęszczenia z projektu PK pochodzą z dużych
powierzchni w przeciwieństwie do niektórych cytowanych danych literaturowych.

Trend populacji
Brak pewnych danych historycznych na temat liczebności populacji siniaka na powierzchniach krajobrazowych w Karpatach sprawia, że nie sposób wiarygodnie
określić trendu populacyjnego tego gatunku. Biorąc pod
uwagę, że w skali kraju obserwujemy wzrostowy trend
liczebności i rozpowszechnienia dzięcioła czarnego (Kuczyński, Chylarecki 2012), niewątpliwie wzrasta również
dostępność miejsc gniazdowych dla siniaka (w postaci
odpowiednich dziupli). Potwierdzeniem tego mogą być
wyniki Monitoringu Pospolitych Ptaków Lęgowych,
wskazujące, że liczebność siniaka w skali kraju wzrasta
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(Neubauer i in. 2015), jednak nie jest jasne, czy trend ten
dotyczy również Karpat. Odmienne sugestie odnośnie
do trendu liczebności znajdujemy w starszej literaturze
dotyczącej regionu, np. według Głowacińskiego (1994)
liczebność siniaka w Bieszczadach maleje, a inne źródła
podają, że w XIX wieku siniak był znacznie liczniejszy niż
obecnie (Hordowski 1999; Tomiałojć, Stawarczyk 2003;
Stajszczyk, Sikora 2004). W latach 1980–2011 liczebność siniaka w Europie stale wzrastała, średnio rocznie
o 0,91% populacji (EBCC 2013) W krajach skupiających
łącznie ponad połowę populacji europejskiej, obejmujących Wielką Brytanię, Irlandię i kraje Beneluksu, odnotowano w latach 1970–1990 wyraźny wzrost liczebności
siniaka (Stajszczyk, Sikora 2004). Odwrotną tendencję
zaobserwowano natomiast w północnej części zasięgu
(Norwegia, Finlandia, Estonia) i w rejonie środziemnomorskim (Stajszczyk, Sikora 2004). Zaznaczająca się powolna kolonizacja parków miejskich (Stajszczyk, Sikora
2004) może również świadczyć o ekspansji gatunku, ale
równocześnie może wskazywać na brak wystarczającej
ilości odpowiednich siedlisk na terenach leśnych.

Ocena stanu rozpoznania
Wciąż brak pełnego obrazu rozmieszczenia gatunku
w regionie, za sprawą jego niskiej wykrywalności i próbkowania relatywnie niewielkich powierzchni. Stan rozpoznania rozmieszczenia można aktualnie uznać za średni.
Istotnym wynikiem jest informacja o liczebności, której

praktycznie dotąd nie mieliśmy. Szacunki dla regionu
Małopolski pochodziły z interpretacji wyników z małych
powierzchni badawczych. Rozpoznanie liczebności można więc uznać za dobre. Wiedza o wybiórczości siedliskowej już wcześniej była rozległa (np. Jeleń 2010, Kosiński
i in. 2010), choć badania prowadzone były głównie w warunkach niżu kraju, a projekt PK potwierdził znane wymagania siedliskowe siniaka również w warunkach górskich. Nieznany jest trend populacji siniaka w regionie,
ze względu na brak dobrej jakości danych referencyjnych
zbieranych w przeszłości. Istotne jest więc prowadzenie
monitoringu w celu określenia długoterminowego trendu populacji tego gatunku.

2. Wybiórczość siedliskowa
Zasadniczym miejscem gniazdowania siniaka w Polsce
są stare, ponad stuletnie drzewostany liściaste, mieszane
oraz bory obfitujące w stare dziuple po dzięciole czarnym
(Stajszczyk, Sikora 2004). Kluczowym czynnikiem wa-

runkujących występowanie tego gatunku jest dostępność
drzewostanów w starszych klasach wieku, które cechują
się większą zasobnością miejsc gniazdowych. Przykładowo w zachodniej Polsce wykazano, że zagęszczenie
siniaka wzrasta wraz ze zwiększaniem się udziału buka
i grabu w wieku przekraczającym 80 lat (Kosiński i in.
2010), a na Wysoczyźnie Elbląskiej ok. 75% stanowisk siniaków wykryto w buczynie w wieku co najmniej 120 lat,
a ok. 25% stanowisk w lasach w wieku 85–119 lat (Sikora
2007). Podstawowym miejscem gniazdowania siniaka
są dziuple po dzięciole czarnym. W zachodniej Polsce
siniaki zasiedlają średnio 16% (5–24%) wszystkich dostępnych w drzewostanie dziupli tego gatunku (Kosiński i in. 2010). Z cytowanych badań wynika również, że
przy dostępności dziupli wykutych w sosnach i bukach
ptaki preferowały bukowe. W Karpatach optimum siedliskowe siniaka reprezentuje buczyna karpacka, chociaż
ptaki chętnie gniazdują również w grądach (Hordowski
1999). Gatunek wykazuje pewne zdolności adaptacyjne
do innych siedlisk, przykładowo na Podkarpaciu nieliczne pary notowano w parkach wiejskich i miejskich (Hordowski 1999). W innych rejonach kraju, np. na Równinie

Występowanie siniaka w karpackich lasach pozytywnie zależy od liczby drzew weteranów oraz udziału buka (fot. Grzegorz Leśniewski).
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Ryc. 7.5.3. Rozmieszczenie wysokościowe siniaka: (1) – procentowy udział punktów obserwacyjnych zasiedlonych przez gatunek
(słupki); (2) – liczba skontrolowanych punktów obserwacyjnych
(punkty).
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Mazurskiej, z powodu braku starych lasów występuje
niekiedy nawet w małych skupieniach drzew dziuplastych wśród łąk, a wyjątkowo stwierdzono gniazdowanie siniaków na skałach (Walasz, Mielczarek 1992). Poza
składem gatunkowym i wiekiem drzewostanu za istotny
czynnik siedliskowy dla siniaka uznawana jest również
bliskość wodopojów (Cramp 1998).
Analiza dotycząca wymagań siedliskowych, wykonana na podstawie danych projektu PK na poziomie krajobrazowym, wykazała, że siniak w polskiej części Karpat
najchętniej zasiedla wnętrza lasów liściastych i mieszanych. Preferowane lasy zlokalizowane są na pogórzach,
do 500  m n.p.m., z ekspozycją stoków w kierunku pół-
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Fig. 7.5.4. Importance of the most significant environmental variables
in a model describing the spatial variation of the Stock Dove’s population density at a landscape level; (1) – decrease of the model fit.
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Ryc. 7.5.4. Ważność najistotniejszych zmiennych środowiskowych
w modelu opisującym przestrzenne zróżnicowanie zagęszczenia
populacji siniaka na poziomie krajobrazowym.
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Fig. 7.5.3. Altitudinal distribution of the Stock Dove: (1) – percentage
of survey points occupied by the species; (2) – number of observation
points (dots); (3) – altitude (mamsl).

nocnym lub południowym (Ryc. 7.5.4, 7.5.5). Gatunek
ten wyraźnie unika terenów z dużym udziałem wnętrza lasów iglastych, co tłumaczy niskie prognozowane
zagęszczenia w Beskidach Zachodnich i Tatrach, gdzie
udział lasów szpilkowych jest najwyższy (Ryc. 7.5.2).
W Beskidach Lesistych i Środkowych, gdzie siniak jest
dość powszechny (Ryc. 7.5.1), analiza wykazała relatywnie niskie zagęszczenia, co prawdopodobnie związane
jest z preferowaniem lasów niżej położonych, zlokalizowanych w pasie pogórzy.
Analiza wymagań siedliskowych wykonana na poziomie punktów obserwacyjnych wykazała, że występowanie
siniaka było silnie, pozytywnie związane z liczbą dużych
drzew (o pierśnicy powyżej 50 cm) i udziałem buka (Ryc.
7.5.6a, b; Zał. 4). Ponadto siniak istotnie rzadziej zasiedlał
miejsca bogate w gatunki domieszkowe, a także zasobniejsze w stojące martwe drzewa. Pozostałe badane zmienne
nie wpływały istotnie na występowanie gatunku (Zał. 4).
Siniaki zajmują niewielkie terytoria, bronią jedynie
bezpośredniego otoczenia gniazda. W warunkach dużej
dostępności odpowiednich dziupli ptaki mogą tworzyć
luźne kolonie, w których zajęte dziuple mogą być położone w odległości zaledwie 50 m. Notowano również
przypadki gniazdowania dwóch par na jednym drzewie
(Stajszczyk, Sikora 2004).
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Ryc. 7.5.5. Przebieg zależności zagęszczenia populacji siniaka od
najistotniejszych zmiennych środowiskowych na poziomie krajobrazowym.
Fig. 7.5.5. Relationship between the Stock Dove’s population density and
the most significant environmental variables at a landscape level.
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Ryc. 7.5.6. Zmienne siedliskowe istotnie wyjaśniające występowanie siniaka na poziomie punktu obserwacyjnego. Zależność prawdopodobieństwa występowania od: a – liczby dużych drzew; b – udziału buka w drzewostanie. Punkty – średnia, wąsy – zakres 1 błędu standardowego.
Fig. 7.5.6. Significant environmental predictors of the Stock Dove’s occurrence at an observation point. Relationship between the probability of occurrence (2) and following factors: a – number of large trees; b – amount of beech in the forest stand. Points – mean, whiskers – standard error.

W okresie pozalęgowym ptaki żerują w krajobrazie
rolniczym. Preferują żerowanie na polach kukurydzy
(Stajszczyk, Sikora 2004). Siniaki zimujące na terenie
miast niekiedy żerują na chodnikach i odwiedzają karmniki (Walasz 2000; Stajszczyk, Sikora 2004).

3. Zagrożenia
Prawdopodobnie nie ma obecnie czynników, które mogłyby zagrozić trwałości karpackiej populacji siniaka.
Brak danych referencyjnych, a tym samym brak możliwości analizy trendu populacji siniaka w polskich Karpatach powoduje, że nie sposób jednoznacznie ocenić
istotności czynników zagrażających gatunkowi. Wśród
ważnych czynników, mogących ograniczać występowanie tego gatunku w polskiej części Karpat, wymienić
należy:

Zmniejszenie powierzchni i jakości siedlisk lęgowych
Najważniejsze zagrożenie wiąże się z potencjalnym
zmniejszaniem się powierzchni i jakości siedlisk lęgowych. W związku z tym, że występowanie siniaka ściśle powiązane jest z występowaniem dzięcioła czarnego
(Kosiński i in. 2010), potencjalne zagrożenie wiąże się
przede wszystkim z pogarszaniem się stanu siedliska tego
gatunku. Intensywne użytkowanie lasu, zbyt niski wiek

rębności buka, wycinka najstarszych drzew oraz usuwanie drzew obumierających i martwych bardzo istotnie
obniża walory siedliska dla dzięciołów, a pośrednio również siniaka. Zmniejszenie populacji dzięcioła czarnego
oznaczałoby mniejszą liczbę dziupli, czyli potencjalnych
miejsc gniazdowania siniaków.

Płoszenie ptaków i niszczenie ich lęgów
Istotnym czynnikiem zagrażającym gatunkowi jest niszczenie lęgów i płoszenie powodujące porzucanie lęgów.
Zagrożenie to bezpośrednio wynika z prowadzenia prac
leśnych w okresie lęgowym ptaków. Dziuple po dzięciole
czarnym zajmowane przez siniaki często zlokalizowane
są wysoko na drzewie, przez co mogą być trudne do zauważenia z ziemi. Prowadzenie cięć w okresie lęgowym
może prowadzić do nieumyślnego niszczenia drzew
z gniazdami. Ponadto prace związane z prowadzeniem
gospodarki leśnej wykonywane na powierzchni manipulacyjnej trwają zwykle wiele dni, co powoduje, że ptaki
płoszone są wielokrotnie i długo nie mogą wrócić do
swoich gniazd.

Drapieżnictwo
Na obecnym etapie trudno ocenić, jaki wpływ na populację mają czynniki naturalne, jak chociażby drapieżnictwo ze strony jastrzębia czy kuny leśnej i domowej. Na
podstawie badań w 33 populacjach dzięciołów z Europy
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i Ameryki Północnej wykazano, że drapieżnictwo w ich
lęgach mieści się w przedziale 0–35%, przy medianie 13%
(Paclik i in. 2009) Biorąc pod uwagę podobne rozmiary i zbliżoną biologię lęgową dzięciołów i siniaka, można przypuszczać, że również poziom drapieżnictwa jest
zbliżony. Niemniej jednak drapieżnictwo jest zjawiskiem
naturalnym i należy je traktować jako czynnik kształtujący populację, a nie ją eliminujący.

Utrata siedlisk żerowania
Istnieją dane wskazujące, że istotnym problemem dla siniaka jest utrata siedlisk żerowania w wyniku intensyfikacji rolnictwa, wskutek czego powstają monokultury bez
zbiorowisk ziołorośli, będących zasadniczym miejscem
żerowania siniaka w okresie lęgowym (Stajszczyk, Sikora
2004). Zjawisko to w Karpatach zdaje się mieć mniejsze,
lokalne znaczenie, ponieważ skomplikowany podział katastralny zapewnia mozaikowy charakter upraw z odpowiednim zasobem żerowisk dla siniaków.

4. Metody ochrony
Populacja siniaka prawdopodobnie nie jest obecnie zagrożona w skali całego regionu i nie wymaga podejmowania kompleksowych działań ochronnych mających na
celu jej odtwarzanie. Niemniej jednak niepewność w odniesieniu do trendów liczebności w regionie nakazuje
podjęcie działań zapobiegających ewentualnemu spadkowi liczebności siniaka.
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Cel I. Utrzymanie lub lokalne zwiększenie powierzchni i jakości dostępnych siedlisk lęgowych
Działanie I.1. Utrzymanie lub podwyższanie wieku rębności do maksymalnych, dopuszczanych przez Instrukcję
Ochrony Lasu, wartości dla buka na terenie karpackich
nadleśnictw.
Działanie I.2. Konsekwentne zachowywanie biogrup
najstarszych drzew w wydzieleniach leśnych i pozostawienie ich do naturalnego rozpadu (minimum 1 biogrupa na 1  ha lasu).
Działanie. I.3. Wytyczenie we wszystkich karpackich
nadleśnictwach systemu drzewostanów wyłączonych
z użytkowania, obejmującego min. 5–10% powierzchni
leśnej każdego nadleśnictwa. Wyznaczany drzewostan
powinien charakteryzować się składem gatunkowym
zgodnym z siedliskiem i być w wieku minimum 80 lat.
Działanie I.4. Szkolenia dla służb leśnych w zakresie
rozpoznawania (wizualnego i głosowego) biologii lęgowej, wymagań siedliskowych siniaka (oraz innych, kluczowych gatunków ptaków zasiedlających dziuple) oraz
potencjalnych zagrożeń wynikających z prowadzenia gospodarki leśnej.

Cel II. Ograniczenie do minimalnego poziomu płoszenia ptaków podczas sezonu lęgowego oraz przypadkowego niszczenia gniazd
Działanie II.1. Prowadzenie działań mających na celu
uzgodnienie z administracją Lasów Państwowych
wstrzymania prac leśnych w drzewostanach co najmniej
80-letnich w okresie lęgowym ptaków: 1.04–15.07.

Rozdział 7.6

Derkacz
Crex crex
Józef Hordowski

1. Występowanie
Rozmieszczenie
Derkacz Crex crex (Linnaeus, 1758) zasiedla znaczną
część Europy, z ciągłym zasięgiem w całej jej środkowej
części. Brak go jedynie w południowo-zachodniej, południowej i północnej części kontynentu, a w jego zachodniej części występuje wyspowo (BirdLife International
2015). Występuje w całym paśmie Karpat, choć w południowej i wschodniej części pasma (Rumunia, Ukraina)
wydaje się bardziej rozpowszechniony niż w Karpatach
Zachodnich, a populacja zasiedlające ten obszar należy
do najważniejszych ostoi tego gatunku nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie Środkowej (BirdLife International 2015). W Polsce derkacz należy do nielicznych,
a tylko lokalnie średnio licznych ptaków lęgowych. Jego
rozmieszczenie jest nierównomierne – gatunek ten jest
znacznie liczniejszy na wschodzie, a zwłaszcza na północnym wschodzie kraju (Tomiałojć, Stawarczyk 2003;
Sikora i in. 2007). Najliczniej zasiedla tereny zalewowe
rzek, np. dolinę Biebrzy i Narwi, gdzie jest wręcz gatunkiem licznym (Cempulik, Betleja 2007).
Dane uzyskane w ramach projektu PK wskazują,
że na początku XXI wieku derkacz był w polskiej części
Karpat gatunkiem szeroko rozpowszechnionym i został
wykazany na 65% powierzchni 10×10 km (N=253; Ryc.
7.6.1). Badania prowadzone na 89 powierzchniach próbnych 3×3 km wykazały obecność tego gatunku na 85%
powierzchni. Najliczniej notowany jest w górach, najwyższe rozpowszechnienie osiągając we wschodniej części regionu – w Beskidach Lesistych i Środkowych (Tab. 7.6.1).
Mniej licznie występuje w pasie pogórzy (szczególnie
w makroregionie Pogórza Zachodniobeskidzkiego), choć
są tam również enklawy powszechniejszego występowa-

nia, np. na Pogórzu Przemyskim (Ryc. 7.6.1). Zasięg występowania w polskiej części Karpat na podstawie danych
projektu PK oszacowany został na 17 800 km2, a obszar
zajmowany to 11 960 km2. Na przełomie lat 80. i 90. XX
wieku derkacza odnotowano na 41% pól atlasowych (Walasz, Mielczarek 1992), był więc wyraźnie słabiej rozpowszechniony niż obecnie, choć częściowo za taki obraz
mogą odpowiadać różnice w nakładzie pracy terenowej.
Dane projektu PK wskazują, że derkacz występuje w Karpatach w szerokim zakresie wysokości, liczniej
w zakresie od 500 do 800  m n.p.m. (patrz Ryc. 7.6.4).
Odzywające się samce notowano najwyżej na połoninach
w Bieszczadach Zachodnich, do 1250  m n.p.m., np. na
zboczach Krzemienia i Tarnicy (obs. własne), w Tatrach
zaś wołające samce notowano na wysokości 1000–1275  m
n.p.m. (Mielczarek 1992, dane projektu PK), choć nie jest
pewny status lęgowy ptaków obserwowanych w najwyższych położeniach.
Derkacz jest gatunkiem wędrownym, a zimę spędza
w obszarze sawanny w środkowej Afryce (Cramp, Simmons 1980). W czerwcu i lipcu, tj. w okresie polęgowym,
obserwuje się przemieszczanie samców z terenów lęgowych w nieznanym kierunku. Przypuszczalnie ptaki lecą
na zbiorowe pierzowiska (Zieliński 2004). Podczas takich
przemieszczeń, a także podczas wędrówek sezonowych,
prawdopodobnie mogą one być stwierdzane również
w miejscach, gdzie nie gniazdują.

Liczebność
W polskich Karpatach, w wyższych partiach pogórzy, jak
i w górach, derkacz jest gatunkiem średnio licznym, lokalnie licznym. Aktualnie liczebność na obszarze polskich
Karpat szacowana jest na podstawie danych projektu PK
na 10 770 (8900–12 650) samców. Najwyższą liczebność
stwierdzono w dwóch najrozleglejszych makroregionach
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– w Beskidach Zachodnich oraz na Pogórzu Środkowobeskidzkim, gdzie jednak zagęszczenie populacji jest stosunkowo niskie. W pozostałych regionach zanotowano
nieco niższe liczebności (Tab. 7.6.1). Obszary specjalnej
ochrony ptaków, takie jak Pogórze Przemyskie, Beskid
Niski, Góry Słonne, Bieszczady oraz Beskid Żywiecki,
stanowią jedne z najważniejszych ostoi tego gatunku nie
tylko w Karpatach, ale także w Polsce. Łącznie w ostojach karpackich podawano dotychczas szacunkowo ok.
1700–2200 wołających samców (przegląd w: Wilk i in.
2010), co stanowi ok. 5% populacji krajowej, jednakże
wyniki projektu PK wskazują, że oceny te mogły być zaniżone. Dane literaturowe (Mielczarek 1992; Budka i in.
2012), jak i aktualne wyniki pochodzące z powierzchni
badawczych zlokalizowanych w polskiej części Karpat
(dane projektu PK) potwierdzają, że jego wschodnia
część jest zasiedlona wyraźnie liczniej niż zachodnia. Lokalnie może być jednak liczniejszy również na zachodzie
regionu, np. w Kotlinie Orawsko-Nowotarskiej czy w Beskidzie Żywieckim (patrz Ryc. 7.6.2). Również w drugiej
połowie lat 80. XX stulecia we wschodniej części polskich
Karpat był znacznie liczniejszy niż w części zachodniej.
Jego liczebność w całym regionie Polski południowowschodniej oceniono wtedy na 1500–2000 par (Mielczarek 1992), a więc wyraźnie mniej niż obecnie, co jest
raczej wynikiem słabego rozpoznania stanu populacji
tego gatunku w owym czasie. W pierwszej dekadzie XXI
wieku jego krajową liczebność oceniano na ponad 40 tys.
samców (Chodkiewicz i in. 2015). Sugerowałoby to, że
populacja karpacka stanowi ok. 25% populacji zasiedlającej Polskę, choć należałoby raczej przyjąć, że krajowy
szacunek liczebności jest zaniżony, tym bardziej że wyliczony został na podstawie danych z liczeń dziennych.

Zagęszczenie
Na podstawie wyników uzyskanych na zinwentaryzowanych w projekcie PK powierzchniach próbnych zlokalizowanych w terenach nieleśnych, średnie zagęszczenie na obszarze polskiej części Karpat oszacowano na
1,1 (0,9–1,3) samca/km2. Najwyższe zagęszczenie stwierdzono w Beskidach Lesistych, nieco niższe w przylegających Beskidach Środkowych, a w pozostałych regionach,
szczególnie w pasie pogórzy, jego wartości były wyraźnie niższe (Tab. 7.6.1). Wyniki te dobrze korespondują
z danymi literaturowymi z terenu Karpat. Przykładowo
Budka i in. (2012) określili zagęszczenie w Bieszczadach

Derkacz Crex crex (fot. Jacek Drozda)
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i Beskidzie Niskim na 2,2–4 samce/km2, maksymalnie
10 samców/km2. W latach 90. XX wieku w niższych położeniach Gór Słonnych zagęszczenie wynosiło 2,2 samca/
km2 (Skowroński 1997), w Parku Krajobrazowym Doliny Sanu – 1,5 samca/km2 terenów nieleśnych, w Parku
Krajobrazowym Gór Słonnych – 0,6 samca/km2, a w Ciśniańsko-Wetlińskim Parku stwierdzono 3,6 samca/km2
(Stój 1998). Szczegółowe liczenia w trzech dolinach potoków charakteryzujących się znacznym udziałem nieużytkowanych łąk i pastwisk wykazały następującą liczebność: dolina Jamninki – 25–30 samców, dolina Mszańca
– 5 samców, i dolina Stebnika – 8 samców (Ćwikowski
1997, 1998). Również dla Beskidów Środkowych dostępne dane potwierdzają wysokie zagęszczenia tamtejszej
populacji, przykładowo w Magurskim Parku Narodowym
w roku 2003 na ok. 1000  ha łąk stwierdzono zagęszczenie
4 samce/km2 (Czuchnowski i in. 2003; Skórski 2003),
a w Jaśliskim Parku Krajobrazowym nawet ok. 8–10
samców/km2 (Stój 1997). Na zachodzie regionu gatunek
ten jest mniej liczny, np. na Pogórzu Wielickim stwierdzono zagęszczenie 0,9–1,3 samca/km2 (Kajtoch 2002),
choć lokalnie może być liczniejszy, np. w Pienińskim
Parku Narodowym w 2004 roku zagęszczenie wyniosło
6,9 samca/km2, a w otulinie – 4,9 samca/km2 (Kozik
2006). Taki rozkład zagęszczeń w skali całego regionu
potwierdza również mapa predyktywnego występowania
derkacza (dane projektu PK, Ryc. 7.6.2), wskazująca najwyższe wartości prognozowanych zagęszczeń w Beskidach Środkowych i Lesistych, a także lokalnie w zachodniej części regionu, natomiast wyraźnie malejące w pasie
pogórzy. Lokalnie gatunek ten może osiągać znacznie
wyższe zagęszczenia, np. we wschodniej części Karpat
w roku 2011 do 19 samców/km2 wzdłuż wilgotnej doliny potoku Klunów na Pogórzu Przemyskim (pow. badawcza 4,2 km2; Hordowski 2012). Również na dużych
powierzchniach krajobrazowych wartości niekiedy były
wysokie, sięgając 9,4–11,5 samca/km2 (Hordowski 2012).
Lokalne, wysokie zagęszczenia są zapewne wynikiem
tworzenia przez ten gatunek luźnych grup lęgowych,
składających się nawet z kilkunastu ptaków, zwłaszcza na
rozległych obszarach homogennych siedlisk (Hordowski
1994; Budka i in. 2012). Najwyższe wartości zagęszczenia
derkacz osiąga w siedliskach o ekstensywnej gospodarce
rolnej, gdzie dominują trwałe użytki zielone, a koszenie
odbywa się późno, natomiast na obszarach o pośredniej formie użytkowania, czyli intensywnie użytkowane
grunty orne przeplatane trwałymi użytkami zielonymi,

Ptaki polskich Karpat 153

wykazano niższe wartości, rzędu 0,9–2 samce/km2 (Hordowski 2012). Chylarecki i in. (1999) podali, że na 72 losowo wybranych powierzchniach próbnych o wielkości
100 km2, położonych w różnych częściach Polski, średnie zagęszczenie wynosiło 0,1 samca/km2 krajobrazu, co
potwierdza, że Karpaty, charakteryzujące się wyraźnie
wyższym średnim zagęszczeniem, są istotnym regionem
w skali kraju dla tego gatunku.

Trend populacji
Brakuje długoterminowych danych monitoringowych
z terenu polskich Karpat, które jednoznacznie umożliwiłyby analizę zmian liczebności derkacza na tym terenie
– trend liczebności tego gatunku należy uznać za nieokreślony. Lokalnie uzyskiwane dane sugerować mogą

spadek jego liczebności. Przykładowo w Bieszczadach po
drugiej wojnie światowej według Józefika (1969) wytworzył „populację nigdzie w chwili obecnej w warunkach
Europy nienotowaną”. Na ugorowanych łąkach na bieszczadzkich połoninach w latach 1956–1958 słyszano do
12 odzywających się samców/ha (Józefik 1969) (możliwe,
że tak wysokie zagęszczenia były wynikiem tworzenia
luźnych grup, składających się z kilku–kilkunastu ptaków). W późniejszym okresie w związku z zagospodarowaniem tych terenów zagęszczenie znacznie spadło, np.
w latach 1993–1995 w rejonie Wołosatego notowano do
3 samców/ha, jednakże stan ten był daleki od tego notowanego w latach 50. i 60. XX stulecia (Głowaciński i in.
2000). Lokalnie nastąpił wzrost liczebności tego gatunku,
związany m.in. ze zmianą użytkowania terenu. Na Pogórzu Przemyskim w okolicach Cisowej na powierzchni
odłogowanych pól w roku 1999 stwierdzono 3,7 sam-

Ryc. 7.6.1. Rozmieszczenie derkacza w okresie lęgowym (lata 2000–2015), w siatce kwadratów 10×10 km.
Fig. 7.6.1. Breeding distribution of the Corncrake (years 2000–2015) in a grid of 10×10 km squares.

Ryc. 7.6.2. Prognozowane zagęszczenie populacji lęgowej derkacza.
Fig. 7.6.2. Predicted breeding population density of the Corncrake.
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Tab. 7.6.1. Liczba zinwentaryzowanych powierzchni 3×3 km (N) i parametry populacji derkacza w polskiej części Karpat. R – rozpowszechnienie – procent powierzchni, na których stwierdzono gatunek. Zagęszczenie i liczebność populacji w poszczególnych makroregionach i
w całym regionie – wartość szacowana z dolną (DPU) i górną (GPU) granicą 95-procentowego przedziału ufności. Zagęszczenia podano na
powierzchnię terenów otwartych. b.d. – brak danych, oszacowanie wartości parametru nie było możliwe.
Table 7.6.1. Number of 3×3 km census plots (N) and parameters of the Corncrake’s population in the Polish Carpathians. R – occupancy – percentage of plots in which the species was observed. Density (2) and population numbers (3) in each of the macroregions (1) and in the whole region (5)
– an estimate (4) with the lower (DPU) and upper (GPU) 95% confidence interval limit. The densities are per area of open  habitats. b.d. – no data,
estimation of the parameter was not possible.
Zagęszczenie [samców/km2] (2)
Region (1)

N

Liczebność [samców] (3)

R [%]

Wartość
szacowana (4)

DPU

GPU

6

100

4,4

1,3

7,5

1580

470

2700

Beskidy Środkowe

11

91

2,8

2,1

3,5

1470

1100

1840

Beskidy Zachodnie

24

88

1,6

1,1

2,0

3250

2280

4220

Łańcuch Tatrzański

0

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

Obniżenie Orawsko-Podhalańskie

8

100

1,8

0,5

3,0

1020

320

1720

Pogórze Środkowobeskidzkie

30

77

0,7

0,4

1,0

3000

1690

4320

Pogórze Zachodniobeskidzkie

10

80

0,3

0

0,6

450

30

860

polska część Karpat (5)

89

85

1,1

0,9

1,3

10 770

8900

12 650

Beskidy Lesiste

ca/km2 (Hordowski 2001). Wprowadzenie od roku 2005
programu rolnośrodowiskowego zapewne spowodowało,
że zagęszczenie zwiększyło się trzykrotnie i w 2011 roku
wynosiło 11,5 samca/km2 (Hordowski 2012). Lokalny
wzrost liczebności na niektórych obszarach Karpat jest
zapewne związany z ochroną siedlisk tego gatunku prowadzoną w ramach programów rolnośrodowiskowych,
jednak istnieje potrzeba dalszych badań ich wpływu na
populacje derkacza. Odnotowany aktualnie zasięg derkacza jest wyraźnie większy niż ten odnotowany w połowie lat 80. XX wieku (Walasz, Mielczarek 1992), kiedy
to rozpowszechnienie w Karpatach wynosiło 41%, a więc
o 1/3 mniej niż obecnie, a gatunek ten szczególnie w zachodniej części regionu był wtedy rzadziej stwierdzany.
Nie jest jednak możliwa ocena, czy uzyskany obraz odzwierciedla rzeczywiste zwiększanie się zasięgu, czy raczej
lepsze rozpoznanie terenowe jego populacji. Zarówno populacja krajowa (Chodkiewicz i in. 2016), jak i europejska
(BirdLife International 2015) określane są jako stabilne.

Ocena stanu rozpoznania
Rozpoznanie rozmieszczenia populacji jest zadowalające na obszarze polskich Karpat. Natomiast ocena liczebności populacji jest umiarkowana, zwłaszcza w części zachodniej regionu. Trend populacyjny jest lokalnie
rozpoznany we wschodniej części Karpat, tj. na Pogórzu
Przemyskim, w Górach Słonnych i Bieszczadach oraz
w Beskidzie Niskim, a na pozostałej części rozpoznanie

Wartość
szacowana (4)

DPU

GPU

jest bardzo słabe. Brakuje jakichkolwiek opracowań dotyczących choćby wybranych aspektów biologii gatunku
z terenu Karpat – rozpoznanie tego aspektu można uznać
za słabe. Za umiarkowanie zadowalające można uznać
rozpoznanie wymagań siedliskowych derkacza – nie
prowadzono szczegółowych badań w tym temacie, choć
ogólne informacje o wymaganiach siedliskowych zawarte są np. w pracach Hordowskiego (2012) i Budki i in.
(2012), a także uzyskano je w ramach projektu PK.

2. Wybiórczość siedliskowa
Pierwotnym siedliskiem lęgowym derkacza były prawdopodobnie nadrzeczne łąki, murawy górskie lub pogorzeliska z niewielką liczbą drzew czy krzewów. Obecnie naturalnych siedlisk jest niewiele i dlatego derkacz preferuje
siedliska półnaturalne, utrzymywane przez działalność
człowieka, głównie wielogatunkowe łąki, zarówno nizinne, jak i podgórskie (Green i in. 1997; Schaffer 1979).
Wspólną cechą większości siedlisk zamieszkiwanych
przez derkacze jest wysoka (powyżej 20 cm) i niezbyt
gęsta roślinność na początku sezonu rozrodczego (Green i in. 1997). Bardzo ważnym elementem siedliska jest
obecność niekoszonych fragmentów łąk, które stanowią
ważne miejsce schronienia w okresie zajmowania przez
ptaki rewirów lęgowych (Budka, Osiejuk 2013; Olech,
Budka 2015).
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Siedliska łąkowe w wyższych położeniach górskich, jak te bieszczadzkie łąki w dolinie górnego Sanu, są ważnym miejscem gniazdowania
derkacza w skali regionu (fot. Tomasz Wilk).

W Karpatach w okresie lęgowym zasiedla najchętniej ekstensywnie użytkowane trwałe użytki zielone,
na których występują zbiorowiska roślinne należące do
klasy Molinio-Arrhenatheretea, zazwyczaj umiarkowanie
wilgotne. Notowany także na obszarach suchych, jak np.
łąki na szczytach wzniesień. Poza tym chętnie gniazduje
na ugorowanych polach, łąkach i pastwiskach, torfowi-

Ekstensywne użytkowanie kośne karpackich łąk, uwzględniające
fenologię oraz wymagania siedliskowe derkacza, jest najistotniejszym działaniem dla zachowania jego tutejszej populacji (fot.
Tomasz Wilk).
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skach, turzycowiskach. Rzadziej spotykany w mozaice
pól uprawnych i użytków zielonych, na połoninach, w niskich i rzadko porośniętych młodnikach leśnych, w uprawach roślin okopowych i zbóż oraz roślin motylkowych
w dolinach rzek (obs. własne), choć w ostatnich latach
wśród pól uprawnych występuje rzadziej (obs. własne).
Regularnie spotykany w sąsiedztwie osiedli ludzkich,
a niekiedy gniazdujący nawet wewnątrz luźnej zabudowy, np. w Ustrzykach Dolnych (obs. własne) czy Jaśle
(Stój, Dyczkowski 2002).
Według wyników analizy wybiórczości siedliskowej
przeprowadzonej na poziomie krajobrazowym na podstawie danych projektu PK derkacz osiąga najwyższe zagęszczenia na obszarach z dużym udziałem łąk, wybierając szczególnie chętnie wnętrza płatów tego siedliska.
W warunkach Karpat łąki rozmieszczone są głównie na
średnich wysokościach, dlatego też gatunek ten najliczniej występuje między 500 a 800  m n.p.m. Preferuje tereny otwarte, położone w dolinach rzecznych, z umiarkowaną rzeźbą terenu i niewielkimi różnicami wysokości
względnych (Ryc. 7.6.3, 7.6.4). Unika pól uprawnych, co
przekłada się na wyraźnie niższe zagęszczenia w pasie
pogórzy, gdzie tego typu siedliska dominują (patrz mapa
prognozowanych zagęszczeń, Ryc. 7.6.2).

3. Zagrożenia
Przyczyny spadku liczebności lokalnych populacji derkacza są w Europie stosunkowo dobrze poznane i prawdopodobnie są one podobne w całym areale występowania.
Główne zagrożenia można podzielić na dwie kategorie
(Green i in. 1997):

ksztalt.u.miesz.

Czynniki, które bezpośrednio wpływają na liczebność
populacji poprzez zwiększoną śmiertelność piskląt
i ptaków dorosłych, jak również niszczenie lęgów
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spadek dopasowania modelu (1)

•

Ryc. 7.6.3. Ważność najistotniejszych zmiennych środowiskowych
w modelu opisującym przestrzenne zróżnicowanie zagęszczenia
populacji derkacza na poziomie krajobrazowym.
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Fig. 7.6.3. Importance of the most significant environmental variables
in a model describing the spatial variation of the Corncrake’s population density at a landscape level; (1) – decrease of the model fit.
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Śmiertelność piskląt w wyniku wczesnego terminu
koszenia i używania do tego mechanicznego sprzętu oraz wynikające z tego zwiększone drapieżnictwo
(np. koty, lisy) (Koffijberg, Schaffer 2006). Badania
prowadzone w różnych regionach Wielkiej Brytanii
i Irlandii wykazały, że w przypadku wcześniejszego
koszenia następowało obniżenie liczebności populacji derkacza, zaś gdy zbiory następowały w sierpniu,
spadek liczebności nie występował lub był bardzo
niewielki (Green, Williams 1994). We Francji populacja derkacza zmniejszała się nawet o 50% w miejscach, gdzie koszenie odbywało się od 15 lipca, ale
liczebność spadała znacznie wolniej w miejscach
z późniejszym, sierpniowym terminem koszenia
(Broyer 1995). W Szkocji co najmniej 40% młodych
ginęło w trakcie koszenia (Tyler 1996), a we Francji
lokalnie nawet 86% (Broyer 1996).

4

grunty.orne

•

Ryc. 7.6.4. Przebieg zależności zagęszczenia populacji derkacza od
najistotniejszych zmiennych środowiskowych na poziomie krajobrazowym.
Fig. 7.6.4. Relationship between the Corncrake’s population density and
the most significant environmental variables at a landscape level.

•
•

W okresie polęgowym derkacz występuje głównie
prawdopodobnie w tych samych siedliskach, co populacja lęgowa. Wędrujące samce można spotykać na całym
obszarze Karpat z wyjątkiem obszarów leśnych.

•

Intensyfikacja użytkowania rolniczego (nawożenie,
pestycydy), powodująca przekształcenie (zwykle dla
derkacza znaczne pogorszenie) siedlisk lęgowych
i powstanie ubogich zbiorowisk, w których występuje
tylko kilka gatunków traw (Green, Rayment 1996).
Upraszczanie struktury krajobrazu rolniczego (tworzenie upraw monokulturowych poprzez likwidację
użytków zielonych lub innych tradycyjnych upraw),
co jest wynikiem m.in. prywatyzacji ziemi w okresie
transformacji (Schaffer, Mammen 1999).
Zaniechanie użytkowania, przez co następuje sukcesja w kierunku zakrzewień bądź zbiorowisk leśnych.
Zamiana dużych i zwartych obszarów użytków zielonych na grunty orne lub lokalnie ich zalesianie.
Wzrost presji zabudowy, np. na obszarze Podtatrza
czy Bieszczadów, oraz związana z tym antropopresja (stałe przebywanie ludzi,  hałas, zanieczyszczenie
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•

światłem, odprowadzanie ścieków, presja ze strony
kotów i psów).
Turystyka i wypoczynek, farmy wiatrakowe, infrastruktura drogowa – bezpośrednie zagrożenie (płoszenie, niszczenie gniazd) wynikające z penetrowania siedlisk, śmiertelność związana z kolizjami,  hałas
panujący wzdłuż autostrad lub dróg szybkiego ruchu zakłóca nocny „śpiew samców” (Koffijberg,
Schaffer 2006).

Wydaje się, że w drugiej dekadzie XXI wieku nie ma
istotnych zagrożeń związanych ze zmianą siedlisk w Karpatach, a zwłaszcza w środkowej i wschodniej ich części,
szczególnie w przypadku kontynuacji dopłat w ramach
programów rolnośrodowiskowych. Należy jednak zwrócić uwagę, że siedliska łąkowe są nietrwałe – i szybko
mogą stracić swoje walory przyrodnicze, zarówno w wyniku intensyfikacji gospodarki rolnej, jej zarzucenia, jak
i bezpośredniego zniszczenia siedlisk w wyniku np. zabudowy terenu.

4. Metody ochrony
Działania ochronne powinny się koncentrować na utrzymaniu lub lokalnie przywróceniu właściwej struktury
siedlisk poprzez kontynuację tradycyjnej gospodarki
rolnej, z uwzględnieniem wymagań ochrony gatunku, tj.
w szczególności opóźnienia terminów koszenia oraz poprzez sprzyjający gatunkowi sposób prowadzenia zabiegów agrotechnicznych. Działania takie mogą być w skali
całego regionu realizowane m.in. poprzez system dopłat
rolnośrodowiskowych.
Główne cele i działania zabezpieczające status
ochronny derkacza w polskich Karpatach należy sformułować następująco:

Cel I. Utrzymanie, a lokalnie odtworzenie powierzchni i odpowiedniej struktury wielogatunkowych łąk
kośnych, kośno-pastwiskowych, zwłaszcza z klasy
Molinio-Arrhenatheretea
Działanie I.1. Wspieranie ekstensywnie prowadzonej
gospodarki rolnej, np. poprzez system dopłat rolnych
(program rolnośrodowiskowy). W Holandii i Wielkiej
Brytanii dowiedziono pozytywnej korelacji między programami rolnośrodowiskowymi a wzrostem liczebności
lokalnych populacji derkacza (Koffijberg, Schaffer 2006).
Działanie I.2. Zaniechanie przekształcania trwałych
użytków zielonych na grunty orne w ostojach tego ga-
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tunku. Istotne tu mogą być w szczególności wszelkie
działania wspierające rentowność gospodarki kośnopastwiskowej – dopłaty rolnośrodowiskowe, promocja
produktów lokalnych opartych na zwierzętach gospodarskich, mechanizmy pozwalające wykorzystywać biomasę
pozyskiwaną z łąk kośnych itp.

Cel II. Ograniczenie śmiertelności ptaków, zwłaszcza
piskląt, w trakcie sianokosów
Działanie II.1. Przesunięcie terminu koszenia na co najmniej 15 lipca.
Działanie II.2. Koszenie od środka do zewnątrz łanu
lub stosowanie „wypłaszacza”, bowiem koszenie łąk od
zewnątrz do środka powoduje skupianie się piskląt i dorosłych ptaków w centrum łąki, co sprzyja zwiększonej
ich śmiertelności (np. Green, Williams 1994) – ptaki giną
nie tylko w wyniku spotkania z kosiarką, ale również padają ofiarą drapieżników, np. bocianów białych Ciconia
ciconia.
Działanie II.3. Pozostawianie nieskoszonego fragmentu
łąki (5–20% powierzchni działki), gdzie ptaki mogą się
ukryć przed drapieżnikami i poczekać na podrośnięcie
otaczających użytków. Wymogi w pakietach przyrodniczych programów rolnośrodowiskowych dotyczących
ochrony ptaków powinny zawierać wskazania do zostawiania takich niekoszonych fragmentów.

Cel III. Ograniczenie antropopresji na obszarach występowania gatunku
Działanie III.1. Wprowadzenie zakazu zabudowy oraz
tworzenia infrastruktury przeznaczonej dla masowej turystyki (wyciągi narciarskie, koleje linowe) w miejscach
najliczniejszego występowania gatunku w polskich Karpatach.

Cel IV. Poznanie trendu liczebności populacji derkacza
Działanie IV.1. Coroczny monitoring na wybranych losowo powierzchniach próbnych pozwalający na śledzenie zmian zachodzących w lokalnych populacjach, co
pozwoli na bieżące podejmowanie decyzji dotyczących
ochrony tego gatunku.

Rozdział 7.7

Mornel
Charadrius morinellus
Tomasz Wilk

1. Występowanie
Rozmieszczenie
Mornel Charadrius morinellus (Linnaeus, 1758) jest gatunkiem o borealno-alpejskim typie rozmieszczenia,
związanym z rozległymi siedliskami otwartymi strefy
subarktycznej, głównie z tundrą, a w warunkach górskich
z wysokogórskimi łąkami (Hayman i in. 1986). Centrum
jego występowania w Europie obejmuje północną część
kontynentu, z największymi populacjami zasiedlającymi
Skandynawię oraz Szkocję. Lokalnie i nielicznie występuje on również w większych pasmach górskich – Alpach,
Pirenejach, Sudetach i Karpatach (Hagemeijer, Blair
1997), gdzie populacje liczą z reguły po kilka par (Valle,
Scarton 1999; BirdLife International 2015). W Karpatach występuje plamowo, zasiedlając jedynie południową część pasma (Rumunia, 0–3 pary), oraz efemerycznie
północny skraj pasma – Tatry (Tomiałojć, Stawarczyk
2003; BirdLife International 2015). W Polsce mornel jest
gatunkiem efemerycznie, skrajnie nielicznie lęgowym
– w ostatnich dziesięcioleciach jedyny lęg odnotowano
w Tatrach (Woźniak 1992). Gniazdowanie w pobliżu granicy z Polską odnotowano również kilkakrotnie w czeskich Karkonoszach (Flousek i in. 2015), a po polskiej
stronie granicy dokonano w 2009 obserwacji sugerujących możliwość lęgu (Dobrowolska 2011). Poza tym
gatunek ten lokalnie, ale w ostatnich latach stosunkowo
regularnie, obserwowany jest praktycznie we wszystkich
regionach kraju, w okresie migracji, głównie jesiennej
(Tomiałojć, Stawarczyk 2003; Komisja Faunistyczna
2001–2013; Wilk 2013).
W polskiej części Karpat jedyny pewny lęg mornela stwierdzono w 1988 roku – w połowie lipca obserwowano dorosłego ptaka z 2 podrośniętymi, naj-

prawdopodobniej nielotnymi młodymi w masywie
Ciemniaka, w Tatrach Zachodnich (Woźniak 1992). Możliwość lęgu sugerować może również późne stwierdzenie
1–2 ad. obserwowanych 31.05–1.06.1995 roku w masywie Małołączniaka (Tomiałojć, Stawarczyk 2003). Co
ciekawe, gatunek ten nie gniazduje po słowackiej stronie
Tatr (lęgi na Słowacji stwierdzono jedynie w XIX wieku w Niżnych Tatrach; Krištín i in. 1998), mimo większej powierzchni potencjalnych siedlisk lęgowych, co
może potwierdzać efemeryczność gniazdowania mornela w tej części Karpat. W latach 2000–2014 w okresie lęgowym (IV–VII) odnotowano ten gatunek w polskiej części Karpat sześciokrotnie, w dwóch kwadratach
10×10 km (N=253), w tym 4 stwierdzenia na Babiej Górze
oraz dwukrotnie w Bieszczadach (Komisja Faunistyczna 2001–2013; Wilk 2013), z dużym prawdopodobieństwem dotyczyły one jednak ptaków nielęgowych. Brak
stwierdzeń z tego okresu z Tatr jest być może związany
z zalegającym tam często śniegiem w szczytowym okresie przelotu ptaków (Wilk 2013). Stwierdzenia z okresu
wiosenno-letniego dotyczą wyłącznie wysokich partii
Karpat i zlokalizowane były na wys. ok. 1250–1300  m
n.p.m. w Bieszczadach i ok. 1600  m n.p.m. na Babiej
Górze. Historyczne stanowisko lęgowe spod Ciemniaka w Tatrach Zachodnich zlokalizowane było na wys.
ok. 1800  m n.p.m. (Woźniak 1992).
Gatunek ten w okresie polęgowym jest w ostatnich
latach obserwowany nielicznie, ale corocznie w polskiej
części Karpat, przy czym większość stwierdzeń przypada na okres wędrówki jesiennej, szczególnie na wrzesień
(Komisja Faunistyczna 2001–2013; Wilk 2013). Obserwowany jest wtedy we wszystkich pasmach górskich, gdzie
występują otwarte tereny z niską roślinnością, położone
powyżej górnej granicy lasu – najczęściej w Tatrach Zachodnich, ale również w Bieszczadach, na Babiej Górze
oraz w masywie Pilska. Coraz częściej stwierdzany jest
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Mornel Charadrius morinellus (fot. Daniele Occhiato)

również w niższych położeniach Karpat – w podgórskich
kotlinach, gdzie zatrzymuje się podczas migracji na polach ornych i łąkach (Komisja Faunistyczna 2012–2014).

Liczebność
Należy przyjąć, że mornel nie jest obecnie gatunkiem lęgowym w polskiej części Karpat. Wszystkie stwierdzenia wiosenne z lat 2000–2014 (6 obserwacji) pochodzą z przełomu
kwietnia i maja, a więc z okresu migracji. Brak stwierdzeń
późniejszych, z okresu czerwiec–lipiec (przed rozpoczęciem wędrówki jesiennej) sugeruje, że obserwowane ptaki
należały do frakcji migrującej. Sporadyczne gniazdowanie
tego gatunku jest jednak możliwe zarówno w Tatrach, jak
i w innych wyższych pasmach górskich polskich Karpat,
gdzie dostępne są tereny otwarte, z niską roślinnością,
położone ponad górną granicą lasu – w Bieszczadach, na
Babiej Górze i w masywie Pilska. Takie efemeryczne lęgi
w miejscach postoju podczas wędrówki wiosennej odnotowywano w innych pasmach górskich, m.in. w Pirenejach
i Alpach (Hayman i in. 1986). Lęgi mornela są najbardziej
prawdopodobne w Tatrach, gdzie obecne są największe
płaty potencjalnych siedlisk i jednocześnie, ze względu
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na usytuowanie znacznej ich powierzchni w oddaleniu
od szlaków turystycznych, są one rzadko eksplorowane.
Jak wskazują m.in. Lücker i in. (2011) oraz Galbraith i in.
(1983), gatunek ten w okresie inkubacji może być bardzo
trudno wykrywalny, co sprawia, że lęgi pojedynczych par
łatwo przeoczyć.

Zagęszczenie
Brak stałej populacji lęgowej w Polsce uniemożliwia
określenie zagęszczenia krajowej populacji. W populacji
norweskiej wykazano zagęszczenia rzędu 3,4 pary/km2
(Byrkjedal 1989), a w populacji syberyjskiej 4–6 par/km2
(Piersma, Wiersma 1996). W Szkocji – na powierzchniach zajętych przez gatunek – najczęściej 1–3 pary/km2,
wyjątkowo 9,4 pary/km2 (Whitfjeld 2002) i podobnie
w badaniach Galbraith i in. (1983) – średnie zagęszczenie
wyniosło 1,7 pary/km2 przy zakresie od 0 do 9,3 pary/
km2. Prawdopodobnie więc w populacjach zlokalizowanych w stałym zasięgu gatunku zagęszczenia populacji
osiągają z reguły wartości kilku (1–6) par/km2, a jedynie wyjątkowo więcej, przykładowo lokalnie nawet do
17 gniazd/km2 w Laponii (Hagemeijer, Blair 1997).

Trend populacji
Trend dla populacji krajowej nie może być określony, ze
względu na efemeryczność gniazdowania mornela w Polsce. Niedostatek danych o lęgach tego gatunku w przeszłości (Tomiałojć, Stawarczyk 2003) sugeruje, że mornel
był w okresie ostatnich 100 lat gatunkiem wyjątkowo lęgowym w Polsce, choć w Karkonoszach (prawdopodobnie zarówno po czeskiej, jak i polskiej stronie) w XIX wieku gniazdować miało nawet kilkadziesiąt par (Pax 1925,
za: Flousek i in. 2015), a populacja ta zanikła w wyniku
działalności człowieka (Flousek i in. 2015). Zmniejszanie
się liczebności stwierdzono także w izolowanych populacjach środkowoeuropejskich, np. w austriackich Alpach
(Brunner 1992, za: Saari 1995; Sackl 1993a). W skali całej
Europy wykazywany jest trend spadkowy, który związany
jest ze zmniejszaniem się w ostatnich kilkunastu latach
liczebności dużych populacji w Rosji i Szkocji (Hayhow
i in. 2015; BirdLife International 2015).

Ocena stopnia rozpoznania
Rozpoznanie rozmieszczenia populacji należy uznać za
umiarkowane. Praktycznie wszystkie potencjalne miej-

sca lęgowe tego gatunku zlokalizowane są na terenie
parków narodowych, a więc na obszarach o stosunkowo
dużym nasileniu zarówno prac badawczych, jak i ruchu
turystycznego, w tym obserwatorów ptaków. Oznacza to,
że znaczna część potencjalnych miejsc gniazdowych jest
biernie lub czynnie kontrolowana. Brak natomiast dedykowanych kontroli w miejscach o najwyższym prawdopodobieństwie gniazdowania (szczególnie niektóre
partie Tatr Zachodnich), co może uniemożliwiać wykrycie gatunku. Rozpoznanie trendu populacji, wymagań
siedliskowych oraz ekologii lęgowej jest niewystarczające, jednak ze względu na nieregularność lęgów aspekty te
nie mogą być dokładnie zbadane.

2. Wybiórczość siedliskowa
Głównym siedliskiem lęgowym mornela są tereny otwarte o charakterze tundry, zlokalizowane w strefie arktycznej i subarktycznej. Gatunek ten występuje zarówno na
nizinach (w głębi lądu lub w pasie wybrzeża), jak i na
rozległych obszarach wyżynnych, płaskowyżach, a także

Czerwone Wierchy w Tatrach Zachodnich są jedynym miejscem potwierdzonego gniazdowania mornela w polskiej części Karpat
(fot. Tomasz Wilk).
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w siedliskach wysokogórskich. Cechą charakterystyczną
zajmowanych przez mornela siedlisk jest niska roślinność trawiasta (niekiedy również wrzosowiska), ze znaczącym udziałem mchów i porostów, a często także obecnymi odsłoniętymi skałami lub głazami (Galbraith i in.
1983; Hayman i in. 1986; Watson, Rae 1987; Byrkjedal
1989; Piersma, Wiersma 1996). Zajmowanie podobnych
siedlisk stwierdzono również w niewielkich, izolowanych populacjach zlokalizowanych w pasmach górskich
Europy Środkowej i Zachodniej (np. Gutiérrez i in.
1996). Przykładowo w czeskich Karkonoszach jego lęgi
odnotowano w miejscach mozaiki terenów kamienistych
i łąk alpejskich z niską roślinnością zielną (Flousek i in.
2015). Podobne siedlisko występuje w miejscu jedynego
lęgu tego gatunku w polskich Karpatach, w okolicach
Przełączki przy Kopie w masywie Ciemniaka – murawy
wysokogórskie z niską roślinnością i płatami głazowisk
oraz rumoszu skalnego w pobliżu (dane własne). Istotna
dla tego gatunku może być również obecność obszarów
podmokłych na terytorium, co stwierdzono w Pirenejach
(Gutiérrez i in. 1996). Mornel preferuje płaskowyże lub łagodnie nachylone fragmenty grzbietów, np. przełęcze, wyraźnie unika terenów o znacznym nachyleniu (Galbraith
i in. 1983; Gutiérrez i in. 1996). Niekiedy gniazduje także
w przyszczytowych fragmentach stoków (np. Tscherbakov
1998; Byrkjedal 1989), co wiązane jest z faktem krótszego
zalegania śniegu w takich miejscach (Byrkjedal 1989). Populacje mornela w zwartym zasięgu strefy borealno-arktycznej występują w szerokim przedziale wysokości, od
poziomu morza do strefy alpejskiej (Hayman i in. 1996).
Populacje górskie w Europie Środkowej zamieszkują obszary zlokalizowane często powyżej 2000  m n.p.m. (np.
Sackl 1993a; Guttiérez i in. 1996), a gniazda w centralnych
Alpach odnotowywano z reguły powyżej 2500  m n.p.m.
(Bassi i in. 2014). Lęgi w czeskich Karkonoszach zlokalizowane były na wys. 1510–1550  m n.p.m. (Flousek i in
2015), a stwierdzenia lęgu z polskiej części Tatr dokonano
na wysokości ok. 1800  m n.p.m. (Woźniak 1992).
Dane z populacji norweskiej (Kålås, Byrkjedal
1984) wskazują, że mornel jest gatunkiem słabo terytorialnym – nie broni ściśle określonego obszaru, a zajęte gniazda mogą być w niewielkiej odległości od siebie
– 200–300  m, niekiedy nawet mniej niż 100  m (Lücker
i in. 2011). Anegdotyczne dane z populacji norweskiej
(Kålås, Byrkjedal 1984) wskazują, że obszar odwiedzany
przez ptaki w okresie znoszenia jaj to ok. 6  ha, a w okresie
inkubacji – ok. 60  ha w przypadku samicy i 9  ha w przypadku samca, a Lücker i in. (2011) na obszarze 50  ha znaleźli 5 rodzin z pisklętami. Można więc przyjąć, że w warunkach wysokich zagęszczeń w stałym zasięgu gatunku
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para potrzebuje min. 10  ha odpowiednich siedlisk, aby
wyprowadzić lęg.
W krótkim okresie polęgowym mornel przebywa
w siedliskach lęgowych, może się jednak przemieszczać
we fragmenty z zasobniejszą bazą pokarmową, np. w zarośla karłowatych wierzb (Byrkjedal 1989). Podczas migracji gatunek ten może być natomiast notowany w znacznie
szerszym spektrum siedlisk, których cechą wspólną jest
brak lub niska struktura roślinności (Piersma, Wiersma
1996). W warunkach krajowych ptaki podczas migracji
rejestrowane są z reguły w dwóch typach siedlisk – najliczniej w różnego rodzaju intensywnie uprawianych obszarach rolnych (pola uprawne, ścierniska) oraz mniej
licznie w wysokogórskich siedliskach otwartych (Tomiałojć, Stawarczyk 2003; Wilk 2013).

3. Zagrożenia
Karpacka populacja lęgowa tego gatunku, podobnie jak
pozostałe populacje środkowoeuropejskie, jest niewielka,
izolowana od ciągłego zasięgu w północnej części kontynentu i prawdopodobnie od długiego czasu ma charakter
populacji efemerycznej. Ze względu na nieregularność lęgów nie jest więc aktualnie możliwe określenie czynników
zagrażających temu gatunkowi w Polsce. Wśród potencjalnych zagrożeń dla tego gatunku, które zidentyfikowano
w obszarach jego stałego gniazdowania, wymienić należy:

Zmiany klimatyczne
Mornel jako gatunek borealno-alpejski należy do grupy
gatunków szczególnie narażonych na potencjalny, negatywny wpływ zmian klimatycznych, głównie poprzez
zmianę zasięgu pięter roślinności w górach oraz w strefie
borealno-arktycznej (np. Sekercioglu i in. 2008; Chamberlain, Pearce-Higgins 2013), ale także przez potencjalne oddziaływanie na bazę żerowiskową tego gatunku
(Hayhow i in. 2015). Huntley i in. (2007) wskazują, że
prognozowane zmiany klimatyczne mogą w znacznym
stopniu (>50%) zmniejszyć obszar zajmowany przez ten
gatunek w Europie.

Warunki pogodowe
Sackl (1993a) wskazuje, że w populacjach górskich
zmienne warunki pogodowe mogą istotnie wpływać
na liczebność populacji mornela, co również Piersma
i Wiersma (1996) wskazują jako istotny czynnik limitujący dla tego gatunku. Jest to charakterystyczne także dla

innych gatunków wysokogórskich, np. siwerniaka (Rauter i in. 2002). Czynnnik ten jednak zasadniczo powinien
być rozpatrywany jako element specyfiki funkcjonowania ekosystemów górskich, a nie zagrożenie.

Zmiany siedliskowe
W niektórych częściach zasięgu wykazano negatywne
zmiany struktury roślinności w siedliskach lęgowych
– np. zastępowanie preferowanych przez ten gatunek
zbiorowisk mchów i porostów zbiorowiskami trawiastymi, co wiązane było m.in. z wpływem intensywnego
wypasu owiec (Galbraith i in. 1983) lub reniferów (Saari
1995). Ponieważ w Polsce potencjalne siedliska tego gatunku znajdują się w parkach narodowych, gdzie zmiany
kompozycji siedlisk wysokogórskich mają ograniczony
charakter, to zagrożenie ma mniejsze znaczenie.

Rozwój infrastruktury i wzmożona penetracja ludzka
Czynnik taki może oddziaływać m.in. poprzez redukcję
powierzchni siedlisk lęgowych oraz obniżanie ich jakości,
a także przez bezpośrednie płoszenie gniazdujących ptaków (Sackl 1993a). Należy go uznać za zagrożenie potencjalne, ponieważ praktycznie brak danych wskazujących
bezpośredni wpływ tego czynnika na populacje mornela
(Hayhow i in. 2015), a dane Watsona (1988) ze Szkocji
sugerują, że obecność ludzi i psów nie ma na ten gatunek istotnego wpływu. Ze względu na fakt, że wszystkie
potencjalne miejsca lęgowe tego gatunku w Polsce znajdują się w parkach narodowych, w warunkach krajowych
czynnik ten może dotyczyć praktycznie wyłącznie wpływu ruchu turystycznego.
Wśród zagrożeń dla tego gatunku wymienia się również czynniki oddziałujące poza lęgowiskami, m.in. odstrzał oraz stosowanie środków owadobójczych na zimowiskach (np. Hagemeijer, Blair 1997; Hayhow i in. 2015).

4. Metody ochrony
Mornel ze względu na efemeryczność lęgów w naszym
kraju nie wymaga dedykowanych działań ochronnych.
Istotne jest jednak, aby podjąć systematyczny monitoring najbardziej prawdopodobnych miejsc gniazdowania gatunku w celu wychwycenia systematyczności jego
lęgów. Trzeba także zapewnić odpowiednie warunki
w miejscach potencjalnych lęgów, aby obszary te zachowały właściwą dla tego gatunku strukturę siedlisk.

Cel I. Rozpoznanie aktualnej sytuacji gatunku w kraju
Działanie I.1. Monitoring wszystkich potencjalnych
miejsc gniazdowania, realizowany min. co 2 lata, powinien objąć miejsca, w których gatunek ten był w ostatnich latach stwierdzany w okresie lęgowym (Babia Góra,
szczytowe partie Bieszczad), oraz inne miejsca o najwyższym potencjale gniazdowania (wybrane fragmenty
Tatr Zachodnich, szczególnie masyw Czerwonych Wierchów).
Działanie I.2. Monitoring (co 6 lat) zmian struktury roślinności oraz natężenia ruchu turystycznego na
ww. stanowiskach.

Cel II. Utrzymanie powierzchni i odpowiedniej struktury potencjalnych siedlisk lęgowych
Działanie II.1. Wyznaczenie obszarów o najwyższym
potencjale lęgowym.
Działanie II.2. Ujęcie w planach ochrony dla Babiogórskiego, Bieszczadzkiego i Tatrzańskiego Parku Narodowego zapisów gwarantujących utrzymanie odpowiedniej
dla mornela powierzchni i struktury siedlisk w obszarach
wyznaczonych w działaniu II.1.
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Rozdział 7.8

Brodziec piskliwy
Actitis hypoleucos
Wiesław Król, Aleksandra Pępkowska-Król

1. Występowanie
Rozmieszczenie
Brodziec piskliwy Actitis hypoleucos (Linnaeus, 1758)
zasiedla całą Europę z wyjątkiem Islandii. Zwarty zasięg
obejmuje północną i wschodnią część kontynentu, w pozostałej części kontynentu związany jest przede wszystkim z wyżej położonymi obszarami. W Karpatach zasięg
brodźca piskliwego obejmuje całe pasmo (Holland, Geister 1997). W Polsce jest gatunkiem nielicznie lub bardzo
nielicznie lęgowym. Występuje w całym kraju, przy czym
jego rozmieszczenie jest nierównomierne. Najczęściej
zasiedla nieuregulowane fragmenty większych nizinnych
rzek: Wisły, Narwi, Pilicy i Bugu (Tomiałojć, Stawarczyk
2003; Chmielewski i in. 2007).
W polskich Karpatach podczas inwentaryzacji przeprowadzonej w ramach projektu PK brodziec piskliwy
wykazany został na 30% powierzchni 10×10 km (N=253;
Ryc. 7.8.1). Jego obecność stwierdzono we wszystkich
mezoregionach pogórzy i gór, z wyjątkiem Tatr, jednak
w latach wcześniejszych był podawany jako gatunek lęgowy również stamtąd (Cichocki 1986; Tomiałojć 1990;
Profus  P. – inf. ustna). W latach 1985–1991 w Karpatach
rozpowszechnienie brodźca piskliwego w polach 9×12  km
wynosiło 48% (N=212; Czerwiński 1992), a więc wyraźnie więcej niż obecnie, ale rzeczywista różnica pomiędzy
tymi dwoma okresami prawdopodobnie nie jest tak duża
i może częściowo wynikać z faktu, że dane dla okresu
2000–2015 nie obejmują kwietniowych obserwacji, które mogą dotyczyć ptaków będących w trakcie wędrówki.
Obecne, niższe rozpowszechnienie brodźca piskliwego
może być również efektem lepszego rozpoznania w czasie badań atlasowych w latach 1985–1991, które w przeciwieństwie do badań projektu PK były nastawione na
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szczegółowe poznanie rozmieszczenia gatunków. Nie
można jednak wykluczyć rzeczywistego zmniejszania się
liczby stanowisk brodźca piskliwego w Karpatach.
Na karpackich rzekach brodźca piskliwego stwierdzono na 37% losowo wybranych odcinków o długości
5 km (N=141), ale frekwencja stwierdzeń gatunku nie
była równomierna w całym regionie. Najwyższą odnotowano w Obniżeniu Orawsko-Podhalańskim oraz w Beskidach Lesistych (Tab. 7.8.1), gdzie duże fragmenty dolin
rzecznych zachowały swój naturalny charakter. Najniższa
frekwencja charakteryzuje Pogórze Zachodniobeskidzkie,
którego sieć rzeczna w znacznym stopniu została zmieniona przez regulacje hydrotechniczne, dodatkowo tutejsze
rzeki często przepływają przez tereny o zwartej zabudowie. W ramach inwentaryzacji PK brodziec piskliwy najczęściej stwierdzany był na odcinkach rzek położonych
na wysokościach 400–900  m n.p.m., rzadziej 200–400  m
n.p.m. i powyżej 900  m n.p.m. (Ryc. 7.8.2). Najwyżej gatunek stwierdzono na terenie Rowu Podtatrzańskiego,
w dolinie Białki Tatrzańskiej, na wysokości 920  m n.p.m.
(dane projektu PK). Dotychczas najwyższym podawanym
miejscem występowania w Polsce było stanowisko z Doliny Suchej Wody w Tatrach, na wysokości 1200  m n.p.m.
(Cichocki 1986), i z Doliny Chochołowskiej – 900  m
n.p.m. (Tomiałojć 1990; Profus P. – inf. ustna). Zasięg występowania brodźca piskliwego w regionie polskich Karpat wyliczony na podstawie danych projektu PK obejmuje
17 130 km², natomiast obszar zajmowany to odpowiednio
2850 km² i 850 km rzek.
Brodziec piskliwy jest gatunkiem wędrownym. Na
obszarze Polski szczyt jesiennej migracji przypada na lipiec i sierpień (Kunysz, Hordowski 1992; Meissner 1996;
Mitrus i in. 1998). W Polsce (w tym również w Karpatach) w okresie jesiennych wędrówek ptak ten spotykany
jest głównie nad większymi rzekami, a także na zbiornikach zaporowych (Tomiałojć, Stawarczyk 2003; dane

projektu PK). Rzadko zdarzają się przypadki zimowania
gatunku w Polsce (Tomiałojć, Stawarczyk 2003), w Karpatach odnotowano jeden przypadek nad Skawą w 1999
roku (Czerwiński 2000).

Liczebność
W ramach projektu PK liczebność brodźca piskliwego
w regionie polskich Karpat oszacowano na 720 (480–
950) par lęgowych. Największa część karpackiej populacji brodźca piskliwego występuje w zachodniej części
regionu – w Beskidach Zachodnich, Obniżeniu Orawsko-Podhalańskim oraz na Pogórzu Zachodniobeskidzkim (Tab. 7.8.1). W Tatrach w ramach prac terenowych
projektu PK gatunku nie stwierdzono. Mniej licznie niż
na zachodzie Karpat brodziec ten występuje w części
wschodniej, gdzie najliczniejsza populacja zasiedla Pogórze Środkowobeskidzkie i Beskidy Lesiste, a najmniejszą
liczebność oszacowano dla Beskidów Środkowych (Tab.
7.8.1). Niedostatek danych literaturowych o liczebności
brodźca piskliwego w poszczególnych makroregionach
utrudnia zweryfikowanie danych uzyskanych w ramach
projektu PK. W Beskidach Zachodnich stwierdzono

na fragmencie Raby i w ujściowym odcinku Stradomki
15–20 par lęgowych (Kajtoch, Piestrzyńska-Kajtoch
2008), a w zlewni Stradomki i Łososiny odpowiednio
15–20 i 25–35 par lęgowych (Kajtoch 2012). Oszacowanie Kajtocha (2012) dla zlewni Stradomki i Łososiny
dotyczyło 365 km rzek, czyli ok. 20% rzek Beskidów
Zachodnich (IMGW 2010). Łączna liczba par lęgowych
w tych zlewniach wyniosła 40–55, czyli 13–18% liczebności brodźca piskliwego oszacowanej dla całego regionu w projekcie PK. Stąd wynik uzyskany przez Kajtocha
(2012) i wynik projektu PK dla obszaru Beskidów Zachodnich można uznać za podobne. Wysoka liczebność
w Obniżeniu Orawsko-Podhalańskim, biorąc pod uwagę
niewielką powierzchnię tego makroregionu, wydaje się
zawyżona. Może to wynikać z tego, że w przypadku tego
obszaru skontrolowano przede wszystkim rzeki szerokie
(o szerokości powyżej 5 m). Brak stwierdzeń brodźca
piskliwego w Tatrach w ramach inwentaryzacji PK nie
musi oznaczać, że gatunek tam nie występuje. Wprawdzie
rzeki Tatr w większości nie odpowiadają wymaganiom
gatunku, niemniej jednak pewne odcinki, np. Białki,
wydają się dobrym siedliskiem lęgowym. Oszacowanie
liczebności brodźca piskliwego w Beskidach Środkowych

Brodziec piskliwy Actitis hypoleucos (fot. Marcin Perkowski)
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również wydaje się zaniżone, co może wiązać się z tym,
że zinwentaryzowano tam niewielką liczbę odcinków
rzek, a większość z nich, w przeciwieństwie do Obniżenia Orawsko-Podhalańskiego, stanowiły cieki wąskie.
Na podstawie badań z Magurskiego Parku Narodowego,
gdzie na 8-kilometrowym odcinku Wisłoki od Kotani do
Polan stwierdzono 6 par lęgowych (Czuchnowski i in.
2003), można wnioskować o większej liczebności w tym
regionie, gdyż w całych Beskidach Środkowych występuje więcej odcinków rzek o takim charakterze, zarówno na
Wisłoce, jak i Jasiołce czy Białej.
W latach 1985–1991 liczebność brodźca piskliwego
w południowo-wschodniej Polsce oceniono na 1000–
1500 par, przy czym w Karpatach 40% pól atlasowych
zajętych przez gatunek pochodziło z Karpat (Czerwiński 1992). Aktualne oszacowanie liczebności dla całych
polskich Karpat na poziomie 480–950 par lęgowych jest
wyższe niż wcześniejsza ocena. W świetle wyników projektu PK można więc polemizować ze stwierdzeniem,
że wielkość populacji brodźca piskliwego w Polsce południowo-wschodniej została zawyżona, o czym piszą
Tomiałojć i Stawarczyk (2003). Aktualna ocena liczebności uzyskana w ramach projektu PK może również sugerować, że dotychczasowe oszacowania populacji krajowej wynoszące 1500–2000 i 1600–2200 par lęgowych
(Tomiałojć, Stawarczyk 2003; Chodkiewicz i in. 2015) są
zaniżone. Przy takiej liczebności populacja karpacka musiałaby stanowić ok. 30–40% populacji krajowej. Nawet
uwzględniając charakter sieci rzecznej, która w polskich
Karpatach jest lepiej rozwinięta niż w pozostałej części
kraju, wydaje się to mało prawdopodobne. Szczególnie,
że obszar środkowej Wisły, uznawany dotychczas za
najliczniej zasiedlony przez gatunek (Chmielewski i in.
2007; Elas 2015), skupia populację o liczebności ok. 400

par lęgowych (Dombrowski i in. 1998), dodatkowo warto
podkreślić, że w oszacowaniu wartości dla tego regionu
uwzględniono tylko największe rzeki. Niezależnie od poprawności poszczególnych oszacowań liczebności należy
stwierdzić, że w skali Polski Karpaty są bardzo ważnym
lęgowiskiem brodźca piskliwego.

Zagęszczenie
Średnie zagęszczenie populacji lęgowej brodźca piskliwego w Karpatach oszacowano na 1,0 (0,7–1,3) pary/
10  km biegu rzeki. W skali całego regionu jest ono
jednak mocno zróżnicowane. Najwyższe zagęszczenie
stwierdzono w Obniżeniu Orawsko-Podhalańskim, na
którego terenie szczególnie dobrze zachował się naturalny roztokowy charakter rzek (Hajdukiewicz, Wyżga
2013). Zdecydowanie niższe zagęszczenia stwierdzono w Beskidach Lesistych, Beskidach Zachodnich i na
Pogórzu Zachodniobeskidzkim, a najniższe wartości
charakteryzują Beskidy Środkowe i Pogórze Środkowobeskidzkie (Tab. 7.8.1). Wydaje się, że różnice pomiędzy makroregionami wynikają przede wszystkim
ze zróżnicowanego udziału odcinków rzek o szerokich
korytach, który w pasie gór jest większy niż w pasie pogórzy (przy uwzględnieniu odcinków o szerokości min.
5  m jako szerokich; IMGW 2010). Bierze się to stąd, że
rzeki o szerszych korytach w większym stopniu niż rzeki
wąskie tworzą odpowiednie warunki lęgowe dla brodźca
piskliwego (Yalden 1986b; Diez, Peris 2001). Potwierdzają to przeciętne wartości zagęszczeń oszacowane dla rzek
o różnej szerokości (Tab. 7.8.1). Stopień naturalności rzek
w poszczególnych makroregionach również się różni, co
dodatkowo może tłumaczyć różnice w zagęszczeniach.

Ryc. 7.8.1. Rozmieszczenie brodźca piskliwego w okresie lęgowym (lata 2000–2015), w siatce kwadratów 10×10 km.
Fig. 7.8.1. Breeding distribution of the Common Sandpiper (years 2000–2015) in a grid of 10×10 km squares.
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Tab. 7.8.1. Liczba zinwentaryzowanych odcinków 5-km (N) i parametry populacji brodźca piskliwego w polskiej części Karpat. R – rozpowszechnienie – procent odcinków, na których stwierdzono gatunek. Zagęszczenie i liczebność populacji w poszczególnych makroregionach i w całym regionie oraz w wyróżnionych klasach szerokości cieku – wartość szacowana z dolną (DPU) i górną (GPU) granicą 95-procentowego przedziału ufności.
Table 7.8.1. Number of surveyed 5-km river sections (N) and parameters of the Common Sandpiper’s population in the Polish Carpathians. R – occupancy – percentage of plots in which the species was observed. Density (2) and population numbers (3) in each of the macroregions (1), in the whole
region (5) and for different classes of river width (6-8) – an estimate (4) with the lower (DPU) and upper (GPU) 95% confidence interval limit.
Zagęszczenie [par/10 km] (2)
Region (1)

N

R [%]

14

57

Beskidy Środkowe

9

Beskidy Zachodnie

Wartość
szacowana (4)

Liczebność [par] (3)

DPU

GPU

Wartość
szacowana (4)

2,6

0

5,4

22

0,3

0

41

41

1,6

Łańcuch Tatrzański

3

0

Obniżenie Orawsko-Podhalańskie

9

Pogórze Środkowobeskidzkie
Pogórze Zachodniobeskidzkie

DPU

GPU

200

0

420

0,9

20

0

60

0,5

2,8

310

90

540

0

0

0

0

0

0

78

5,3

0

11,2

240

0

510

48

31

0,9

0,3

1,4

240

70

400

17

18

1,1

0

2,4

80

0

180

polska część Karpat (5)

141

37

1,0

0,7

1,3

720

480

950

szerokość rzeki 3–5  m (6)

–

–

0,1

0

0,2

–

–

–

szerokość rzeki 5–30  m (7)

–

–

1,6

0,7

2,6

–

–

–

szerokość rzeki >30  m (8)

–

–

5,5

3,0

8,0

–

–

–

Beskidy Lesiste

Należy jednak mieć na uwadze, że oszacowania zagęszczeń dla poszczególnych makroregionów obarczone są
większym błędem niż oszacowanie dla całych polskich
Karpat (Rozdz. 5.3.2 i 5.4.2.5). Szczególnie widoczne jest
to na przykładzie Obniżenia Orawsko-Podhalańskiego,
w przypadku którego zakres oszacowania zagęszczenia jest bardzo szeroki, a oszacowanie bardzo wysokie,
znacznie odbiegające od zagęszczeń w pozostałych makroregionach (Tab. 7.8.1).
Dotychczas publikowane wartości zagęszczeń brodźca piskliwego dla rzek karpackich są najczęściej znacznie
wyższe od przeciętnych zagęszczeń dla poszczególnych
makroregionów pochodzących z inwentaryzacji PK.
Najwyższe podawane dotychczas to 17 par/10 km na potoku Stebnik w Beskidach Lesistych (Ćwikowski 1995)
i 10–16 par/10 km na rzece Wiar na Pogórzu Środkowobeskidzkim (Hordowski, Kunysz 1991). Niższe zagęszczenia podawano z Wisłoki w Beskidach Środkowych
– 7,5 pary/10 km (Czuchnowski i in. 2003), i Sanu na
Pogórzu Środkowobeskidzkim – 6 par/10 km (Kunysz,
Hordowski 2000). Tak wysokie wartości mogą wynikać
z tego, że do inwentaryzacji wybierano często stosunkowo krótkie odcinki rzek o szczególnych walorach ornitologicznych, natomiast zagęszczenia uzyskane w ramach
projektu PK, to przeciętne wartości dla rozległych regionów. Lokalne zagęszczenia oszacowane w projekcie PK

również osiągają wysokie wartości, przykładowo dane
z 5-kilometrowego odcinka rzeki Białki od Jurgowa do
Białki Tatrzańskiej (Obniżenie Orawsko-Podhalańskie)
wskazują na zagęszczenie na poziomie 20–22 par/10 km,
co jest najwyższym dotychczas stwierdzonym zagęszczeniem w Karpatach. Nieznacznie mniejsza wartość
(16–18 par/10 km) zanotowana została na Wetlinie, na
5-kilometrowym odcinku od Wetliny do Kalnicy (Beskidy Lesiste). Wyniki badań obejmujących większy obszar
całych zlewni rzek lepiej korespondują z danymi projektu PK. W Beskidach Zachodnich, gdzie w projekcie PK
zagęszczenie oszacowano na 1,63 pary/10 km, dla zlewni
Stradomki i Łososiny Kajtoch (2012) podaje odpowiednio 1,6 i 2,5 pary/10 km.
W niżowej części Polski zagęszczenia brodźca
piskliwego są wyższe od wartości dla rzek karpackich.
W Karpatach, gdzie rzeki z reguły nie osiągają dużych
szerokości, terytoria brodźca obejmują przeważnie oba
brzegi rzeki. Natomiast w szerokich korytach nizinnych
rzek, gdzie terytoria zwykle ograniczone są do jednego brzegu, a dodatkowo występowaniu gatunku sprzyja obecność wysp (Elas 2015), zagęszczenia mogą być
bardzo wysokie. I tak, na środkowej Wiśle ptaki mogą
występować w zagęszczeniach dochodzących nawet do
35 par/10 km (Elas, Meissner 2014). Jednocześnie w niżowej części Polski, podobnie jak w Karpatach, wyka-

Ptaki polskich Karpat 167

zano duże zróżnicowanie lokalnych zagęszczeń od tych
bardzo wysokich, poprzez średnie, takie jak dla Pilicy
11–12 par/10 km (Wilniewczyc i in. 2012) i Bugu do
9 par/10 km (Dombrowski i in. 2013), do niskich na dolnej Odrze 1,3–1,6/10 km (Ławicki i in. 2009).

Trend populacji
W polskich Karpatach nie prowadzono dotychczas badań monitoringowych, z których można by wnioskować
o trendzie populacyjnym brodźca piskliwego. Ponieważ
optymalne siedliska lęgowe gatunku – nieuregulowane
fragmenty rzek – podlegają tu silnej antropopresji, można jednak przypuszczać, że nawet jeśli obecnie zasięg
i liczebność populacji się nie zmniejszają, to w przyszłości, jeśli degradacja karpackich rzek będzie postępować,
kierunek tych zmian zmieni się na niekorzystny. W Polsce trend tego gatunku jest nieustalony (Neubauer i in.
2015). W Europie trend populacyjny brodźca piskliwego określono jako spadkowy – liczebność tego gatunku
w okresie ostatnich 20 lat zmniejszyła się tu o ok. 25%
(BirdLife International 2015).

Ocena stanu rozpoznania
Rozmieszczenie i liczebność brodźca piskliwego w Karpatach należy uznać za rozpoznane w stopniu, odpowiednio, umiarkowanym i dobrym. O ile liczebność
oszacowana dla całego regionu polskich Karpat nie budzi większych wątpliwości, o tyle w związku z przyjętymi metodami próbkowania i oszacowania zagęszczenia
(Rozdz. 5.3.2 i 5.4.2.5) wyniki liczebności dla poszczególnych makroregionów są już obarczone pewnym błędem. Dodatkowych badań wymagają zwłaszcza regiony
Obniżenia Orawsko-Podhalańskiego, gdzie w ramach
projektu PK najprawdopodobniej zawyżono liczebność,
oraz Tatr i Beskidów Środkowych, w których rozmieszczenie i liczebność gatunku zostały niedostatecznie zbadane. Trend populacji w Karpatach jak dotąd nie został
zbadany. Ze względu na ochronę gatunku konieczne jest
zatem stworzenie programu monitoringu dedykowanego
ptakom górskich dolin rzecznych. Wymagania siedliskowe brodźca piskliwego w Karpatach są słabo rozpoznane.
Gatunek wymaga dalszych badań, które przede wszystkim dotyczyć powinny parametrów siedliskowych rzek
zajmowanych w okresie lęgowym oraz wpływu zabudo-

Rozległe kamieńce w korycie rzeki Białki są istotnym elementem siedliska brodźca piskliwego, który osiąga tu jedne z najwyższych zagęszczeń w skali regionu (fot. Tomasz Wilk).

168 Rozdział 7

Brodziec piskliwy związany jest z rzekami i wodami
stojącymi. Preferuje naturalne kamieniste, żwirowe,
piaszczyste lub muliste brzegi (Cramp, Simmons 1983).
W Polsce zasiedla głównie nieuregulowane fragmenty
średnich i dużych rzek oraz zbiorniki wodne o brzegach
porośniętych roślinnością we wczesnych stadiach sukcesji
(Chmielewski in. 2007; Elas 2015). W Karpatach polskich
gniazduje wyłącznie nad rzekami, które mają tu przede wszystkim podłoże kamieniste lub żwirowe, inaczej
niż w niżowej części kraju, gdzie dominują rzeki o dnie
piaszczystym lub mulistym. Brakuje danych o stwierdzeniach lęgów na karpackich zbiornikach zaporowych czy
żwirowniach. Brodziec piskliwy preferuje rzeki o szerokich korytach, niemniej jednak zarówno w Karpatach, jak
i innych obszarach Europy stwierdzany jest niekiedy na
małych rzekach i potokach, nawet poniżej 5  m szerokości
(Kajtoch 2012; Diez, Peris 2001; wyniki projektu PK).
Analiza wymagań siedliskowych przeprowadzona
w oparciu o dane projektu PK wskazuje, że w polskich
Karpatach szerokość koryta rzeki jest istotnym czynnikiem wpływającym na występowanie brodźca piskliwego – im większa szerokość rzeki, tym wyższe prawdopodobieństwo wystąpienia gatunku (Ryc. 7.8.3a, Zał.
4). Konsekwencją tego jest zróżnicowanie zagęszczeń
gatunku w zależności od szerokości rzeki (Tab. 7.8.1)
– największe zagęszczenia gatunek osiągał na najszerszych rzekach. Podobną zależność wykazali Diez i Peris (2001) na rzekach środkowo-zachodniej Hiszpanii,
gdzie liczebność brodźca piskliwego była istotnie dodatnio skorelowana z szerokością rzeki. Pośrednio wskazują
na nią także badania Hammera i in. (2013) prowadzone na Węgrzech, gdzie liczebność brodźca piskliwego
wzrastała wraz ze wzrostem powierzchni lustra wody
na zasiedlonym odcinku rzeki Rába. Kolejnym istotnym
czynnikiem pozytywnie wpływającym na prawdopodobieństwo występowania brodźca piskliwego w polskich
Karpatach jest stopień naturalności, czyli m.in. występowanie w korycie rzeki wysp, łach i naturalnych progów
(Ryc. 7.8.3b, Zał. 4). Potwierdzają to m.in. duże zagęsz-
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czenia, jakie gatunek osiągał na rzekach o charakterze
roztokowym (np. Białce i Czarnym Dunajcu), o urozmaiconej morfologii koryta. Podobne struktury jako
istotne dla występowania gatunku wykazali Hammer
i in. (2013) – ich liczba i łączna powierzchnia sprzyjały
liczniejszemu występowaniu brodźca piskliwego (rzeka
Rába, Węgry). Także na objętej programem renaturyzacji rzece Rhone w Alpach wzrostowi zróżnicowania
morfologii koryta, wynikającemu m.in. ze zwiększenia
się powierzchni odnóg piaszczystych oraz aluwiów porośniętych przez roślinność, towarzyszył wzrost liczebności brodźca piskliwego (Arlettaz i in. 2011). Podobne
procesy do planowych renaturyzacji mogą uruchamiać
na uregulowanych rzekach powodzie, które sprzyjają
odnawianiu się naturalnych struktur koryta. W latach
następujących po powodziach na rzekach zlewni Raby
i Dunajca obserwowano wzrost liczby gatunków i par
lęgowych ptaków nadrzecznych, w tym brodźca piskliwego (Kajtoch, Figarski 2013). Potwierdzeniem preferowania przez brodźca piskliwego naturalnych rzek jest
również wykazana dla karpackiej populacji negatywna
zależność pomiędzy prawdopodobieństwem występowania gatunku i stopniem rozwoju infrastruktury (Ryc.
7.8.3c, Zał. 4). Szersze rzeki, jak i rzeki o większym stopniu naturalności (większym zróżnicowaniu morfologii
koryta) sprzyjają gatunkowi, prawdopodobnie dlatego,
że charakteryzują się większą różnorodnością mikrosiedlisk, a co za tym idzie – większą dostępnością pokarmu
i miejsc gniazdowych, stwarzają również lepsze warunki
do ukrycia się przed drapieżnikami. Brakuje jednak dowodów na potwierdzenie tych tez, a zależności te wymagają dalszych badań (Yalden 1986b; Diez, Peris 2001).

częstość stwierdzeń [%] (1)

wy hydrotechnicznej koryt rzek na występowanie gatunku. Jest to szczególnie istotne ze względu na odmienny
charakter karpackiej sieci rzecznej od pozostałej części
kraju. Ekologia i biologia lęgowa gatunku w Karpatach
nie była dotąd badana. Nieliczne dane z Polski dotyczą
środkowej Wisły (Elas 2015).

0

przedział wysokości [m n.p.m.] (3)

Ryc. 7.8.2. Rozmieszczenie wysokościowe brodźca piskliwego: (1)
– procentowy udział punktów obserwacyjnych zasiedlonych przez
gatunek (słupki); (2) – liczba skontrolowanych punktów obserwacyjnych (punkty).
Fig. 7.8.2. Altitudinal distribution of the Common Sandpiper: (1) – percentage of survey points occupied by the species; (2) – number of observation points (dots); (3) – altitude (mamsl).
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Ryc. 7.8.3. Zmienne siedliskowe istotnie wyjaśniające występowanie brodźca piskliwego na poziomie siedliska rzecznego. Zależność
prawdopodobieństwa występowania od: a – szerokości koryta.;
b – wskaźnika naturalności odcinka cieku; c – wskaźnika rozwoju
infrastruktury odcinka cieku, wykreślona dla odcinków o wysokim
stopniu naturalności i maksymalnej szerokości rzeki. Linia ciągła
– przewidywane średnie prawdopodobieństwo występowania,
linie przerywane – 95-procentowe przedziały ufności dla średniej
(uwzględniające zmienność wynikającą z efektu losowego).
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Oprócz samego koryta rzeki istotnym elementem siedliska lęgowego brodźca piskliwego są tereny z nią sąsiadujące. Badania diety i zachowania gatunku w warunkach
rzek górskich Parku Narodowego Peak District (Anglia)
wykazały, że pisklęta żerują niemal wyłącznie na kamienistym podłożu wzdłuż brzegu, natomiast w przypadku
ptaków dorosłych jednym z najważniejszych źródeł pokarmu są łąki, przede wszystkim te położone w bliskim
sąsiedztwie rzeki. Dorosłe ptaki mogą spędzać na takich
łąkach nawet dwa razy więcej czasu niż na kamienistych
brzegach (Yalden 1986a, b). Brakuje jednak obserwacji
potwierdzających taką zależność w warunkach Polski.
Późniejsze badania z Walii (Bucton i in. 1997) wydają się
potwierdzać preferowanie przez gatunek terenów otwartych i unikanie przez niego obszarów zalesionych w pobliżu rzeki. Z drugiej strony badania z Polski wskazują, że
bliskość lasu nie musi stanowić przeszkody dla zasiedlenia brzegów przez brodźca piskliwego – w dolinie dolnego
Bugu najwyższe zagęszczenia gatunek osiągał właśnie na
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Fig. 7.8.3. Significant environmental predictors of the Common Sandpiper’s occurrence at the level of river  habitat. Relationship between
the probability of occurrence (2) and following factors: a – width of
the river (1); b – index of the river naturalness (1); c – index of the infrastructure development (1) (relationship presented for river sections
with high level of naturalness and the highest river width). Continuous
line – predicted, mean probability of occurrence, dashed line – 95% of
confidence intervals of the mean value (which take into account variation related to the random effect).

odcinkach charakteryzujących się największym udziałem
lasów łęgowych (Dombrowski i in. 2013).
W okresie polęgowym, podczas jesiennych wędrówek
brodziec piskliwy spotykany jest głównie nad większymi
rzekami, a także na zbiornikach zaporowych (Tomiałojć,
Stawarczyk 2003), gdzie jego koncentracje dochodzą nawet do kilkuset osobników (np. Stawarczyk i in. 1996).
W Karpatach w tym okresie również pojawia się przede
wszystkim nad brzegami rzek i zbiornikami zaporowymi, ale w znacznie mniejszych koncentracjach, ponadto
spotykany jest na żwirowniach położonych w sąsiedztwie
koryt rzecznych oraz na stawach rybnych.
Brodziec piskliwy jest gatunkiem terytorialnym.
W okresie lęgowym pary ptaków zajmują „liniowe” terytoria zlokalizowane wzdłuż brzegu i aktywnie ich bronią
(Cramp, Simmons 1983). Na dużych rzekach terytorium
obejmuje zwykle jeden brzeg rzeki lub jeden albo dwa
brzegi wyspy. Na małych i średnich rzekach są to najczęściej oba brzegi rzeki (Elas 2015). Długość terytorium

jest zmienna, krótsza w obecności innych par (Yalden
1986b). W warunkach górskich rzek Parku Narodowego
Peak District (Anglia) długość terytoriów wahała się od
105 do 500 m, a średnio wynosiła 244  m (Yalden 1986b).
Jak dotąd brak informacji o wielkości terytoriów z obszaru Karpat.

3. Zagrożenia
Rzeki, które stanowią podstawowe siedlisko lęgowe
brodźca piskliwego, podlegały i w dalszym ciągu podlegają w Karpatach istotnym negatywnym przekształceniom.
W XIX wieku karpackie rzeki płynęły szerokimi korytami, często o charakterze roztokowym (Hajdukiewicz,
Wyżga 2013), wiążącym się z występowaniem licznych
wysp i ławic rzecznych. W wyniku rozległych regulacji
szerokie koryta o urozmaiconej strukturze zastąpione
zostały w wielu miejscach przez wąskie i wyprostowane
jednonurtowe rzeki. W górskiej części karpackiego dorzecza górnej Wisły wielonurtowy charakter rzek zachował się na niewielu odcinkach, głównie w Białce i Czarnym Dunajcu (Hajdukiewicz, Wyżga 2013). Szczególnie
istotne przekształcenia miały miejsce w XX wieku, kiedy
prace związane z regulacją rzek i budową zbiorników zaporowych były w Polsce najszerzej zakrojone (np. Wyżga 2007; Wyżga i in. 2013; Hajdukiewicz, Wyżga 2013).
W XXI wieku brzegi karpackich rzek są nadal umacniane, powstają nowe żwirownie, trwają prace nad budową
kolejnych zbiorników zaporowych, natomiast prace rewitalizacyjne należą do rzadkości. Stale zmniejsza się zatem
powierzchnia optymalnego siedliska brodźca piskliwego
i można przypuszczać, że stan karpackiej populacji tego
gatunku podlegać będzie negatywnym zmianom.
Kluczowe czynniki zagrażające karpackiej populacji
brodźca piskliwego wymieniono poniżej.

Zabudowa hydrotechniczna rzek
Regulacje i utrzymywanie umocnień hydrotechnicznych
koryt rzecznych, zabudowa poprzeczna rzek (np. ostrogi,
progi, stopnie, jazy i zapory), a także sztuczne zbiorniki wodne dużej i małej retencji przyczyniają się często
do bezpowrotnej utraty siedliska lęgowego gatunku lub
przynajmniej do istotnego pogorszenia jego właściwości. Brodziec piskliwy może się gnieździć na uregulowanych odcinkach rzek, ale takie miejsca są siedliskiem
suboptymalnym, za czym przemawiają wyniki projektu
PK, a także wcześniejsze badania. Przykładowo Kajtoch
i Figarski (2013) wykazali mniejszą liczbę par lęgowych

ptaków (w tym brodźca piskliwego) na uregulowanych
fragmentach rzek w zlewniach Raby i Dunajca w porównaniu z odcinkami nieuregulowanymi. Natomiast badania z Alp Szwajcarskich, które pokazały, że renaturyzacja koryta rzeki istotnie wpływa na wzrost liczebności
brodźca piskliwego (Arlettaz i in. 2011), z jednej strony
potwierdzają wcześniej przytoczoną zależność, z drugiej
pozwalają mieć nadzieję, że przy odpowiednim nakładzie
środków negatywny trend można odwrócić.

Budowa zbiorników zaporowych
W warunkach karpackich zbiorniki zaporowe są często głębokie, z reguły pozbawione wysp, a ich brzegi są
w wielu miejscach strome i sztucznie umocnione, przez
co nie są odpowiednim siedliskiem dla brodźca piskliwego. W miejscach, gdzie brzegi zbiorników pozostają wypłaszczone, wahania poziomu wody również najczęściej
uniemożliwiają zasiedlenie ich przez ten gatunek. Badania
Gwiazdy (1996, 2000) wykazały, że pomimo iż w początkowym okresie istnienia Zbiornika Dobczyckiego, kiedy
jego wody dopiero były spiętrzane, liczebność brodźca
piskliwego była wysoka, to po jego napełnieniu gatunek
przestał tam gniazdować. Analogiczne wyniki uzyskano we wcześniejszych badaniach na zbiornikach Sulejowskim i Jeziorsko (Markowski 1980; Janiszewski i in.
1992). Dodatkowo w okresie funkcjonowania zbiorniki
zaporowe charakteryzują się częstymi i dużymi zmianami poziomu wody, które wpływają na całą dolinę rzeczną
zarówno powyżej, jak i poniżej zapory wodnej. W okresach piętrzenia zwiększa się poziom wody w zbiorniku,
a zalaniu ulegają nieznacznie wyniesione wyspy i plaże,
które stanowią potencjalne miejsca rozrodu brodźca
piskliwego. W momencie zrzucania dużej ilości wody
ze zbiornika następuje nagłe zwiększenie poziomu wody
w korycie. Jeśli ma to miejsce w okresie lęgowym, prowadzi do niszczenia gniazd i wzrostu śmiertelności piskląt
(np. Kajtoch, Piestrzyńska-Kajtoch 2008).

Wydobywanie surowców naturalnych
Choć wielkoskalowego wydobycia osadów z koryt rzek
zaprzestano w Karpatach w drugiej połowie lat 60. XX
wieku, nadal ma miejsce usuwanie całych łach korytowych pod pretekstem ochrony przeciwerozyjnej brzegów,
a także ochrony przeciwpowodziowej. Istnieje również
możliwość poboru niewielkich ilości żwiru z koryt rzek
na własny użytek w ramach tzw. powszechnego korzystania z wód w specjalnie do tego wyznaczonych miejscach.
Ponadto w całych Karpatach mają miejsce przypadki
nielegalnego poboru żwiru, nierzadko na bardzo dużą
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skalę (Wyżga i in. 2010). W wyniku wszystkich rodzajów działalności związanej z eksploatacją osadów rzecznych niszczone są miejsca rozrodu brodźca piskliwego.
Dodatkowo obecność człowieka i ciężkiego sprzętu, jeśli
ma miejsce w okresie lęgowym, może się przyczyniać do
niepokojenia ptaków lub nawet niszczenia lęgów.

bezwzględnie wymagają tego ze względu na ochronę
przeciwpowodziową.

Niepokojenie przez człowieka

Działanie I.3. Renaturyzacja przekształconych w przeszłości fragmentów dolin rzecznych, których zabudowa hydrotechniczna była bezpodstawna lub w przypadku których
istnieje możliwość zamiany niekorzystnych dla gatunku
zabezpieczeń przeciwpowodziowych na sprzyjające.

Brodziec piskliwy unika obecności człowieka (Yalden
1992), dlatego niekorzystny jest dla niego rozwój turystyki wodnej i nadwodnej. Działalność rekreacyjna przeważnie nie przyczynia się do niszczenia siedlisk gatunku,
ale w istotny sposób obniża zagęszczenie par lęgowych.
Przykładowo badania z Parku Narodowego Peak District (Anglia) wykazały, że brodźce piskliwe gnieżdżą się
w mniejszych zagęszczeniach na brzegach intensywnie
uczęszczanych przez wędkarzy i plażowiczów w porównaniu z brzegami, na których przebywało mniej osób
(Yalden 1992).

Utrata siedlisk na zimowiskach
Potencjalnym zagrożeniem dla brodźca piskliwego jest
również niewłaściwy stan zachowania nadmorskich siedlisk wykorzystywanych przez gatunek na zimowiskach,
które w Afryce podlegają obecnie silnej antropopresji
(Dougall i in. 2010).

Działanie I.2. Stosowanie prewencji powodziowej (np.
odpowiednia lokalizacja zabudowy, pozostawianie obszarów zalewowych – polderów), która sprzyja zachowywaniu naturalnych warunków siedlisk nadrzecznych.

Cel II. Ograniczenie strat w lęgach związanych z użytkowaniem infrastruktury hydrotechnicznej
Działanie II.1. Prowadzenie prac hydrotechnicznych
mogących powodować straty w lęgach i płoszenie ptaków poza okresem lęgowym (z wyłączeniem okresu od
początku kwietnia do końca lipca).
Działanie II.2. Z wyjątkiem sytuacji bezpośredniego zagrożenia powodzią wykonywanie dużych zrzutów wody
ze zbiorników zaporowych w okresie pozalęgowym (czyli z wyłączeniem okresu od początku kwietnia do końca
lipca) lub wykonywanie zrzutów stopniowo, w sposób
gwarantujący brak wysokich przyborów poziomu wody.

Cel III. Ograniczenie strat w lęgach związanych z niepokojeniem ptaków przez ludzi

4. Metody ochrony

Działanie III.1. Ograniczenie ruchu turystycznego i sportów wędkarskich na najcenniejszych odcinkach rzek.

Z powodu braku danych na temat wieloletniego trendu liczebności karpackiej populacji brodźca piskliwego
trudno wnioskować o stanie jej zachowania. Niemniej
pośrednio w oparciu o wiedzę na temat stanu zachowania nadrzecznych siedlisk przyrodniczych w alpejskim
regionie biogeograficznym, który uznawany jest za niezadowalający (Cierlik i in. 2014), można przypuszczać,
że karpacka populacja brodźca piskliwego wymaga podjęcia działań ochronnych. Oprócz poprawy stanu siedlisk lęgowych działania te powinny obejmować regulacje
dotyczące rozwoju turystyki. Szczegółowo działania te
można pogrupować w następujący sposób:

Działanie III.2. Edukacja turystów i wędkarzy.

Cel I. Poprawa stanu (powierzchni, jakości) siedlisk
lęgowych brodźca piskliwego
Działanie I.1. Zaprzestanie prac regulacyjnych (remontów istniejących umocnień, regulacji nowych odcinków
rzek) na rzekach karpackich, z wyjątkiem miejsc, które
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Działanie III.3. Regulacja intensywności spływów kajakowych w okresie lęgowym.

Cel IV. Szczegółowe rozpoznanie trendu liczebności
karpackiej populacji brodźca piskliwego
Działanie IV.1. Wdrożenie monitoringu liczebności gatunku na obszarze polskich Karpat z uwzględnieniem
różnych szerokości i typów koryt rzecznych.

Rozdział 7.9

Bocian czarny
Ciconia nigra
Piotr Profus

1. Występowanie
Rozmieszczenie
Zwarty zasięg występowania bociana czarnego Ciconia
nigra (Linnaeus, 1758) w Europie obejmuje środkową
część kontynentu – od Niemiec na zachodzie po europejską część Rosji na wschodzie oraz od Sankt Petersburga i Estonii na północy po Grecję na południu. Izolowana populacja zamieszkuje centralną część Półwyspu
Iberyjskiego, a rozproszone stanowiska znajdują się
także na obszarze Francji, Belgii, Luksemburga i północnych Włoch (Hagemeijer, Blair 1997; BirdLife International 2004; 2015). Bocian czarny występuje w całym
zasięgu łańcucha Karpat (Witkowski i in. 2003), choć
we wschodniej i południowej części pasma, szczególnie w rumuńskich Karpatach Południowych, wydaje się rzadszy (Hagemeijer, Blair 1997). W słowackich
Karpatach najwyżej (do ok. 1000  m n.p.m.) gniazduje
w Beskidach Orawskich oraz w Tatrach (Karaska 2002).
W Karpatach ukraińskich wykazywano go jako lęgowego zarówno w połowie, jak i pod koniec XX wieku, gdzie
sięga do 900–1000  m n.p.m., a nawet 1200  m n.p.m.
(Strautman 1954; Guzij 1990). W Polsce bocian czarny
jest bardzo nielicznym, a lokalnie nielicznym lęgowym
i przelotnym przedstawicielem awifauny (Tomiałojć,
Stawarczyk 2003; Profus i in. 2015). Około 90% populacji zasiedla niziny i obszary wyżynne (do 300  m n.p.m.).
Obszar Polski stanowi ważną część zasięgu geograficznego gatunku w Europie, gniazduje tu bowiem 12,8%
populacji naszego kontynentu oraz 22% populacji Unii
Europejskiej (Chodkiewicz i in. 2015).
Bocian czarny jest w polskich Karpatach gatunkiem
umiarkowanie rozpowszechnionym, a jego obecność
stwierdzono w obrębie 110 pól siatki 10×10 km (44%;

N=253; Ryc. 7.9.1). Na nieco wyższym procencie pól
atlasowych 9×12 km2 (52%) stwierdzono go w latach
1985–1991 (Walasz, Mielczarek 1992). Rozmieszczenie populacji lęgowej jest nierównomierne. W pasie gór
ma charakter praktycznie ciągły w środkowej i wschodniej części regionu, jedynie na zachodzie bocian czarny
stwierdzany był rzadziej. Frekwencja pól z gatunkiem jest
w górach wyraźnie wyższa niż na pogórzach, gdzie istnieją
rozległe obszary, na których gatunku tego nie stwierdzono (Ryc. 7.9.1). Może to być jednak częściowo spowodowane mniejszą aktywnością ornitologów w pasie pogórzy.
Metodyczne kontrole na 34 powierzchniach 5×10 km
przeznaczonych do inwentaryzacji m.in. bociana czarnego (Tab. 7.9.1) wskazują na znacznie wyższą wartość
rozpowszechnienia (62%). Ponadto, niemal identyczne
wartości rozpowszechnienia na tych powierzchniach
stwierdzono w górach i na pogórzach (Tab. 7.9.1). Zasięg
występowania w polskiej części Karpat na podstawie danych projektu PK oszacowany został na 17 670 km2.
W polskiej części Karpat lęgi w XXI wieku stwierdzono w zakresie wysokości od ok. 200 do 950  m n.p.m.
Ponad pół wieku temu najwyżej położone gniazdo stwierdzono na stokach Lubania w Gorcach (1050  m n.p.m.;
Kapuściński 1952), natomiast obecnie najwyżej zlokalizowane stanowisko lęgowe znane jest z rejonu Zazadniej
u podnóża Tatr (950  m n.p.m.; Cichocki i in. 2014). Najwyżej w Polsce – na wysokości 1100  m n.p.m. – jego lęgi
stwierdzono pod koniec lat 50. XX wieku w Górach Bialskich (Sudety) (Wilczkiewicz 1959).
W okresie polęgowym rozmieszczenie tego gatunku
w polskiej części Karpat może być znacznie szersze niż
rozmieszczenie populacji lęgowej, ponieważ ptaki często
koczują przez jakiś czas po odbytych lęgach, przebywając
chętnie w siedliskach otwartych lub wodnych. Przykładowo na Śląsku Cieszyńskim, u podnóża Beskidu Śląskiego – niemal corocznie późnym latem i jesienią, na
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spuszczanych stawach rybnych, obfitujących w drobne
ryby, obserwuje się żerujące i odpoczywające zgrupowania bocianów czarnych. Zwykle są to ptaki będące już
w trakcie migracji, chociaż mogą się do nich przyłączać
ptaki miejscowe. Zgrupowania liczą najczęściej po kilka
osobników, ale czasem mogą się składać z ponad 20 ptaków (Linert i in. 2014; Gil J. – dane niepubl.). W okresie
przelotów przez Karpaty bociany czarne spotykane są regularnie i dość często. W końcu lata u podnóża Tatr zbierają się stadka liczące po 20–30, a nawet 50–60 ptaków
(Podobiński 1961). Największe przelatujące stado, liczące ok. 100 ptaków, w końcu sierpnia 1963 roku widziano
w Bieszczadach (Kwiatkowski 1964). Bocian czarny jest
migrantem długodystansowym, którego zimowiska populacji europejskiej znajdują się w Afryce – na południe
od Sahary – oraz w dolinie rzeki Jordan w Izraelu. Ptaki
z Europy Środkowo-Wschodniej, w tym polskie, migrują
na zimowisko głównie szlakiem wschodnim przez Karpaty, Bałkany oraz cieśninę Bosfor i cieśninę Dardanele (Janssen i in. 2004). Nieliczne osobniki z zachodniej
i środkowej Polski mogą wybrać zachodnią trasę migracyjną, a w zimie udokumentowano ich pobyt w hiszpańskiej Andaluzji (Dudzik i in. 2016).

Liczebność
Według danych zebranych w ramach projektu PK bocian
czarny należy w polskich Karpatach do gatunków bardzo
nielicznych, a aktualny stan populacji lęgowej szacowany
jest na 190 (130–250) par, przy czym w górach jest liczniejszy niż na pogórzach (Tab. 7.9.1). Zebrane dane nie
pozwalają jednak na wiarygodne oszacowanie liczebności populacji w poszczególnych makroregionach. Wyniki

projektu PK dobrze współgrają z szacunkami liczebności
dla ostoi ptaków zlokalizowanych w polskich częściach
Karpat (przegląd w: Wilk i in. 2010). W latach 2004–2009
w 12 ostojach o łącznej powierzchni ok. 5500 km² liczbę
par oszacowano na 145–199. W poszczególnych ostojach
stan liczebny oceniono następująco: Beskid Śląski – 6–14
par (Król 2010), Beskid Żywiecki – 8–10 par (Ciach i in.
2009b, Ciach 2010b), Torfowiska Orawsko-Nowotarskie
– 5–7 par (Cichocki 2010a), Tatry – min. 1 para (Cichocki 2010b), Beskid Wyspowy – 3–4 pary (Kajtoch 2010),
Gorce – 5–10 par (Armatys 2010), Pieniny – 2–3 pary
(Kozik 2010), Ostoja Popradzka – 3–6 par (Ciach 2010c),
Beskid Niski – 30–40 par (Stój 2010), Pogórze Przemyskie – 25–35 par (Kunysz 2010b), Góry Słonne – 30–35
par (Kunysz 2010c), Bieszczady – 30–40 par (Kunysz
2010a). Wskazuje to, że najliczniejsze populacje zasiedlają wschodnią część regionu, szczególnie Beskidy Środkowe oraz Beskidy Lesiste. Dane lokalne wskazują, że w niektórych częściach Karpat bocian czarny może tworzyć
liczniejsze populacje. Przykładowo w latach 1983–1994
bardziej szczegółowe dane o wielkości populacji tego
gatunku zebrano dla Beskidu Niskiego. W tym paśmie
górskim stwierdzono rewiry 34 par bocianów czarnych,
a 20 gniazd odnaleziono. Zajęte gniazda były rozmieszczone nierównomierne, a największe ich skupienie – liczące
11 rewirów lęgowych – odnotowano w granicach Magurskiego Parku Narodowego (Stój 1995). Ocena liczebności
przeprowadzona ponownie w latach 1997–2001 na obszarze całego Magurskiego PN wykazała obecność par i pojedynczych osobników na 14 stanowiskach, na ośmiu z nich
znaleziono zajęte gniazda, a stan populacji lęgowej parku
oceniono corocznie na 10–12 par (Czuchnowski i in. 2003,
Wasilewski, Czuchnowski 2009). W Bieszczadach, w 1981
roku, w nadleśnictwie Lutowiska znanych było 7, a w nad-

Ryc. 7.9.1. Rozmieszczenie bociana czarnego w okresie lęgowym (lata 2000–2015), w siatce kwadratów 10×10 km.
Fig. 7.9.1. Breeding distribution of the Black Stork (years 2000–2015) in a grid of 10×10 km squares.
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Bocian czarny Ciconia nigra (fot. Tomasz Skorupka)

leśnictwie Stuposiany dalszych 5 gniazd bociana czarnego
(Głowaciński i in. 2000). W latach 1993–1995 stan liczebny w Bieszczadzkim Parku Narodowym oceniono na 3
pary, a w całych Bieszczadach na ok. 15 par (Głowaciński
i in. 1996, 2000). Nowy cenzus bociana czarnego wykonany w Bieszczadzkim Parku Narodowym pozwolił zlokalizować 3–4 rewiry lęgowe (Stój, Stój 2015). W końcu
lat 90. XX wieku poznano liczebność bociana czarnego na
obszarze trzech parków krajobrazowych: 8–10 par w PK
Gór Słonnych, 7 par w PK Doliny Sanu oraz 9–11 par
w Ciśniańsko-Wetlińskim PK (Kunysz, Hordowski 2000).
Dobrze poznane są stanowiska bociana czarnego w Beskidzie Śląskim i u jego podnóży. Dorda (2006) oraz Linert
i in. (2014) stwierdzili tu 7–9 par lęgowych i kilka rewirów
o nieudokumentowanym statusie lęgowym. W polskich
Karpatach gniazduje ok. 12–13% populacji krajowej przy
założeniu, iż góry te zasiedla 190 par bocianów czarnych
(a populacja polska liczy 1400–1600 par; Zieliński i in.
2011a; Chodkiewicz i in. 2015).

Zagęszczenie
Średnie zagęszczenie populacji bociana czarnego w polskiej części Karpat oszacowano na podstawie inwen-

taryzacji projektu PK na 1,8 (1,3–2,4) pary/100 km²
powierzchni ogólnej i 3,4 (2,4–4,5) pary/100 km² powierzchni leśnej i było dość zbliżone w górach i na pogórzu (Tab. 7.9.1). Wartości te dość dobrze korespondują
z publikowanymi danymi uzyskanymi w polach atlasowych o wymiarach ok. 9×12 km, w których na obszarze Karpat rejestrowano zwykle od 1 do 3 par bocianów
czarnych (Stój 1995; Cichocki i in. 2014). Najwyższe lokalne zagęszczenie populacji w Karpatach odnotowano
w południowej części Magurskiego Parku Narodowego
– 7 par/100 km² powierzchni ogólnej (Stój 1992, 1995).
Późniejsze cenzusy wykonane w latach 1997–2001 wykazały w tym parku średnie zagęszczenie 5–6 par/100 km²
powierzchni ogólnej (Wasilewski, Czuchnowski 2009).
Na Podtatrzu (ok. 2000 km²) rejestrowano od 12 do
18 par lęgowych, co daje przeciętne zagęszczenie 0,6–0,9
pary/100 km² powierzchni ogólnej, jednakże lokalnie
– na Spiszu – rejestrowano zagęszczenie kilkakrotnie
wyższe – 5 par/100 km² powierzchni ogólnej (Cichocki i in. 2014). Pod koniec lat 90. XX wieku w Parku
Krajobrazowym Gór Słonnych zagęszczenie populacji bociana czarnego oceniono na 1,6 terytorium/100
km², a w Ciśniańsko-Wetlińskim Parku Krajobrazowym 1,7–1,9 pary/100  km² (Kunysz, Hordowski 2000).
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Tab. 7.9.1. Liczba zinwentaryzowanych powierzchni 5×10 km (N) i parametry populacji bociana czarnego w polskiej części Karpat. R – rozpowszechnienie – procent powierzchni, na których stwierdzono gatunek. Zagęszczenie i liczebność populacji w górach, na pogórzach
i w całych polskich Karpatach – wartość szacowana z dolną (DPU) i górną (GPU) granicą 95-procentowego przedziału ufności. Zagęszczenia
podano na powierzchnię ogólną.
Table 7.9.1. Number of 5×10 km census plots (N) and parameters of the Black Stork’s population in the Polish Carpathians. R – occupancy – percentage of plots in which the species was observed. Density (2) and population numbers (3) in the following regions (1): mountains (5), foothills (6) and
in the whole Polish Carpathians (7) – an estimate (4) with the lower (DPU) and upper (GPU) 95% confidence interval limit. The densities are per total
area.
Zagęszczenie [par/100 km2] (2)
Region (1)

N

R [%]

Liczebność [par] (3)

Wartość
szacowana (4)

DPU

GPU

Wartość
szacowana (4)

DPU

GPU

Góry (5)

23

61

1,9

1,2

2,6

150

90

200

Pogórza (6)

11

64

1,6

0,3

2,8

40

10

80

polska część Karpat (7)

34

62

1,8

1,3

2,4

190

130

250

W 12 najważniejszych karpackich ostojach ptaków
(pow. ok. 5500  km²; 145–199 par; patrz rozdział „Liczebność”) średnie zagęszczenie populacji (przeliczenia
własne) mieściło się w granicach 2,6–3,6 pary/100 km²
powierzchni ogólnej.
W optymalnych siedliskach, np. na słowackiej Orawie, przy granicy z Polską, bocian czarny gniazduje lokalnie w zagęszczeniu 5,2 pary/100 km² powierzchni
ogólnej. W jednym z pól atlasowych zlokalizowanych
na granicy polsko-słowackiej w sąsiedztwie Zbiornika
Orawskiego na powierzchni ok. 132 km2 stwierdzono nawet 12–15 par i jest to jedno z najwyższych zagęszczeń
w Europie wynoszące ok. 15 par/100 km² powierzchni
ogólnej (Karaska 2002).
Przeciętne zagęszczenie populacji bociana czarnego
obliczone dla 65% obszaru Polski wynosiło 0,5 pary/100
km² powierzchni ogólnej i 1,9 pary/100 km² powierzchni leśnej (Zieliński i in. 2011a). Najwyższe zagęszczenie
w kraju osiąga on w optymalnych siedliskach Lasów
Sobiborskich i Puszczy Białowieskiej (do 8,3 pary/100
km², a lokalnie do 10 par/100 km²). Zajęte gniazda są
oddalone od siebie najczęściej o 1,1–8,2 km, a wyjątkowo
stwierdzono lęgi dwóch par w odległości 280  m od siebie (Keller, Profus 1992; Kurowski i in. 1995; Pugacewicz
1996; Profus 2001a; Czuchnowski, Profus 2008).

Trend populacji
Brak danych monitoringowych jednoznacznie opisujących zmiany liczebności bociana czarnego w polskiej
części Karpat. Jednak porównanie danych historycznych
z aktualnymi sugeruje, że w ciągu ostatniego półwiecza
stan populacji w naszych Karpatach poprawił się, a ostat-
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nio być może się ustabilizował. Przykładowo cenzus
wykonany w 1966 roku wykazał w polskich Karpatach
obecność 50–55 gniazd zajętych przez bociany czarne,
a dalszych 16 gniazd pozostawało niezajętych (Bednorz
1974; przeliczenia własne). W latach 1981–1982 na obszarze Karpat (powyżej 300  m n.p.m.) stwierdzono 72 pary
lęgowe lub prawdopodobnie lęgowe, a stan oszacowano
na 80–90 par (Profus P. – dane niepubl.). Na przełomie
lat 80. i 90. XX wieku oraz w 2001 roku – po przeprowadzeniu badań ankietowych – stan liczebny oceniono na
co najmniej 90–120 par lęgowych (Czuchnowski, Profus
2006; Profus P. – dane niepubl.). Powyższe dane wyraźnie
wskazują na zwiększającą się wtedy liczebność bociana
czarnego w Karpatach, nawet biorąc pod uwagę fakt, że
rozpoznanie jego populacji w tym regionie mogło być
dawniej słabsze niż obecnie. Po okresie wzrostu liczebności w ostatnim ćwierćwieczu stan populacji wydaje
się ustabilizowany, o czym mogą świadczyć dane lokalne
z Beskidu Niskiego (Stój 1995; Czuchnowski i in. 2003;
Wasilewski, Czuchnowski 2009) i Bieszczad (Głowaciński i in. 1996, 2000; Stój, Stój 2015).
Również w skali kraju w ciągu ostatnich dwóch wieków stan populacji bociana czarnego ulegał bardzo silnym
zmianom. Przez cały XIX i początek XX wieku drastycznie spadała jego liczebność, gdyż gatunek ten był intensywnie zabijany przez rybaków i myśliwych. Stan minimalny, gdy w obecnych granicach Polski stwierdzono ok.
90 par, został osiągnięty w latach 20. ubiegłego stulecia.
W latach następnych miał miejsce systematyczny wzrost
liczebności, choć częściowo mógł on być związany z coraz
lepszym rozpoznaniem stanu populacji: 1930 rok – 283
pary, 1966 – 500–530 par, 1982 rok – 800–900 par, a na
przełomie wieków XX i XXI – 1100–1200 par (Profus,

Wójciak 2007). Obecnie stan krajowej populacji bociana
czarnego ustabilizował się na poziomie 1400–1600 par
(Zieliński i in. 2011a; Profus i in. 2015). Oprócz ochrony
prawnej (od 1952 r., Bednorz 1974) wzrostu liczebnego
populacji należy się doszukiwać w rozprzestrzenianiu się
populacji bobrów, które budując tamy, sprzyjają powstawaniu płytkich rozlewisk, które są miejscami rozrodu
ryb i płazów – głównego pokarmu omawianego gatunku
(Czuchnowski, Profus 2006, 2008). Może mieć to znaczenie również na obszarze Karpat, np. w 2000 roku Bieszczadzki Park Narodowy i tereny sąsiadujące zasiedlało
już 50 rodzin bobrów (182 osobniki) na 35 stanowiskach
(Derwich 2000). Mimo tego, że populacja bociana czarnego uchodzi obecnie w Polsce za wzrastającą liczebnie
lub przynajmniej stabilną, lokalnie odnotowywane są
spadki liczebności, przykładowo na początku XXI wieku, w czterech najważniejszych ostojach na Podlasiu oraz
na Lubelszczyźnie. Nie jest to zjawisko odosobnione, bowiem koresponduje ono z podobną sytuacją w krajach
nadbałtyckich i może być oznaką odwrócenia się trendów w populacji na większym obszarze środkowej Europy (Henel, Profus 2014).

Ocena stanu rozpoznania
Aktualną wiedzę o rozmieszczeniu i liczebności populacji
bociana czarnego w polskich Karpatach należy uznać za
umiarkowaną. Stopień poznania trendu liczebności znany jest dla niektórych lokalnych populacji, np. zasiedlających Beskid Śląski (Bednorz 1974; Linert i in. 2014), ale
w skali całego regionu należy uznać go za nierozpoznany.
Rozpoznanie wybiórczości siedliskowej, zwłaszcza dotyczące umiejscowienia gniazd, jest poznane w stopniu
umiarkowanym, chociaż dotyczy niezbyt dużej liczby
(N=55) gniazd (Profus P. – dane niepubl.). W słabym
stopniu zbadane są parametry populacyjne dotyczące np.
fenologii, zagęszczenia populacji, udziału par z udanymi
i nieudanymi lęgami, liczby odchowanych młodych oraz
wskaźniki reprodukcji (Stój 1995; Dorda 2006; Cichocki
i in. 2014; Linert i in. 2014). Wielkość zniesień, efektywność rozrodu i straty w lęgach są znane w Karpatach
w stopniu niewystarczającym (Profus 1993a; Stój 1995)
i wiedza ta pilnie wymaga uzupełnienia.

2. Wybiórczość siedliskowa
W Polsce, w tym również w Karpatach, bocian czarny
buduje swoje gniazda wyłącznie w lasach. Najczęściej

lokuje je na dorodnych, starych drzewach, w lasach liściastych i mieszanych, w niedużej odległości od obfitujących w pokarm rzek, potoków, strumieni, starorzeczy,
rozlewisk, moczarów, rowów melioracyjnych i stawów
rybnych. Chętnie gnieździ się także w borach, jeśli przecina je sieć cieków wodnych (Keller, Profus 1992). Dawniej bocian czarny zasiedlał wyłącznie rozległe, odludne
kompleksy leśne, ostatnio zaś – w związku z zanikiem
lęku przed człowiekiem (Kurowski i in. 1995; Zieliński
i in. 2012) – coraz częściej jego gniazda spotyka się również w mniejszych, nawet 25–60-hektarowych laskach.
Niektóre pary gniazdują także w granicach administracyjnych miast, np. Cieszyna. W Karpatach bocian czarny preferuje jako drzewo gniazdowe buki (34,6%), jodły
(34,4%) oraz sosny (25,5%), a rzadko gniazda umiejscawia na modrzewiu i świerku (N=55 gniazd; Czuchnowski
i Profus 1995; Profus P. – dane niepubl.). Największy odsetek gniazd (12 z 15, 80%) umiejscowionych na sosnach
stwierdzono na Podtatrzu, a po jednym na świerku, jodle
i buku (Cichocki i in. 2014; Cichocki W. – dane niepubl.).
Na terenach nizinnych bocian czarny na drzewo gniazdowe najczęściej wybiera dęby (51,5%), sosny (21,5%)
i olchy (15%), a rzadziej brzozy, buki, jesiony, świerki
i inne gatunki drzew (Profus i in. 2015). Tylko dwukrotnie w polskich Karpatach napotkano gniazda na skałach.
Jedno z nich znajdowało się na trudno dostępnej półce
skalnej w Tatrach (Podobiński 1959), a drugie w Pieninach (Czuchnowski, Profus 2008). Nierzadko gniazda
są w niedużej odległości (300–500 m) od zabudowań
i 200–300  m od ruchliwych dróg (Kurowski i in. 1995;
Dorda 2006; Linert i in. 2014; Profus i in. 2015). Jedno
z gniazd zlokalizowane było blisko torów linii kolejowej
Nowy Targ–Zakopane (Cichocki W. – dane niepubl.).
Duże znaczenie w rewirze bociana czarnego przypisuje się wysokiej klasie czystości wód, będących żerowiskiem tego gatunku. Udokumentowano to m.in.
w siedmiu rewirach w niemieckiej Meklemburgii, gdzie
w promieniu 2,5 km od zajętego gniazda wykazano
przeciętnie po 39 km (zakres: 14,7–78 km) strumieni
i innych (czystych) wód płynących oraz rowów wypełnionych wodą (Hauff 1993). Także w Magurskim Parku Narodowym stwierdzono, że występowanie bociana
czarnego uwarunkowane jest rozbudowaną siecią cieków
wodnych. Ponieważ w pokarmie tego bociana dominują
ryby, przepływająca przez Magurski Park rzeka Wisłoka
i większe potoki: Zawoja, Ryjak, Wisznia, Barani i Kłopotnica, a także mniejsze cieki wodne stanowią doskonałe tereny żerowiskowe. Większość stwierdzonych gniazd
zlokalizowana była w bezpośrednim sąsiedztwie potoków
(Czuchnowski i in. 2003; Wasilewski, Czuchnowski 2009).
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Rozległe kompleksy leśne Beskidów Lesistych i Środkowych stanowią miejsce najliczniejszego występowania bociana czarnego
w polskiej części Karpat (fot. Tomasz Wilk).

Ptaki gniazdujące w Tatrach oprócz potoków wykorzystują jako żerowiska m.in. Stawy Gąsienicowe: Litworowy (1618  m n.p.m.) i Zielony (1672  m n.p.m.). Zwłaszcza
płytki Staw Litworowy zasiedla liczna populacja introdukowanych pstrągów źródlanych Salvelinus fontinalis
(Profus P., Żurek R. – dane niepubl.), które są łatwym
łupem dla bociana czarnego. Oba wymienione jeziora
są najwyżej położonymi żerowiskami bociana czarnego
w Polsce, a prawdopodobnie również w całej Europie
Środkowej (Cichocki i in. 2014).
Obserwacje prowadzone w kraju z punktów widokowych potwierdzają, że bociany czarne mogą odwiedzać
żerowiska oddalone nawet o 16 km od gniazda (Kościelny, Belik 2006). Areały sąsiadujących ze sobą par
w znacznej mierze mogą się na siebie nakładać. Opierając
się na wynikach badań z zastosowaniem telemetrii satelitarnej we Francji, obszar regularnie penetrowany przez
ptaki rodzicielskie w okresie lęgowym oszacowano (przy
niskim zagęszczeniu populacji) na ok. 540 km², a w okresie karmienia piskląt wzrastał on do 870 km², przy czym
ptaki z nadajnikami oddalały się wtedy aż do 23 km od
gniazda. Po wyprowadzeniu piskląt dorosłe ptaki wyko-
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rzystywały obszar o powierzchni nawet do 1120 km² (Villarubias 2003; Jiguet, Villarubias 2004). W populacjach
bardziej zagęszczonych rewiry obejmują powierzchnię
od 10 do 150 km² (Dornbusch, Dornbusch 1994).

3. Zagrożenia
Bocian czarny w ostatnim półwieczu zwiększał liczebność
i zasięg w polskiej części Karpat, a obecnie jego populacja
jest stabilna, należy więc sądzić, że nie ma teraz czynników w istotny sposób limitujących jego populację w skali
polskiej części Karpat. Istnieje jednak grupa zagrożeń
mogących w skali lokalnej negatywnie oddziaływać na
ten gatunek, na co wskazują lokalne spadki liczebności
w niektórych regionach kraju. Do najistotniejszych zagrożeń należą:

Straty w lęgach powodowane przez drapieżniki
Najwyższe straty w lęgach wydaje się powodować kuna
leśna, która może zabijać nawet duże pisklęta. W okresie

wysiadywania zniesienie mogą również niszczyć kruki
(Keller, Profus 1992). Część stanowisk na niżu zanika
ostatnio w wyniku presji ze strony rozwijającej się dynamicznie populacji bielika. Trwający wzrost liczebny
i ekspansja terytorialna tego gatunku może w przyszłości
powodować wypieranie bociana czarnego z jego dotychczasowych rewirów w Karpatach, przynajmniej na terenach niżej położonych pogórzy. Ofiarami bielika padają
zarówno pisklęta, jak i ptaki dorosłe, o czym świadczą
szczątki tych ptaków znajdywane przy ich gniazdach
(Zawadzka i in. 2006). Znane są przypadki zabicia piskląt
w gnieździe przez puchacza, jastrzębia oraz uśmiercenia
prawie dorosłych młodych przez szopa pracza. Rosnąca
w ostatnich latach liczebność szopa pracza w Polsce stanowić może potencjalne zagrożenie dla bociana czarnego (Janssen i in. 2004).

Straty w lęgach – inne czynniki
Przyczynami strat są najczęściej: brak zapłodnienia,
przemarznięcie jaj lub zamarcie embrionu oraz padłe
– z różnych przyczyn – pisklęta (Keller, Profus 1992).
Pisklęta są czasami zabijane przez ptaki rodzicielskie lub giną z głodu (Kłosowski i in. 2002; Kalocsa,
Tamas 2012).

Niszczenie żerowisk – regulacja rzek i potoków oraz
budowa zbiorników zaporowych
W Karpatach i na Pogórzach dużym zagrożeniem dla lęgowych bocianów czarnych jest regulacja rzek i potoków,
która może prowadzić do zmniejszenia, a nawet likwidacji dostępnej bazy pokarmowej. W niższych położeniach
głównym zagrożeniem są długotrwałe, kompleksowe i nasilone melioracje odwadniające (Buczek 2004). Istotnym
niebezpieczeństwem jest również budowa niewielkich
elektrowni wodnych. Ich oddziaływanie na faunę ryb jest
ogromne i prowadzi do znacznego zubożenia gatunkowego i spadku ilościowego tej grupy kręgowców (Radtke
i in. 2012), stanowiącej główną część bazy pokarmowej
bociana czarnego (Keller, Profus 1992). Potencjalnym
zagrożeniem może być budowa dużych, głębokich zbiorników zaporowych na górskich rzekach (Profus, Wójciak
2007). Przykładowo w latach 1996 i 1997 w wyniku napełniania wodą Zbiornika Czorsztyńskiego zanikły liczne
niewielkie zbiorniki wodne będące jednym z najbogatszych miejsc rozrodu płazów na Podhalu i w Pieninach
(Rybacki 1998). Zbiorniki te były równocześnie bardzo
ważnymi żerowiskami dla kilku par bociana czarnego. Po
napełnieniu wodą większość stanowisk lęgowych zanikła
(Profus P. – dane niepubl.).

Płoszenie ptaków w okresie lęgowym oraz upadek
gniazd
Warunkiem udanego gniazdowania i wyprowadzenia
młodych jest spokój w okolicy miejsca gniazdowania,
gdyż bociany czarne, zwłaszcza wysiadujące, są bardzo
wrażliwe na płoszenie (Kurowski i in. 1995). Płoszenie
ptaków w okresie lęgowym może mieć miejsce w wyniku
realizowanych prac leśnych w pobliżu znanych, zasiedlonych gniazd lub w miejscach nieznanych wcześniej
stanowisk lęgowych. Płoszeniu sprzyjać może więc intensywnie rozwijana w ostatnich latach sieć dróg leśnych
w Karpatach. Na Podtatrzu przyczynami porzucenia
gniazd w większości przypadków były zniszczenia spowodowane przez wiatr oraz zbyt intensywna penetracja
terenu przez ludzi. Namoknięte gniazda spadają zwykle
pod wpływem własnego ciężaru lub silnego wiatru (Cichocki i in. 2014). Istotnym zagrożeniem wydaje się zbyt
szybkie likwidowanie ustalonych stref ochrony wokół nieczynnych gniazd. Prawdopodobieństwo powrotu bociana czarnego do opuszczonego gniazda w strefie ochrony
w ciągu pierwszych 5 lat wynosi 40%, a w kolejnych 6–14
latach 18%. Natomiast prawdopodobieństwo ponownego zagnieżdżenia się bociana czarnego w odległości do
500  m od opuszczonego gniazda wynosi 58% (Siwak,
Olech 2011). W związku z tym strefy ochrony powinny
być utrzymywane co najmniej 5 lat od momentu stwierdzenia braku zasiedlenia gniazda (Zbyryt 2013).

Obniżanie jakości siedlisk lęgowych
W związku z prowadzeniem gospodarki leśnej – w miejscach, gdzie nie wydzielono stref ochronnych – niszczo-

Cieki wodne i małe zbiorniki są istotnym żerowiskiem bociana
czarnego – gatunku, w którego diecie dominują ryby. Utrzymanie tych elementów w krajobrazie Karpat jest istotnym działaniem wspierającym zachowanie populacji bociana czarnego
(fot. Damian Nowak).
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ne są niekiedy miejsca i siedliska lęgowe, a w niektórych
nadleśnictwach obniża się wiek rębności drzewostanów (dane własne), co może powodować zmniejszanie
powierzchni siedlisk lęgowych. Czasami wycinane są
potencjalne, stare drzewa gniazdowe, zwłaszcza jodły,
buki i sosny, lub nadmiernie odsłaniane poprzez cięcia
sanitarne, trzebieże lub w wyniku budowy dróg leśnych
(Zieliński i in. 2011b). Bardzo niekorzystnie na stan populacji wpływają odwodnienia moczarów i bagien (Ptaszyk 2008).

Porażenie prądem elektrycznym oraz zderzenia z napowietrznymi liniami elektrycznymi i turbinami elektrowni wiatrowych
Bociany czarne czasami odpoczywają na słupach elektrycznych średniego i wysokiego napięcia. Nawet przebywanie na słupach może być zagrożeniem. Ptaki mogą
stracić życie z powodu porażenia prądem, jeśli usiądą na
niezabezpieczonym słupie. Brakuje danych z Karpat o bocianach czarnych zabitych w wyniku kolizji z napowietrznymi liniami energetycznymi lub porażonych prądem
elektrycznym, ale tereny pod tymi liniami i słupami są
rzadko przeszukiwane. Poza tym martwe ptaki mogą być
w krótkim czasie odnajdywane i przenoszone przez drapieżniki czworonożne oraz dziki. Martwy bocian czarny
z Polski został znaleziony pod linią elektryczną w Niemczech (Janssen i in. 2004). We Francji udokumentowano,
iż porażenie prądem elektrycznym jest najczęstszą przyczyną śmierci lotnych ptaków – ginie tak do 50% ptaków,
dla których określono przyczynę śmierci (Strenna, Chapalain 2012). W Hiszpanii śmierć w wyniku porażenia
prądem ponosi 9% bocianów czarnych (o znanej przyczynie zgonu; N=45) (Gonzáles, Merino 1988). Niektóre
ptaki giną w wyniku zderzenia z napowietrznymi liniami
elektrycznymi. Lokalnym zagrożeniem mogą być kolizje
z turbinami elektrowni wiatrowych na trasach przelotu
i w pobliżu miejsc lęgowych (Janssen i in. 2004).

stała i dotyczy również innych gatunków ptaków o większych rozmiarach ciała (Ptaszyk 1994).

Kłusownictwo oraz celowe zabijanie i niszczenie lęgów przez człowieka
Znaczenie kłusownictwa w miejscu rozrodu ostatnio
wprawdzie zmalało, lecz nadal nie można tego procederu lekceważyć. Na Podtatrzu ludzie niekiedy celowo
wybierają młode z gniazd bociana czarnego. Wynika
to z dalszego zapotrzebowania na pióra do góralskich
kapeluszy, a także mody na posiadanie wypchanych
ptaków i innych zwierząt (Cichocki i in. 2014; Oleś T.,
Profus P. – inf. niepubl.). W kraju zdarzają się również
przypadki wandalizmu (np. zastrzelenia ptaków), np. ze
strony członków Polskiego Związku Łowieckiego (Kurowski i in. 1995, Mrugasiewicz A. – dane niepubl.).
Sporo ptaków oznakowanych w kraju zostaje zastrzelonych nie tylko podczas migracji lub na zimowiskach, ale
nawet blisko swoich lęgowisk (Krzysztofik, Pomarnacki
1963; Kurowski i in. 1995), co dokumentują wyniki obrączkowania (Mrugasiewicz A. – inf. niepubl.). W Hiszpanii najważniejszymi przyczynami śmierci bocianów
czarnych były odstrzał (60%) oraz plądrowanie gniazd
i niepokojenie (27%) (N=45 osobników) (Gonzáles,
Merino 1988).

Niezgłaszanie miejsc gniazdowych do RDOŚ
Charakterystyczny dla polskiej części Karpat stosunkowo
wysoki udział lasów prywatnej własności może utrudniać
stosowanie ochrony strefowej. Poza tym pewna część
stanowisk lęgowych nie jest zgłaszana do RDOŚ przez
służbę leśną, co uniemożliwia stosowanie ochrony strefowej. Brak zastosowania tej rozszerzonej formy ochrony
gatunkowej sprawia, że ptaki są narażone na niepokojenie w czasie lęgów, a ich siedliska gniazdowe mogą ulegać
zniszczeniu (Zbyryt 2013).

Sznury i folie plastikowe w gniazdach
W przynoszone do gniazda, przez dorosłe ptaki, sznurki z tworzywa sztucznego wykorzystywane w rolnictwie
mogą się zaplątywać pisklęta. Sznurki te używane są
przez rolników do snopowiązałek, pras lub zawiązywania
worków, a bociany używają ich do wymoszczenia gniazda. Zaplątane w sznurki pisklęta zwykle mają okaleczenia
nóg, a czasami giną (Ptaszyk 1994). Na Podtarzu u jednego z młodych stwierdzono folię owiniętą wokół skrzydła,
co doprowadziło do martwicy i zakażenia (Cichocki i in.
2014). Liczba takich przypadków zapewne będzie wzra-

180 Rozdział 7

4. Metody ochrony
Bocian czarny nie jest obecnie zarówno w Polsce, jak
i w skali polskich Karpat gatunkiem zagrożonym. W skali
lokalnej może jednak na ten gatunek negatywnie oddziaływać kilka czynników powodujących zmniejszanie jego
liczebności czy zasięgu. Szczególną ochroną należy otoczyć siedliska lęgowe oraz żerowiska bociana czarnego.
Główne cele i działania związane z jego ochroną w Karpatach można przedstawić następująco:

Cel I. Zapewnienie odpowiedniej jakości i powierzchni siedlisk lęgowych
Działanie I.1. W promieniu do 200  m wokół zajętych
gniazd bociana czarnego powinno się tworzyć, zgodnie
z przepisami prawa, specjalne strefy całorocznej ochrony ścisłej, a w okresie lęgowym (od 15.03 do 31.08) obowiązuje strefa o promieniu zwiększonym do 500 metrów
(rozporządzenie 2014). Powinno się utrzymać i konsekwentnie egzekwować ochronę strefową, wprowadzając
jednocześnie jasne zasady gospodarowania w strefach.
Działanie I.2. Utrzymanie odpowiedniej struktury drzewostanu i pozostawianie drzew weteranów w karpackich
lasach. Warto objąć trwałą ochroną przynajmniej część
starych drzew o pierśnicy powyżej 80 cm wraz z otaczającym je drzewostanem w promieniu 50  m od gniazda
(Zieliński i in. 2011b), poprzez odpowiednie zapisy
w planach urządzenia lasu dla karpackich nadleśnictw.

Cel II. Ograniczenie śmiertelności ptaków, związanej
z miejscami gniazdowymi, oraz działania zwiększające produkcję młodych
Działanie II.1. Budowa sztucznych platform oraz podpieranie gniazd narażonych na upadek. Akcje takie prowadzone są z dobrym skutkiem m.in. w Niemczech i na
Słowacji (Janssen i in. 2004, Karaska D. – dane niepubl.),
a ostatnio również w kraju – poza Karpatami (Dudzik K.,
Mikusek R. – dane niepubl.). W niemieckiej Hesji udokumentowano, że statystyczna para wyprowadza średnio 2,75
młodego, natomiast z gniazd założonych na sztucznych
platformach przeciętna liczba odchowanych młodych jest
wyższa (3 młode/parę) (Gröbel, Hormann 2015).
Działanie II.2. Na pniach drzew gniazdowych, a w razie
konieczności również na drzewach sąsiadujących, warto
zakładać opaski metalowe mające uniemożliwić dostęp
do gniazda drapieżnikom czworonożnym (Gröbel, Hormann 2015).
Działanie II.3. Nielokalizowanie linii energetycznych
średniego i wysokiego napięcia oraz farm wiatrowych
w pobliżu miejsc gniazdowania (Janssen i in. 2004). Konieczne wydaje się zabezpieczenie (przynajmniej niektórych już istniejących) niebezpiecznych słupów elektrycznych średniego napięcia, stacji transformatorowych oraz

tzw. odłączników. Ptaki siadające na takich konstrukcjach
dotykają elementów będących pod napięciem i zostają
porażone prądem (por. Kaługa, Tryjanowski 2012).
Działanie II.4. Eliminowanie sznurków z tworzyw
sztucznych z upraw rolnych. W przypadku kontrolowania gniazd, usuwanie sznurków z gniazd i wyplątywanie
piskląt.

Cel III. Utrzymanie stosownej powierzchni i odpowiedniej jakości siedlisk, będących żerowiskami bociana czarnego
Działanie III.1. Zachowanie możliwie naturalnego systemu ekologicznego dolin rzecznych, w szczególności
poprzez ochronę samego koryta rzeki, a także związanych z nią siedlisk, np. starorzeczy, oczek wodnych; ograniczenie melioracji osuszających użytki zielone itp.
Działanie III.2. Działania prowadzące do usankcjonowania zakazu niszczenia istniejących rozlewisk oraz stanowisk bobra europejskiego. Działalność tego gatunku
pozytywnie wpływa na poprawę jakościowego i ilościowego składu zespołu ryb i płazów stanowiących główny
pokarm bociana czarnego (patrz Rozdz. „Wymagania
siedliskowe”).
Działanie III.3. Tworzenie niewielkich sztucznych
zbiorników wodnych (tzw. oczka dla płazów), zwłaszcza
na polanach leśnych i w terenach otwartych w pobliżu
rzek i potoków, z dala od ludzkich osiedli (Zbyryt 2013).
W Karpatach liczne takie zbiorniki powstały w ostatnim
dziesięcioleciu m.in. w Bieszczadzkim Parku Narodowym oraz w Ciśniańsko-Wetlińskim Parku Krajobrazowym (dane własne).
Działanie III.4. Ograniczenie budowy małych elektrowni wodnych. Ich turbiny zabijają lub ranią ryby spływające z górnych odcinków rzek, a straty te w niektórych
przypadkach mogą być ogromne. W świetle konieczności
przywracania dobrego stanu ekologicznego rzek i z uwagi
na dużą skalę zjawiska zabudowy licznych rzek i potoków
koniecznością staje się ochrona naturalnych i cennych
przyrodniczo odcinków rzek i mniejszych strumieni
przed dalszą degradacją, a także eliminacja istniejących
szkód i zagrożeń (Radke i in. 2012).
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Rozdział 7.10

Bocian biały
Ciconia ciconia
Paweł Mielczarek, Piotr Profus

1. Występowanie
Rozmieszczenie
Główna część europejskiego zasięgu bociana białego
Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758) obejmuje środkowo-wschodnią i południową część kontynentu, od krajów
nadbałtyckich na północy po Grecję na południu oraz
od zachodniej Rosji po Niemcy. Oprócz tego gatunek
ten zasiedla także Półwysep Iberyjski, zachodnie i południowe skraje Francji, północne Włochy oraz Szwajcarię
i kraje Beneluksu (Hagemeijer, Blair 1997). Bocian biały gniazduje w całym zasięgu łańcucha Karpat – oprócz
Polski również w Czechach (Št’astný i in. 2006), na Słowacji (najwyższe stanowisko: Šuňiava koło Popradu,
871  m n.p.m.; Fulin M. – dane niepubl.), Ukrainie (sięga
tu do 700–800  m n.p.m.; Strautman 1954, Smogorżewskij 1979) oraz w Rumunii (najwyżej położone gniazdo:
924  m n.p.m.; Kósa i in. 2002, Kósa 2013).
W Polsce bocian biały jest szeroko rozpowszechniony w całym kraju, zwłaszcza na nizinach. Na wschodzie
jest średnio liczny, a na południowym zachodzie nieliczny. Nie gnieździ się jedynie w wyższych partiach Karpat,
Sudetów i Gór Świętokrzyskich. Unika też rozległych
kompleksów leśnych, choć gniazduje niekiedy w obrębie
gospodarstw na dużych śródleśnych polanach (Tomiałojć, Stawarczyk 2003; Jakubiec, Guziak 2006; Profus,
Piotrowska 2007; Profus, Jerzak 2015). Polska populacja
wspólnie z populacjami lęgowymi Ukrainy, Białorusi
i krajów bałtyckich tworzy tzw. populację centralną, wyróżniającą się wysokim zagęszczeniem na dużym areale
występowania oraz wysokimi wskaźnikami reprodukcji
(Schulz 1999).
Bocian biały jest w polskich Karpatach gatunkiem
szeroko rozpowszechnionym. W następstwie trwającej
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od lat 30. XX wieku ekspansji na obszary podgórskie
i górskie (Profus, Jakubiec 1980; Profus 2006a) gatunek
ten zaczął zasiedlać doliny większych rzek i kotliny karpackie i stopniowo rozszerzać swój zasięg w tym regionie.
W 2014 roku gniazdowanie bociana białego stwierdzono na 70% pól 10×10 km (N=253), lecz rozmieszczenie
stanowisk lęgowych było nierównomierne – gatunek ten
rzadziej zasiedla zachodnią część regionu i unika najwyższych położeń górskich (Ryc. 7.10.1). W polskiej części
Karpat lęgi stwierdzono w zakresie wysokości od 191 do
890  m n.p.m. Spośród zajętych gniazd niemal połowa
(413; 49,7%) zlokalizowana była na wysokości 191–300  m
n.p.m., a pozostałe (418; 50,3%) – powyżej 300  m n.p.m.
(Ryc. 7.10.3). Najniżej położone w Karpatach gniazda
zasiedlone przez pary odnotowano w Skrzyszowie (gmina Skrzyszów), Kozłowie i Paszczynie (gmina Dębica).
W latach 70. XX wieku najwyżej położone gniazdo, z którego pary regularnie wyprowadzały młode, zlokalizowane było w Chochołowie (780  m n.p.m.; Profus, Jakubiec
1980). Nieco wyżej (800 m) bociany zbudowały gniazdo
w Witowie (1990 r.) oraz w Zakopanem (830 m; 1991  r.),
lecz wówczas lęgi zakończyły się niepowodzeniem (Profus 1992a). W roku 2004 para odchowała jednego młodego w gnieździe założonym na wysokości 820  m n.p.m.
na Spyrkówce w Zakopanem i jest to najwyżej odnotowany w Polsce udany lęg bociana białego. Jeszcze wyżej
zagnieździła się para bocianów w 1998 roku na zakopiańskiej Pardałówce (890  m n.p.m.), lecz w wyniku walk
o gniazdo z obcą parą doszło do zniszczenia zniesienia
(Profus, Cichocki 2002; 2014). W innych pasmach bocian biały gniazduje wyraźnie niżej – w Beskidzie Śląskim w połowie lat 70. XX wieku najwyżej zlokalizowany
lęg stwierdzono na wysokości 420  m n.p.m. (Brenna),
a w Kotlinie Żywieckiej powyżej 400  m gniazdowały
wówczas cztery pary, najwyżej (w Rajczy) – na wysokości 510 m. W Bieszczadach jako lęgowy dochodzi do

wysokości 600–615  m n.p.m. (Profus, Mielczarek 1981;
Ćwikowski 1996a; Ćwikowski, Profus 2000). Zasięg występowania w polskiej części Karpat na podstawie danych
projektu PK oszacowany został na 18 410 km2, natomiast
obszar zajmowany to 2480 km2.
Podczas krótkiego okresu polęgowego ptaki początkowo przebywają w pobliżu miejsca gniazdowania. Niekiedy koczujące lub zbierające się do odlotu stada ptaków mogą pojawiać się w miejscach, gdzie nie gniazdują,
szczególnie na rozległych obszarach użytków zielonych.
Przykładowo liczniejsze zgrupowania bocianów przed
odlotem widuje się w okolicach lotniska w Nowym Targu,
gdzie żerują i spędzają ostatnią noc przed migracją na południe (Profus 1991). Bocian biały należy do migrantów
dalekodystansowych. Ptaki gniazdujące w Polsce, a więc
i w Karpatach, należą do „wschodniej” populacji migracyjnej. Najwięcej ptaków wędrówkę w kierunku zimowisk rozpoczyna od przelotu przez Karpaty na Słowację,
następnie lecą przez Bałkany, Bliski Wschód, aby mniej
więcej po trzech tygodniach dotrzeć do południowego
Sudanu i Czadu. Gdy zasoby pokarmowe są tam obfite,
część ptaków może zimować w tych krajach, a niektóre
podejmują dalszą wędrówkę na zimowiska wschodnio-

i południowoafrykańskie (Kaatz 2004). W Karpatach
rzadko notowane są większe migrujące stada tego gatunku. Część bocianów migrujących na południe przelatuje
pomiędzy Tatrami a Pieninami, a część wędruje przez
Beskid Sądecki lub pasma górskie położone jeszcze dalej na wschód – w tym Bieszczady. Przez Karpaty, oprócz
zasiedlających je bocianów, migrują ptaki pochodzące
m.in. ze Śląska oraz ze wschodnich i północno-wschodnich Niemiec (Kaatz 2004; Siekiera J. – dane niepubl.).
Niemal corocznie zdarzają się próby przezimowania pojedynczych osobników w kraju, również w Karpatach.
Obserwacje latających ptaków w styczniu lub w lutym
świadczą o tym, że nie muszą to być osobniki chore albo
wspomagane przez człowieka. W Karpatach w latach
1985–1993 bociany były odnotowane w zimie czterokrotnie (Mielczarek 1993; Walasz 2000).

Liczebność
Bocian biały jest w polskich Karpatach gatunkiem nielicznie lęgowym i przelotnym. W 2014 roku w polskiej
części Karpat łącznie wykazano 831 zajętych gniazd bociana białego. Było wśród nich 740 gniazd zajętych przez

Bocian biały Ciconia ciconia (fot. Dariusz Adamkiewicz)
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pary lęgowe oraz 91 gniazd bez lęgów – zajętych przez
pojedyncze osobniki i ptaki zajmujące gniazda nieregularnie lub krócej niż cztery tygodnie. Najwięcej par (418)
zasiedlało Pogórze Środkowobeskidzkie, grupując 56,5%
wszystkich par bocianów stwierdzonych w polskich Karpatach. W obrębie tego makroregionu najliczniej występował na pogórzach: Dynowskim, Bukowskim i Jasielskim (Tab. 7.10.1). Beskidy Lesiste zasiedlały 72 pary
(9,7% wszystkich par w Karpatach). W Obniżeniu Orawsko-Podhalańskim i Beskidach Środkowych stwierdzono
odpowiednio 66 i 65 par, co stanowi 8,9 i 8,8% populacji bociana w naszych Karpatach. W granicach Pogórza
Zachodniobeskidzkiego wykryto 59, a w Beskidach Zachodnich 60 par bocianów, co odpowiada 8,0 i 8,1% stanu w Karpatach. W ostatnich cenzusach nie odnotowano lęgowych bocianów w Beskidzie Śląskim i w Tatrach
(Tab. 7.10.1).

Największe skupisko gniazd w polskich Karpatach, istniejące od co najmniej 140 lat, znajduje się w gminie Zarszyn, w Posadzie Zarszyńskiej. W 1958 roku gnieździło
się tam 15 par, w 1974 roku – 8, w 1984 – 9, w latach 1993,
1994 i 1995 gniazdowało tam odpowiednio: 14, 23 i 22
pary, a rok później wykazano 23 zajęte gniazda. Ostatnie
kontrole przeprowadzone w 2004 roku wykazały obecność 14 par, a w 2014 roku było tu 11 gniazd z 9 parami
(Janota1876, Domaszewicz, Lewartowski 1985; Mielczarek 1993; Profus 1994; Jakubiec 2006; Profus P. – dane
niepubl.). Na Podtatrzu po jednym zajętym gnieździe
bociana stwierdzono w ok. 40 miejscowościach, natomiast w dalszych 15 odnotowano ich od 2 do 5. Skupienia
gniazd występują jedynie w pobliżu rozległych użytków
zielonych, jak np. w orawskiej Jabłonce (4–5 zajętych
gniazd) oraz w Chyżnem, Czarnym Dunajcu, Rogoźniku, Waksmundzie (po 2–3 pary) (Profus, Cichocki 2014).

Ryc. 7.10.1. Rozmieszczenie bociana białego w okresie lęgowym (lata 2000–2015), w siatce kwadratów 10×10 km.
Fig. 7.10.1. Breeding distribution of the White Stork (years 2000–2015) in a grid of 10×10 km squares.

Ryc. 7.10.2. Prognozowane zagęszczenie populacji lęgowej bociana białego.
Fig. 7.10.2. Predicted breeding population density of the White Stork.
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Pierwszy wielkopowierzchniowy cenzus bocianów został
przeprowadzony w ówczesnej Galicji w roku 1875 (Janota 1876). Choć objął on m.in. niemal całe Karpaty, to
wykazano w nich zaledwie kilka gniazd w okolicach Starego i Nowego Sącza, Tarnowa i Krosna, usytuowanych
na wysokości 300–350  m n.p.m. Pod koniec XIX wieku
i w pierwszych 20 latach XX wieku na Podhalu, Orawie
i Spiszu bocian biały nie był notowany jako gatunek lęgowy, a znany był tylko z przelotów w okresie migracji,
zwłaszcza jesiennej. Wtedy bowiem liczne stada tych ptaków gromadziły się tu przed odlotem na południe, zanim
pokonały karpackie pasma górskie, w tym Tatry (Janota
1876; Wodzicki 1933). Pierwsza wzmianka o zagnieżdżeniu się bocianów białych na polskiej Orawie, w Lipnicy
Małej, pochodzi z 1931 roku (Suchánek 1972). Wkrótce
potem zostało zasiedlone Podhale, gdzie w 1933 roku znano pięć gniazd, a na Orawie – dwa. Po następnych 40–50
latach na Podhalu, Orawie i Spiszu liczba par zwiększyła się trzy–czterokrotnie, jednak dopiero od roku 1987
tempo ekspansji zdecydowanie wzrosło, a corocznie powstawało tu od jednego do dwóch nowych gniazd. W kolejnych latach następowało najpierw dogęszczanie lokalnych populacji na terenach nieco niżej położonych, m.in.
w dolinie Dunajca, a dopiero później skokowo zajmowane były rewiry na obszarach wyżej położonych (Wodzicki 1933; Profus 2006a). Kotlinę Żywiecką pierwsza para
bocianów zasiedliła nieco wcześniej – w roku 1928 (Jakubiec, Szymoński 2000). W 1974 roku w polskich Karpatach na wysokości powyżej 300  m n.p.m. stwierdzono
166 par bocianów, dziesięć lat później – 186 par (Profus
i in. 1989), a w latach 2004 i 2014 – odpowiednio 360
i 383 pary (Mielczarek P. – dane niepubl.).
Liczebność populacji krajowej bociana białego, po
stopniowym spadku z 33,9 do 30,5 tys. par w latach 1974
i 1984, znacząco wzrosła do 40,9 tys. par w 1995 roku,
a w 2004 roku nawet do 52,5 tys. par, co stanowiło ok.
20% populacji światowej (Jakubiec i in. 1986; Profus
i in. 1989; Jakubiec, Guziak 1998; 2006). Ta największa
w świecie koncentracja gatunku sprawia, że szczególnie
ważne jest utrzymanie dobrej kondycji krajowej populacji. Polską część Karpat zamieszkiwało w 2004 roku 720
par bocianów, czyli ok. 1,4% populacji krajowej.

tensywnie użytkowanych rolniczo (dane własne). Najwyższe zagęszczenia stwierdzano w krajobrazie z wysokim udziałem użytków zielonych. Średnie zagęszczenie
populacji w polskich Karpatach w 2014 roku oszacowano
na 3,77 pary/100 km², a w 2004 roku wynosiło ono 3,67
pary/100  km². Najwyższe zagęszczenia lęgowych bocianów stwierdzono w Obniżeniu Orawsko-Podhalańskim
i na Pogórzu Środkowobeskidzkim. W niektórych mniejszych obszarach (Pogórze Bukowskie, Kotlina OrawskoNowotarska i Pogórze Jasielskie) odnotowano ponaddwukrotnie wyższe zagęszczenia niż w makroregionach
(Tab. 7.10.1). Taki przestrzenny rozkład zagęszczenia
populacji potwierdza również mapa prognozowanego
zagęszczenia (Ryc. 7.10.2), wskazująca najwyższe wskaźniki tego parametru w pasie pogórzy oraz w śródgórskich
kotlinach. Szczególnym miejscem w Karpatach jest gmina Zarszyn w powiecie sanockim, gdzie w 2004 roku zagęszczenie wynosiło 33 pary/100 km² i było to najwyższe
zagęszczenie dla całego obszaru polskich Karpat w tym
roku (Jakubiec 2006).
W skali całego kraju zagęszczenia tego gatunku są
z reguły wyższe niż w Karpatach, przy czym wyraźnie zaznacza się gradient malejącego zagęszczenia przebiegający od północnego wschodu ku południowemu zachodowi. Obszar na wschód od Wisły i Sanu, obejmujący jedną
trzecią powierzchni kraju, zasiedla ok. 60% krajowej populacji, w średnim zagęszczeniu 23 pary/100  km². Na
pozostałym obszarze kraju średnie zagęszczenie populacji jest niemal trzykrotnie niższe i wynosi 8 par/100  km2
(Profus 2006a). W najwyższym zagęszczeniu (20–70
par/100 km², a wyjątkowo 80–136 par/100 km²) gnieździ
się na Warmii, Mazurach i Suwalszczyźnie, na Podlasiu
oraz na wschodnich rubieżach Lubelszczyzny i Małopolski (Cenian, Sikora 1995; Jakubiec, Guziak 2006; Piotrowska 2006a; Profus, Piotrowska 2007). W miejscach
szczególnie obfitujących w pokarm bociany tworzą skupienia liczące 10–48 zajętych gniazd (Profus 1993b; Cenian i Sikora 1995; Peterson i in. 1999; Pugacewicz 2000;
Jakubiec 2004; Molewski, Jakubiec 2006; Haecks i in.
2008; Zbyryt i in. 2014).

Zagęszczenie

Bocian biały jest gatunkiem o wzrostowym trendzie liczebności w skali całego regionu polskich Karpat, a proces ten dokumentuje wiele danych lokalnych. Najdokładniej w Karpatach rozpoznano zmiany liczebne populacji
„górskiej” na Podhalu, Spiszu i Orawie, gdzie prowadzono corocznie cenzusy tego gatunku przez ostatnie 40 lat.
W latach 1974–1987 na wysokości powyżej 500  m n.p.m.

Lęgowiska bociana białego są rozmieszczone w Karpatach bardzo nierównomiernie, co związane jest z warunkami środowiskowymi, zwłaszcza lokalizacją łąk i pastwisk. Najniższe zagęszczenie notuje się na obszarach
o dużej lesistości, wysoko położonych i na terenach in-

Trend populacji
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Tab. 7.10.1. Liczebność i zagęszczenie populacji bociana białego w polskich Karpatach w latach 1984, 2004 i 2014 oraz trend zmian w okresie 1984–2004 i 2004–2014. HPa – liczba par lęgowych; StD – zagęszczenie populacji w parach/100 km². Kierunek zmian liczebności: – spadek; + wzrost; = bez zmian (pierwszy symbol: 1984–2004, drugi symbol: 2004–2014).
Table 7.10.1. Number and density of the White Stork’s population in polish Carpathians, in years 1984, 2004, 2014 and trend of population changes
in the period of 1984–2004 i 2004–2014; (1) – physiographic unit; (2) – polish Carpathians. HPa – number of breeding pairs; StD – population density
– breeding pairs per 100 km². Direction of population changes (3): – decrease; + increase; = no change (first symbol: 1984–2004, second symbol:
2004–2014).
1984

2004

2014

Jednostka fizjograficzna (1)

Kierunek
zmian (3)

HPa

StD

HPa

StD

HPa

StD

Pogórze Śląskie

29

5,3

26

4,8

26

4,8

–=

Pogórze Wielickie

16

3

17

3,2

12

2,3

+–

Pogórze Wiśnickie

19

2,6

42

5,8

21

2,9

+–

Pogórze Zachodniobeskidzkie

64

3,6

85

4,7

59

3,3

+–

0

0

0

0

0

0

==

20

6,2

12

3,7

9

2,8

––

Beskid Mały

1

0,2

2

0,5

1

0,2

+–

Beskid Makowski

3

0,3

4

0,4

2

0,2

+–

Beskid Wyspowy

5

0,5

14

1,4

9

0,9

+–

Kotlina Rabczańska

0

0

2

2,2

2

2,2

+=

Beskid Żywiecki

5

0,5

16

1,5

19

1,7

++

Gorce

0

0

5

1

2

0,4

+–

Kotlina Sądecka

3

1,3

15

6,7

10

4,4

+–

Beskid Sądecki

4

0,6

3

0,4

6

0,8

–+

Beskidy Zachodnie

41

0,7

73

1,3

60

1,1

+–

Pogórze Rożnowskie

8

1

19

2,4

12

1,5

+–

Pogórze Ciężkowickie

8

1,1

30

4,1

31

4,2

++

Pogórze Strzyżowskie

26

2,9

35

3,9

51

5,7

++

Pogórze Dynowskie

70

3,8

99

5,4

107

5,8

++

Pogórze Przemyskie

17

2,6

41

6,4

41

6,4

+=

Obniżenie Gorlickie

3

1,3

6

2,7

4

1,8

+–

Kotlina Jasielsko-Krośnieńska

22

5,5

37

9,2

37

9,2

+=

Pogórze Jasielskie

16

4

50

12,5

56

14

++

Pogórze Bukowskie

31

6,4

89

18,5

79

16,4

+–

201

3,1

406

6,3

418

6,5

++

Beskidy Środkowe (Beskid Niski)

17

0,8

35

1,7

65

3,1

++

Kotlina Orawsko-Nowotarska

17

4,6

48

13

59

16

++

Pieniny

1

1

1

1

3

3

=+

Pogórze Spisko-Gubałowskie

2

0,5

3

0,8

3

0,8

+=

Rów Podtatrzański

0

0

1

0,8

1

0,8

+=

20

2,1

53

5,5

66

6,9

++

Beskid Śląski
Kotlina Żywiecka

Pogórze Środkowobeskidzkie

Obniżenie Orawsko-Podhalańskie
Łańcuch Tatrzański

0

0

0

0

0

0

==

Góry Sanocko-Turczańskie

35

3,8

47

5,1

48

5,2

++

Bieszczady Zachodnie

11

0,7

21

1,3

24

1,5

++

Beskidy Lesiste

46

1,9

68

2,3

72

2,9

++

389

1,98

720

3,67

740

3,77

++

Karpaty (2)
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liczba zajętych gniazd (1)
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1-
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0
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1-

65

0
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1-

60

0

60
1-

55

0

55
1-

50

0

50
1-

45

0
40

1-

45

0

40
1-

35

0

35

30

1-

30

25
1-

25

19

1-

0

0

wysokość n.p.m. (2)
Ryc. 7.10.3. Rozmieszczenie wysokościowe gniazd bociana białego: (1) – liczba zajętych gniazd (słupki); (2) – wysokość n.p.m.
Fig. 7.10.3. Altitudinal distribution of the White Stork nests: (1) – number
of occupied nests (bars); (2) – altitude (mamsl).

gnieździło się od 22 do 28 par, a w 1991 roku – 35 par (Indyk i in. 1979; Profus 1992a). W ostatnich dziesięciu sezonach liczba gniazdujących par na tym obszarze wahała
się od 70 do 81 par, a zatem ok. trzykrotnie więcej niż
30–40 lat wcześniej. W okresie tym stopniowo wycofywano się z upraw zbóż i ziemniaków, a rozwijano bardziej
opłacalną hodowlę bydła i owiec, co wymagało większych
powierzchni łąk i pastwisk. Przyczyn wzrostu liczebności
można się zatem doszukiwać najprawdopodobniej we
wzroście udziału użytków zielonych i upraw roślin motylkowych oraz wzroście średniej temperatury kwietnia
– miesiąca, w którym większość osobników przystępuje
do lęgów (Tryjanowski i in. 2005b). Ekspansja pionowa
wydaje się zachodzić jedynie w tych sezonach, kiedy warunki troficzne i klimatyczne wiosną są wyjątkowo sprzyjające, jak np. w latach 1987, 2000 i 2004 (Tryjanowski
i in. 2005b; Profus 2006a). W tych latach miały również
miejsce gradacje nornika zwyczajnego Microtus arvalis,
który może być ważnym składnikiem pokarmu bociana. Przykładowo na Górnym Śląsku i w Wielkopolsce
wykazano pozytywną korelację między zagęszczeniem
nornika a liczbą wyprowadzonych młodych bocianów
(Profus, Mielczarek 1981; Tryjanowski, Kuźniak 2002).
Trend wzrostowy odnotowano również w Bieszczadach
Zachodnich i Górach Sanocko-Turczańskich. Na obu powierzchniach w latach 1996–1998 stwierdzono w sumie
odpowiednio 105, 106 i 108 gniazd zajętych przez 96, 74
i 82 pary (pozostałe gniazda zajęte były przez pojedyncze
ptaki i pary zajmujące gniazdo nieregularnie lub krócej
niż 4 tygodnie), podczas gdy w 1934 roku było tam zaledwie 6 zajętych gniazd, a w 1974 roku – 12 par (Ćwikowski, Profus 2000). Wyniki inwentaryzacji wykonanej

w zachodniej części Bieszczad (Jakubiec 2006) wykazały sześciokrotny wzrost liczebny od roku 1974, kiedy to
stwierdzono tam 12 par. W latach 1988 i 1989 na tej samej
powierzchni odnotowano już 50 i 52 pary, w latach 1993
i 1994 – 54 i 59 par, a w 2004 roku 72 pary. W byłych powiatach krośnieńskim i strzyżowskim (łącznie 1664  km²),
w których w 1974 roku stwierdzono 73 pary lęgowe,
w roku 1934 wykazano 61 (59–63) zajętych gniazd. Liczebność wzrosła więc w tym okresie na tych terenach
o 20%. W 1934 roku w Beskidzie Niskim nie wykazano
obecności gniazd, natomiast w 1974 roku stwierdzono
siedem zajętych gniazd – wszystkie założone w dolinach
rzek i potoków (Domaszewicz, Lewartowski 1985).
Niekiedy notuje się krótkotrwałe załamania populacji bociana białego. Przykładowo przyczyną gwałtownego spadku liczby par w 1997 roku (również na innych
obszarach kraju) były niekorzystne warunki klimatyczne,
m.in. w czasie przelotu wiosennego przez południową
Turcję. W marcu i kwietniu odnotowano tam gwałtowny nawrót zimy, a związany z tym brak pokarmu osłabił
wiele ptaków. Dużo osobników zginęło wtedy z głodu
i wyczerpania, a te, które przeżyły, dopiero po unormowaniu się pogody i pojawieniu ciepłych prądów wznoszących powróciły – ze znacznym opóźnieniem – do miejsc
rozrodu. Wiele bocianów po przylocie na lęgowiska nie
było w stanie odbudować swoich rezerw energetycznych
w trakcie sezonu i w konsekwencji nie przystąpiły do lęgów (np. Griesohn-Pflieger 1997).
Zebrane w ciągu ostatnich 40 lat wyniki liczeń potwierdzają tezę, że wzrost liczebny populacji bociana białego w polskich Karpatach jest długofalowym procesem
udokumentowanym w trakcie wszystkich wcześniejszych
cenzusów. Nawet krótkotrwałe załamania populacji rozrodczej (np. w latach 1997 i 2005) oraz notowane w latach 1997 i 2010 wysokie straty w lęgach nie zahamowały
tego procesu (Profus 2006a; Profus, Cichocki 2014).

Ocena stanu rozpoznania
Stopień poznania rozmieszczenia i liczebności bociana
białego w polskiej części Karpat należy uznać za dobry.
Znany jest też trend liczebności populacji, chociaż dotyczy on głównie Podtatrza, Bieszczadów i Gór Sanocko-Turczańskich, Żywiecczyzny oraz dawnego województwa nowosądeckiego (Indyk, Pawłowska-Indyk 1985;
Profus, Mielczarek 1981; Ćwikowski, Profus 2000; Profus, Cichocki 2014). W stopniu dobrym rozpoznane są
również parametry populacyjne dotyczące np. udziału
par z nieudanymi lęgami, liczby odchowanych młodych oraz wskaźniki reprodukcji. Wielkość zniesień,
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efektywność rozrodu, straty w lęgach są słabiej poznane
niż w populacjach zasiedlających tereny niżej położone
(np. Domaszewicz, Lewartowski 1985; Jakubiec 1991;
Profus 2006a; Kosicki 2010). Najdokładniej te aspekty
biologii rozrodu bociana białego w polskich Karpatach
zbadano na Podhalu i Spiszu (Profus, Cichocki 2002;
2014; Profus 2006a; 2006b).

2. Wybiórczość siedliskowa
Preferencje siedliskowe bociana białego determinują
dwa główne czynniki – obecność odpowiedniego miejsca gniazdowego oraz zasobna baza pokarmowa wokół
niego. Ptaki zdobywają pokarm dla siebie i swoich młodych najczęściej blisko swoich gniazd: na otaczających
łąkach i pastwiskach, w uprawach koniczyny i lucerny,
miedzach, polach oraz w płytkich wodach, rozlewiskach,
starorzeczach, strumieniach, rowach melioracyjnych,
stawach i na bagnach. Na polach rzadziej poszukują pokarmu – najczęściej w czasie orki i innych prac polowych
(Bauer, Glutz von Blotzheim 1966; Creutz 1988, Profus,

Jerzak 2015). Przykładowo w Bieszczadach Zachodnich
bociany zasiedlają głównie osiedla ludzkie w dolinach
rzek i potoków. Trwałe użytki zielone, łąki i pastwiska,
stanowiące dla bociana najważniejsze miejsce zdobywania pokarmu, zajmują na ogół niewielkie fragmenty
terenu, a skraj lasu stanowi naturalną granicę obszarów
dostępnych dla tego gatunku. Duże połacie łąk i pastwisk
znajdujące się powyżej 600  m n.p.m., z dala od gniazd,
z reguły nie są wykorzystywane jako żerowiska przez lęgowe bociany (Ćwikowski i Profus 2000).
Swoje gniazda bocian buduje niemal wyłącznie
w obrębie lub w pobliżu osiedli ludzkich, na obiektach
górujących nad najbliższą okolicą: budynkach, słupach
energetycznych, kominach i drzewach. Istotne znaczenie dla ptaków ma możliwość dogodnego dolotu i wylotu z gniazda (Profus 2006a). Jedna z najbardziej spektakularnych zmian adaptacyjnych tego gatunku dotyczy
lokalizacji gniazda. Zjawisko to odnotowano m.in. na
Podtatrzu. Jeszcze w 1979 roku znacznie przeważały tu
gniazda na budynkach (43%) i drzewach (32%), a rzadsze były lokalizacje gniazd na słupach (18%) i wysokich
kominach (7%). Obecnie 80% gniazd ulokowanych jest
na słupach, głównie linii energetycznych niskiego napię-

Obszary wiejskie Kotliny Orawsko-Nowotarskiej, jak np. wieś Jabłonka, są miejscem występowania jednej z najliczniejszych w zachodniej
części polskich Karpat populacji bociana białego (fot. Tomasz Wilk).
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spadek dopasowania modelu (1)

Ryc. 7.10.4. Ważność najistotniejszych zmiennych środowiskowych
w modelu opisującym przestrzenne zróżnicowanie zagęszczenia
populacji bociana białego na poziomie krajobrazowym.
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Fig. 7.10.4. Importance of the most significant environmental variables
in a model describing the spatial variation of the White Stork’s population density at a landscape level; (1) - decrease of the model fit.
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cia. Na budynkach pozostało zaledwie 10 (11%) gniazd,
na drzewach 5, a na wysokich kominach – 3 gniazda.
W Beskidach Lesistych w latach 1974–1998 udział
gniazd na słupach elektrycznych zwiększył się z 38%
do niemal 70%, czterokrotnie zmalał udział gniazd
na drzewach, natomiast utrzymał się stabilny odsetek
gniazd na budynkach (Ćwikowski, Profus 2000). Gniazda na słupach budowane są w większości (ponad 90%)
na specjalnie przygotowanych przez ludzi platformach,
które dobrze zabezpieczają lęgi i dorosłe ptaki przed
porażeniem prądem elektrycznym (Profus, Cichocki
2014). Gniazda na słupach z platformami umieszczonymi powyżej przewodów elektrycznych znacznie lepiej również zabezpieczają lęgi przed kunami. Świadczą
o tym m.in. znajdowane pod nimi martwe drapieżniki
porażone prądem (Profus 2006a).
Analiza wymagań siedliskowych dokonana na poziomie krajobrazowym na podstawie danych projektu
PK wykazała, że rozmieszczenie bociana białego w polskiej części Karpat determinowane jest głównie dwoma
grupami zmiennych środowiskowych. Do pierwszej grupy należą czynniki opisujące udział terenów otwartych,
będących miejscami żerowiskowymi tego gatunku – bocian biały liczniej występował na powierzchniach z dużym udziałem gruntów ornych, siedlisk łąkowych oraz
upraw mieszanych. W przypadku łąk gatunek ten preferował w szczególności duże kompleksy tego siedliska
(Ryc. 7.10.4, 7.10.5). Do drugiej grupy czynników należą
zmienne związane z ukształtowaniem terenu – bocian
biały w Karpatach wyraźnie unikał obszarów położonych
wysoko – jego liczebność wyraźnie malała na obszarach
powyżej 300  m n.p.m., a powyżej 500  m n.p.m. spadek
liczebności był jeszcze mocniejszy (Ryc. 7.10.5). Gatunek ten unika także obszarów o dużej deniwelacji, co być
może związane jest z tym, że w warunkach karpackich
są to głównie położone wysoko nad poziomem morza
tereny leśne.
O wielkości zajmowanego rewiru i powierzchni żerowisk bociana w Karpatach brakuje danych. Rewir pary
bocianów (home-range) na Pomorzu oszacowano na ok.
1360  ha. Powierzchnia żerowisk wynosiła ok. 250  ha
(18,2% rewiru), lecz ponad połowa polowań odbywała
się na 12% tej powierzchni. Przeciętny dystans pomiędzy
gniazdem a żerowiskiem wynosił 826  m i był nieco niższy dla samca (722 m) niż dla samicy (904 m). Najczęściej bociany żerowały blisko swojego gniazda: 40% żerowisk było w odległości do 400  m od niego, 53% – 800 m,
a 90% – do 1600  m od gniazda. Najdalej ptaki polowały
3,6 km od gniazda (Ożgo, Bogucki 1999). Na Dolnym
Śląsku ptaki najczęściej żerowały w odległości do 1,9 km
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Ryc. 7.10.5. Przebieg zależności zagęszczenia populacji bociana
białego od najistotniejszych zmiennych środowiskowych na poziomie krajobrazowym.
Fig. 7.10.5. Relationship between the White Stork’s population density
and the most significant environmental variables at a landscape level.

(0,5–3,4 km) od gniazda (Jakubiec, Szymoński 2000).
Podczas gdy w czasie inkubacji ptaki żerowały najczęściej w oddaleniu do 400  m od gniazda, to przed wylotem
piskląt z gniazd dorosłe przemieszczały się na żerowiska
odległe o ok. 700  m (Podlaszczuk i in. 2015).
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3. Zagrożenia
Bocian biały w ostatnich dekadach zwiększał liczebność
i zasięg w polskiej części Karpat, należy więc sądzić,
że nie ma obecnie czynników w istotny sposób limitujących jego populację w skali całego regionu. Istnieje
jednak grupa zagrożeń mogących w skali lokalnej negatywnie oddziaływać na ten gatunek. Oto kilka najistotniejszych.

Negatywne zmiany w siedliskach lęgowych, w tym na
żerowiskach
Utratę miejsc żerowiskowych uznaje się za największe
zagrożenie dla gatunku (Siekiera i in. 2014; Skov 2014).
Pewna część użytków zielonych jest przekształcana
w grunty orne, na których uprawiane są rzepak lub kukurydza. W wielu miejscach Karpat postępuje także rozproszona zabudowa terenu, co najwyraźniej widoczne jest na
Pogórzu Śląskim oraz na Podhalu, Orawie i Spiszu (dane
własne). Zagrożeniem są także regulacje rzek i potoków
oraz melioracje odwadniające. Ich skutkiem jest zmniejszenie liczebności potencjalnych ofiar bocianów.

Linie energetyczne
Od początku lat 70. XX wieku rośnie liczba gniazd bociana białego zakładanych na czynnych słupach sieci
energetycznej niskiego napięcia. W ostatnich latach odnotowuje się w skali kraju wzrost śmiertelności bocianów
na skutek kolizji z sieciami energetycznymi. Dochodzi do
nich najczęściej w czasie pierwszych wylotów młodych

z gniazd – zwykle blisko gniazda rodzicielskiego lub
w miejscach, gdzie ptaki odpoczywają na słupach lub
transformatorach (Kaługa i in. 2011; Kaługa, Tryjanowski 2012; Tobółka 2014). Bociany, siadając na takiej konstrukcji, dotykają elementów będących pod napięciem
i giną porażone prądem bądź są trwale okaleczane. Przykładowo do schroniska w okolicy Siedlec w latach 2004–
2009 trafiło ok. 150 kontuzjowanych w ten sposób bocianów (Kaługa, Tryjanowski 2012; Kronenberg i in. 2013).
Spośród 8 młodych bocianów zaopatrzonych w nadajniki
satelitarne na Opolszczyźnie w ciągu pierwszych pięciu
miesięcy życia zginęło 6 – większość na niezabezpieczonych słupach energetycznych. Ptaki ginęły wkrótce po
wylocie z gniazd, blisko miejsca urodzenia, oraz podczas
wędrówki na Słowacji, Ukrainie, w Rumunii i Turcji (Siekiera i in. 2014; Siekiera J. – dane niepubl.).

Niekorzystne czynniki atmosferyczne
W gniazdach bez żadnej osłony pisklęta mogą być narażone na huragany, długotrwałe opady deszczu czy
gradobicia. Lęgi częściej mogą być narażone na straty
niż w gniazdach zakładanych pod osłoną koron drzew,
zwłaszcza liściastych (Profus 2006a).

Śmiertelność piskląt w gnieździe
Dotyczy przypadków, gdy dorosłe ptaki przynoszą do
gniazda sznurki z tworzywa sztucznego, używane w rolnictwie. Ilość takich przypadków ciągle wzrasta i dotyczy
również innych gatunków ptaków o większych rozmiarach ciała (Jakubiec 2004). W Wielkopolsce plastikowe
sznurki stwierdzono w 25–27% gniazd, a spośród łącznie
146 piskląt przebywających w 42 gniazdach 14 było zaplątanych (w tym 6 przywiązanych na stałe do gniazda,
a 8 martwych z powodu zaplątania w sznurki). Żyjące
młode są również narażone wtedy na infekcje, wychowując się w bezpośrednim sąsiedztwie martwych osobników (Ptaszyk 1994).

Utrata miejsc gniazdowych
Następuje w wyniku m.in. przebudowy dachów oraz likwidowania platform gniazdowych na słupach (Jakubiec
2004).

Śmiertelność związana z farmami wiatrowymi
Jednym z najistotniejszych czynników warunkujących występowanie bociana białego jest obecność trwałych użytków zielonych, gdzie znajduje on pokarm (fot. Marcin Lenart).
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Na razie zagrożenie to należy w regionie traktować jako
potencjalne, jednak ten sektor energetyki odnawialnej dynamicznie się rozwija (również w Karpatach) i można się
spodziewać jego negatywnego wpływu na populacje bo-

ciana. Do jego oszacowania niezbędne są nie tylko dane
o poziomie śmiertelności (uzyskane z kontroli pod turbinami), lecz także informacje o sukcesie lęgowym z gniazd
wokół istniejących i projektowanych farm wiatrowych.
Poza stratami wynikającymi z zagrożeń antropogenicznych oraz pogodowych istnieją również czynniki
naturalne mogące zwiększać śmiertelność tego gatunku.
Jednym z nich jest drapieżnictwo, a potencjalnie najważniejszym drapieżnikiem bociana jest bielik Haliaeetus
albicilla. Jego liczebność znacznie wzrosła, a obserwacje
wskazują, że bociany mogą opuszczać miejsca kolonizowane przez tego drapieżnika. Bielik może również zabijać
pisklęta w gniazdach oraz lotne młode i ptaki dorosłe (Jakubiec, Peterson 2005; Zawadzka i in. 2006; Tobółka i in.
2013). Zagrożenie to na razie jednak nie dotyczy obszaru
polskich Karpat, ze względu na brak stanowisk lęgowych
bielika w tym regionie.

4. Metody ochrony
Utrzymanie w polskiej części Karpat dobrej kondycji
populacji bociana białego wymaga zarówno działań bezpośrednich, jak i pośrednich. Do działań bezpośrednich
należy zaliczyć ochronę gniazd oraz minimalizację najczęstszych przyczyn śmierci, działania pośrednie natomiast dotyczą ochrony siedlisk, w szczególności miejsc
żerowiskowych.

Cel I. Ograniczenie śmiertelności ptaków, związanej
z miejscami gniazdowymi
Działanie I.1. Konstruowanie i zakładanie platform
gniazdowych na słupach napowietrznych linii energetycznych. Podstawy pod gniazda powinny być montowane wyłącznie przez zakłady energetyczne (Guziak,
Konieczny 2006).
Działanie I.2. Prace remontowe przy zagrożonych gniazdach, np. wycinanie gałęzi uniemożliwiających dolot
do gniazd na drzewach, zdejmowanie części materiału
gniazdowego, aby zapobiec upadkowi bardzo ciężkich
gniazd (Tobółka i in. 2013).

Działanie I.3. Eliminacja słupów energetycznych wyposażonych w niebezpieczne dla ptaków izolatory stojące
lub zaopatrywanie ich w dodatkową półkę, tak aby ptaki
nie miały kontaktu z izolatorami lub przewodami. Modernizacja urządzeń energetycznych (rozłączniki i stacje transformatorowe), na których bociany były rażone
prądem (Tobółka i in. 2013). Używanie izolowanych
przewodów elektrycznych lub izolowanie przewodów
elektrycznych na niewielkich odcinkach przy słupach
energetycznych (Kaługa i in. 2011);
Działanie I.4. Eliminowanie sznurków z tworzyw sztucznych z upraw rolnych. Usuwanie sznurków z gniazd i wyplątywanie piskląt.

Cel II. Utrzymanie powierzchni i odpowiedniej jakości
siedlisk otwartych, będących żerowiskami bociana
białego
Działanie II.1. Zachowanie możliwie naturalnego systemu ekologicznego dolin rzecznych, w szczególności poprzez ochronę samego koryta rzeki, a także związanych
z nią siedlisk, np. łąk, starorzeczy, oczek wodnych; ograniczenie melioracji osuszających itp.
Działanie II.2. Nielikwidowanie i nieprzekształcanie
trwałych użytków zielonych, zaniechanie zalesiania podmokłych i wilgotnych terenów otwartych oraz łąk (Jakubiec 2004).
Działanie II.3. Niedopuszczanie do ekspansji obcych
i inwazyjnych gatunków roślin, zwłaszcza nawłoci (zarastającej część żerowisk bocianów), głównie poprzez
utrzymywanie ekstensywnej gospodarki rolnej.
Działanie II.4. Budowanie w miarę możliwości sztucznych rozlewisk i okresowych oczek wodnych stanowiących ważne miejsca żerowania bocianów, głównie na
początku sezonu lęgowego, oraz będących źródłem wody
w czasie letnich upałów (Janiszewski i in. 2014; Zbyryt
i in. 2014).
Działanie II.5. Utrzymanie i propagowanie hodowli
bydła, gdyż obecność gospodarstw z otwartym wypasem
wpływa pozytywnie na występowanie bociana białego
(Tryjanowski i in. 2005a).
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Rozdział 7.11

Trzmielojad
Pernis apivorus
Kazimierz Walasz

1. Występowanie
Rozmieszczenie
Trzmielojad Pernis apivorus (Linnaeus, 1758) jest rozpowszechniony w całej Europie, z wyjątkiem zachodnich
i północnych krańców kontynentu (Hagemeijer, Blair
1997; Birdlife International 2015). Zasiedla całe pasmo
Karpat (Hagemeijer, Blair 1997). W Polsce umiarkowanie rozpowszechniony, bardzo nieliczny lub nieliczny. Liczniejszy we wschodniej części kraju, szczególne
w lasach Warmii, Mazur, Podlasia oraz na Pojezierzu
Łęczyńsko-Włodawskim. W górach dość powszechny,
ale bardzo nieliczny (Tomiałojć, Stawarczyk 2003; Sikora i in. 2007).
W ramach projektu PK stwierdzono trzmielojada
na 33% pól 10×10 km (N=253; Ryc. 7.11.1). Najszerzej
rozpowszechniony jest w Beskidach Środkowych, nieco
rzadziej stwierdzany w pozostałych makroregionach,
a rozleglejsze obszary, na których gatunku tego nie stwierdzono, to Obniżenie Orawsko-Podhalańskie oraz znaczna część pasa pogórzy (Ryc. 7.11.1). Na przełomie lat 80.
i 90. XX wieku wykazany w Karpatach tylko na 16% pól
atlasowych 9×12 km (N=212) (Walasz, Mielczarek 1992).
Ówczesne rozmieszczenie było podobne do wykazanego
obecnie, a znacznie niższy udział pól, na których wykazano gatunek, był prawdopodobnie spowodowany mniejszą penetracją terenu. Badania ilościowe prowadzone na
powierzchniach inwentaryzacyjnych 5×10 km w ramach
projektu PK wykazały trzmielojada na 79% zbadanych
pól (N=34; Tab. 7.11.1). Na pogórzach stwierdzony na
mniejszym procencie pól (64% pól skontrolowanych)
niż w górach (87% pól), co jest prawdopodobnie związane z powszechniejszym występowaniem odpowiednich
siedlisk w wyższych położeniach. Zasięg występowania
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w polskiej części Karpat na podstawie danych projektu
PK oszacowano na 17 170 km2.
W polskiej części Karpat trzmielojad liczniej występuje prawdopodobnie do wysokości ok. 800–1000  m
n.p.m. Niekiedy stwierdzany wyżej, np. w Beskidzie Żywieckim nawet na wys. 1600  m n.p.m. (dane projektu
PK), choć nie jest jasny status lęgowy osobników obserwowanych w wyższych położeniach. W Europie Środkowej występuje do 1500 m, a na Kaukazie prawie do
2000  m n.p.m. (Snow, Perrins 1998).
Trzmielojad pojawia się w kraju w połowie kwietnia
i w maju, a odlatuje najpóźniej we wrześniu (Tomiałojć,
Stawarczyk 2003). W Karpatach w Górach Słonnych (Beskidy Lesiste) odnotowano przyloty pierwszych ptaków
w trzeciej dekadzie kwietnia, a odlot najpóźniej w pierwszej dekadzie września (Hordowski, Kunysz 2000). Podczas krótkiego okresu polęgowego do odlotu pozostaje
w siedliskach lęgowych (Bijlsma 2002), jego rozmieszczenie w tym okresie jest więc podobne do rozmieszczenia populacji lęgowej. Zimuje w środkowej i południowej
Afryce (Snow, Perrins 1998).

Liczebność
Trzmielojad jest w polskich Karpatach gatunkiem nielicznym. Na podstawie materiałów zebranych w ramach projektu PK populację regionalną oszacowano na 360 (260–
450) par. Większość karpackiej populacji zasiedla pasma
górskie, w strefie pogórzy gatunek ten jest wyraźnie mniej
liczny (Tab. 7.11.1). Jednakże w świetle badań Matusiaka i in. 2002, którzy wykazali, że rejestracja trzmielojada standardowymi metodami inwentaryzacyjnymi może
znacznie zaniżać liczbę par lęgowych, uzyskane dane
należy traktować jako wartości minimalne. Dla Polski
najnowsze oszacowanie przyjmuje liczebność 2700–4900
par (Chodkiewicz i in. 2015). Populacja karpacka stanowi

więc ok. 10% polskiej populacji trzmielojada, choć Karpaty stanowią tylko 6% powierzchni Polski, co wskazuje na
nieco liczniejsze, w porównaniu z resztą kraju, jego występowanie w tym obszarze. Wiąże się to być może z większą
lesistością regionu polskich Karpat (43%) niż wartość dla
całej Polski (29%) (CORINE Land Cover).

Zagęszczenie
Średnie zagęszczenie populacji w polskich Karpatach
wynosi 6,3 (4,6–8,0) pary/100 km2 powierzchni leśnej.
Dla powierzchni całkowitej wyróżnionych jednostek fizjograficznych wynosi ono 3,4 (2,5–4,3) pary/100  km2.
Na pogórzach jest wyraźnie niższe niż w pasie gór (Tab.
7.11.1). Taki obraz potwierdza również mapa prognozowanych zagęszczeń (Ryc. 7.11.2), która wskazuje niższe
wartości w strefie pogórzy. Uzyskane wartości należy
traktować jako minimalne ze względu na ograniczenia
metodyczne, omówione niżej. Z lat 90. ubiegłego wieku pochodzą oszacowania liczebności trzmielojada dla
różnych partii Beskidu Niskiego, Beskidów Lesistych
i Pogórza Przemyskiego (Stój 1998; Głowaciński i in.
1995; Ćwikowski 1998; Ćwikowski i in. 1998; Hordow-

ski, Kunysz 1991). Podawane zagęszczenia wynosiły
dla powierzchni całkowitej od 0,9 (pasmo Turnicy) do
3,9 pary/100 km2 (Park Krajobrazowy Doliny Sanu).
Natomiast oszacowania dla Pogórza Wielickiego i przylegającego do Karpat Podgórza Bocheńskiego wynosiły
1,2–2,4 pary/100 km2, a w paśmie Beskidu Wyspowego
3,2–4,5 pary/100 km2 (Kajtoch 2009a). Oceny populacji
trzmielojada podano również dla 12 ostoi ptaków IBA
położonych w polskich Karpatach (Wilk i in. 2010). Zagęszczenia populacji wyliczone na podstawie tych danych
(przeliczenia własne) wahały się od 0,2 do 9,9 pary/100
km2 (średnio 3,6 pary/100 km2) powierzchni całkowitej i 0,2–14,8 pary/100 km2 (średnio 4,7 pary/100 km2)
powierzchni leśnej. Wartości te, mimo że w większości
oparte na eksperckich szacunkach liczebności, dobrze
korespondują z danymi projektu PK. Najwyższe zagęszczenia wykazywane są w tych ostojach, w których udział
lasów jest wyraźnie mniejszy i mieści się w przedziale
60–70% (obliczenia własne).
W innych częściach Polski zagęszczenia mieściły się
zwykle w granicach 1–5 par/100 km2 (Tomiałojć, Stawarczyk 2003; Lontkowski 2007b). Najwyższe podawane są
z Puszczy Białowieskiej – od 13,6 do 26,9 pary/100 km2

Trzmielojad Pernis apivorus (fot. Daniele Occhiato)
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(Tomiałojć, Stawarczyk 2003) oraz z Lasów Strzeleckich
(Matusiak i in. 2002), gdzie wynosiły 16 i 20 par/100  km2.
W innych krajach europejskich w najbardziej optymalnych siedliskach trzmielojad osiąga zagęszczenie do
19 par/100 km2 (Snow, Perrins 1998). Na Słowacji stwierdzono zagęszczenia w zakresie od 2,7 do 4,4 pary/100
km2 (Danko i in. 2002).

Trend populacji
Brak danych, na podstawie których można by określić
trend populacji trzmielojada w regionie polskich Karpat.
Od 2007 roku w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska prowadzony jest w Polsce na 49 powierzchniach
Monitoring Ptaków Drapieżnych (MPD), jednak dane
zebrane w ciągu ostatnich dziewięciu lat nie pozwalają na określenie trendu liczebności krajowej populacji
tego gatunku. BirdLife International (2015) ocenia, że

liczebność populacji europejskiej spadła o prawie 25%
w ciągu ostatnich 35 lat. Szczegółowe badania holenderskie wskazują, że za spadek liczebności populacji odpowiadać może zbyt niski poziom reprodukcji, wynoszący
0,53–0,88 młodego na parę, podczas gdy powinien on
wynosić przynajmniej 1,16, by zapewnić stabilność populacji (Bijlsma i in. 2012). Badania Matusiaka i in. (2002)
na Polesiu wykazały poziom reprodukcji 0,5 młodego na
parę, badania austriackie – 1,23 i 1,17 młodego na parę
(Gamauf i in. 2013), co wskazuje na znaczne zróżnicowanie efektywności rozrodu gatunku na obszarze Europy.

Ocena stanu rozpoznania
Trzmielojad jest gatunkiem wyjątkowo skrytym i dopiero
badania nastawione specyficznie na ten gatunek pozwalają na miarodajną ocenę liczebności. Wymagają one obserwacji terenu powyżej koron drzew oraz wyszukiwania

Ryc. 7.11.1. Rozmieszczenie trzmielojada w okresie lęgowym (lata 2000–2015), w siatce kwadratów 10×10 km.
Fig. 7.11.1. Breeding distribution of the Honey Buzzard (years 2000–2015) in a grid of 10×10 km squares.

Ryc. 7.11.2. Prognozowane zagęszczenie populacji lęgowej trzmielojada.
Fig. 7.11.2. Predicted breeding population density of the Honey Buzzard.
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Tab. 7.11.1. Liczba zinwentaryzowanych powierzchni 5×10 km (N) i parametry populacji trzmielojada w polskiej części Karpat. R – rozpowszechnienie – procent powierzchni, na których stwierdzono gatunek. Zagęszczenie i liczebność populacji w pasie gór i pogórzy oraz
w całym regionie – wartość szacowana z dolną (DPU) i górną (GPU) granicą 95-procentowego przedziału ufności. Zagęszczenia podano na
powierzchnię całkowitą.
Table 7.11.1. Number of 5×10 km census plots (N) and parameters of the Honey Buzzard’s population in the Polish Carpathians. R – occupancy
– percentage of plots in which the species was observed. Density (2) and population numbers (3) in mountains (5) and upperhills (6) zone and in the
whole region (7) – an estimate (4) with the lower (DPU) and upper (GPU) 95% confidence interval limit. The densities are per total area.
Zagęszczenie [par/100 km2] (2)
Region (1)

Liczebność [par] (3)

N

R [%]

Wartość
szacowana (4)

DPU

GPU

Wartość
szacowana (4)

DPU

GPU

Góry (5)

23

87

3,8

2,6

5,1

300

200

390

Pogórza (6)

11

64

2,1

0,5

3,7

60

10

100

polska część Karpat (7)

34

79

3,4

2,5

4,3

360

260

450

gniazd, co trzykrotnie zwiększa liczbę wykrytych terytoriów w stosunku do metody obserwacji ptaków z poziomu
gruntu (Matusiak i in. 2002). Przyjęta w projekcie PK metoda nie jest odpowiednia dla precyzyjnej oceny wielkości
populacji. Parametry dotyczące liczebności i zagęszczenia
rozpoznane są więc w regionie w stopniu słabym i należy
je traktować jako wartości minimalne. Dla ogólnych porównań w skali kraju i monitorowania zmian populacji
uzyskane wyniki można uznać za dobre, gdyż pomimo
braku możliwości uzyskania pełnej oceny liczebności, zakładając ich powtarzalność, można z ich pomocą monitorować stan populacji gatunku. Rozpoznanie rozmieszczenia trzmielojada w skali Karpat należy natomiast ocenić
jako umiarkowane. Wymagania siedliskowe trzmielojada
nie były dotąd przedmiotem szczegółowych badań w skali polskich Karpat, a wyniki uzyskane w ramach projektu PK są pierwszymi dotyczącymi tego gatunku i należy
je uznać za dobre. Warto podkreślić, że przyjęte metody
rejestracji i analizy parametrów siedlisk pozwoliły na dobrą charakterystykę wybiórczości siedliskowej i są zgodne z wynikami szczegółowych badań w innych miejscach
Europy (Amcoff i in. 1994; Selas 1997; Gamauf i in. 2013,
Björklund i in. 2015). Niewiele wiemy o biologii lęgowej
gatunku. Rozpoznanie w tym zakresie jest słabe. Jedyne
dane o sukcesie lęgowym pochodzą z Lasów Strzeleckich
na Polesiu (Matusiak i in. 2002), a obszerniejsze dane
zebrano w innych krajach Europy (np. Bijlsma 2002; Gamauf i in. 2013; Björklund i in. 2015).

2. Wybiórczość siedliskowa
W kraju trzmielojad zasiedla lasy mieszane i liściaste,
w mniejszym stopniu bory (Tomiałojć, Stawarczyk 2003;
Lontkowski 2007b). W lasach zagospodarowanych Pusz-

czy Białowieskiej zagęszczenie zwiększało się wraz ze
wzrostem udziału siedlisk grądowych, a w lasach naturalnych największe zagęszczenia wykazano na powierzchniach z dużym (35%) udziałem siedlisk podmokłych
(Pugacewicz 1997). Na Nizinie Północnopodlaskiej zagęszczenie rosło wraz ze wzrostem wielkości powierzchni kompleksu leśnego (Pugacewicz 1997). Na tym obszarze trzmielojady polowały prawie wyłącznie wewnątrz
lasów. W Puszczy Knyszyńskiej liczniejsze były w części
grądowej i bagiennej, a w borach – jedynie z domieszką drzew liściastych lub w sąsiedztwie lasów liściastych
(Tumiel i in. 2013). W Lasach Parczewskich trzmielojady preferowały obrzeża lasu i sąsiedztwo śródleśnych łąk
i torfowisk. Gniazda zakładały w drzewostanach od 35
do 138 lat, o średnim wieku 79 lat (Buczek i in. 2007). Na
zajmowanie szerokiego spektrum typów drzewostanów
oraz na wyższe zagęszczenia w żyznych lasach zwracają
również uwagę Matusiak i in. (2002), Keller i in. (2008),
a także źródła skandynawskie (Amcoff i in. 1994; Selas
1997; Björklund i in. 2015). Trzmielojad unika natomiast dojrzałych borów sosnowych (Amcoff i in. 1994).
Rozwinięta linia brzegowa lasu sprzyja temu gatunkowi, prawdopodobnie ze względu na większe bogactwo
ofiar w strefie ekotonu. W szczegółowych badaniach
norweskich wykazano preferowanie przez trzmielojada
miejsc z większym udziałem świerka, starszych i bardziej
zwartych drzewostanów, a także tendencję do wybierania miejsc o ekspozycji północnej. Można to tłumaczyć
dużą skrytością gatunku, ochroną miejsc gniazdowania
poprzez dobre ukrycie gniazda i możliwością skrytego
dolotu do gniazda (Selas 1997). Trzmielojad unika też
sąsiedztwa rozległych upraw rolnych (Björklund i in.
2015). W badaniach fińskich i austriackich wykazano
częste sąsiedztwo terenów wodnych w otoczeniu gniazda
(Gamauf i in. 2013; Björklund i in. 2015). Podsumowując, trzmielojad zajmuje stosunkowo szerokie spektrum
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Znaczący udział terenów otwartych w sąsiedztwie rozległych kompleksów leśnych Beskidu Sądeckiego i Pienin sprawia, że obszar ten jest
istotnym miejscem gniazdowania trzmielojada w polskiej części Karpat (fot. Tomasz Wilk).

siedlisk leśnych, preferując jednak drzewostany liściaste lub mieszane, o urozmaiconej strukturze wiekowej,
z fragmentami o dużym zwarciu i siedliskami podmokłymi. Chętnie zasiedla kompleksy leśne z rozbudowaną strefą ekotonową oraz obecnością terenów otwartych
w ich sąsiedztwie.
Badania wykonane w Austrii wskazują, że ważnymi
czynnikami środowiskowymi mającymi wpływ na wybór miejsca gniazdowania gatunku jest również występowanie potencjalnego drapieżnika, jakim jest jastrząb,
i konkurenta terytorialnego, tj. myszołowa. Trzmielojad
stara się maksymalnie ukryć miejsce gniazdowe przed
jastrzębiem, natomiast myszołowa unika ze względu na
jego agresywne zachowania w stosunku do innych gatunków ptaków drapieżnych w obrębie terytorium (Gamauf
i in. 2013). Stwierdzono też, że w sąsiedztwie terytoriów
jastrzębia trzmielojad wybiera miejsca na gniazdo znacznie bliżej osiedli ludzkich, gdyż jastrząb w większym
stopniu unika takich lokalizacji (Gamauf i in. 2013).
Analiza wymagań siedliskowych wykonana na podstawie danych projektu PK na poziomie krajobrazowym
wykazała, że jako biotopy lęgowe trzmielojad wybiera
w Karpatach duże kompleksy drzewostanów iglastych,
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a także lasy mieszane. Częściej występuje w miejscach
o urozmaiconej rzeźbie terenu, unika miejsc o ekspozycji zachodniej i południowo-zachodniej. Wyniki analizy
wskazują, że pozytywny wpływ na zagęszczenie trzmielojada w Karpatach ma także udział wnętrza łąk, co wskazuje, że gatunek ten wybiera miejsca z rozległymi łąkami,
położonymi w pobliżu kompleksów leśnych (Ryc. 7.11.3,
7.11.4). Ma to prawdopodobnie związek z większą w takich miejscach liczebnością gniazd trzmieli i os, stanowiących istotny składnik jego pokarmu (Snow, Perrins
1998). Preferencje takie potwierdza również przytaczane wyżej zestawienie zagęszczeń w ostojach ptaków IBA
w Karpatach (Wilk i in. 2010; przeliczenia własne) wskazujące na preferowanie terenów o umiarkowanym udziale lasów i znaczącym udziale siedlisk łąkowych. Unika
innych typów terenów otwartych, przede wszystkim
rozległych obszarów rolniczych (tzw. klasa upraw mieszanych; CLC 2006), co może wpływać na jego rzadsze
występowanie w pasie pogórzy, gdzie ta klasa siedlisk jest
najpowszechniej reprezentowana. Jednocześnie obszar
ten charakteryzuje się niską lesistością (Ryc. 7.11.2).
Rewiry samców są zwykle mniejsze niż samic. Najmniejsze u samców miały powierzchnię ok. 2 km2, a u sa-

3. Zagrożenia

spadek dopasowania modelu (1)

Ryc. 7.11.3. Ważność najistotniejszych predyktorów środowiskowych w modelu opisującym przestrzenne zróżnicowanie zagęszczenia populacji trzmielojada na poziomie krajobrazowym.

1. 9

2.0

2.2

2.3

2.5

Fig. 7.11.3. Importance of the most significant environmental variables
in a model describing the spatial variation of the Honey Buzzard’s population density at a landscape level.
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W Polsce nie ma danych pozwalających określić trend
liczebności trzmielojada ani wyników badań, które jednoznacznie wskazałyby na zagrożenia dla tego gatunku.
Badania wykonywane w Europie dowodzą spadku liczebności os, trzmieli i pszczół (Goulson 2008; Senapathi
2015), jednak dotychczas nie potwierdzono, by właśnie
ten czynnik był bezpośrednio odpowiedzialny za spadek
liczebności europejskiej populacji trzmielojada (BirdLife
International 2015). Nie mamy też informacji o trendach
populacji płazów i gadów w Polsce, które również mogą
stanowić istotny składnik diety trzmielojadów (Roberts,
Coleman 2001; Snow, Perrins 1998), ale na całym świecie
rejestruje się gwałtowny spadek ich liczebności (Beebee
i in. 2005; McCallum i in. 2007; Araujo i in. 2006; Todd
i in. 2010). Populacje zaskrońca zwyczajnego i jaszczurki
zwinki, mogące mieć większy udział w diecie trzmielojada
w warunkach krajowych, wydają się jednak dość stabilne,
a rejestrowane ocieplenie klimatu może mieć pozytywny
wpływ na ich wzrost (Reading 2010; Ljungström 2015).
Wydaje się, że największym zagrożeniem na obszarach lęgowisk może być ograniczenie bazy pokarmowej, związane z zaniechaniem koszenia i wypasu terenów otwartych
(błonkówki, herpetofauna), oraz zanik oczek wodnych
związanych z indywidualną, rozdrobnioną gospodarką
rolną (miejsca rozrodu płazów, żerowania zaskrońca).
W Europie spadek wielkości populacji jest kojarzony z odlesianiem, zmianą struktury lasów i zabijaniem
trzmielojadów w basenie Morza Śródziemnego w okresie
migracji (del Hoyo i in. 1994; Ferguson-Lees, Christie
2001). Poważnym zagrożeniem może być również rozwój
farm wiatrowych (Strix 2012).

0
1
lasy.miesz

Ryc. 7.11.4. Przebieg zależności zagęszczenia populacji trzmielojada od najistotniejszych zmiennych środowiskowych na poziomie
krajobrazowym.
Fig. 7.11.4. Relationship between the Honey Buzzard’s population density and the most significant environmental variables at a landscape level.

mic – od 2,5 do 4,5 km2, natomiast w innych badaniach
od 6 do 13 km2 u samców i od 4,5 do 10 km2 u samic
(Bijlsma 1993; van Manen 2011). Wykazano jednak, że
ptaki bronią jedynie terenu w odległości od 500  m do
2 km od gniazda (Hardey i in. 2009).

4. Metody ochrony
Cel I. Utrzymanie lub lokalne odtwarzanie siedlisk lęgowych i żerowisk
Działanie I.1. Utrzymanie lub lokalne odtwarzanie odpowiedniej struktury siedlisk lęgowych. W celu utrzymania
stanu populacji należy zachować siedliska lęgowe o odpowiedniej strukturze w lasach, przede wszystkim zagwarantować w poszczególnych nadleśnictwach niezmniejszanie się powierzchni starodrzewi w długiej skali czasu.
Można przyjąć, że optymalnym siedliskiem trzmielojada
byłyby rozmieszczone równomiernie (co 2–4 km, tak jak
rozkładają się minimalne odległości między gniazdami)
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Dostępność populacji błonkówek, będących istotnym składnikiem diety trzmielojada, może być istotnym czynnikiem wpływającym na
występowanie tego gatunku w polskiej części Karpat (fot. Stanisław Bodak)

fragmenty starszych (80-letnich i starszych) drzewostanów o powierzchni kilku hektarów i o znacznym zwarciu
drzewostanu (umożliwiającym ukrycie gniazda).
Działanie I.2. Utrzymanie odpowiedniej powierzchni
siedlisk łąkowych w miejscach występowania gatunku.
Regularne – przynajmniej raz na dwa lata – koszenie
siedlisk łąkowych i ich odkrzaczanie.
Działanie I.3. Utrzymanie śródleśnych i śródpolnych
zbiorników wodnych oraz obszarów podmokłych. Obecność zbiorników wodnych, nawet niewielkich, dostarcza
trzmielojadowi pokarmu (płazy, zaskroniec), zwłaszcza
w krytycznym okresie zaraz po przylocie, kiedy ptaki
gromadzą rezerwy na produkcję jaj. Wszystkie zbiorniki
powinny być zinwentaryzowane, poznane ich znaczenie
dla rozrodu herpetofauny. Dane te należy przekazać do
gmin w celu uwzględnienia ich na mapach studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów miejscowych. Dane te powinny być także
udostępnione administracji leśnej i RDOŚ. Gminy pod
nadzorem RDOŚ powinny sporządzić plany utrzymania
zbiorników zakładające okresowe odmulanie i pogłębianie. W przypadku terenów wodnych znajdujących się
pod zarządem RZGW lub regionalnych zarządów melio-
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racji i urządzeń wodnych także z nimi należałoby uzgodnić wymagane działania.

Cel. II. Rozpoznanie kluczowych elementów biologii
gatunku, w celu efektywniejszego planowania metod
ochrony
Działanie II.1. Należy podjąć badania pozwalające na
określenie składu pokarmu ptaków dorosłych i piskląt
w obszarze Karpat i na tej podstawie zaplanować badania zasobności pokarmowej siedlisk. Badania te powinny
służyć także określeniu minimalnej pojemności siedlisk
oraz pozwolić na opracowanie systemu monitoringu
bazy pokarmowej tego gatunku. Wnioski z nich byłyby
też wskazówką, jak utrzymywać tereny otwarte i leśne
stanowiące żerowiska trzmielojada.
Działanie II.2. Monitoring efektywności lęgów.
Działanie II.3. Monitoring telemetryczny (GSM) ptaków
dorosłych i młodocianych. W celu podjęcia kompleksowej ochrony gatunku należy z pomocą telemetrii GSM
określić wybiórczość siedlisk żerowania w rewirach lęgowych oraz trasy migracji trzmielojadów z polskiej populacji, miejsca ich zimowania oraz przeżywalność ptaków
dorosłych i młodych.

Rozdział 7.12

Orlik krzykliwy
Clanga pomarina
Marian Stój, Damian Nowak

1. Występowanie
Rozmieszczenie
Orlik krzykliwy Clanga pomarina (Brehm, 1831) jest gatunkiem, którego praktycznie cała światowa populacja
występuje w Europie. Jego zwarty geograficzny zasięg
rozciąga się od Estonii na północy po Grecję na południu oraz od wschodnich Niemiec i Czech na zachodzie
po Białoruś i Ukrainę na wschodzie, a najdalej na wschód
wysunięte stanowiska leżą w rejonie Kaukazu (Hagemeijer, Blair 1997). Gatunek ten zasiedla większą część
pasma Karpat, począwszy od Polski i Słowacji, przez
Ukrainę, aż po Rumunię (Hagemeijer, Blair 1997).
W skali kraju orlik krzykliwy jest gatunkiem nielicznym, występującym w północno-wschodniej, południowo-wschodniej i północno-zachodniej części kraju. Największe krajowe populacje orlika krzykliwego występują
na Nizinie Północnopodlaskiej oraz w Beskidzie Niskim
(Pugacewicz 1994a; Rodziewicz 2004; Mirski i in. 2013;
Stój 1997, 2010).
Zarówno dostępne dane literaturowe, jak i wyniki
projektu PK wskazują, że w polskich Karpatach zwarty
obszar występowania gatunku ciągnie się od Beskidu
Sądeckiego na zachodzie poprzez Beskid Niski do Bieszczad, Gór Sanocko-Turczańskich i Pogórza Przemyskiego na wschodzie (Tomiałojć, Stawarczyk 2003; Rodziewicz 2004; Mirski i in. 2013; Ryc. 7.12.1). Jest to jedyna
w Polsce populacja zasiedlająca tereny górskie. Populacja
karpacka charakteryzuje się stosunkowo równomiernym
rozmieszczeniem stanowisk lęgowych i jest wyraźnie
izolowana od pozostałych krajowych populacji, jedynie
w części północno-wschodniej zasięgu za pośrednictwem
rozproszonych stanowisk łączy się z populacją lubelską.
Na umiarkowane rozpowszechnienie orlika krzykliwego

w regionie wskazuje 38-procentowy udział kwadratów
10×10 km, na których wykazano gatunek (N=253). Niemalże 100-procentową frekwencję zasiedlonych kwadratów 10×10 km wykazano w południowo-wschodniej
części polskich Karpat, m.in. w Beskidzie Niskim, na
Pogórzu Bukowskim, w Górach Sanocko-Turczańskich
i Bieszczadach Zachodnich (Ryc. 7.12.1). W pozostałych mezoregionach rozmieszczenie jest mniej zwarte.
W zachodniej części regionu na uwagę zasługuje nieco
wyższe rozpowszechnienie we wschodniej części Beskidu
Żywieckiego i w Kotlinie Orawsko-Nowotarskiej. Najdalej na zachód wysunięte obserwacje orlika krzykliwego
pochodzą z Pogórza Śląskiego, jednak nie jest pewne,
czy dotyczą osobników lęgowych. Zasięg występowania
w polskiej części Karpat na podstawie danych projektu
PK oszacowany został na 13 720 km2, natomiast obszar
zajmowany na 9600 km2. Porównując wyniki uzyskane
w ramach projektu PK z danymi z przełomu lat 80. i 90.
XX wieku (Walasz, Mielczarek 1992), można wnioskować, że zasięg orlika krzykliwego rozszerzył się w zachodniej części regionu, gdzie gatunek ten był aktualnie
stwierdzony na większej liczbie pól atlasowych. Może to
być jednak również wynik wzmożonej penetracji terenu
przez obserwatorów. Natomiast zwarty areał w południowo-wschodnich mezoregionach zasiedlany na przełomie
lat 80. i 90. XX wieku jest analogiczny do obecnego.
Dane z losowych powierzchni inwentaryzacyjnych ptaków szponiastych (5×10 km), kontrolowanych
w ramach projektu PK, wskazują na wyższą frekwencję
orlików krzykliwych niż dla wszystkich powierzchni
10×10  km w polskich Karpatach. Średnio na 50% pow.
5×10 km (N=34) wykryto ten gatunek. Średniej wysokości
góry (400–800 m. n.p.m.) są nieco bardziej atrakcyjne dla
orlików niż pogórza. W tych pierwszych frekwencja sięga
52% (N=23), podczas gdy na pogórzach wynosi ona 45%
(N=11). Orlik krzykliwy w polskiej części Karpat gniazda
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zakłada najczęściej na wysokości 350–500  m n.p.m. (Stój
M. – dane niepubl.). Najniżej zlokalizowane gniazda
stwierdzono na pograniczu Pogórza Przemyskiego i Gór
Sanocko-Turczańskich – w dolinie Wiaru – 270  m n.p.m.
(Pitucha G. – dane niepubl.), a najwyżej położone gniazdo orlika krzykliwego stwierdzono w Bieszczadach na
wysokości 660  m n.p.m. (Stój M. – dane niepubl). Same
ptaki jednak notuje się w szerszym przedziale wysokości – skrajne obserwacje zebrane w ramach projektu PK
to 210  m n.p.m. na Pogórzu Dynowskim i 970  m n.p.m.
w Beskidzie Sądeckim. Dla porównania w sąsiedniej
Słowacji najwięcej, bo ok. 54%, gniazd zlokalizowanych
jest w przedziale wysokości 301–600  m n.p.m., a najwyżej ulokowane gniazdo znaleziono na wysokości 950  m
n.p.m. (Dravecky i in. 2015b).
Orliki krzykliwe podczas krótkiego okresu polęgowego zajmują te same siedliska co w trakcie sezonu roz-

rodczego. Po opuszczeniu gniazd przez pisklęta rodziny pozostają w terytoriach aż do odlotu na zimowiska.
Dorosłe osobniki intensywnie żerują i przez cały czas
karmią lotne młode przebywające większość czasu pod
osłoną lasu (Nowak D., Stój M. – dane niepubl). Dyspersja polęgowa obejmuje zwykle okres kilku dni poprzedzających migrację, kiedy to niektóre młodociane osobniki odlatują na odległość do kilkunastu kilometrów od
gniazd (Nowak  D. – dane niepubl.). Orlik krzykliwy jest
typowym ptakiem wędrownym, tzw. migrantem dalekodystansowym, który zimę spędza w południowej i środkowej Afryce (Meyburg i in. 2000, 2004).

Liczebność
Obecnie w polskiej części Karpat orlik krzykliwy to
gatunek nieliczny, a jego liczebność ocenić można na

Ryc. 7.12.1. Rozmieszczenie orlika krzykliwego w okresie lęgowym (lata 2000–2015), w siatce kwadratów 10×10 km.
Fig. 7.12.1. Breeding distribution of the Lesser Spotted Eagle (years 2000–2015) in a grid of 10×10 km squares.

Ryc. 7.12.2. Prognozowane zagęszczenie populacji lęgowej orlika krzykliwego.
Fig. 7.12.2. Predicted breeding population density of the Lesser Spotted Eagle.
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Orlik krzykliwy Clanga pomarina (fot. Damian Nowak)

370–470 par (Mirski i in. 2013). Największa populacja
tego gatunku występuje obecnie w Beskidzie Niskim,
gdzie gniazduje ok. 160–180 par (Stój 2010). Mniej licznie
występuje w Bieszczadach, ok. 70–80 par (Głowaciński
i in. 2000; Kunysz 2010a), choć w Bieszczadzkim Parku
Narodowym na powierzchni 29 000  ha stwierdzono tylko
4 pary z gniazdami (Stój, Stój 2015). Kolejnymi istotnymi ostojami w Karpatach są Góry Słonne – 40–45 par
(Ćwikowski i in. 1998; Kunysz 2010c) oraz Pogórze Przemyskie z populacją 30–50 par (Hordowski, Kunysz 1991;
Kunysz 2010b). Pozostałe ostoje mają mniejsze znaczenie
dla orlików krzykliwych i występuje w nich zwykle po
kilka par lęgowych: Pieniny – 2 pary (Kozik 2010), Gorce – 3–5 par (Armatys 2010), Beskid Żywiecki – 3 pary
(Ciach 2010b), Torfowiska Orawsko-Nowotarskie – co
najmniej 4 pary (Cichocki 2010a). Niewielkie populacje
występują również poza obszarami specjalnej ochrony
ptaków Natura 2000, np. 11 par lęgowych w Beskidzie
Sądeckim (Stój 1996), oraz w mezoregionach skupionych we wschodniej części regionu (Pogórze Jasielskie,
Kotlina Jasielsko-Krośnieńska, Pogórze Strzyżowskie).
Powyższe oszacowania eksperckie, wskazujące, że polską
część Karpat zasiedla łącznie ok. 370–470 par, dobrze

korespondują z wynikami projektu PK, według których
w Karpatach występuje 450 (270–640) par orlika krzykliwego (Tab. 7.12.1). Dotychczasowa ocena populacji
wskazująca, że w całej Małopolsce w latach 1985–1991
gniazdowało 250–300 par, była z pewnością zaniżona
(Walasz, Mielczarek 1992). Populacja karpacka stanowi
ok. 16–18% populacji krajowej, która wynosi 2300–2700
par (Mirski i in. 2013).

Zagęszczenie
Wyniki projektu PK pozwalają na analizę zagęszczenia
populacji w skali całego regionu, choć nie w poszczególnych makroregionach. Średnie zagęszczenie krajobrazowe w polskiej części Karpat wynosiło 4,3 (2,6–6,1)
pary/100 km2, a dla powierzchni leśnej 8,1 (4,8–11,4)
pary/100 km2. Zagęszczenie krajobrazowe w górach było
wyższe niż na pogórzach (Tab. 7.12.1). Posiłkując się
dość dokładną wiedzą o liczebnościach populacji w poszczególnych mezoregionach, można określić zagęszczenia krajobrazowe orlików krzykliwych. Niewątpliwie
najwyższe zagęszczenia populacji lęgowej występują
w Beskidzie Niskim, gdzie np. w Jaśliskim Parku Kra-
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Tab. 7.12.1. Liczba zinwentaryzowanych powierzchni 5×10 km (N) i parametry populacji orlika krzykliwego w polskiej części Karpat. R – rozpowszechnienie – procent powierzchni, na których stwierdzono gatunek. Zagęszczenie i liczebność populacji w pasie gór i pogórzy oraz
w całym regionie – wartość szacowana z dolną (DPU) i górną (GPU) granicą 95-procentowego przedziału ufności. Zagęszczenia podano na
powierzchnię całkowitą.
Table 7.12.1. Number of 5×10 km census plots (N) and parameters of the Lesser Spotted Eagle’s population in the Polish Carpathians. R – occupancy
– percentage of plots in which the species was observed. Density (2) and population numbers (3) in mountains (5) and upperhills (6) zone and in the
whole region (7) – an estimate (4) with the lower (DPU) and upper (GPU) 95% confidence interval limit. The densities are per total area.
Zagęszczenie [par/100 km2] (2)
Region (1)

N

R [%]

Góry (5)

23

Pogórza (6)
polska część Karpat (7)

Wartość
szacowana (4)

DPU

GPU

Wartość
szacowana (4)

DPU

GPU

52

4,8

2,4

7,2

370

180

560

11

45

3,0

0,0

6,4

80

0

180

34

50

4,3

2,6

6,1

450

270

640

jobrazowym (pow. 20 985  ha) parametr ten przekracza
17 par/100 km2 powierzchni krajobrazowej (Stój 1997),
a w Magurskim Parku Narodowym (pow. 19 962  ha) aż
23 pary/100 km2 (Czuchnowski i in. 2003) i wartości te
uznawane są za jedne z najwyższych w kraju. Wynika to
z optymalnych warunków tamtejszego krajobrazu stanowiącego odpowiednie dla tego gatunku połączenie wysokiej lesistości z dość dobrze zachowanymi drzewostanami jodłowymi i mozaikowego charakteru ekosystemów
nieleśnych stanowiących zasobne żerowiska. Zagęszczenie podawane z części Bieszczad Zachodnich wyniosło
6,2 pary/100 km2 powierzchni krajobrazowej (Stój, Kawa
2002), natomiast w Bieszczadzkim Parku Narodowym
osiągnęło zaledwie 1,7 pary/100 km2 (Stój, Stój 2015).
Nieco wyższe zagęszczenia stwierdzono na powierzchniach krajobrazowych w Górach Słonnych i na Pogórzu
Przemyskim, odpowiednio: 8,6 pary/100 km2 (Ćwikowski
i in. 1998) i 5,7–7,0 par/100 km2 (Kunysz 1994b). Na zachód od Beskidu Niskiego zagęszczenia orlików krzykliwych są zdecydowanie niższe. Np. we wschodniej części
Beskidu Sądeckiego odnotowano już tylko 1,4 pary/100
km2 (Stój 1996), w Gorcach 1,3–2,2 pary/100 km2 (Amartys 2010, przeliczenia własne), a w Beskidzie Żywieckim
0,8 pary/100 km2 (Ciach 2010b, przeliczenia własne).
Taki rozkład zagęszczeń w polskich Karpatach potwierdza także mapa prognozowanych zagęszczeń, oparta na
wynikach projektu PK (Ryc. 7.12.2). W sąsiedniej Słowacji nie stwierdzono tak wysokich zagęszczeń krajobrazowych. W obszarze Laborecka vrchovina, bezpośrednio
sąsiadującym z najgęściej w Polsce zasiedlonym przez orlika krzykliwego Beskidem Niskim, stwierdzono znacznie niższe zagęszczenia wynoszące 4,8 pary/100 km2
(Dravecký i in. 2015a). Natomiast najwyższe, wynoszące
6,1 pary/100 km2, wykazano tam w obszarze specjalnej
ochrony ptaków Horna Orava (Dravecký i in. 2015a).
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Liczebność [par] (3)

Trend populacji
Porównując aktualną liczebność orlika krzykliwego
z oceną populacji małopolskiej dla lat 1985–1991 (Walasz, Mielczarek 1992), można by uznać, że w ostatnich
dekadach nastąpił wyraźny jej wzrost. Jednak różnica
ta to raczej wynik znacznie lepszego obecnie rozpoznania populacji karpackiej. Intensywne badania Komitetu
Ochrony Orłów przyniosły znaczącą poprawę stanu wiedzy o rozmieszczeniu i liczebności rzadkich gatunków
ptaków szponiastych, w tym orlika krzykliwego. Wykrycie wielu nowych stanowisk pozwoliło sformułować
dokładniejsze i, jak się okazało, znacznie wyższe oceny
liczebności karpackiej populacji lęgowej tego gatunku,
potwierdzone też aktualnymi wynikami inwentaryzacji
PK. Z monitoringu ptaków, realizowanego na zlecenie
Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, wynika,
że stan populacji krajowej orlika krzykliwego na przestrzeni lat 2007–2014 był stabilny (Cenian, Chodkiewicz
2014). Jednakże wyniki obserwacji w bieżącej dekadzie
wskazują, iż na niektórych obszarach polskich Karpat
(Bieszczady, Beskid Niski, Góry Sanocko-Turczańskie)
gatunek wykazuje tendencję spadkową (Mirski i in.
2013, Stój M. – dane niepubl.). Spadek liczebności był
również sygnalizowany z Pogórza Przemyskiego, gdzie
w latach 90., w porównaniu z latami 80., stwierdzono
spadek z 41 do 31 par (Kunysz, Hordowski 2000). Podobny, niekorzystny trend obserwuje się na Słowacji,
gdzie w latach 2000–2013 spadek liczebności populacji w skali całego kraju oceniono na 23%, chociaż nie
obserwowano go w sąsiadującej z Beskidem Niskim
ostoi Natura 2000 Laborecka vrchovina (Dravecký i in.
2015a). Niewielki wzrost liczebności i rozpowszechnienia, obserwowany ostatnio na pogórzach (Mirski i in.
2013; Pitucha G. – dane niepubl.), a także w zachodniej

części Karpat (dane projektu PK), prawdopodobnie nie
rekompensuje spadku w centralnej części areału populacji karpackiej. Określenie trendu liczebności w przypadku długowiecznych gatunków, do których należy orlik
krzykliwy, musi się jednak opierać na znacznie dłuższej
serii danych (kilkanaście, kilkadziesiąt lat) niż dla gatunków żyjących krócej. Reasumując, liczebność populacji
orlika krzykliwego w polskiej części Karpat ma obecnie
tendencję spadkową.

(np. fenologia gniazdowania, terminy migracji, miejsca
zimowania). Ostatnie intensywne zmiany w rolnictwie
wynikające z wdrażania programu rolnośrodowiskowego oraz intensyfikacja gospodarki leśnej mogą powodować istotne zmiany liczebności lub/i zmiany parametrów
rozrodu w populacji orlików krzykliwych. Śledzenie tych
zmian powinno być przedmiotem badań w nadchodzących latach.

Ocena stanu rozpoznania

2. Wybiórczość siedliskowa

Rozpoznanie obecnego rozmieszczenia i liczebności populacji orlika krzykliwego w polskiej części Karpat należy uznać za dobre. Wieloletnie badania biologii lęgowej prowadzone przez Komitet Ochrony Orłów (Mirski
i in. 2013) poszerzyły naszą wiedzę o jego wymaganiach
siedliskowych, a ostatnie badania telemetryczne prowadzone w Magurskim Parku Narodowym przyniosły
nowe informacje o zasięgu i wybiórczości siedlisk żerowiskowych. Dobrze rozpoznane są też parametry populacyjne dotyczące rozrodu oraz wiele innych aspektów

W polskich Karpatach orliki krzykliwe preferują gniazdowanie w luźniejszych borach jodłowych i lasach mieszanych z udziałem jodły, w wieku powyżej 80 lat, głównie w dolinach potoków. W górach ptaki te gniazdują
zwykle w dużych kompleksach leśnych, ale zazwyczaj na
obrzeżach drzewostanów, co zapewnia bliskość żerowisk.
Znane są również gniazda znajdujące się wprost na ścianie lasu lub zaledwie kilka metrów od skraju drzewostanu. Najodleglejsze stanowiska oddalone są do 1200  m od

Jednym z najistotniejszych działań wspierających ochronę orlika krzykliwego jest utrzymanie odpowiedniej struktury siedlisk łąkowych,
będących żerowiskiem tego gatunku (fot. Damian Nowak).
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spadek dopasowania modelu (1)

Ryc. 7.12.3. Ważność najistotniejszych predyktorów środowiskowych w modelu opisującym przestrzenne zróżnicowanie zagęszczenia populacji orlika krzykliwego na poziomie krajobrazowym.
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Fig. 7.12.3. Importance of the most significant environmental variables in a model describing the spatial variation of the Lesser Spotted
Eagle’s population density at a landscape level.
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Ryc. 7.12.4. Przebieg zależności zagęszczenia populacji orlika krzykliwego od najistotniejszych zmiennych środowiskowych na poziomie krajobrazowym.
Fig. 7.12.4. Relationship between the Lesser Spotted Eagle’s population density and the most significant environmental variables
at a landscape level.

siedlisk nieleśnych. W Karpatach na 421 znalezionych
gniazd 350 umieszczonych było na jodle (83%), 34 na sośnie, po 11 na buku, modrzewiu i świerku, 2 na brzozie
i po 1 na dębie i olszy (Stój 1991, 1995b, Stój M. – dane
niepubl). Dla porównania w sąsiedniej Słowacji jodła
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stanowi jedynie 8,4% wybieranych drzew, a dominującym gatunkiem gniazdowym jest świerk – 28,4% (Dravecký i in. 2015b). Zdecydowana większość znalezionych
gniazd (ok. 70%) znajdowała się w bliskim sąsiedztwie
potoku (Stój 1991, 1992; Czuchnowski i in. 2003). Najprawdopodobniej taki wybór miejsc gniazdowych podyktowany jest korzystniejszymi warunkami wietrznymi oraz łatwiejszym wylotem i przylotem do gniazda.
Nie bez znaczenia jest też fakt, że miejsca takie zwykle
charakteryzuje bardziej naturalny stopień zachowania,
z uwagi na uciążliwość prowadzenia tam gospodarki
leśnej. Takie preferencje siedliskowe są specyficzne dla
Karpat. W innych regionach, np. na Lubelszczyźnie,
ptaki gniazdują często w niewielkich śródpolnych enklawach, a żerują na polach uprawnych. Na północnym
Podlasiu ptaki chętnie wybierają na miejsca gniazdowe
podtapiane olsy, bory bagienne i brzeziny, co prawdopodobnie wynika z potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa
lęgu (Pugacewicz 1994a; Mirski i in. 2013).
Siedliska żerowiskowe orlików krzykliwych w polskich Karpatach stanowią głównie rozległe tereny łąkowe użytkowane ekstensywnie. Cechą charakterystyczną
ekosystemów nieleśnych regionu jest mozaikowy układ
użytków, w którym łąki, zadrzewienia i pola uprawne
stanowią stosunkowo niewielkie powierzchniowo płaty,
podzielone miedzami, często porośniętymi zakrzaczeniami i pojedynczymi drzewami. Tak skomplikowany
układ agrocenoz jest idealnym biotopem orlików, ponieważ zapewnia dostęp do zróżnicowanego pokarmu
przez cały okres lęgowy (Nowak D. – dane niepubl.).
Podczas gdy jedne działki są koszone, na innych odrasta już trawa, a jeszcze inne porośnięte są wysoką runią
łąkową, zapewniając dobre warunki do rozrodu gryzoni.
Badania telemetryczne orlików krzykliwych w Beskidzie
Niskim i Bieszczadach (Nowak D. – dane niepubl.) wskazują na bardzo duże znaczenie drzew zarówno pojedynczych, jak i ich szpalerów wcinających się w głąb terenów
nieleśnych. Miejsca takie stanowią doskonałe czatownie
dla ptaków, szczególnie istotne w przypadku żerowania
na łąkach z wysoką, nieskoszoną runią. Orliki krzykliwe, w przeciwieństwie do myszołowów, niechętnie korzystają ze słupów energetycznych i innych sztucznych
elementów krajobrazu. Badania telemetryczne wskazują
również na istotność miedz w krajobrazie żerowiskowym. Orliki krzykliwe bardzo często polują, chodząc
na piechotę wzdłuż granic działek rolnych. Miejsca te
są ostoją owadów, gryzoni, płazów i gadów, czyli całego
spektrum ofiar orlików krzykliwych (Rodziewicz 2004;
Nowak D., Stój M. – dane niepubl.). W Karpatach orliki
krzykliwe sporadycznie żerują na niewielkich śródle-

śnych polanach, natomiast pogranicze lasu i większego
terenu nieleśnego należy do miejsc chętnie wykorzystywanych jako żerowisko (Nowak D., Stój M. – dane niepubl.).
Analiza wymagań siedliskowych wykonana na poziomie krajobrazowym na podstawie danych projektu PK
wykazała, że orlik krzykliwy w polskich Karpatach najliczniej zasiedla obszary, w których dominują wielkopowierzchniowe lasy liściaste oraz mieszane (Ryc. 7.12.3, 7.12.4).
Dominują one we wschodniej części regionu, szczególnie
w Beskidach Środkowych i Lesistych, gdzie orlik krzykliwy osiąga najwyższe zagęszczenia (Ryc. 7.12.2). Jednak,
jak wykazano powyżej, głównym drzewem gniazdowym
orlika krzykliwego jest jodła, w preferowanych kompleksach liściastych i mieszanych najchętniej zasiedla on więc
grupy lub płaty drzew iglastych. Gatunek ten wyraźnie
preferuje miejsca z dużym udziałem łąk, natomiast unika
pól uprawnych oraz obszarów z uprawami mieszanymi.
Przekłada to się na mniej liczne występowanie w pasie
pogórzy, gdzie te siedliska dominują (Ryc. 7.12.2). Unika
także miejsc z ekspozycją zachodnią i obszarów o mocno
urozmaiconej rzeźbie terenu.
Wielkość areałów osobniczych w Karpatach jest bardzo zmienna i zależy z reguły od płci i potencjału dostępnych żerowisk. Areał może też się zmieniać w związku z zaawansowaniem lęgu. Generalnie samice mają
terytoria mniejsze niż samce. Średnia wielkość areałów
osobniczych stwierdzona w trakcie prac telemetrycznych
w Beskidzie Niskim i Bieszczadach wynosiła 1496  ha
(N=6). Najmniejszy obejmował obszar 326  ha, podczas
gdy największy 3551  ha (Nowak D. – dane niepubl.).
Duża zmienność wykorzystywanej przestrzeni przez
karpackie orliki jest zbieżna z wynikami znad Biebrzy,
gdzie średnia wielkość areału samców wynosiła 1485  ha
(N=3), a wahała się od 862  ha aż do 16 210  ha (Mirski,
Maciorowski 2013). Zajmowane przez orliki siedliska
leśne, jak i nieleśne tereny żerowiskowe są stałe w ciągu całego sezonu rozrodczego. Z badań telemetrycznych
prowadzonych przez Magurski Park Narodowy wynika,
że przez 5 miesięcy, kiedy ptaki przebywają w Polsce,
odwiedzają stale te same żerowiska. W poszukiwaniu
pokarmu orliki krzykliwe najczęściej penetrują obszar
w promieniu 2–3 km od gniazda, przy czym samice zwykle latają bliżej (niektóre tylko do 1,5 km od gniazda),
podczas gdy niektóre samce żerują regularnie do 7 km
od gniazda (Nowak D. – dane niepubl.). Najczęściej pod
koniec okresu lęgowego niektóre ptaki odbywają dłuższe wędrówki, oddalając się do 15 km od gniazd. Ptaki,
które straciły lęg, również przebywają w obrębie swojego
rewiru do czasu odlotu na zimowisko. W takich przypad-

kach początek wędrówki następuje nieco wcześniej niż
u ptaków, które odchowały lęg z sukcesem (Nowak D.
– dane niepubl.).

3. Zagrożenia
Orlik krzykliwy w Karpatach prawdopodobnie należy już
do gatunków zagrożonych, chociaż na razie w niewielkim stopniu. Większość czynników negatywnych w dłuższej perspektywie czasu może prowadzić do pogłębiania
się spadku liczebności populacji. Szybko postępujący
rozwój gospodarczy regionu i związane z nim zmiany, do
niedawna traktowane jako zagrożenia potencjalne, obecnie nabierają coraz większego znaczenia i w przyszłości
mogą pogarszać stan zachowania gatunku, co znajduje
odzwierciedlenie w spadkowym trendzie orlika w polskich Karpatach. Poniżej przedstawiono zarówno istniejące, jak i potencjalne czynniki zagrażające gatunkowi
w regionie polskich Karpat.

Gospodarka leśna
W siedliskach lęgowych orlików krzykliwych największym zagrożeniem jest oddziaływanie prowadzonej gospodarki leśnej. Mimo że gniazda znacznej części populacji karpackiej objęte są ochroną strefową, zagrożeniem
jest prowadzenie prac w okresie lęgowym w miejscach,
gdzie lokalizacja gniazd orlików nie jest znana. Istnieje
wówczas duże ryzyko płoszenia ptaków lub nawet przypadkowego wycięcia drzewa gniazdowego na etapie inkubacji lub odchowu piskląt. Częste niepokojenie ptaków,
szczególnie w początkowym okresie wysiadywania, wywołane obecnością człowieka, może istotnie wpływać na
zmniejszenie sukcesu lęgowego, np. po spłoszeniu osobników dorosłych pozostawione bez opieki lęgi są znacznie bardziej narażone na zrabowanie przez drapieżniki
(Mirski i in. 2013). Intensywność powyższych czynników
może wzmagać postępująca w ostatnich latach rozbudowa sieci dróg leśnych w nadleśnictwach karpackich.
Wycinka w drzewostanach, gdzie znajdują się gniazda nieobjęte ochroną strefową, powoduje również zmianę struktury otoczenia. Orliki zasiedlają najczęściej lasy
w wieku powyżej 80 lat (Mirski i in. 2013), w których z reguły prowadzi się pozyskanie drewna. Nie jest to czynnik
oddziałujący jednocześnie na całą populację, lecz na pojedyncze pary, jednak w przypadku gatunków o niskim
poziomie reprodukcji nawet lokalne czynniki mogą
prowadzić do zachwiania równowagi pomiędzy rozrodczością a śmiertelnością. Elementem opisanego powyżej
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zagrożenia jest również brak pełnego rozpoznania stanowisk lęgowych i objęcia ich strefową formą ochrony.

w kraju. Zagrożenie to powodować może bezpośrednie
niszczenie żerowisk, ale także ich fragmentację oraz obniżanie jakości, a także zwiększanie antropopresji.

Zmiany na obszarach żerowiskowych
W skali kraju literatura podnosi jako kluczowy czynnik
zagrażający orlikom krzykliwym utratę żerowisk w wyniku intensyfikacji rolnictwa i związanej z nią likwidacji
różnorodności otwartego krajobrazu (Rodziewicz 2004).
W Karpatach takie zjawiska występują lokalnie, szczególnie w pasie pogórzy, jednak w skali całego regionu
na razie należy je uznać za marginalne. Z drugiej strony
niektóre formy ekstensyfikacji rolnictwa również mogą
zagrażać trwałości żerowisk orlika krzykliwego. Przykładowo sposób gospodarowania narzucony wymogami
programu rolnośrodowiskowego, do którego przystąpiło
w Karpatach wielu rolników, może niekiedy prowadzić
do powstania niekorzystnych warunków dla żerujących
orlików krzykliwych. Wynika to z późnych terminów koszenia wymaganych w pakiecie ochrony derkacza, a co za
tym idzie – pozostawania wysokiej runi łąkowej w okresie intensywnego karmienia piskląt orlika krzykliwego.
Potencjalny wpływ programu rolnośrodowiskowego na
populacje tego gatunku wymaga jednak szczegółowych
badań. W niektórych obszarach Karpat tereny żerowiskowe orlika krzykliwego wciąż ulegają degradacji na
skutek zaniechania gospodarowania. Najlepszym tego
przykładem są nieleśne przestrzenie w Bieszczadach,
podlegające wtórnej sukcesji.
Trudno wyrokować, jakie będą dalsze losy tych terenów z uwagi na zmieniające się możliwości pozyskania
środków finansowych z programu rolnośrodowiskowego. Lokalnie tereny żerowiskowe są również zalesiane,
lecz w skali całego regionu zagrożenie to aktualnie należy uznać za nieistotne, potencjalnie mogące być istotne
w przyszłości.

Zabudowa rozproszona
W ostatnich latach nowym, rzeczywistym zagrożeniem
dla żerowisk orlików krzykliwych jest powstawanie zabudowy o charakterze rozproszonym. Niezabudowane do
niedawna enklawy ekotonowe stają się miejscem lokowania budynków mieszkalnych i letniskowych. Powstające
pojedyncze domy są często przyczółkiem do dalszego postępowania zabudowy. W ten sposób zostają zabudowane
całe areały żerowiskowe orlików krzykliwych, np. w Bieszczadach, szczególnie w gminie Cisna (Stój M. – dane niepubl.). Zjawisko to dociera również w inne rejony polskich
Karpat, w tym nawet w słabo zaludniony do tej pory Beskid
Niski – jedną z najważniejszych ostoi orlików krzykliwych
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Farmy wiatrowe
Stosunkowo nowe jak na warunki polskie jest zagrożenie ze strony farm wiatrowych. W ciągu ostatnich
10 lat powstało w polskiej części Karpat kilka farm wiatrowych, a bardzo wiele projektowanych inwestycji tego
typu otrzymało pozytywne decyzje środowiskowe (dane
RDOŚ Rzeszów). Orliki krzykliwe nie obawiają się pracujących turbin wiatrowych (obs. własne), co stawia je
w grupie wysokiego ryzyka kolizji z tymi urządzeniami,
podobnie jak większość gatunków szponiastych (Orloff,
Flannery 1992; Lekuona 2001). Przypadki kolizji orlików
krzykliwych z turbinami wiatrowymi udokumentowane
są m.in. w Polsce (http://www.koo.org.pl) i w Niemczech
(Meyburg 2009). Należy się spodziewać, że jeżeli dojdzie
do budowy zaplanowanych obecnie farm wiatrowych,
kolizje orlików krzykliwych z turbinami będą się zdarzały regularnie, a to może istotnie pogorszyć stan zachowania tego gatunku w Karpatach.

Odstrzał ptaków podczas migracji
Istotnym zagrożeniem dla karpackiej, ale i globalnej populacji orlików jest odstrzał migrujących ptaków w krajach Bliskiego Wschodu, takich jak np. Syria czy Liban.
Nie jest znana skala śmiertelności tego gatunku w wyniku
polowań, ale przykładowo na trzy młodociane osobniki
oznakowane nadajnikami telemetrycznymi w Niemczech
w roku 1993 aż dwa zostały zastrzelone w Libanie (Meyburg i in. 2000). W Karpatach na 11 osobników (w tym
5 młodocianych) oznakowanych nadajnikami telemetrycznymi w Beskidzie Niskim i Bieszczadach najprawdopodobniej jeden dorosły został zastrzelony w trakcie
jesiennej migracji w 2015 r. na terytorium Libanu (Nowak D. – dane niepubl.). Zagrożenie to należy zakwalifikować jako istniejące.

4. Metody ochrony
W ostatnim dziesięcioleciu zaobserwowano niewielką
tendencję spadkową liczebności karpackiej populacji
orlika krzykliwego, przejawiającą się zanikaniem niektórych rewirów lęgowych (Mirski i in. 2013, Stój M. – dane
niepubl.). Stan siedlisk lęgowych i żerowisk orlików
w skali całych Karpat należy jeszcze uznać za zadowala-

jący, niemniej jednak pewne miejsca nieuchronnie tracą
swoje walory dla orlików. Działania ochronne powinny
koncentrować się na zachowaniu obecnego stanu populacji karpackiej, a jedynie lokalnie, gdzie wykazano wyraźny spadek liczebności, powinny odtwarzać tę populację. W tym celu należy przede wszystkim zabezpieczyć
żerowiska i siedliska gniazdowania przed degradacją.

Cel I. Zabezpieczenie stanowisk lęgowych orlików
krzykliwych w polskich Karpatach
Działanie I.1. Kontynuacja wdrażania ochrony strefowej.
Inwentaryzacja stanowisk lęgowych orlika krzykliwego
celem wykrycia gniazd i tworzenia nowych stref ochrony
wokół miejsc gniazdowania oraz weryfikacja stref istniejących pod kątem celowości ich utrzymania. Ochrona
strefowa jest wysoce efektywną formą wdrażania ochrony gatunkowej orlika krzykliwego (np. Dravecky i in.
2015a). Strefy skutecznie chronią lęgi przed niekorzystnym wpływem działalności człowieka. Zapewniają ptakom spokój w okresie lęgowym, zwiększają przywiązanie
do stałych miejsc gniazdowania oraz chronią fragment

starego lasu, stanowiącego ostoję także dla wielu innych
rzadkich gatunków zwierząt.
Działanie I.2. Wyłączenie z gospodarki leśnej fragmentów drzewostanów kluczowych dla orlika krzykliwego.
W głównych ostojach gatunku (Beskid Niski, Bieszczady, Pogórze Przemyskie, Góry Słonne) wprowadzenie
do planów urządzenia lasu zapisów wyłączających bezpośrednie otoczenie potoków (w promieniu 30  m od
cieków wodnych) z gospodarki leśnej, gdyż najczęściej
przy potokach płynących przez lasy orliki budują swoje
gniazda.

Cel II. Zagwarantowanie niezmniejszania się powierzchni i jakości terenów żerowiskowych
Działanie II.1. Wypracowanie zbioru dobrych praktyk
dotyczących ochrony żerowisk orlika krzykliwego w polskich Karpatach.
Ustalenie wytycznych dla dokumentów planistycznych (wojewódzkich i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studiów uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania) oraz dla regionalnych
dyrekcji ochrony środowiska, przedstawiających wymagania orlika krzykliwego w zakresie siedlisk żerowiskowych. Wytyczne powinny zawierać normy, których należy przestrzegać przy wydawaniu decyzji i pozwoleń na
zabudowę lub zmianę dotychczasowego sposobu użytkowania gruntu. Powinny też jasno definiować zabudowę
rozproszoną i wskazywać na jej niekorzystny wpływ bezpośredni i pośredni na orliki krzykliwe.
Działanie II.2. Monitoring wpływu programu rolnośrodowiskowego. Prowadzenie monitoringu wpływu realizacji programu rolnośrodowiskowego na atrakcyjność
żerowisk dla orlików krzykliwych.

Cel III. Uświadamianie społeczeństwu konieczności
ochrony orlików krzykliwych
Działanie III.1. Szkolenia dla służb leśnych. Szkolenia
dla służb leśnych w zakresie rozpoznawania ptaków
szponiastych, biologii lęgowej i wymagań siedliskowych
orlików krzykliwych oraz potencjalnych zagrożeń dla
tego gatunku, wynikających z prowadzenia gospodarki
leśnej.

Mozaikowy układ siedlisk leśnych i terenów otwartych Beskidu
Niskiego, sprawia że obszar cechuje się jednym z najwyższych
zagęszczeń orlika krzykliwego w Europie (fot. Marian Stój)

Działanie III.2. Szkolenia doradców rolnośrodowiskowych i ekspertów przyrodniczych. Prowadzenie szkoleń
dla doradców rolnośrodowiskowych i ekspertów przyrodniczych z zakresu wymagań żerowiskowych orlików
krzykliwych i dobrych praktyk gospodarowania przyjaznych temu gatunkowi.
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Rozdział 7.13

Orzeł przedni
Aquila chrysaetos
Marian Stój

1. Występowanie
Rozmieszczenie
Orzeł przedni Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758) zamieszkuje większą część Europy, choć występuje z reguły
lokalnie i nielicznie (Hagemeijer, Blair 1997). W środkowej części kontynentu jedne z najliczniejszych populacji
zasiedlają Karpaty, gdzie gatunek ten występuje w całym
zasięgu tego pasma (Hagemeijer, Blair 1997). Przykładowo na Słowacji na przełomie XX i XXI wieku wielkość populacji oszacowano na 90–95 par (Kropil 2002),
a ostatnio na 120–150 par (BirdLife International 2015).
W Polsce orzeł przedni jest gatunkiem skrajnie nielicznie lęgowym. Zdecydowana większość, bo ok. 90%
populacji krajowej, szacowanej na zaledwie 30–35 par,
występuje w Karpatach, na terenie trzech województw:
podkarpackiego, małopolskiego i śląskiego (Stój i in. 1997;
Stój i in. 2011; Stój, Wacławek 2007). Ponadto pojedyncze
pary obserwowano na północy i wschodzie kraju, a lęg
potwierdzono na Pobrzeżu Koszalińskim (Chrzanowski
1992; Sikora i in. 2013), gdzie obecnie (2014–2015) gniazdują 2 pary (Kniter M. i K., Kotlarz B. – dane niepubl.).
W polskich Karpatach orzeł przedni charakteryzuje
się słabym rozpowszechnieniem – w skali całego regionu
stwierdzony został na 44 (17%) powierzchniach 10×10  km
(N=253; Ryc. 7.13.1). Zajęte gniazda orła przedniego
stwierdzono w 25 polach 10×10 km w polskich Karpatach
(Stój i in. 2011; Stój M. – dane niepubl.). Nie wszystkie
pola, na których stwierdzono obecność gatunku w ramach
inwentaryzacji PK, pokrywają się ze znanymi z literatury rewirami orła przedniego, gdyż ptaki te często polują
w znacznej odległości od swych gniazd (Stój i in. 2011),
stąd ich obecność także w sąsiednich polach, gdzie nie
gniazdują. Na losowo wskazanych powierzchniach inwen-
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taryzacyjnych 5×10 km, o lesistości wynoszącej 30–85%
(dane projektu PK), stwierdzany był częściej, niż wskazuje rozpowszechnienie regionalne – na 35% takich powierzchni (N=34) potwierdzono obecność orłów przednich. Orzeł przedni częściej stwierdzany był w górach
– na 43% (N=23), niż na pogórzach – na 18% powierzchni
(N=11). Rozmieszczenie gatunku w polskiej części Karpat
jest nierównomierne i ograniczone do wyżej położonych
terenów – na wysokości co najmniej 400–500  m n.p.m.,
o odpowiedniej mozaice terenów leśnych i otwartych oraz
małym stopniu antropopresji. Najliczniejszy jest w Beskidach Lesistych, gdzie jego zagęszczenia są znacznie wyższe
niż w Beskidach Środkowych i Zachodnich (Stój 2008; Stój
i in. 2011). Zasięg występowania w polskiej części Karpat
na podstawie danych projektu PK oszacowany został na
8390 km2, natomiast obszar zajmowany na 4100 km2.
Karpacka populacja orła przedniego jest na ogół
osiadła, rozmieszczenie w okresie polęgowym jest więc
zbliżone do zasięgu populacji lęgowej. Część ptaków,
przede wszystkim tych gniazdujących w niższych górach
(Beskid Niski, Góry Sanocko-Turczańskie czy Pogórze
Przemyskie), zimuje na swych terytoriach lęgowych. Z kolei te gniazdujące wyżej (Tatry, Gorce, Bieszczady), gdzie
w zimie panują zwykle ostrzejsze warunki, utrudniające im zdobycie pokarmu, jesienią opuszczają lęgowiska,
przemieszczając się na niżej położone tereny, i wracają na
swoje rewiry dopiero około połowy lutego (Stój 2004a).

Liczebność
Orzeł przedni jest w polskich Karpatach gatunkiem bardzo nielicznym. Na podstawie stałego monitoringu prowadzonego przez Komitet Ochrony Orłów (KOO) w latach 1993–2015 w polskiej części Karpat odnotowywano
28–32 par lęgowych, w tym w 27 rewirach stwierdzono zajęte gniazdo (Stój i in. 2011; Stój M. oraz Baziak T. – dane

niepubl.). Dane te, wspólnie z wynikami inwentaryzacji
PK oraz analizą najnowszej literatury, pozwalają ocenić
aktualną populację lęgową orła przedniego w polskich
Karpatach na ok. 27–30 par (Tab. 7.13.1), lecz w latach
2012–2015 średnio aż 53% z nich nie przystępowało do
lęgu. Orzeł przedni gniazduje przede wszystkim w obszarach Natura 2000, szczególnie tych zlokalizowanych
w południowo-wschodniej części regionu. Najliczniejszy jest w Beskidach Lesistych, gdzie występuje obecnie
13 par (OSOP Góry Słonne – 7 par i PLC Bieszczady
– 6 par), Beskidach Środkowych (OSOP Beskid Niski)
6–7 par, Beskidach Zachodnich 5–7 par (OSOP Beskid Żywiecki – 1–2 pary, OSOP Gorce – 2 pary, Beskid Sądecki
(PLH Ostoja Popradzka) – 2–3 pary, Obniżeniu OrawskoPodhalańskim – 1 para (OSOP Pieniny), w Tatrach (OSOP
Tatry) – 1 para, oraz na Pogórzu Środkowobeskidzkim
– 1 para (OSOP Pogórze Przemyskie) (Stój 2008; Stój 2013;
Stój i in. 2011; Stój M. – dane niepubl.).
W latach 80. i na początku lat 90. XX wieku liczebność tego gatunku oszacowano jedynie na 3–6 par (Walasz, Mielczarek 1992). Wydaje się, że obecnie stwierdzona wyższa liczebność przynajmniej częściowo wynika
z intensywniejszej penetracji terenu, a nie tylko z faktycz-

nego wzrostu liczebności populacji tego gatunku. Populacja karpacka stanowi aktualnie ok. 86–90% populacji
krajowej orła przedniego.

Zagęszczenie
Wyniki projektu PK nie pozwalają na analizę zagęszczenia populacji orła przedniego w Karpatach, a także
w poszczególnych makroregionach. Niemniej jednak
dysponujemy obecnie dość dokładnymi danymi o jego
zagęszczeniu na podstawie stałego monitoringu prowadzonego przez Komitet Ochrony Orłów (KOO). Dla
całych polskich Karpat zagęszczenie krajobrazowe wynosi 0,14–0,15 pary/100  km2, a dla powierzchni leśnej
0,33–0,37 pary/100 km2. W poszczególnych makroregionach zagęszczenia krajobrazowe są mocno zróżnicowane
– najwyższe w Beskidach Lesistych i Tatrach, stosunkowo
wysokie w Beskidach Środkowych, natomiast w pozostałych makroregionach wyraźnie niższe (Tab. 7.13.1). Wysokie zagęszczenie w Tatrach wynika z małej powierzchni i specyfiki tego regionu, jest mało reprezentatywne,
należy więc je traktować odrębnie od innych badanych
obszarów.

Orzeł przedni Aquila chrysaetos (fot. Jacek Drozda)
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Trend populacji
W latach 80. XX wieku liczebność orła przedniego
w Polsce oceniano na ok. 15 par (Tomiałojć 1990; Głowaciński 1992), a na przełomie lat 80. i 90. XX wieku
– na 5–10 par (Tucker i in. 1994). W latach 1993–1996
w polskiej części Karpat stwierdzono występowanie
24–26 par, w latach 1997–2007 – 29–32 par, a w latach
2008–2011 – 27 par, natomiast obecnie (2012–2015)
– 27–30 par orłów przednich (Stój i in. 1997; Stój 2008;
Stój i in. 2011 oraz Stój M. – dane niepubl.). Większa liczba stanowisk w ostatnich dekadach jest zapewne związana ze zwiększoną aktywnością obserwatorów w tym
regionie, ale także z niewielkim wzrostem liczebności
populacji. Wynika on przede wszystkim z pojawienia
się nowych par na terenach już wcześniej zajmowanych
przez ten gatunek, głównie w Górach Sanocko-Turczańskich i Beskidzie Niskim, gdzie liczba znanych rewirów
z gniazdami się podwoiła. W ciągu ostatnich 15 lat pary
lęgowe pojawiły się także na terenach uprzednio niezajętych, np. w Magurskim Parku Narodowym w Beskidzie Niskim (Stój 2004b) oraz w niektórych partiach
Bieszczadów i Gór Sanocko-Turczańskich. W Beskidzie Sądeckim zlokalizowano drugi rewir z gniazdem
(Baziak T. – dane niepubl.). Nowe gniazda znaleziono
również w znanych wcześniej rewirach w Pieninach,
Gorcach oraz na Pogórzu Przemyskim (Stój i in. 2011;
Stój M. – dane niepubl.). Niewielki wzrost potwierdzają
również wyniki krajowego Monitoringu Ptaków Polski
(Neubauer i in. 2015).
Ogółem populacja orła przedniego w polskiej części Karpat wydaje się stabilna, z niewielką tendencją
wzrostową. Liczebnie zwiększają się także populacje
orła przedniego w niektórych krajach ościennych, np.

w słowackiej części Karpat (Kropil 2002; BirdLife International 2015) oraz w Bieszczadach i Górach SanockoTurczańskich po stronie ukraińskiej (Łysaczuk i Gorbań
2005; Bashta 2007).

Ocena stopnia rozpoznania
W polskiej części Karpat rozpoznanie populacji orła
przedniego jest dobre, zarówno pod względem rozmieszczenia w poszczególnych regionach, jak i liczebności,
trendu populacji, wymagań siedliskowych oraz ekologii i biologii lęgowej (Stój 2008, 2013; Stój i in. 1997,
2011). W większości znanych rewirów wykryto gniazda,
choć odszukania gniazd wymaga Beskid Żywiecki, gdzie
stwierdzane były zachowania terytorialne, w tym również ptaki z pokarmem (Stój i in. 2011).

2. Wybiórczość siedliskowa
Zdecydowana większość stanowisk lęgowych orła przedniego w polskich Karpatach położona jest w miejscach
dość odległych od siedzib ludzkich, na terenach mało
przekształconych przez człowieka, z ekstensywną gospodarką rolną (Stój i in. 1997; Stój 2008; Stój i in. 2011). Na
miejsca gniazdowe orzeł przedni wybiera rozległe kompleksy leśne na stromych zboczach, w partiach podszczytowych, ze starymi drzewostanami jodłowymi i jodłowo-bukowymi. Często są to drzewostany w wieku powyżej
120 lat, wielopiętrowe, o niewielkim zwarciu i bardzo
małej penetracji ludzkiej, zlokalizowane w pobliżu rozległych terenów otwartych, na których ptaki zdobywają

Ryc. 7.13.1. Rozmieszczenie orła przedniego w okresie lęgowym (lata 2000–2015), w siatce kwadratów 10×10 km.
Fig. 7.13.1. Breeding distribution of the Golden Eagle (years 2000–2015) in a grid of 10×10 km squares.
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Tab. 7.13.1. Parametry populacji orła przedniego w polskiej części Karpat: zagęszczenie i liczebność populacji w poszczególnych makroregionach i w całym regionie – dolna (MIN) i górna (MAX) granica oszacowania. Zagęszczenia podano na powierzchnię całkowitą.
Table 7.13.1. Parameters of the Golden Eagle’s population in the Polish Carpathians: density (2) and population numbers (3) in each of the macroregions (1) and in the whole region (4) – lower (MIN) and upper (MAX) range of estimation. Densities are per total area.

Region (1)

Zagęszczenie [par/100 km2] (2)

Liczebność [pary] (3)

MIN

MAX

MIN

MAX

Beskidy Lesiste

0,52

0,52

13

13

Beskidy Środkowe

0,29

0,34

6

7

Beskidy Zachodnie

0,09

0,12

5

7

Łańcuch Tatrzański

0,62

0,62

1

1

Obniżenie Orawsko-Podhalańskie

0,10

0,10

1

1

Pogórze Środkowobeskidzkie

0,02

0,02

1

1

Pogórze Zachodniobeskidzkie

0

0

0

0

0,14

0,15

27

30

polska część Karpat (4)

pokarm (Stój 2013). W wysokich górach orzeł przedni
zajmuje również półki skalne – takie lęgi odnotowano
w Tatrach. W polskich Karpatach gniazduje na wysokości
380–1450  m n.p.m. (najczęściej ok. 700  m n.p.m.), często
za grzbietem góry od strony północnej, aby nie narażać
lęgu na często wiejące silne wiatry południowe, tzw. wiatry  halne. W Karpatach preferowanym gatunkiem drzewa, na którym orły przednie zakładają gniazda, jest jodła
– na 70 znalezionych gniazd aż 64 (91%) umieszczone
były na jodle, po 2 na modrzewiu i buku oraz po 1 na
sośnie i skale. Gniazda lokowane na drzewie znajdują się
najczęściej na wysokości ok. 25  m nad ziemią (Stój i in.
1997; Stój 2008; Stój i in. 2011).
Łowiskami orła przedniego w polskich Karpatach są
niezalesione wzgórza o stosunkowo dużym nachyleniu,
z ekstensywnie użytkowanymi łąkami i pastwiskami, kępami drzew i krzewów – głównie tarniny, młodych sosen,
jałowca oraz obszary nieużytków rolniczych, na których
rzadko pojawia się człowiek (Stój i in. 1997; Stój 2008;
Stój i in. 2011).
Orły przednie są silnie przywiązane do stałych rewirów i tych samych gniazd, np. jedna para zajmowała to samo gniazdo przez kolejne 20 lat (1993–2012).
Wielkość rewiru jest uzależniona przede wszystkim od
dostępności pokarmu. W zwartym areale występowania
orła przedniego, obejmującym Beskid Niski, Bieszczady
Zachodnie i Góry Sanocko-Turczańskie, odległość między sąsiednimi parami (pomiędzy dwoma jednocześnie
zajętymi gniazdami) wynosiła średnio 10,5 km (zakres
5,2–17,0  km, N=18). Terytoria łowieckie mogą być bardzo duże (w promieniu do 10 km od gniazda), przeciętnie 100–170 km2, chociaż centrum największej aktyw-

ności w sezonie lęgowym obejmuje przeważnie mniejszą
powierzchnię, do ok. 50–80 km2 (Stój 2013). Podobnej
wielkości areał zajmują osiadłe pary orłów przednich
w okresie pozalęgowym (Stój 2008).

Orły przednie w polskiej części Karpat najchętniej zasiedlają
płaty starodrzewi o wielopiętrowej strukturze i niskiej penetracji
ludzi, z obecnymi wysokimi jodłami, na których gatunek ten najczęściej zakłada gniazda (fot. Tomasz Wilk).
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Gniazda orła przedniego budowane są w polskich Karpatach prawie wyłącznie na wysokich jodłach (fot. Marian Stój).

3. Zagrożenia
Orzeł przedni posiada obecnie w polskich Karpatach
dość stabilną, chociaż niewielką populację. Niemniej jednak w ostatnich latach zwiększa się presja ze strony człowieka w skali całego regionu, mogąca powodować istotne
zmniejszanie się liczebności tego gatunku w przyszłości.
Wynikiem wzrastającej antropopresji jest między innymi
wysoka śmiertelność, o czym można wnioskować z częstej zmiany partnera z dorosłego na osobnika w wieku
subadultus albo objawiająca się zanikiem całej pary ptaków dorosłych w znanych wcześniej rewirach. W ostatniej
dekadzie zniknięcie całej pary dorosłych orłów dotyczyło
4 rewirów – po 2 w Beskidzie Sądeckim i w Beskidzie Niskim. W tym ostatnim w ich miejsce pojawiły się nowe
pary osobników młodocianych. Zaniepokojenie wzbudza
też zbyt niska liczba par przystępujących do lęgu w niektórych latach, np. w latach 2012–2015 średnio tylko 47%
par przystąpiło do lęgu, pomimo przebywania ptaków
w rewirach (Stój 2008; Stój i in. 2011; Stój M. – dane niepubl.). Zidentyfikowano kilka czynników, które w niedalekiej przyszłości mogą powodować spadek populacji orła
przedniego lub zmniejszenie się jego zasięgu.
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Głównymi zagrożeniami dla populacji orła przedniego w Karpatach są utrata siedlisk lęgowych i łowisk
(Stój 2013), a w szczególności:

Rozproszona zabudowa na terenach otwartych
Dotyczy to zarówno zabudowy mieszkaniowej, letniskowej, jak i zagród itp. Obecnie (lata 2000–2015) klarownym przykładem może być gmina Cisna w Bieszczadach,
a przede wszystkim takie miejscowości, jak: Wetlina,
Smerek czy Strzebowiska, gdzie pozostało już bardzo
niewiele otwartej, wolnej przestrzeni do wykorzystania
jako łowiska dla ptaków szponiastych, w tym orła przedniego zasiedlającego ten rejon.

Zaniechanie rolniczego użytkowania gruntów
W konsekwencji prowadzi to do zarastania krzewami
i drzewami w wyniku sukcesji roślinności i zmniejsza
przydatność jako tereny łowieckie orłów. Zagrożenie to
aktualnie dotyczy głównie Bieszczadów Zachodnich.
Podobne skutki powoduje zalesianie terenów otwartych,
których w Karpatach, z punktu widzenia wymagań przestrzennych orła przedniego (i innych gatunków ptaków
szponiastych), jest już obecnie niedostatek.

Niepokojenie ptaków

„Odrutowanie krajobrazu”

W wyniku zagospodarowania turystycznego terenów
górskich i wzmożonej penetracji ludzkiej oraz prac leśnych w okresie lęgowym, ptaki w siedliskach lęgowych
mogą być niepokojone. Z tego powodu w ostatniej dekadzie odnotowano aż 7 przypadków porzucenia lęgów
(Stój M. – dane niepubl.). Dotyczyło to przede wszystkim lasów prywatnych bez wyznaczonej strefy ochrony,
ale również gniazd ze strefami w Lasach Państwowych,
położonych blisko prywatnych działek, na których prowadzono prace zrębowe. Także budowa dróg leśnych
w sąsiedztwie miejsc gniazdowych powoduje niepokojenie ptaków. Przykładowo z tej przyczyny w 2014 r. para
orłów przednich opuściła gniazdo w otulinie Magurskiego PN w Beskidzie Niskim (Stój M. – dane niepubl.).

W latach 1995–2014 odnotowano w Polsce 8 kolizji orłów przednich z napowietrznymi liniami energetycznymi, w tym aż 5 osobników zginęło w polskich Karpatach
(dane z kartoteki KOO).

Ograniczenie bazy pokarmowej
W wyniku spadku liczebności kuropatwy i zająca w łowiskach (dane PZŁ) oraz nieracjonalnego gospodarowania
zwierzyną łowną – zbyt intensywne polowania powodujące ubytek drobnej zwierzyny – może następować spadek liczebności potencjalnych ofiar orła przedniego.

Zatrucia
W ostatnim czasie stwierdzono dwa przypadki zatrucia,
którym uległy 4 dorosłe osobniki, w tym para w Kątach,
gm. Nowy Żmigród, 4 marca 2010 roku (Nowak D. – dane
niepubl.) oraz para w Osieku Jasielskim – 12 marca 2014
roku (Gortad H. – dane niepubl.). Z tej ostatnio zatrutej
pary samca udało się uratować i przywrócić naturze. Ptaki znaleziono przy zatrutej padlinie.

Farmy wiatrowe w pobliżu rewirów lęgowych
Na razie jest to zagrożenie potencjalne, które w niedalekiej przyszłości może się przyczynić do kolizji ptaków,
gdyż ostatnio w sąsiedztwie gór powstaje wiele farm wiatrowych, dotyczy to głównie województwa podkarpackiego – okolic Beskidu Niskiego, Gór Słonnych i Pogórza
Przemyskiego.

Kluczowym elementem siedliska lęgowego orłów przednich są rozległe tereny otwarte, będące miejscami łowieckimi. Duży udział takich
siedlisk w Beskidach Środkowych i Lesistych warunkuje liczne występowanie orła przedniego w tej części regionu (fot. Marian Stój).
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Utrata siedlisk gniazdowych (poza strefami ochrony)
Zagrożenie to może występować lokalnie, w wyniku wycinania starych drzewostanów jodłowych i mieszanych
z udziałem jodły na terenach trudno dostępnych, które
są ostojami gatunku.

Opóźnione koszenie łąk
W związku z realizacją przez rolników programu rolnośrodowiskowego chroniącego derkacza koszenie łąk
wykonuje się w sierpniu i wrześniu. W efekcie takiego
użytkowania może lokalnie dochodzić do spadku jakości żerowisk i zmniejszenia efektywności polowań orła
przedniego, gdyż w gęstej i wysokiej runi łąkowej trudniej
jest dostrzec i upolować ofiarę. Problem dotyczy terenów,
na których łąki były wcześniej koszone w czerwcu. Szkodliwy również bywa zbyt intensywny wypas pastwisk.

4. Metody ochrony
Mimo że od ponad 20 lat (1993–2015) stan liczebny orła
przedniego w polskiej części Karpat jest w miarę stabilny
i utrzymuje się na poziomie 25–32 par (Stój i in. 1997;
Stój 2008; Stój i in. 2011), jego liczebność jest niska w stosunku do zajmowanej powierzchni. Gatunek ten wymaga
więc aktywnych działań ochronnych, aby poprawić wyniki rozrodu, zagwarantować stabilność populacji w długim czasie, ewentualnie umożliwić jej wzrost. Kluczowe
działania mające na celu ochronę populacji orła przedniego w polskich Karpatach to:

Cel I. Zabezpieczenie znanych i potencjalnych stanowisk lęgowych
Działanie I.1. Stała, coroczna kontrola terenowa znanych
i potencjalnych miejsc lęgowych od lutego do sierpnia,
aby w porę przeciwdziałać niekorzystnym zmianom.
Działanie I.2. Współpraca z Lasami Państwowymi w zakresie wykrywania i ochrony rewirów orła przedniego.
Działanie to obejmować może m.in. szkolenia dla leśników z zakresu rozpoznawania ptaków szponiastych.
Działanie I.3. Ustalanie na bieżąco stref ochrony wokół
gniazd zgodnie z rozporządzeniem ministra środowiska
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w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt oraz kontrolowanie przestrzegania obowiązujących przepisów w strefach.
Działanie I.4. Budowa sztucznych gniazd w miejscach,
gdzie spadło gniazdo naturalne (Stój 2003) lub w potencjalnych siedliskach lęgowych, aby orły przednie mogły
zajmować nowe tereny (Stój 2004b; Stój i in. 2011).

Cel II. Zabezpieczenie terenów żerowiskowych
Działanie II.1. Ujmowanie w regionalnych i lokalnych
planach zagospodarowania terenu zapisów gwarantujących niedopuszczanie do tworzenia rozproszonej zabudowy mieszkalnej, letniskowej, zagród itp. na terenach
otwartych, z dala od istniejących obecnie wiosek. Dotyczy to głównie Bieszczadów i Beskidu Niskiego.
Działanie II.2. Zwalczanie sukcesji, głównie w Bieszczadach oraz parkach narodowych położonych w Karpatach,
oraz odpowiednio wczesne (czerwiec, lipiec) koszenie łąk
w rewirach orła przedniego.
Działanie II.3. Niezalesianie terenów otwartych oraz
ekstensywny wypas w zasięgu występowania karpackiej
populacji orła przedniego.
Działanie II.4. Racjonalne gospodarowanie zwierzyną
łowną, gwarantujące odpowiednią dostępność ofiar oraz
padliny (zwierząt zabitych przez drapieżne ssaki) również dla orłów przednich.
Działanie II.5. Pozostawianie na terenach otwartych kęp
i pojedynczych drzew, które służą ptakom jako czatownie.

Cel III. Ograniczenie śmiertelności związanej z kolizjami z napowietrznymi liniami energetycznymi i wiatrakami
Działanie III.1. W miarę możliwości zastępowanie w rewirach orła przedniego napowietrznych linii energetycznych izolowanymi przewodami kablowymi, co ograniczy
porażenia prądem ptaków.
Działanie III.2. Wytyczne dla RDOŚ informujące, w których rejonach Karpat nie należy lokować farm wiatrowych, aby nie dochodziło do kolizji orłów z pracującymi
turbinami oraz nie uszczuplało im to bazy żerowej.

Rozdział 7.14

Sóweczka
Glaucidium passerinum
Tomasz Wilk, Rafał Bobrek, Michał Ciach

1. Występowanie
Rozmieszczenie
Sóweczka Glaucidium passerinum (Linnaeus, 1758) jest
gatunkiem o rozmieszczeniu borealno-górskim (Mikkola
1983) – zasiedla północną część kontynentu (Skandynawia, północna Rosja, kraje nadbałtyckie oraz Białoruś),
a w środkowej Europie występuje głównie w enklawach
obejmujących największe pasma górskie (Hagemeijer,
Blair 1997; BirdLife International 2015). Gatunek ten występuje w całym łańcuchu Karpat, a populacja zasiedlająca ten rejon wraz z populacją alpejską stanowią centrum
występowania w środkowej części kontynentu (Hagemeijer, Blair 1997). Największe populacje w Karpatach występują w Rumunii i na Słowacji, gdzie ich liczebność jest
szacowana odpowiednio na 2000–3800 oraz 1000–2500
par lęgowych (BirdLife International 2015).
Sóweczka w Polsce występuje jedynie lokalnie i jest
ptakiem bardzo nielicznym (Stawarczyk i in. 2007). Jako
gatunek borealno-górski, związany w dużej mierze z drzewostanami świerkowymi, sóweczka zamieszkuje przede wszystkim Karpaty i Sudety oraz rozległe kompleksy
leśne północno-wschodniej Polski (głównie Puszcza
Białowieska i Knyszyńska) (Tomiałojć, Stawarczyk 2003;
Stawarczyk i in. 2007; Tumiel i in. 2013). Duża populacja niżowa zamieszkuje również Bory Dolnośląskie (Bena
2010), a w innych regionach występuje lokalnie i bardzo
nielicznie, m.in. na Pomorzu (Sikora i in. 2011), Warmii
i Mazurach (Cząstkiewicz, Sereda-Cząstkiewicz 2015),
natomiast w środkowej części kraju stwierdzenia gatunku
należą do wyjątkowych (np. Ciach, Furmanek 1998).
W polskich Karpatach sóweczka stwierdzona została
na 32% pól 10×10 km (N=253). Najpowszechniej występuje w Beskidach Zachodnich oraz Beskidach Lesistych,

gdzie stwierdzona została na ponad połowie takich pól,
natomiast rzadko stwierdzana była w niższych położeniach, szczególnie w pasie pogórzy (Ryc. 7.14.1). Sóweczka obecna jest we wszystkich górskich mezoregionach
polskich Karpat, gdzie jej występowanie potwierdzają zarówno dane projektu PK (Ryc. 7.14.1), jak i dane literaturowe: Beskid Śląski (Jagiełko, Wiśniewski 2012), Beskid
Żywiecki i Babia Góra (Łanocha 2001; Ciach i in. 2009),
Beskid Wyspowy (Kajtoch 2006), Tatry (Cichocki i in.
2004), Gorce (Sobol 2002), Pieniny (Ciach 2005; Ciach,
Czyżowicz 2014), Beskid Sądecki (Baziak 2010), Beskid
Niski (Naturski 2001), Bieszczady i Góry Sanocko-Turczańskie (Ćwikowski 1996). Jedynie z Beskidu Małego
i Makowskiego nie było dotąd publikowanych danych
o jej występowaniu, jednak inwentaryzacja projektu PK
potwierdziła obecność sóweczki także w tych pasmach
górskich. W pasie pogórzy wyższą frekwencję sóweczki odnotowano jedynie na Pogórzu Przemyskim (Ryc.
7.14.1), gdzie była już wcześniej wykazywana (Bylicka
2011). W pozostałych mezoregionach pogórzy gatunek
stwierdzano bardzo rzadko, m.in. pojedyncze stanowiska
na Pogórzu Dynowskim, Rożnowskim i Pogórzu Ciężkowickim (dane projektu PK), a Kajtoch (2006) podaje także jedno stanowisko z Pogórza Wiśnickiego. Inwentaryzacja PK wykazała sóweczkę na 17% losowo wybranych
powierzchniach 2×2 km o wysokiej lesistości (N=260),
przy czym znacznie częściej notowano ją w górach niż na
pogórzach (Tab. 7.14.1). Frekwencja na powierzchniach
2×2 km w poszczególnych makroregionach potwierdza
najwyższe rozpowszechnienie w Beskidach Zachodnich
i Lesistych, a także w Tatrach i Obniżeniu Orawsko-Podhalańskim, gdzie jednak skontrolowano niewielką liczbę powierzchni. Natomiast wyraźnie rzadziej sóweczkę
notowano w Beskidach Środkowych i na Pogórzu Środkowobeskidzkim, a na Pogórzu Zachodniobeskidzkim
gatunku nie wykazano (Tab. 7.14.1). Uzyskany obraz roz-
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mieszczenia sóweczki w Karpatach determinowany jest
prawdopodobnie dostępnością drzewostanów iglastych,
głównie świerkowych, które dominują w Beskidach Zachodnich, Tatrach i Obniżeniu Orawsko-Podhalańskim.
Natomiast mniej liczne występowanie tego gatunku
w Beskidach Środkowych przypuszczalnie związane jest
z występowaniem tam tzw. karpackiego pasa bezświerkowego (Wierdak 1927) lub wynika ze specyficznych uwarunkowań klimatyczno-siedliskowych tego regionu. Aktualny obraz rozmieszczenia sóweczki w Karpatach jest
wyraźnie odmienny od danych historycznych. W latach
1985–1991 gatunek ten został stwierdzony jedynie na
trzech spośród 212 (1,4%) karpackich pól atlasowych
9×12  km (Walasz, Mielczarek 1992). Aktualny zasięg występowania gatunku w polskich Karpatach można ocenić na
14 030 km2, a obszar zajmowany to 1660 km2.
Sóweczka według danych projektu PK występuje
w polskich Karpatach w szerokim zakresie wysokości –
od 350 do 1200  m n.p.m. (Ryc. 7.14.3), choć na wysokości 350–500  m n.p.m. wykazywano ją wyjątkowo. Udział
punktów obserwacyjnych, na których stwierdzono gatunek, był wysoki w przedziale 500–1200 m n.p.m., najwyższe wartości osiągając w zakresie 900–1200 m n.p.m.
(Ryc. 7.14.3). Najniżej sóweczkę stwierdzono na wysokości 360  m n.p.m., na Pogórzu Dynowskim i Przemyskim
(dane projektu PK) oraz na Pogórzu Wiśnickim (380  m
n.p.m.) (Kajtoch 2006). Gatunek ten najwyżej rejestrowany był w Tatrach, gdzie dochodzi do górnej granicy lasu,
do wysokości ok. 1500  m n.p.m. (Cichocki i in. 2004),
a także w Beskidzie Żywieckim – gdzie został stwierdzony na wysokości 1350  m n.p.m. (dane projektu PK). Rozkład wysokości zajmowanych przez sóweczkę w polskich
Karpatach jest zbieżny z zakresem podawanym dla pasm
górskich ziemi kłodzkiej, gdzie gatunek najliczniej występuje w przedziale 600–800  m n.p.m. (Mikusek 2004),
oraz Karkonoszy, gdzie większość stanowisk znajduje się
na wysokości 500–1000  m n.p.m. (Flousek i in. 2015).
W Karpatach słowackich gatunek zasiedla strefę między
410 a 1600  m n.p.m. (Danko i in. 2002), jednak najwięcej gniazd stwierdzono na wysokości 600–1100  m n.p.m.
(Pačenovský, Šotnár 2010).
Rozmieszczenie sóweczki w okresie pozalęgowym
w Karpatach jest prawdopodobnie zbliżone do rozmieszczenia lęgowego. Wykazano, że gatunek ten w okresie
zimowym koczuje wokół miejsc gniazdowania (np. Hudec 1983, za: Walasz 2000), często zajmuje jednak szersze
spektrum siedlisk niż w okresie lęgowym, np. zasiedla

Sóweczka Glaucidium passerinum (fot. Krzysztof Onikijuk)
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lasy liściaste i mieszane (Domaszewicz 1997; Holt i in.
1999), a niekiedy spotykany jest nawet na terenach zurbanizowanych – np. w zabudowie wiejskiej (Mikkola
1983; Holt i in. 1999), co stwierdzono np. w Pieninach
(Kozik B. – dane niepubl.). Karpacka populacja sóweczki
jest prawdopodobnie osiadła (Hagemeijer, Blair 1997),
choć bardzo prawdopodobne są przemieszczenia pionowe w okresie zimowym, podczas których gatunek może
przenosić się w niższe położenia górskie. Skandynawskie
populacje sóweczki podejmują sezonową wędrówkę i zimują w środkowej Europie, a przemieszczenia mogą się
nasilać w złych warunkach pogodowych lub w razie niedostatku pokarmu (Hagemeijer, Blair 1997).

Liczebność
W polskich Karpatach sóweczka jest nielicznym gatunkiem lęgowym, którego populację na podstawie inwentaryzacji projektu PK oszacowano na 400 (320–490) par.
Gatunek ten najliczniej występuje w Beskidach Lesistych
oraz w Beskidach Zachodnich, gdzie występuje prawie
2/3 karpackiej populacji (Tab. 7.14.1), a wysoka liczebność na Pogórzu Środkowobeskidzkim prawdopodobnie
jest skutkiem przede wszystkim obecności licznej populacji w lasach Pogórza Przemyskiego. Dotychczasowe szacunki liczebności formułowane dla poszczególnych ostoi
ptaków (IBA) w Beskidach Zachodnich (łącznie 89–129
par, za: Wilk i in. 2010) dobrze korespondują z wynikami
projektu PK, natomiast szacunki liczebności dla ostoi we
wschodniej części regionu były prawdopodobnie zaniżone (Kunysz 2010a, b, c). Populacja krajowa jest obecnie
szacowana na 1000–1500 par lęgowych (Chodkiewicz i in.
2015), co wskazuje, że Karpaty są obszarem występowania
ok. 32% polskiej populacji, choć wartość ta może również
sugerować pewne przeszacowanie krajowej oceny.

Zagęszczenie
Średnie zagęszczenie sóweczki w przeliczeniu na powierzchnię leśną w całym regionie polskich Karpat wyniosło 0,5 (0,4–0,7) pary/10 km2. Zagęszczenia w poszczególnych makroregionach są wyraźnie zróżnicowane
– najwyższe w Tatrach i Beskidach Lesistych, wyraźnie
niższe w Beskidach Zachodnich i na Pogórzu Środkowobeskidzkim, a najniższe w Beskidach Środkowych
(Tab. 7.14.1). Również mapa predyktywnych zagęszczeń
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(Ryc. 7.14.2) uzyskana na podstawie danych projektu PK
pokazuje podobny obraz, choć prognozowane zagęszczenie populacji w Tatrach osiąga średnie wartości, co być
może związane jest z małą liczbą zinwentaryzowanych
powierzchni w tym makroregionie. Większość dotychczasowych danych dotyczących zagęszczenia populacji
sóweczki w polskiej części Karpat pochodzi z pasm zachodniej części Karpat – Pieniny, Gorce, Beskid Wyspowy – i waha się w relatywnie wąskim zakresie od 1,1 do
2,2 pary/10 km2 (Sobol 2002; Ciach 2005; Kajtoch 2006;
Ciach, Czyżowicz 2014). Powyższe wartości są ok. 2–4krotnie wyższe od średniego zagęszczenia uzyskanego
dla całych Karpat. Trzeba jednak pamiętać, że pochodzą
głównie z parków narodowych, gdzie ze względu na lepiej zachowany stan siedlisk zagęszczenia sóweczki są
zapewne wyższe niż w lasach gospodarczych. Zagęszcze-

nie odnotowane w Beskidzie Żywieckim, na powierzchni obejmującej zarówno lasy gospodarcze, jak i rezerwaty, było zbieżne z wynikami projektu PK i wynosiło 0,6
pary/10  km2 (Ciach M. – dane niepubl.). Niższe w porównaniu z Beskidami Zachodnimi zagęszczenia notowano
w Magurskim Parku Narodowym (Beskidy Środkowe) –
0,2 pary/10 km2 (Naturski 2001), oraz w lasach Pogórza
Przemyskiego – 0,4–0,5 pary/10 km2 (Bylicka 2011), i są
one zbliżone do wartości uzyskanych w ramach projektu
PK. Lokalnie zagęszczenia populacji mogą być wyraźnie
wyższe, co stwierdzono zarówno poza Karpatami – np.
4,5 pary/10 km2 w Parku Narodowym Gór Stołowych,
a na dokładniej badanej części obszaru nawet 7,1 pary/
10  km2 (Mikusek 2001), oraz w samych Karpatach, gdzie
na stosunkowo niewielkiej (10 km2) powierzchni siedlisk optymalnych w Babiogórskim Parku Narodowym

Ryc. 7.14.1. Rozmieszczenie sóweczki w okresie lęgowym (lata 2000–2015), w siatce kwadratów 10×10 km.
Fig. 7.14.1. Breeding distribution of the Eurasian Pygmy-owl (years 2000–2015) in a grid of 10×10 km squares.

Ryc. 7.14.2. Prognozowane zagęszczenie populacji lęgowej sóweczki.
Fig. 7.14.2. Predicted breeding population density of the Eurasian Pygmy-owl.
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Tab. 7.14.1. Liczba zinwentaryzowanych powierzchni 2×2 km (N) i parametry populacji sóweczki w polskiej części Karpat. R – rozpowszechnienie – procent powierzchni, na których stwierdzono gatunek. Zagęszczenie i liczebność populacji w poszczególnych makroregionach i w całym
regionie – wartość szacowana z dolną (DPU) i górną (GPU) granicą 95-procentowego przedziału ufności. Zagęszczenia podano na powierzchnię
leśną Łańcuch Tatrzański i Obniżenie Orawsko-Podhalańskie potraktowano w analizach łącznie, ze względu na niewielką liczbę obserwacji.
Table 7.14.1. Number of 2×2 km census plots (N) and parameters of the Eurasian Pygmy-owl’s population in the Polish Carpathians. R – occupancy
– percentage of plots in which the species was observed. Density (2) and population numbers (3) in each of the macroregions (1) and in the whole
region (5) – an estimate (4) with the lower (DPU) and upper (GPU) 95% confidence interval limit. The densities are per forest area.
Zagęszczenie [par/10 km2] (2)
Region (1)

Liczebność [par] (3)

N

R [%]

Wartość
szacowana (4)

DPU

GPU

Wartość
szacowana (4)

DPU

GPU

Beskidy Lesiste

51

25

0,9

0,8

1,1

150

130

170

Beskidy Środkowe

29

7

0,2

0,1

0,2

20

20

30

Beskidy Zachodnie

101

19

0,5

0,4

0,5

120

110

130

Łańcuch Tatrzański

4

25

Obniżenie Orawsko-Podhalańskie

8

50

1,3

0,9

2,0

40

20

60

Pogórze Środkowobeskidzkie

53

9

0,4

0,3

0,6

70

50

110

Pogórze Zachodniobeskidzkie

14

0

b.d.

b.d.

b.d.

b.d

b.d

b.d

polska część Karpat (5)

260

17

0,5

0,4

0,7

400

320

490

stwierdzono 6,5 pary/10 km2 (Łanocha 2001). Podobnie
wysokie zagęszczenia podawał Pačenovský (1996) ze
słowackiej części Karpat – w paśmie Wołoskich Wierchów wykazał on nawet 7,5 pary/10 km2. Powyższe wyniki wskazują, że w siedliskach optymalnych sóweczka
może osiągać wysoką liczebność.

Trend populacji
Trend liczebności populacji sóweczki w polskiej części
Karpat można obecnie uznać za wzrostowy, choć wnioskowanie o nim jest utrudnione ze względu na brak długoterminowych danych o zmianach liczebności w skali całego regionu. Dane lokalne (np. Ciach, Czyżowicz 2014),
a także silny wzrost liczby spotkań sóweczki w Karpatach,
choć częściowo odzwierciedlają zwiększone zainteresowanie tym gatunkiem, sugeruje jednak wzrost liczebności
w ostatnich 30 latach. Podobny wniosek formułowany jest
dla całej Polski (Stawarczyk i in. 2007), a wzrost liczebności lub zasiedlanie nowych terenów odnotowano także
w niektórych krajach europejskich (Mikkola, Sackl 1997;
BirdLife International 2015).

Ocena stanu rozpoznania
Rozpoznanie rozmieszczenia i liczebności populacji sóweczki należy obecnie uznać za dobre – dane projektu
PK umożliwiły poznanie występowania tego gatunku
w całym paśmie polskich Karpat. Długoterminowy trend
populacji regionalnej rozpoznany jest słabo, ze wzglę-

du na brak systematycznie prowadzonych badań monitoringowych – dane zebrane w ramach projektu PK to
pierwsze ogólnoregionalne dane, które można traktować
jako referencyjne. Wymagania siedliskowe oraz biologia
lęgowa tego gatunku rozpoznane są w stopniu umiarkowanym – aspekty te nie były dotychczas przedmiotem
szczegółowych badań w polskiej części Karpat. Na temat
sóweczki istnieje jednak dość obszerna literatura pochodząca zarówno z Polski (np. Mikusek 2001; Sikora i in.
2011), jak i innych krajów europejskich (np. Mikkola
1983; Strøm, Sonerud 2001; Pačenovský, Šotnár 2010;
Barbaro i in. 2016).

2. Wybiórczość siedliskowa
Sóweczka to gatunek borealno-górski, wyraźnie związany z lasami iglastymi. W Europie zasiedla głównie
drzewostany świerkowe lub jodłowe, często również lasy
mieszane, rzadziej liściaste z istotną domieszką drzew
iglastych (Mikkola 1983; Holt i in. 1999). Gatunek wyraźnie preferuje świerka, choć w niektórych populacjach,
mimo dostępności borów świerkowych, zasiedla drzewostany mieszane z dominującą jodłą (Barbaro i in. 2016).
W warunkach Polski sóweczka występuje w drzewostanach iglastych, w obszarach górskich głównie świerkowych (Mikusek 2001), na niżu niekiedy w sosnowych
z domieszką świerka (np. Bory Dolnośląskie; Mikusek
2001) lub w mozaice borów i drzewostanów liściastych
(Domaszewicz 1997; Tumiel i in. 2013). Silną preferencję
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Wysokogórskie bory świerkowe Beskidów Zachodnich stanowią jedną z najistotniejszych ostoi sóweczki w regionie polskich Karpat
(fot. Tomasz Wilk).

drzewostanów świerkowych potwierdza również fakt
najczęstszego lokalizowania dziupli lęgowych właśnie
w świerku (np. Mikkola 1983; Mikusek 2001; Henrioux
i in. 2003; Pačenovský, Šotnár 2010). Istotnymi czynnikami warunkującymi występowanie sóweczki są struktura gatunkowa i wiek drzewostanu, a także obecność
terenów otwartych i podmokłych (Mikkola 1983; Strøm
i Sonerud 2001; Barbaro i in. 2016). Gatunek preferuje
fragmenty drzewostanów o zróżnicowanej strukturze
wiekowej, jednak takie, w których obecne są płaty starszych drzewostanów, pełniących zapewne funkcje żerowisk, a także oferujących miejsca lęgowe. Preferowanie
starszych drzewostanów potwierdzają dane z Gór Stołowych, gdzie średni wiek płatów, w których znajdowały się
drzewa z gniazdami, wynosił ok. 98 lat i był o 25 lat wyższy niż wiek pozostałych fragmentów (Mikusek 2001).
Choć gniazda są lokalizowane wewnątrz drzewostanów
(Henrioux i in. 2003), to na obecność sóweczki pozytywnie wpływa również obecność stref ekotonowych,
śródleśnych polan i innych terenów otwartych (Strøm,
Sonerud 2001; Pačenovský, Šotnár 2010). Gatunek ten
zajmuje często terytoria, w których obecne są silnie uwilgotnione mikrosiedliska – torfowiska, źródliska, młaki,
cieki wodne (np. Mikkola 1983; Domaszewicz 1997;
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Tumiel i in. 2013). Przykładowo w populacji słowackiej
połowa gniazd sóweczki (N=22) położona była nie dalej
niż 100  m od strumieni lub źródlisk (Pačenovský, Šotnár
2010). Preferencja starszych fragmentów drzewostanów
oraz stref ekotonowych związana jest prawdopodobnie
z większą dostępnością w takich miejscach ofiar sóweczki, do których należą głównie drobne ptaki (Strøm, Sonerud 2001). Preferowanie stref ekotonowych związane jest
również ze strategią łowiecką tego gatunku, który podczas polowania korzysta głównie ze wzroku (Härmä i in.
2011) i w otwartych miejscach może łatwiej wypatrzyć
ofiarę (Barbaro i in. 2016). Wybiórczość siedliskowa sóweczki powoduje, że w lasach borealnych gatunek ten
jest uważany za wskaźnik wysokiej różnorodności gatunkowej ptaków leśnych, co związane jest z preferowaniem
dojrzałych i zróżnicowanych strukturalnie drzewostanów
zasobnych w dziuple (Pakkala i in. 2014).
Analiza wymagań siedliskowych sóweczki w polskich
Karpatach, oparta na danych projektu PK, wykazała, że
w skali krajobrazowej kluczowymi zmiennymi wpływającymi na występowanie tego gatunku są parametry opisujące lasy iglaste (Ryc. 7.14.4, 7.14.5). Zagęszczenie tego
gatunku rośnie wraz ze wzrastającym udziałem lasów
szpilkowych na powierzchni, co znajduje odzwierciedle-
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Ryc. 7.14.3. Rozmieszczenie wysokościowe sóweczki: (1) – procentowy udział punktów obserwacyjnych zasiedlonych przez gatunek
(słupki); (2) – liczba skontrolowanych punktów obserwacyjnych
(punkty).
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Fig. 7.14.4. Importance of the most significant environmental variables
in a model describing the spatial variation of the Eurasian Pygmy-owl’s
population density at a landscape level; (1) – decrease of the model fit.
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nie w najwyższych wartościach zagęszczenia populacji
w zachodniej części Karpat, gdzie takie drzewostany dominują. Sóweczka licznie występuje również w wyspach
lasów iglastych, szczególnie tych o powierzchni powyżej
3 km2, a preferencja ta prawdopodobnie dotyczy głównie
płatów drzewostanów iglastych rozmieszczonych w lasach mieszanych Beskidów Lesistych, gdzie zagęszczenia
tego gatunku również były wysokie (Ryc. 7.14.2). Preferowanie przez sóweczki płatów drzewostanów o urozmaiconym kształcie sugeruje częstsze występowanie w lasach z łatwiejszym dostępem do terenów otwartych oraz
obecnością długiej linii ekotonowej, co znajduje potwierdzenie w liczniejszym występowaniu tego gatunku na

0. 1 4

0

Ryc. 7.14.4. Ważność najistotniejszych zmiennych środowiskowych
w modelu opisującym przestrzenne zróżnicowanie zagęszczenia
populacji sóweczki na poziomie krajobrazowym.
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Fig. 7.14.3. Altitudinal distribution of the Eurasian Pygmy-owl: (1)
– percentage of survey points occupied by the species; (2) – number of
observation points (dots); (3) – altitude (mamsl).

powierzchniach z rosnącym udziałem łąk. Gatunek ten
unika obszarów o urozmaiconej rzeźbie terenu, a jego zagęszczenie jest wyraźnie ujemnie skorelowane ze wzrastającym poziomem natężenia sztucznego oświetlenia, które jest miarą antropopresji (Ryc. 7.14.4, 7.14.5). Wyniki
analizy wymagań siedliskowych wykonanej na poziomie
punktów obserwacyjnych wykazały, że występowanie sóweczki było pozytywnie związane z zasobnością martwego drewna leżącego (Ryc. 7.14.6a) oraz udziałem świerka i jodły (Ryc. 7.14.6b). Ponadto, w lasach zasobnych
w martwe drewno prawdopodobieństwo występowania
było znacznie wyższe w drzewostanach iglastych niż w lasach o niskim udziale świerka i jodły. Wybieranie miejsc
z wyższymi zasobami martwych drzew odzwierciedla
ogólnie wyższy poziom naturalności takich fragmentów
lasu, a w konsekwencji prawdopodobnie bogatsze zasoby
żerowiskowe i większą liczbę potencjalnych miejsc lęgowych (Ciach 2011). Występowanie sóweczki negatywnie
związane było natomiast z liczbą grubych drzew, o pierśnicy powyżej 50 cm, co być może odzwierciedla fakt, że
preferowane przez ten gatunek drzewostany świerkowe
rzadko zasobne są w takie drzewa. Żadna z pozostałych
zmiennych nie wpływała znacząco na prawdopodobieństwo występowania tego gatunku (Zał. 4).
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Ryc. 7.14.5. Przebieg zależności zagęszczenia populacji sóweczki od najistotniejszych zmiennych środowiskowych na poziomie
krajobrazowym.
Fig. 7.14.5. Relationship between the Eurasian Pygmy-owl’s population density and the most significant environmental variables
at a landscape level.
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Ryc. 7.14.6. Zmienne siedliskowe istotnie wyjaśniające występowanie sóweczki na poziomie punktu obserwacyjnego. Zależność prawdopodobieństwa występowania od: a – zasobności leżącego, wielkogabarytowego martwego drewna (zależność wykreślona dla średniego
udziału świerka i jodły wynoszącego 50%). Punkty – średnia, wąsy – zakres 1 błędu standardowego; b – średniego udziału świerka i jodły
w drzewostanie.
Fig. 7.14.6. Significant environmental predictors of the Eurasian Pygmy-owl’s occurrence at the level of observation point. Relationship between the
probability of occurrence (2) and following factors: a – amount of large, lying deadwood (1) (relationship presented for 50% mean share of spruce
and fir). Points – mean, whiskers – standard error. b – amount of spruce and silver fir in the forest stand (1).

Średnia wielkość areału osobniczego w badaniach
radiotelemetrycznych populacji norweskiej wyniosła
2,4 km2 (zakres 0,5–6,2) (Strøm, Sonerud 2001), a badania w populacji szwedzkiej dały podobne wartości –
2,2  km2 (zakres 0,4–2,5 km2) (Kullberg 1995). W populacji francuskiej areał osobniczy samców znakowanych
radiotelemetrycznie wynosił 0,67 km2 (zakres 0,46–
0,98) (Barbaro i in. 2016). W krajowych warunkach
w populacji sudeckiej dystans między zajętymi gniazdami wynosił średnio 1660  m (Mikusek 2001), natomiast
w populacji francuskiej było to jedynie 817  m (±342)
(Barbaro i in. 2016). Mimo znacznej wielkości terytoriów lęgowych sóweczki sporadycznie może dochodzić
do gniazdowania sąsiednich par w stosunkowo małej
odległości. Potwierdzeniem są doniesienia o jednoczesnym zajmowaniu gniazd odległych o 250 i 500  m (np.
Pačenovský, Šotnár 2010).

3. Zagrożenia
Stan populacji sóweczki w Karpatach można uznać za zadowalający, a gatunek ten najprawdopodobniej wzrasta
liczebnie w regionie. Jednak preferowanie borów świerkowych jako siedlisk lęgowych w połączeniu ze stale
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zmniejszającymi się zasobami tego biotopu w regionie
wymusza traktowanie sóweczki jako gatunku potencjalnie zagrożonego spadkiem liczebności populacji w dłuższej perspektywie czasowej. Karpacka populacja sóweczki zagrożona jest głównie przez:

Zmniejszanie się powierzchni siedlisk lęgowych
Zmniejszanie się powierzchni drzewostanów świerkowych, szczególnie tych współtworzących lasy regla dolnego, jest wynikiem aktualnie postępującego procesu zamierania świerczyn (często o sztucznym pochodzeniu),
indukowanego ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi
i zanieczyszczeniem powietrza (Holeksa, Szwagrzyk
2004; Grodzki 2004, 2007; Grodzki i in. 2014; Loch, Armatys 2014). Zanik drzewostanów świerkowych jest także wynikiem szeroko zakrojonych, planowych działań
przebudowy świerczyn w kierunku drzewostanów o dominującym udziale jodły i buka (np. Anonymous 2009).
Oba te procesy powodują zmniejszanie się powierzchni
borów świerkowych w Karpatach, w tym szczególnie starych, ponadstuletnich drzewostanów, które są kluczowe
dla występowania sóweczki. W konsekwencji, w przyszłości najprawdopodobniej zmniejszy się dostępność
właściwych temu gatunkowi biotopów, szczególnie w zachodniej części polskich Karpat, co stanowi dla sóweczki
realne zagrożenie.

Spadek jakości siedliska lęgowego
Zagrożenie to nasila się głównie w warunkach wzrostu
intensywności prowadzonej gospodarki leśnej, która powoduje zmniejszenie zróżnicowania naturalnej, pionowej i poziomej struktury lasu, co nie sprzyja obecności
sóweczki (Mikusek 2004b, 2005). Niekorzystna dla tego
gatunku jest zwłaszcza eliminacja starych drzew, w tym
drzew dziuplastych (szczególnie z dziuplami dzięcioła dużego i trójpalczastego), drzew zamierających i martwych
oraz złomów i wykrotów (Mikusek 2005; Zawadzka, Figarski 2013). Na sóweczkę negatywnie oddziałuje także
zmniejszenie powierzchni wielopiętrowych drzewostanów w wieku rębnym, a szczególnie przeszłorębnym,
oraz eliminacja miejsc podmokłych w lasach i zmniejszenie różnorodności gatunkowej drzewostanów (Mikusek
2004b; Zawadzka, Figarski 2013). W polskiej części Karpat czynniki te miały dotychczas mniejszą intensywność
niż w lasach niżowych, jednak wzrost ich nasilenia może
mieć negatywne konsekwencje dla populacji sóweczki.

Płoszenie ptaków w okresie lęgowym
Prowadzenie prac leśnych w rewirach gniazdowych i ich
bezpośredniej bliskości stanowi bezpośrednie zagrożenie
dla ptaków dorosłych i piskląt, mogące przyczyniać się do
płoszenia i w konsekwencji porzucania miejsc lęgowych
(Mikusek 2005; Zawadzka, Figarski 2013). Czynnik ten
może być szczególnie istotny w Karpatach, gdyż w tym
regionie brakuje stref ochronnych tworzonych wokół
gniazd (Wieczorek P., RDOŚ Kraków – dane niepubl.).
Płoszenie może być także powodowane obecnością turystów i innych osób, penetrujących intensywnie biotopy
gniazdowe w okresie lęgowym (Mikusek 2005).

Drapieżnictwo wrogów naturalnych
Sóweczka, jako najmniejsza z europejskich sów, ma wielu naturalnych wrogów. Do najważniejszych należą większe gatunki sów, głównie puszczyk zwyczajny, puszczyk
uralski i puchacz, a także dzienne ptaki szponiaste, które
mogą polować na ten gatunek (Pačenovský 1995; Mikusek 2005). Ponadto gniazda tego gatunku mogą być potencjalnie plądrowane przez kunę leśną.

tego gatunku w perspektywie długoterminowej. Najistotniejsze działania ochronne powinny być nakierowane
na zachowanie odpowiedniej powierzchni i jakości biotopów tego gatunku oraz zapewnienie ptakom spokoju
w miejscu gniazdowania.

Cel I. Zapewnienie dostępności siedlisk o odpowiedniej strukturze i jakości
Działanie I.1. Trwałe wyłączenie z zagospodarowania
(ochrona bierna) przynajmniej 10% powierzchni leśnej
nadleśnictwa, obejmującej m.in. miejsca o najwyższej
jakości potencjalnych siedlisk lęgowych sóweczki w obrębie każdego z karpackich nadleśnictw.
Działanie I.2. Zapisy planów urządzenia lasu i uproszczonych planów urządzenia lasu powinny gwarantować,
że w lasach karpackich powierzchnia odpowiednich dla
sóweczki siedlisk, w szczególności górnoreglowych borów świerkowych, w kolejnych okresach planistycznych
nie będzie się zmniejszała.
Działanie I.3. W planowanych składach gatunkowych
drzewostanów regla dolnego i piętra pogórzy należy
przewidzieć udział świerka w formie domieszki, tak aby
duże powierzchnie lasów nie były go całkowicie pozbawione (do poziomu wyznaczonego względami siedliskowymi). Ponadto, w drzewostanach, na siedliskach
właściwych świerkowi, udział tego drzewa powinien być
utrzymany na możliwie wysokim poziomie, aby długoterminowo zapewnić odpowiedni biotop zespołowi
związanych z nim gatunków.

Cel II. Zaniechanie niepokojenia w miejscu gniazdowania w okresie lęgowym
Działanie II.1. Zaniechanie prowadzenia prac związanych z pozyskaniem drewna w okresie lęgowym w miejscach, gdzie stwierdzono obecność gatunku (wzrokowe
i słuchowe stwierdzenia ptaków dorosłych) w potencjalnym siedlisku lęgowym.
Działanie II.2. Objęcie ochroną strefową miejsc rozrodu
– dziupli zasiedlonych przez sóweczkę.

Cel III. Ograniczenie ingerencji w dynamikę zespołu
drapieżników stanowiących potencjalne zagrożenie

4. Metody ochrony
Mimo że sóweczka nie jest obecnie gatunkiem zanikającym w polskich Karpatach, wskazane jest zaplanowanie
i wdrożenie w regionie działań zabezpieczających status

Działanie III.1. Zaniechanie wprowadzania sztucznych
miejsc lęgowych (skrzynki, platformy, kosze) dla gatunków sów mogących stanowić naturalne zagrożenie (przede wszystkim puszczyków Strix spp.) w lasach Karpat,
zwłaszcza w siedliskach, gdzie występuje sóweczka.
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Rozdział 7.15

Włochatka
Aegolius funereus
Krzysztof Kus, Katarzyna Turzańska

1. Występowanie gatunku
Rozmieszczenie
Włochatka Aegolius funereus (Linnaeus, 1758) to gatunek o borealnym typie rozmieszczenia, zasiedlający północną część Europy (Skandynawia, Rosja, Litwa, Łotwa,
Estonia), a w środkowej części kontynentu wszystkie
największe pasma górskie, jedynie lokalnie tworzący tam
populacje na niżu (Hagemeijer, Blair 1997; BirdLife International 2015). W paśmie Karpat występuje nierównomiernie – wyraźnie liczniej w jego północnej i północnowschodniej części (Hagemeijer, Blair 1997). Na Słowacji
gniazduje we wszystkich pasmach górskich (Pacenovsky
2002; Korňan 2015), w Czechach – w Beskidach (Kren
2000). Na Węgrzech włochatka jest lęgowa w Górach
Zemplińskich (Firmánszky, Frank 2000). Jest również
notowana w całych Karpatach ukraińskich, ale podawana jako rzadka (Skilśkyj i in. 2007; Matełeszko, Potisz
2011). W Rumunii sowa ta jest obecna w Karpatach
Marmarowskich (Ardelean, Beres 2000) i Górach Rodniańskich (Beres, Ardelean 2000). W Polsce włochatka
występuje lokalnie, a jej największe populacje znajdują
się w trzech regionach – w górach (Karpaty i Sudety), na
Pomorzu Wschodnim oraz na Podlasiu. Lokalnie rozpowszechniona jest również w większych kompleksach leśnych na Dolnym Śląsku, na Warmii, w Wielkopolsce i na
Lubelszczyźnie, praktycznie nie ma jej natomiast w centralnej części kraju (Domaszewicz i in. 2007; Mikusek,
Sikora 2013; Zawadzka, Figarski 2013; Anderwald 2014,
Flousek i in. 2015).
Prace terenowe wykonane w ramach projektu PK
wykazały obecność włochatki na 18% karpackich powierzchni 10×10 km (N=253, Ryc. 7.15.1). Frekwencja na
losowo wybranych powierzchniach 4×4 km, na których
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inwentaryzowane były sowy, wyniosła 37% (N=43), przy
czym była ona znacznie wyższa w pasie gór, gdzie stwierdzano ten gatunek średnio na co drugiej powierzchni,
natomiast w pasie pogórzy zajętych było jedynie 8%
powierzchni (Tab. 7.15.1). Uwzględniając zmienność liczebności włochatki w poszczególnych latach, obecność
w Karpatach odpowiednich siedlisk (Matuszkiewicz
2002) i występowanie w całym paśmie gór i pogórzy
karpackich gatunku parasolowego – dzięcioła czarnego
(Walasz, Mielczarek 1992; Jermaczek, Sikora 2007; patrz
również Rozdz. 7.19), należy przypuszczać, że jest ona
szerzej rozpowszechniona, niż prezentuje to mapa rozmieszczenia. Na niepełne rozpoznanie rozmieszczenia
mogła wpłynąć stosunkowo mała liczba skontrolowanych powierzchni przeznaczonych do inwentaryzacji
sów, szczególnie we wschodniej części regionu. Potwierdza to zarówno mapa prognozowanych zagęszczeń
przygotowana na podstawie wyników projektu PK (Ryc.
7.15.2), jak i dane literaturowe, wykazujące włochatkę
w większości mezoregionów polskiej części Karpat. Gatunek ten podawany był z Pogórza Przemyskiego i Gór
Sanocko-Turczańskich (Kunysz 2010b, c; Bylicka 2011),
Pogórza Strzyżowskiego (Pitucha, Wojton 2013) oraz
pogórzy Wielickiego i Wiśnickiego, a także z Bieszczad
(Kunysz 2010a), Beskidu Niskiego (Stój 2010), B. Sądeckiego (Zawadzka, Figarski 2013), B. Śląskiego (Król
2010; Mysłajek i in. 2011; Jagiełko, Wiśniewski 2012a),
B. Żywieckiego wraz z Babią Górą (Ciach 2010a, b; Mysłajek i in. 2011) i B. Wyspowego (Kajtoch 2006, 2010;
Kajtoch i in. 2008), Pienin (Ciach, Czyżowicz 2014),
Gorców (Armatys 2010), Tatr (Cichocki i in. 2004; Cichocki 2010b) i Kotliny Orawsko-Nowotarskiej (Cichocki 2010a). W górach gatunek ten jest związany przede
wszystkim z wielkopowierzchniowymi buczynami, występuje również w borach świerkowych i lasach mieszanych (Zawadzka, Figarski 2013), co sprawia, że zasiedla

zarówno zachodnią część regionu, gdzie dominują lasy
szpilkowe, jak i wschodnią, z przewagą lasów liściastych i mieszanych. Jednocześnie warto zwrócić uwagę,
że znaczna część osobników wykazujących zachowania
terytorialne może nie przystępować do lęgów (Hakkarainen, Korpimäki 1998; Mikusek 2012; Korpimäki, Hakkarainen 2012). Obecnie wykazano wielokrotnie wyższe
rozpowszechnienie gatunku niż w latach 1985–1991
(Walasz, Mielczarek 1992), kiedy to stwierdzono włochatkę jedynie na 4 polach atlasowych w polskiej części
Karpat. Może to wynikać zarówno ze wzrostu liczebności tego gatunku, jak i wyższego poziomu wiedzy o jego
rozmieszczeniu, będącego skutkiem intensyfikacji prac
terenowych i powszechnego stosowania stymulacji głosowej. Zasięg występowania w polskiej części Karpat na
podstawie danych projektu PK oszacowany został na
11 590 km2, natomiast obszar zajmowany to 2550 km2.
W polskich Karpatach włochatka zasiedla stosunkowo szeroki przedział wysokości – na podstawie pionowego rozmieszczenia zasiedlanych miejsc można
wnioskować, że najczęściej gniazduje ona na wysokości

800–1050  m n.p.m. Potwierdzają to dane projektu PK,
które wskazują, że gatunek rzadko występuje poniżej
700  m n.p.m. (Ryc. 7.15.3). W źródłach literaturowych
najniższe stwierdzenia włochatki podawane są z Pogórza
Przemyskiego: 260  m n.p.m. (Bylicka 2011), a najwyżej
słyszana była w Tatrach, gdzie występuje do ok. 1400  m
n.p.m. (Cichocki i in. 2004). Stwierdzenia odzywających
się samców zebrane w ramach Atlasu Sów Polski (SOS
– dane niepubl.) pochodzą z wysokości od 551  m n.p.m.
w Beskidzie Śląskim do 1281  m n.p.m. w Beskidzie Żywieckim (N=36). W Bieszczadach Zachodnich i Beskidzie Wyspowym była notowana do 1000  m n.p.m. (Ćwikowski 1996b; Kajtoch 2006), a w Gorcach do 1300  m
n.p.m. (Domaszewicz i in. 2007). Dane wysokościowe
w większości pokrywają się z zasięgiem dolnego regla
porośniętego przez żyzną buczynę karpacką w całych Beskidach (500–1200  m n.p.m.), a w Beskidach Zachodnich
(1150–1350 n.p.m.) czy Tatrach (1250–1550  m n.p.m.),
również z wyższym piętrem reglowym, porośniętym
przez górnoreglową świerczynę karpacką (Matuszkiewicz 2002). Po słowackiej stronie Tatr gatunek preferuje
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strefę pomiędzy 1000 i 1300  m n.p.m. (Mošansky 1974
za: Cichocki i in. 2004; Cichocki i in. 2004), a sięga nawet
1430  m n.p.m. (Klima 1959). W Karkonoszach gniazduje
pomiędzy 500 a 1360  m n.p.m. (Flousek, Gramsz 1999;
Gramsz 2003; Flousek i in. 2015), w masywie Śnieżnika
do 1150  m n.p.m. (Mikusek 2004b). W Alpach zazwyczaj
stwierdzano ją pomiędzy 1000 a 1800  m n.p.m. (Scherzinger 1981).
W Polsce większa część populacji włochatki uznawana jest za osiadłą, można więc sądzić, że rozmieszczenie w okresie pozalęgowym jest zbliżone do lęgowego,
choć niewiele danych potwierdza zajmowanie terytoriów przez cały rok. Liczba jesienno-zimowych stwierdzeń w Karpatach jest znikoma, ale odzwierciedla to
raczej trudności w wykrywaniu włochatki poza okresem
lęgowym, a nie rzeczywistą nieobecność tego gatunku.

W monograficznym opracowaniu Walasza (2000) brak
stwierdzeń zimowych, ale w okresie jesienno-zimowym stwierdzono ją m.in. w Pieninach – 26.10.2001
i 1.03.2002, w Bieszczadach – 1.02.2004 (Ciach M.
– dane niepubl.), na Pogórzu Wiśnickim – 20.02.2005
i 15.02.2006 (Kajtoch Ł. – dane niepubl.), oraz w Beskidzie Śląskim – 9.12.2014 (S. Rubacha i in. – dane niepubl.). Niejasny jest jednak status takich obserwacji
– mogły to być zarówno ptaki zimujące, stacjonarne, jak
i przybyłe na lęgowiska z innych rejonów. W masywie
Harz w środkowych Niemczech samce włochatek wykazywały przywiązanie do terenów lęgowych, podczas
gdy samice w okresach niedoboru pokarmu migrowały
na większe odległości (Schwertfegers 1997). Na Słowacji
włochatkę uważa się za osiadłą (Pacenovsky 2002), podobnie w Czechach (Kren 2000).

Ryc. 7.15.1. Rozmieszczenie włochatki w okresie lęgowym (lata 2000–2015), w siatce kwadratów 10×10 km.
Fig. 7.15.1. Breeding distribution of the Boreal Owl (years 2000–2015) in a grid of 10×10 km squares.

Ryc. 7.15.2. Prognozowane zagęszczenie populacji lęgowej włochatki.
Fig. 7.15.2. Predicted breeding population density of the Boreal Owl.
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Tab. 7.15.1. Liczba zinwentaryzowanych powierzchni 4×4 km (N) i parametry populacji włochatki w polskiej części Karpat. R – rozpowszechnienie – procent powierzchni, na których stwierdzono gatunek. Zagęszczenie i liczebność populacji w poszczególnych makroregionach
i w całym regionie – wartość szacowana z dolną (DPU) i górną (GPU) granicą 95-procentowego przedziału ufności. Zagęszczenia podano na
powierzchnię leśną. b.d. – brak danych, oszacowanie wartości parametru nie było możliwe.
Table 7.15.1. Number of 4×4 km census plots (N) and parameters of the Boreal Owl’s population in the Polish Carpathians. R – occupancy – percentage of plots in which the species was observed. Density (2) and population numbers (3) in each of the macroregions (1) and in the whole region (5)
– an estimate (4) with the lower (DPU) and upper (GPU) 95% confidence interval limit. The densities are per forest area. b.d. – no data, estimation of
the parameter was not possible.
Zagęszczenie [par/10 km2] (2)
Region (1)

N

R [%]

Wartość
szacowana (4)

DPU

GPU

Liczebność [par] (3)
Wartość
szacowana (4)

DPU

GPU

Beskidy Lesiste

8

25

0,3

0

0,8

40

0

120

Beskidy Środkowe

4

25

0,3

0

0,6

30

0

60

Beskidy Zachodnie

18

61

2,0

0,6

3,3

360

120

600

Łańcuch Tatrzański

0

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.
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polska część Karpat (5)

Liczebność

Zagęszczenie

W polskich Karpatach włochatka jest gatunkiem nielicznym. Na podstawie danych projektu PK, jej liczebność
oszacowano na 460 (220–690) terytoriów, przy czym najliczniejsza populacja zasiedla Beskidy Zachodnie, gdzie
może znajdować się 360 (120–600) teryt. (Tab. 7.15.1).
Potwierdzeniem kluczowej roli tego makroregionu dla
włochatki są dane literaturowe – przykładowo na Babiej
Górze może gniazdować 8–13 par (Ciach 2010a), w OSOP
Beskid Żywiecki 6–20 par (Ciach 2010b), a w Gorcach
15–30 par (Armatys 2010). Szacunki liczebności wyliczone na podstawie danych projektu PK wykazały dla
pozostałych makroregionów wyraźnie mniejsze populacje: w Beskidach Lesistych, Środkowych i na Pogórzu
Środkowobeskidzkim liczą one od ok. 20 do 40 terytoriów (Tab. 7.15.1). Ze względu na niedostatek danych nie
było możliwe określenie liczebności w Tatrach, Obniżeniu Orawsko-Podhalańskim i na Pogórzu Zachodniobeskidzkim. Dane literaturowe wskazują, że np. w Tatrach
może gniazdować 20–50 par (Cichocki 2010b). Liczebność włochatki w Polsce szacowana jest na 1200–2400
terytoriów (Chodkiewicz i in. 2015). W Karpatach dotychczas podawano w przybliżeniu 200–300 teryt. (Mikusek, Sikora 2004), ale aktualna ocena na podstawie
danych z projektu PK wskazuje, że może ona być nawet
dwukrotnie wyższa i obecnie w lasach karpackich może
występować od 20 do 30% krajowej populacji włochatki.
Należy pamiętać, że liczebność tego gatunku może podlegać silnym fluktuacjom związanym z dostępnością pokarmu (Sikora, Mikusek 2005).

W polskiej części Karpat, w latach badań projektu PK,
włochatki osiągały zagęszczenie 0,9 (0,4–1,3) teryt./
10  km² powierzchni leśnej (Tab. 7.15.1), przy czym trzeba podkreślić, że wartości te odnoszą się do przeciętnego
zagęszczenia w skali całego regionu. Analiza zagęszczeń
makroregionalnych wykazała, że gatunek ten najliczniej
występuje w Beskidach Zachodnich. W pozostałych regionach uzyskane wartości zagęszczenia były wyraźnie
niższe lub, ze względu na zbyt małą liczbę danych, nie
udało się oszacować tego parametru (patrz Tab. 7.15.1),
pomimo obecności odpowiednich siedlisk dla włochatki.
Przyczyną takiego obrazu może być słabsze rozpoznanie
niektórych makroregionów, wynikające z mniejszej liczby skontrolowanych powierzchni próbnych. Potwierdza
to mapa prognozowanych zagęszczeń (Ryc. 7.15.2), która
wskazuje stosunkowo wysokie wartości tego parametru
m.in. w Tatrach i Beskidach Lesistych – a więc makroregionach rozpoznanych słabo w ramach projektu PK.
Równocześnie trzeba zauważyć, że w Beskidach Lesistych
i Beskidach Środkowych wysoką liczebność notuje puszczyk uralski (Kunysz 2010a; Stój 2010; dane projektu PK),
będący naturalnym wrogiem włochatki (Mikkola 1983;
Korpimäki, Hakkarainen 2012), co może wpływać na jej
niższą liczebność w tym rejonie. Oszacowane średnie zagęszczenie w Beskidach Zachodnich (ok. 2 teryt./10 km2)
jest porównywalne z danymi literaturowymi podawanymi
dla poszczególnych pasm zlokalizowanych w tym makroregionie: dla Pienin 0,9–2,2 teryt./10 km² (Ciach 2014),
dla Gorczańskiego Parku Narodowego 2,2 teryt./10 km²
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W polskiej części Karpat włochatka zasiedla najchętniej dojrzałe drzewostany iglaste i mieszane, położone w pobliżu terenów otwartych
(fot. Tomasz Wilk).

(Sobol 2002 za: Ciach 2014) i dla Beskidu Wyspowego
1,4–1,9 teryt./10 km² (Kajtoch 2006). Wyjątkowo wysokie zagęszczenie – 4,7 teryt./10 km² – stwierdzono w Babiogórskim Parku Narodowym (Łanocha 2001 za: Ciach
2014), jednak było ono obliczone dla małej powierzchni
próbnej. Na pogórzach włochatka występowała mniej
licznie: na Pogórzu Wiśnickim i Wielickim w zagęszczeniu 0,3–0,7 teryt./10 km² (Kajtoch 2006), na Pogórzu
Przemyskim 0,8–0,9 teryt./10 km² (Bylicka 2011), a na
Pogórzu Strzyżowskim 1,5 teryt./10 km² (Pitucha, Wojton 2012). W niektórych pasmach górskich Europy zagęszczenie włochatki osiąga znacznie wyższe wartości,
wahając się od 2,8 teryt./10 km² w Górach Dynarskich
(Vrezec 2003) poprzez 6,8–11 teryt./10 km² w łańcuchu
Rudaw Słowackich (Pacenovsky 2002), 6,9 teryt./10  km²
w bułgarskich górach Pirin (Shurulinkov i in. 2003) po
7,1–8,3 teryt./10  km² w środkowej Serbii (Rajković i in.
2012), choć niektóre z tych wartości mogą dotyczyć małych powierzchni próbnych zlokalizowanych w optymalnych siedliskach, nie powinny więc być porównywane
z zagęszczeniami wyliczonymi w ramach projektu PK.
Porównawcze dane pochodzące z innych rejonów Polski dotyczą zagęszczeń dla stosunkowo niewielkich po-
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wierzchni próbnych i mieszczą się w przedziale 0,3–6
teryt./10 km² powierzchni całkowitej, z reguły osiągając
wartości w zakresie 1–3 teryt./10  km² (Błaszczyk 1999 za:
Mikusek, Sikora 2013; Kościelny, Belik 2005; Stachyra i in.
2005; Grzywaczewski i in. 2009; Mikusek 2012; Mikusek,
Sikora 2013; Tumiel i in. 2013; Flousek i in. 2015). Populacje górskie włochatki najprawdopodobniej w mniejszym
stopniu niż nizinne podlegają rokrocznym wahaniom liczebności uzależnionym od dostępności pokarmu (Mikkola 1983; Mikusek, Sikora 2013; Flousek i in. 2015).

Trend populacji
Brak powtarzanych cenzusów w polskich Karpatach
uniemożliwia określenie regionalnego trendu populacyjnego włochatki. Dodatkowym utrudnieniem są fluktuacje liczebności związane z dostępnością pokarmu, choć
w porównaniu z populacjami z północy kraju populacje
południowe winny być bardziej stabilne (Mikkola 1983;
Mikusek, Sikora 2013). Obecne wyniki wskazują na
znaczny wzrost liczby stwierdzeń w porównaniu z danymi z lat 80. XX wieku (Walasz, Mielczarek 1992), jednak
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Fig. 7.15.3. Importance of the most significant environmental variables in a model describing the spatial variation of the Boreal Owl’s
population density at a landscape level; (1) – decrease of the model fit.
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Włochatka jest leśnym gatunkiem sowy związanym
z dojrzałymi drzewostanami. Według literatury w Karpatach zajmuje wysokopienne buczyny z udziałem świerka i jodły oraz bory świerkowe i mieszane świerkowososnowe, na nizinach zaś bory sosnowe i świerkowe oraz
buczyny (Mikkola 1983; Ćwikowski 1996b; Snow, Perrins
1998; Mikusek 2004b; Ciach 2005; Kościelny, Belik 2005;
Sikora, Mikusek 2005; Stachyra i in. 2005). Najczęściej jej
rewiry rozmieszczone są w płatach starodrzewu w wieku co najmniej 80–100 lat, bowiem młodsze drzewostany są dużo rzadziej zasiedlane przez dzięcioła czarnego
(Kosiński, Kempa 2007; Kosiński i in. 2010), w którego
dziuplach włochatka zazwyczaj gniazduje. Ważnym elementem rewiru są niezalesione tereny łowieckie, takie
jak  halizny, zręby, młodniki, łąki i torfowiska; może także
polować wzdłuż brzegu lasu oraz wewnątrz luźnych, starszych drzewostanów (Sikora, Mikusek 2005; Rymešová
2006; Zawadzka, Figarski 2013). W Skandynawii, w la-
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2. Wybiórczość siedliskowa

2

lasy.igl

1 .0

Rozpoznanie rozmieszczenia i liczebności populacji włochatki w polskiej części Karpat należy uznać za słabe, co
wiąże się zarówno z brakiem długofalowych badań ukierunkowanych na ten gatunek, jak i ze specyfiką jego biologii i bardzo niską wykrywalnością podczas standardowych
kontroli terenowych. Biologia lęgowa również jest słabo
poznana, szczególnie w warunkach górskich. Wymagania siedliskowe populacji karpackiej są znane w stopniu
umiarkowanym, a wiedza o nich opiera się głównie na
stwierdzeniach odzywających się samców, nie zaś na charakterystyce potwierdzonych stanowisk lęgowych.

Ryc. 7.15.3. Ważność najistotniejszych zmiennych środowiskowych
w modelu opisującym przestrzenne zróżnicowanie zagęszczenia
populacji włochatki na poziomie krajobrazowym.
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może to być związane zarówno z większą aktywnością
obserwatorów i powszechnym stosowaniem symulacji głosowej, jak i wzrostem liczebności populacji włochatki w lasach karpackich. Wyniki prowadzonego od
2010 roku ogólnopolskiego Monitoringu Lęgowych Sów
Leśnych pokazują dużą zmienność liczebności tej sowy
w poszczególnych sezonach lęgowych (GIOŚ 2015). Badania prowadzone w Pieninach (Ciach 2005; Ciach, Czyżowicz 2014) wykazały natomiast podobną liczebność
gatunku w odstępie 10 lat, co sugeruje, że przynajmniej
w niektórych pasmach górskich, zwłaszcza tych objętych
ochroną w formie parków narodowych, populacje włochatki są stabilne.
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Ryc. 7.15.4. Przebieg zależności zagęszczenia populacji włochatki
od najistotniejszych zmiennych środowiskowych na poziomie krajobrazowym.
Fig. 7.15.4. Relationship between the Boreal Owl’s population density
and the most significant environmental variables at a landscape level.

tach niskich liczebności nornikowatych z rodzaju Microtus, żyjących na terenach otwartych, włochatki korzystają
z dostępności drobnych ssaków występujących w lasach,
takich jak nornica ruda Myodes glareolus czy ryjówka
aksamitna Sorex araneus (Korpimäki 1988). Gatunkiem
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zwornikowym dla włochatki jest dzięcioł czarny, którego dziuple sowa ta zasiedla. Dużo rzadziej gniazduje
w dziuplach naturalnych, wykorzystuje również budki
lęgowe (Mikkola 1983; Scherzinger 1981; Snow, Perrins
1998; Sikora, Mikusek 2005). Zwykle gniazduje wysoko,
w Lasach Lublinieckich zajęte dziuple lęgowe znajdowały
się na wysokości od 4 do 11  m (Kościelny, Belik 2005),
w Parku Narodowym Bory Tucholskie od 8 do 12  m
(Mikusek 2012). W Czechach najczęściej wykorzystuje
dziuple w bukach, świerkach i sosnach, na wysokości od
4 do 12  m (Kren 2000). W Dolinie Małej Łąki w Tatrach
stwierdzono przypadek lęgu zakończonego sukcesem
w dziupli usytuowanej w świerku, 95 cm nad ziemią,
w pobliżu szlaku turystycznego (dane Komisji Faunistycznej).
Analiza wymagań siedliskowych wykonana na poziomie krajobrazowym na podstawie danych projektu
PK wskazuje, że zagęszczenie włochatki w Karpatach
jest pozytywnie związane z udziałem lasów iglastych na
powierzchni, a gatunek ten wyraźnie liczniej występuje na powierzchniach z bardzo wysokim udziałem tego
siedliska, co sugeruje, że preferuje duże kompleksy leśne i raczej ich wnętrze niż strefę brzegową (Ryc. 7.15.3,
7.15.4). W konsekwencji włochatka wyraźnie liczniej zasiedla zachodnią część regionu, gdzie dominują siedliska
borowe. Nieco liczniej występuje w lasach iglastych, jeśli
znajdują się w nich niewielkie (do 1 km2) płaty lasów
liściastych. Wysokie zagęszczenia włochatki notuje się
również w wielkoobszarowych lasach liściastych Beskidów Lesistych, gdzie gatunek ten prawdopodobnie zasiedla płaty lasów iglastych o znacznej (powyżej 8 km2)
powierzchni. Włochatka unika małych lasów liściastych
oraz preferuje obszary położone relatywnie wysoko
n.p.m., co skutkuje znacznie rzadszym występowaniem
w pasie pogórzy niż gór (Ryc. 7.15.3, 7.15.4). Gatunek
ten najczęściej stwierdzany był na stokach o ekspozycji
południowo-zachodniej.
Wielkość terytorium bronionego przez samca w sezonie lęgowym wynosi zazwyczaj mniej niż 1 km2, ale tereny łowieckie są bardziej rozległe i ptaki mogą żerować
w promieniu ponad 2 km od gniazda. Odległość pomiędzy dwiema zajętymi dziuplami niekiedy nie przekracza
1–2 km (Mikkola 1983; Kościelny, Belik 2005; Sikora,
Mikusek 2005; Zawadzka, Figarski 2013), a w Parku Narodowym Bory Tucholskie było to 1,9–3,6 km (Mikusek
2012). W przypadku skrzynek lęgowych, szczególnie
w latach obfitujących w pokarm, może to być jedynie
50–300  m (Rymešová 2006 za: Dusik, Plesnik 1993),
a w Polsce dwie najbliżej położone zajęte dziuple dzieliło
zaledwie 25  m (Sikora, Mikusek 2005). Brakuje informa-
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cji o wybiórczości siedliskowej w okresie pozalęgowym,
choć ze względu na osiadłość włochatki można przyjąć,
że gatunek ten przebywa w siedliskach lęgowych przez
cały rok, być może dokonując przemieszczeń w okresach
niedostatku pokarmu.

3. Zagrożenia
Wobec braku informacji o trendzie populacji włochatki
trudno precyzyjnie ocenić, czy istnieją aktualnie czynniki mogące istotnie wpływać na liczebność tego gatunku
w Karpatach. Stan siedlisk wykorzystywanych przez tę
sowę na obszarach chronionych (parki narodowe, rezerwaty) jest prawdopodobnie zadowalający, natomiast
rzeczywiste lub potencjalne zagrożenia dotyczą przede
wszystkim lasów wykorzystywanych gospodarczo. Oto
kilka głównych czynników mogących negatywnie oddziaływać na populacje włochatki.

Lokalne obniżanie jakości siedlisk lęgowych gatunku,
związane z prowadzeniem gospodarki leśnej w starych drzewostanach
Dla włochatki usuwanie drzewostanów w najstarszych
klasach wieku skutkuje redukcją liczby miejsc gniazdowych i schronień, czyli dziupli wykutych przez dzięcioła
czarnego. Hakkarainen i współautorzy (2008) wykazali, że przeżywalność dorosłych samców rośnie wraz ze
wzrostem udziału starych drzewostanów (powyżej 80
lat) w terytorium. Może to wynikać zarówno z większej
różnorodnych ofiar w takich lasach, jak i z dużej puli
schronień przed drapieżnikami, między innymi dziupli dzięcioła czarnego. Ponadto, podczas zim z obfitymi
opadami śniegu dojrzałe drzewostany mogą zapewniać
włochatce większą obfitość alternatywnego do gryzoni
pokarmu, czyli małych ptaków wróblowych. Prawdopodobnie prowadzenie pozyskania w starych drzewostanach oddziałuje na włochatkę jedynie w skali lokalnej,
natomiast na poziomie całego regionu czynnik ten nie
ma znaczenia, ponieważ nie ma przesłanek wskazujących
na obniżanie się średniego wieku drzewostanów w Karpatach. Do redukcji liczby kryjówek dziennych włochatki prowadzi wycinanie martwych lub obumierających
drzew oraz nadmierne prześwietlanie drzewostanu poprzez usuwanie drzew „nierokujących”, np. świerków, co
z kolei naraża ją na ataki dziennych ptaków drapieżnych.
Prowadzenie gospodarki leśnej w okresie lęgowym może
powodować niekiedy niszczenie lęgów przez przypadkowe usuwanie zasiedlonych drzew dziuplastych.

Zalesianie łąk i nieużytków
Zalesianie terenów otwartych, w tym polan śródleśnych
czy nieużytków, ogranicza powierzchnię żerowiskową
włochatki (Sikora, Mikusek 2005). Badania prowadzone w Finlandii wykazały, że duży udział polan i plantacji
śródleśnych w powierzchni terytorium (>30%) sprzyja
produkcji młodych poprzez stwarzanie dogodnych warunków bytowania dla nornikowatych (Hakkarainen
i in. 1996).

Czynniki naturalne
Włochatka jest gatunkiem silnie zależnym od fluktuacji
liczebności nornikowatych. Dostępność pokarmu wpływa na kondycję ptaków dorosłych i możliwość wykarmienia potomstwa, a także na termin przystępowania do
lęgów (Mikkola 1983). Wczesne zniesienia są większe od
późniejszych, a pochodzące z nich młode mają większe
prawdopodobieństwo przeżycia (Korpimäki 1987). Na
populacje włochatki mogą również oddziaływać drapieżniki. Największym zagrożeniem dla lęgów włochatki
jest kuna leśna Martes martes, która może także chwytać
dorosłe ptaki w dziuplach (Poprach 2010). Na włochatki
polują też inne, większe sowy oraz dzienne ptaki szponiaste; szczególnie często gatunek ten pada ofiarą puchaczy i jastrzębi (Mikkola 1983; Sikora, Mikusek 2005).
Nieprzemyślane działania ochronne związane z wprowadzaniem skrzynek lęgowych i platform dla większych gatunków sów, zwłaszcza puszczyka i puszczyka
uralskiego, mogą niekiedy negatywnie oddziaływać na
populacje włochatki. Oba te gatunki skutecznie polują
na mniejsze sowy (Mikkola 1983; Korpimäki, Hakkarainen 2012), a dodatkowo ich liczebność wzrasta lub jest
stabilna (Zawadzka, Figarski 2013), zatem nie wymagają
ochrony czynnej.

4. Metody ochrony
Działania ochronne, wynikające z potencjalnych zagrożeń gatunku w Karpatach, powinny zostać ukierunkowane głównie na zachowanie siedlisk lęgowych w lasach
gospodarczych i miejsc żerowania włochatki.

Cel I. Utrzymanie odpowiedniej jakości i powierzchni
siedlisk lęgowych włochatki
Działanie I.1. Utrzymanie enklaw starszych drzewostanów (ponad 120 lat) jako potencjalnych miejsc lęgowych
dzięcioła czarnego i zarazem włochatki. W kolejnych planach urządzenia lasu przygotowywanych dla karpackich
nadleśnictw ujęcie zapisów gwarantujących, że prowadzona gospodarka leśna nie będzie wpływać na zmniejszanie
się udziału starszych drzewostanów w strukturze lasów.
Działanie I.2. Edukacja proprzyrodnicza prywatnych
właścicieli lasów i leśników sprawujących pieczę nad
lasami prywatnymi, mająca na celu wskazywanie rozwiązań sprzyjających włochatce (pozostawianie enklaw
drzew starszych lub pojedynczych, starszych buków).

Cel II. Utrzymanie lub lokalnie odtwarzanie terenów
otwartych (żerowisk)
Działanie II.1. Zapobieganie sukcesji terenów otwartych,
szczególnie polan i pastwisk śródleśnych, poprzez ekstensywne użytkowanie rolnicze, m.in. wykaszanie łąk, także
w ramach programu rolnośrodowiskowo-klimatycznego.
Działanie to powinno dotyczyć w szczególności łąk usytuowanych na wysokości powyżej 700  m n.p.m.
Działanie II.2. Promowanie pasterstwa (wypasu owiec
i krów) utrzymującego otwarte  hale i pastwiska na terenach górskich.
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Rozdział 7.16

Puszczyk uralski
Strix uralensis
Łukasz Kajtoch, Marta Kociuba

1. Występowanie
Rozmieszczenie
W Europie zwarty zasięg występowania puszczyka uralskiego Strix uralensis Pallas, 1771 podzielony jest na
dwa wyraźne regiony. Pierwszy (zasiedlany przez podg.
S. u. liturata) obejmuje borealną część Rosji, centralną
część Fennoskandii i kraje nadbałtyckie, drugi (podg.
S. u. macroura) – Karpaty, Góry Dynarskie i góry Bałkan oraz przyległe obszary wyżynne (Hagemeijer, Blair
1997). Puszczyk uralski S. u. macroura aktualnie gniazduje w prawie całym zasięgu łańcucha Karpat (na terenie
Polski, Słowacji, Ukrainy i Rumunii), gdzie występuje
najliczniejsza populacja tego gatunku w Europie Środkowo-Wschodniej (Snow, Perrins 1998; BirdLife International 2012). Zasięg puszczyka uralskiego w naszym
kraju ograniczony jest praktycznie wyłącznie do pasma
Karpat wraz z przyległą Kotliną Sandomierską. Występuje tu podgatunek S. u. macroura, który lokalnie zasiedla
również Roztocze i Wyżynę Małopolską, natomiast podgatunek S. u. liturata występuje skrajnie nielicznie na
Warmii i Mazurach (Tomiałojć, Stawarczyk 2003; Głowaciński, Stój 2007; Sikora i in. 2007).
W polskich Karpatach puszczyk uralski został
stwierdzony na 53% powierzchni 10×10 km (N=253;
Ryc. 7.16.1) i aż na 81% powierzchni 4×4 km dedykowanych inwentaryzacji sów (Tab. 7.16.1). Głównym czynnikiem determinującym rozmieszczenie tego gatunku jest
zasięg preferowanych siedlisk – przede wszystkim górskich buczyn, zarówno litych drzewostanów bukowych,
jak i bukowo-jodłowych. Jak wskazują dane literaturowe
(Hordowski, Kunysz 1991; Ćwikowski 1996b; Hordowski 1999; Naturski 2001; Czuchnowski i in. 2003; Bylicka
2011; Pitucha, Wojton 2012) oraz wyniki projektu PK,
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puszczyk uralski najliczniej i najbardziej równomiernie
zasiedla wschodnią część Karpat polskich: Bieszczady Zachodnie, Góry Sanocko-Turczańskie, Beskid Niski oraz
pogórza: Przemyskie, Dynowskie i Strzyżowskie (Ryc.
7.16.1). Dane inwentaryzacyjne projektu PK wykazały
jego obecność na wszystkich powierzchniach w Beskidach
Środkowych i na Pogórzu Środkowobeskidzkim oraz na
większości powierzchni w Beskidach Zachodnich i w Beskidach Lesistych (Tab. 7.16.1). Dane te potwierdzają, że
zasięg puszczyka uralskiego we wschodniej części Karpat
ma charakter ciągły. Rozpowszechniony jest także w centralnej części polskich Karpat, zarówno w Beskidach:
Sądeckim i Wyspowym oraz w Gorcach i Pieninach, jak
i na Pogórzu Wiśnickim (dane projektu PK; Ciach 2005;
Kajtoch 2006; Bylicka i in. 2010; Ciach, Czyżowicz 2014).
Stosunkowo najmniej liczny jest w zachodniej części polskich Karpat: w Beskidzie Żywieckim, Śląskim, Małym
i Makowskim, oraz na pogórzach Wielickim i Śląskim
(dane projektu PK; Bocheński 2003; Kajtoch 2006; Jagiełko, Wiśniewski 2012b; Ryc. 7.16.1). Bardzo nielicznie
gniazduje w Tatrach i Kotlinie Orawsko-Nowotarskiej
(Cichocki i in. 2004; Matysek M. – dane niepubl.), gdzie
także nie udało się wykazać gatunku w ramach projektu
PK, prawdopodobnie również z uwagi na lokalizację tylko jednej powierzchni inwentaryzacyjnej. Zasięg występowania w polskiej części Karpat na podstawie danych
projektu PK oszacowany został na 18 210 km2, natomiast
obszar zajmowany to 6040 km2.
Puszczyk uralski występuje w piętrze pogórzy i regla dolnego, a zatem do wysokości 1100–1200  m n.p.m.
Najliczniej zasiedla lasy dolnoreglowe na wysokości
500–1200  m n.p.m. (Ćwikowski 1996b; Kajtoch 2006; Jagiełko, Wiśniewski 2012b). Najniżej stwierdzony w ostatnich latach na Pogórzu Ciężkowickim – 300  m n.p.m.,
a najwyżej w Beskidzie Żywieckim – 1160  m n.p.m. (dane
projektu PK).

Puszczyk uralski jest gatunkiem osiadłym i terytorialnym, a jego rozmieszczenie w przypadku dorosłych
osobników w okresie lęgowym i pozalęgowym nakłada
się. Dorosłe ptaki nie przemieszczają się poza swoje miejsca lęgów dalej niż 2–3 km (Mikkola 1983). Jednakże badania wskazują, że osobniki młodociane w okresie polęgowym mogą koczować poza terenami lęgowymi (Bylicka
i in. 2010, Kajtoch i in. 2016). Przemieszczają się wtedy
jesienią nawet do 200 km (Mikkola 1983) – znamienny
jest przypadek młodego osobnika zaobrączkowanego
jako pisklę na Słowacji, a znalezionego martwego na Pogórzu Wiśnickim (Glutz v. Blotzheim, Bauer 1980).

Liczebność
Aktualna ocena liczebności puszczyka uralskiego oszacowana na podstawie danych z PK wynosi ok. 1120
(910–1340) terytoriów. Najliczniejsza populacja występuje w Beskidach Środkowych, a następnie w zbliżonych
liczebnościach zasiedlone są: Beskidy Zachodnie, Beskidy Lesiste i Pogórze Środkowobeskidzkie (Tab. 7.16.1).

Oszacowanie to dobrze koresponduje z najnowszymi szacunkami dla populacji krajowej: 1200–1450 par (Kajtoch
2013b) lub 1300–1800 par (Chodkiewicz i in. 2015). Powyższe dane wskazują, że w Karpatach występuje prawdopodobnie ok. 95% populacji krajowej tego gatunku.

Zagęszczenie
Według danych literaturowych w polskich Karpatach
puszczyk uralski osiąga najwyższe zagęszczenia we
wschodniej części regionu. W obszarze obejmującym
Beskid Niski, Bieszczady, Góry Sanocko-Turczańskie
oraz Pogórze Przemyskie stwierdzane zagęszczenia tego
gatunku dochodziły do 5,5–7,0 teryt./10 km2 (Naturski
2001; Czuchnowski i in. 2003; Bylicka 2011), chociaż
w latach 90. XX wieku podawano zagęszczenia o połowę
niższe – ok. 3 teryt./10 km2 (np. Stój 1992; Ćwikowski
1996b). Zagęszczenia w przedziale 2–3 teryt./10 km2 są
charakterystyczne dla populacji zasiedlających środkową
część polskich Karpat, od Beskidu Sądeckiego po Beskid
Wyspowy, a także w niektórych częściach Pogórza Środkowobeskidzkiego (Kajtoch 2006; Pitucha i Wojton 2012).

Puszczyk uralski Strix uralensis (fot. Marcin Lenart)
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Z kolei w Pieninach, Beskidzie Żywieckim oraz na Pogórzu Zachodniobeskidzkim gatunek ten osiąga zagęszczenia w przedziale 1,5–2 teryt./10 km2 (Ciach 2005; Kajtoch
2006; Ciach, Czyżowicz 2014). Najniższe wartości, poniżej 1 teryt./10 km2, odnotowano w Beskidzie Śląskim
(Jagiełko, Wiśniewski 2012b). Należy jednak z ostrożnością podchodzić do wartości zagęszczeń obliczonych
z powierzchni inwentaryzacyjnych znacznie różniących
się rozmiarami i lesistością, gdyż wyniki z mniejszych
powierzchni i/lub o mniejszej lesistości mogą dawać wartości zawyżone. Dane z projektu PK generalnie potwierdzają wcześniej podawane wartości zagęszczeń z poszczególnych części Karpat. Oszacowano, że zagęszczenia te
wynoszą od 1,3 do nawet 3,6 teryt./10 km2 lasu, a najwyższe wartości odnotowano w Beskidach Środkowych i na
Pogórzu Środkowobeskidzkim (Tab. 7.16.1).

Powyższe dane wyraźnie wskazują na istnienie gradientu zagęszczenia populacji puszczyka uralskiego
w polskich Karpatach – parametr ten maleje ze wschodu
na zachód. Taki przestrzenny rozkład zagęszczenia populacji w Karpatach potwierdza również mapa prognozowanych zagęszczeń przygotowana z wykorzystaniem
danych projektu PK (Ryc. 7.16.2). Nie obserwuje się za to
wyraźnego spadku w kierunku południe–północ – populacje z pogórzy karpackich mają generalnie zbliżone
zagęszczenia do tych z przyległych Beskidów.

Trend populacji
Z uwagi na wzrastającą liczbę obserwacji puszczyka uralskiego w południowo-wschodniej Polsce powszechnie
uznawana jest koncepcja wzrostu liczebności i ekspansji

Ryc. 7.16.1. Rozmieszczenie puszczyka uralskiego w okresie lęgowym (lata 2000–2015), w siatce kwadratów 10×10 km.
Fig. 7.16.1. Breeding distribution of the Ural Owl (years 2000–2015) in a grid of 10×10 km squares.

Ryc. 7.16.2. Prognozowane zagęszczenie populacji lęgowej puszczyka uralskiego.
Fig. 7.16.2. Predicted breeding population density of the Ural Owl.
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Tab. 7.16.1. Liczba zinwentaryzowanych powierzchni 4×4 km (N) i parametry populacji puszczyka uralskiego w polskiej części Karpat.
R – rozpowszechnienie – procent powierzchni, na których stwierdzono gatunek. Zagęszczenie i liczebność populacji w poszczególnych
makroregionach i w całym regionie – wartość szacowana z dolną (DPU) i górną (GPU) granicą 95-procentowego przedziału ufności. Zagęszczenia podano na powierzchnię leśną. b.d. – brak danych, oszacowanie wartości parametru nie było możliwe.
Table 7.16.1. Number of 4×4 km census plots (N) and parameters of the Ural Owl’s population in the Polish Carpathians. R – occupancy – percentage of plots in which the species was observed. Density (2) and population numbers (3) in each of the macroregions (1) and in the whole region (5)
– an estimate (4) with the lower (DPU) and upper (GPU) 95% confidence interval limit. The densities are per forest area. b.d. – no data, estimation of
the parameter was not possible.
Zagęszczenie [par/10 km2] (2)
Region (1)

N

R [%]

Liczebność [par] (3)

Wartość
szacowana (4)

DPU

GPU

Wartość
szacowana (4)

DPU

GPU

Beskidy Lesiste

8

63

1,6

0,6

3,2

230

90

470

Beskidy Środkowe

4

100

3,6

2,6

4,7

330

230

420

Beskidy Zachodnie

18

83

1,3

0,9

1,9

260

170

370

Łańcuch Tatrzański

0

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

Obniżenie Orawsko-Podhalańskie

1

0

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

Pogórze Środkowobeskidzkie

11

100

2,6

1,8

3,5

220

150

290

Pogórze Zachodniobeskidzkie

1

0

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

43

81

2,2

1,8

2,6

1120

910

1340

polska część Karpat (5)

tego gatunku w tym regionie, w tym w Karpatach (Stawarczyk, Tomiałojć 2003). Pewnym jej potwierdzeniem
mogą być pojawiające się w ostatnich latach stwierdzenia terytorialnych ptaków z zachodniej części Karpat
(m.in. z Beskidów Żywieckiego i Śląskiego; Jagiełko,
Wiśniewski 2012b; dane projektu PK), gdzie gatunek ten
dawniej nie był wykazywany, przynajmniej jako lęgowy
(np. Walasz, Mielczarek 1992; Bocheński 2003). Z drugiej strony pozornie nowe stwierdzenia z pewnych obszarów (np. z Pogórza Wielickiego i Wiśnickiego lub Beskidu Wyspowego, Kajtoch 2006) po wnikliwej analizie
dawniejszych danych okazują się stanowić jedynie potwierdzenie stałości występowania tego gatunku (Glutz
v. Blotzheim, Bauer 1980; Sułek H. – dane niepubl.). O ile
więc fakt ekspansji tego gatunku poza Karpaty, nie tylko
w Polsce (Wasilewski 1990; Czuchnowski 1993; Wójcik
i in. 2000; Kus, Szczepaniak 2003; Stachyra i in. 2005),
ale i na Ukrainie (Bashta i in. 2009), Słowacji (Kocian,
Stollmann 1963; Danko i in. 2002) i w Rumunii (Bolboacă i in. 2013), nie budzi kontrowersji, o tyle ekspansja
terytorialna w obrębie samych polskich Karpat prawdopodobnie dotyczy jedynie zachodnich skrajów, a i tam
przypuszczalnie doszło do rekolonizacji dawniej zasiedlanych obszarów (Tomiałojć, Stawarczyk 2003). Można
domniemywać, że gatunek ten ustąpił z zachodniej części
polskich Beskidów w XVIII–XIX wieku w efekcie przebudowy drzewostanów w lite świerczyny. Najbardziej
na zachód wysunięte części polskich Karpat znajdowa-

ły się w XIX wieku pod wpływem silnej antropopresji
z uwagi na rozwój gospodarczy, co mogło spowodować
wytępienie gatunku, a następnie jego powrót w ostatnich latach z uwagi na wzrost lesistości i pojawienie się
korytarzy ekologicznych ułatwiających przemieszczanie
się osobników z silnych populacji na wschodzie Karpat.
Natomiast ekspansja gatunku poza Karpaty dowodzi pośrednio wzrostu liczebności populacji karpackiej stanowiącej źródło – prawdopodobnie nadwyżka osobników
niemogących znaleźć wolnych terytoriów rozprzestrzenia się poza region Karpat. Koncepcję wzrostu liczebności populacji puszczyka uralskiego w polskich Karpatach
potwierdzają ponadto obserwacje ptaków nielęgowych,
szczególnie w strefie pogórzy, poza zwartymi lasami (Bylicka i in. 2010). Lokalnie jednak może dochodzić do zaniku terytoriów, szczególnie w niewielkich, izolowanych
kompleksach leśnych, prawdopodobnie na skutek utraty
miejsc lęgowych w efekcie prowadzonej gospodarki leśnej (Matysek i in. 2015), co jednak nie ma wpływu na
ogólny, wzrostowy trend populacyjny. Potwierdzać go
mogą również dotychczasowe szacunki populacji krajowej (obejmującej praktycznie tylko populację karpacką). Krajowa populacja tego gatunku szacowana była na
450–700 par (Głowaciński 2001) lub 750–1000 par (Sikora i in. 2007). W ornitologicznym regionie Małopolska
w latach 80. XX wieku miało gniazdować 300–600 par
(Walasz i Mielczarek 1992). Aktualne szacunki liczebności są 2–3-krotnie wyższe, co można tłumaczyć zarówno
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wzrostem liczebności, jak i lepszym rozpoznaniem występowania gatunku. Ogólnokrajowy trend określony dla
puszczyka uralskiego w latach 2010–2014 w ramach Monitoringu Lęgowych Sów Leśnych (Neubauer i in. 2015)
wykazuje silne fluktuacje liczebności przy stabilnym rozpowszechnieniu.

Ocena stanu rozpoznania
Wiedzę o rozmieszczeniu i wielkości populacji puszczyka
uralskiego w polskich Karpatach można obecnie uznać
za zadowalającą. Również rozpoznanie wybiórczości
siedliskowej tego gatunku jest dobre, chociaż zasadniczo ograniczone do populacji podgórskich (Bylicka i in.
2010; Kociuba 2014; Kajtoch i in. 2015b; Kajtoch i in.
2016). Informacje o trendzie liczebności i rozmieszczenia oparte są jak dotąd na fragmentarycznym materiale
(z wyjątkami, np. Pieniny, Ciach 2005; Ciach, Czyżowicz
2014 i Pogórze Zachodniokarpackie, Matysek i in. 2015)
i obejmują zbyt krótki okres czasu. Ten aspekt częścio-

wo jest już niwelowany poprzez wdrożenie Monitoringu
Lęgowych Sów Leśnych (http://www.monitoringptakow.
gios.gov.pl/sowy), chociaż program ten nie obejmuje
pogórzy karpackich. Jeszcze słabiej poznane są parametry populacyjne dotyczące np. efektywności lęgów
oraz wiele podstawowych aspektów biologii lęgowej (np.
fenologia gniazdowania), ponownie z wyjątkami dotyczącymi populacji zamieszkujących pogórza (Kociuba
2014). Interesujące byłoby także rozpoznanie wpływu
gospodarki leśnej na występowanie i efektywność rozrodu tego gatunku. Ciekawym aspektem badawczym byłoby też przeanalizowanie ekspansji i dyspersji ptaków na
podstawie analizy genetycznej.

2. Wybiórczość siedliskowa
Puszczyk uralski jest gatunkiem typowo leśnym (Mikkola 1983). Zamieszkuje wszystkie typy drzewostanów
w dużych kompleksach leśnych w strefie pogórzy i dol-

Rozległe buczyny i lasy mieszane z istotnym udziałem buka, obecne we wschodniej części regionu, są podstawowym siedliskiem lęgowym puszczyka uralskiego w polskich Karpatach (fot. Aleksandra Pępkowska-Król).

236 Rozdział 7

nym reglu (Stój 1992; Ćwikowski 1996b; Ciach 2005; Kajtoch 2006; Bylicka 2011; Ciach, Czyżowicz 2014). W górnoreglowych świerczynach spotykany był sporadycznie
(Cichocki i in. 2004; Bocheński 2003). Prawdopodobny wzrost liczebny populacji karpackiej i jej ekspansja
w kierunku północnym spowodowały, że puszczyk uralski gniazduje obecnie także w mniejszych kompleksach
leśnych pogórzy karpackich (Bylicka i in. 2010; Matysek
i in. 2015). W Karpatach gatunek ten preferuje w szczególności dwa siedliska: buczyny dolnoreglowe oraz
drzewostany z dużym udziałem sosny w strefie pogórzy.
Dolnoreglowe stare buczyny z domieszką jodły i jawora
są naturalnym siedliskiem tej sowy w terenach górskich
całych Karpat (Ćwikowski 1996b; Naturski 2001; Kajtoch
2006), a także w innych obszarach górskich Europy (Mihelič i in. 2000; Vrezec, Kohek 2002). Preferencja drzewostanów bukowych zaznacza się również na obszarze
pogórzy (Bylicka 2011; Pitucha i Wojton 2012) oraz Gór
Świętokrzyskich i Roztocza (Kus, Szczepaniak 2003; Stachyra i in. 2005; Tchórzewski i in. 2006). Na obszarach
pogórzy puszczyk uralski bardzo często zasiedla również
drzewostany ze znacznym udziałem sosny (Kajtoch i in.
2015b), a nawet lite sośniny, które zwykle mają tu charakter drzewostanów sztucznych, posadzonych wtórnie na
gruntach porolnych (Bylicka 2011). W Kotlinie Sandomierskiej bory sosnowe są głównym siedliskiem gniazdowania tej sowy (Czuchnowski 1992a, 1993; Wójcik i in.
2000; Stachyra i in. 2005).
Głównymi ofiarami puszczyka uralskiego na obszarze Karpat i na terenach sąsiadujących jest nornica ruda
oraz norniki: bury i polny (Czuchnowski 1997; Kloubec
i in. 2005; Kociuba 2012). Skład diety wskazuje, że puszczyk uralski poluje zarówno w terenie leśnym, jak i na
otwartej przestrzeni. Z uwagi na to, że jest dużą sową,
musi mieć do dyspozycji odpowiednią przestrzeń, w tym
tereny otwarte do polowania, choć ich wielkość może być
zróżnicowana. Na przykład na Roztoczu aż 88% rewirów
puszczyka uralskiego ma w swoim otoczeniu tereny otwarte o powierzchni ponad 3  ha (Stachyra i in. 2005),
a większość jego terytoriów w Beskidzie Niskim zlokalizowana była przy drzewostanach z wiatrołomami, w pobliżu polan leśnych i łąk (Stój 1992). W Beskidzie Wyspowym i na otaczających go pogórzach obserwowano
ptaki polujące nad łąkami oraz w dolinie rzecznej (Kajtoch 2006). W zwartym krajobrazie leśnym Bieszczadów
i Pogórza Przemyskiego często brakuje łąk i polan śródleśnych służących do polowania, a także zrębów zupełnych, z uwagi na gospodarowanie rębniami złożonymi.
W takim siedlisku puszczyki uralskie polują w dolinach
potoków górskich, przy duktach i drogach leśnych oraz

na zlokalizowanych przy nich składnicach drewna (Ćwikowski 1996b; Kociuba M. – dane niepubl.). Miejsca takie rekompensują brak terenów otwartych do polowania
w zwartym krajobrazie leśnym.
Wyniki analizy siedliskowej na poziomie krajobrazowym, sporządzonej na podstawie danych projektu
PK, wykazały, że w polskiej części Karpat najważniejszymi czynnikami determinującymi występowanie
puszczyka uralskiego są antropopresja (wyrażona natężeniem sztucznego oświetlenia emitowanego w nocy
przez obszary zurbanizowane) i obecność lasów liściastych. Puszczyk uralski nie występuje na obszarach
o silnej antropopresji i jednocześnie ściśle związany jest
z lasami liściastymi, a także z lasami mieszanymi, unika natomiast drzewostanów iglastych – świerkowych
i jodłowych (Ryc. 7.16.3, 7.16.4). Znajduje to odzwierciedlenie na mapie prognozowanych zagęszczeń (Ryc.
7.16.2), gdzie najwyższe wartości uzyskują one w Beskidach Lesistych oraz Środkowych, gdzie dominują lasy
tego typu. Gatunek ten chętnie zasiedla również duże
wyspy drzewostanów liściastych, zlokalizowane w obrębie większych kompleksów lasów mieszanych lub iglastych (o powierzchni powyżej 7 km2; dane PK) lub na
terenach otwartych (o powierzchni większej niż 4 km2;
Bylicka i in. 2010). Chętnie kolonizuje też powierzchnie
z udziałem łąk, co potwierdza istotność tego siedliska
jako miejsca polowań puszczyka uralskiego. Unika z kolei wielkopowierzchniowych terenów rolnych (tzw. klasa
upraw mieszanych; CLC 2006), być może ze względu na
ich intensywniejsze użytkowanie rolnicze, choć możliwe,
że zależność ta wynika z faktu, że obszary takie dominują na pogórzach, gdzie rozdrobnione lasy oferują mniej
dogodnych siedlisk lęgowych dla puszczyka uralskiego.
Pierwotnym miejscem lęgów puszczyka uralskiego
są duże dziuple w drzewach oraz nisze wydrążone w złamanych pniach drzew, tzw. kominy. Jednakże długoletnie badania ze Skandynawii pokazują, że zmiany siedliskowe (pozyskiwanie starszych drzew) w połączeniu ze
wzrostem liczebności populacji powodują zwiększanie
plastyczności tego gatunku w wyborze miejsca lęgu (Lahti 1972; Lundberg, Westman 1984; Pietiäinen 1988).
W miarę upływu czasu gniazdujące tam pary zaczęły
korzystać z gniazd ptaków drapieżnych oraz wykładanych przez człowieka skrzynek lęgowych. Z dostępnych
danych wynika, że w reglowych buczynach polskich
Karpat głównym miejscem lęgów puszczyka uralskiego są w dalszym ciągu naturalne dziuple oraz kominy
w złamanych pniach drzew (Ćwikowski 1996b; Jagiełko,
Wiśniewski 2012b; Kociuba 2014). W Karpatach dziuple oraz nisze wykorzystywane do lęgów lokowane są
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Ryc. 7.16.3. Ważność najistotniejszych zmiennych środowiskowych
w modelu opisującym przestrzenne zróżnicowanie zagęszczenia
populacji puszczyka uralskiego na poziomie krajobrazowym.
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Fig. 7.16.3. Importance of the most significant environmental variables
in a model describing the spatial variation of the Ural Owl’s population
density at a landscape level; (1) – decrease of the model fit.
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Ryc. 7.16.4. Przebieg zależności zagęszczenia populacji puszczyka
uralskiego od najistotniejszych zmiennych środowiskowych na poziomie krajobrazowym.
Fig. 7.16.4. Relationship between the Ural Owl’s population density
and the most significant environmental variables at a landscape level.

w grubych pniach gatunków liściastych: buk, lipa, osika,
jawor, olsza czarna (Jagiełko, Wiśniewski 2012b; Kociuba
2014). Również w Górach Dynarskich głównym miejscem
lęgów puszczyka uralskiego są drzewa dziuplaste oraz kominy w złamanych pniach (Vrezec, Kohek 2002). Mimo
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że wiele lasów górskich podlega gospodarce człowieka,
to specyficzna fizjografia terenu sprawia, że znajduje się
w nich wiele obszarów niedostępnych (jary, potoki, strome zbocza i skarpy). Są one naturalnymi rezerwuarami
starych drzew dziuplastych, gdzie może gniazdować
puszczyk uralski. Gatunek ten nie wymaga obecności
w swoim siedlisku martwego drewna w postaci leżaniny,
potrzebuje natomiast grubych drzew dziuplastych, w tym
martwych i zamierających drzew stojących, nadających
się do gniazdowania (Kajtoch 2013b). Porolne drzewostany sosnowe, występujące głównie na pogórzach karpackich, są zbyt młode wiekowo (powstały z nasadzeń po
II wojnie światowej) i z reguły brakuje w nich drzew dziuplastych. W takich siedliskach puszczyk uralski wybiera
na miejsca lęgów gniazda ptaków drapieżnych, głównie
myszołowa Buteo buteo i jastrzębia Accipiter gentilis (Kociuba 2014). W nizinnych borach sosnowych wyprowadzanie lęgów w gniazdach ptaków drapieżnych także jest
regułą (Czuchnowski 1993). Tutaj też częściej zdarza się
wykorzystywanie do lęgów ambon myśliwskich (Czuchnowski 1993), a podobny przypadek odnotowano w polskich Karpatach, na obszarze Gór Słonnych (Kociuba M.
– dane niepubl.).
Na Pogórzu Przemyskim średnia wielkość terytorium puszczyka uralskiego wynosiła 43  ha. Obliczono
ją na podstawie średniej odległości między centrami
jego rewirów wynoszącej 740  m (zakres 345–1450 m,
N=26) (Bylicka 2011). Dane skandynawskie wskazują
na znacznie większe terytoria – 330–450  ha (Mikkola
1983). Badania z pogórzy karpackich pokazują, że lęgowe pary puszczyków uralskich muszą mieć do dyspozycji drzewostan w wieku minimum 60 lat, o powierzchni
kompleksu leśnego przynajmniej 100  ha, chociaż prawdopodobieństwo gniazdowania tego gatunku znacznie
wzrasta w większych kompleksach (obecność tego gatunku jest wysoce prawdopodobna w lasach o powierzchni
400–600  ha; Kajtoch i in. 2015b). Preferowane przez ten
gatunek są kompleksy leśne mające połączenia z innymi obszarami leśnymi poprzez korytarze ekologiczne
(np. zadrzewione doliny rzeczne) oraz położone z dala
od zabudowań (Bylicka i in. 2010).
Puszczyk uralski jest gatunkiem terytorialnym
i przebywa na swoich terytoriach w ciągu całego roku,
przy czym niektóre pary zajmują to samo terytorium nawet przez kilka lat (Lundberg 1981). Jednakże wzrost liczebny populacji, a co za tym idzie, jej duże zagęszczenie
w zwartych kompleksach leśnych, zwłaszcza wschodniej
części Karpat, powoduje, że dla młodych osobników brakuje wolnych miejsc do utworzenia własnego terytorium.
Przemieszczają się one z miejsc lęgowych m.in. na przed-

górza Karpat (Bashta 2007; Bashta i in. 2009; Bylicka
i in. 2010). Podobne zjawisko ma miejsce na Bałkanach
(Mihelič i in. 2000). Sytuacja ta powoduje, że wiele osobników, prawdopodobnie młodych, nielęgowych ptaków
opuszczających terytoria rodziców (Saurola 1992), spotyka się nawet w małych enklawach śródpolnych, zalesionych dolinkach rzecznych czy wręcz w pobliżu człowieka – w parkach i sadach (Kunysz 1989; Kajtoch 2006;
Bylicka i in. 2010). Terytorializm i agresywność gatunku
reorganizują ponadto strukturę przestrzenną populacji
innych gatunków sów, szczególnie pokrewnego puszczyka S. aluco, który jest spychany w niższe położenia (Vrezec, Tome 2004a, b) lub na obrzeża lasów, w drzewostany
mniejsze i młodsze (Kajtoch i in. 2015b).

3. Zagrożenia
Populacja puszczyka uralskiego w Karpatach w ostatnich
dekadach prawdopodobnie doświadczyła wzrostu liczeb-

ności, podobnie jak inne gatunki sów o zasięgu borealno-górskim (Mikkola 1983), jak sóweczka Glaucidium
passerinum czy włochatka Aegolius funereus, a gatunki te
zaczynają często wspólnie dominować w zespołach sów
leśnych (Bylicka 2011; Kajtoch i in. 2016). Doprowadziło
to zarówno do pojawienia się nowych stanowisk tego gatunku, jak i wzrostu liczebności na obszarach już zajmowanych (patrz Rozdz. „Rozmieszczenie” oraz „Trend”).
Przyczyn tego wzrostu należy poszukiwać prawdopodobnie w zmianach siedliskowo-klimatycznych ostatnich
dekad. Składają się na to przede wszystkim ogólny wzrost
lesistości i wzrost średniego wieku lasów w polskich Karpatach (Zajączkowski i in. 2014). Ogromne znaczenie
dla wzrostu populacji puszczyka uralskiego mogą mieć
również jego zdolności adaptacyjne do nowych warunków siedliskowych, przejawiające się m.in. plastycznością w wyborze miejsca lęgu (Lahti 1972; Lundberg,
Westman 1984), która pozwala mu kolonizować drzewostany młodsze wiekowo, dzięki wykorzystywaniu gniazd
ptaków drapieżnych, budek lęgowych i ambon myśliwskich. Obecnie nie ma prawdopodobnie żadnych istotnie

Obszerne dziuple lub kominy powstałe w złamanych drzewach są częstym miejscem lęgowym puszczyka uralskiego w Karpatach – istotne jest więc dla tego gatunku pozostawianie w lesie martwych i zamierających drzew (fot. Grzegorz Leśniewski).
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oddziałujących zagrożeń dla karpackiej populacji puszczyka uralskiego. Lokalnie może dochodzić do zanikania
terytoriów, ale nie ma to znaczenia dla całości populacji.
Zagrożenia wymienione poniżej nie powinny wpływać
w istotny negatywny sposób na całą karpacką populację
puszczyka uralskiego, mogą natomiast powodować zanik
stanowisk w skali lokalnej (kompleksu leśnego).

Utrata miejsc gniazdowych
Pomimo dostępności potencjalnych, naturalnych miejsc
gniazdowych w polskich Karpatach (stare dziuplaste
drzewa, złomy, gniazda ptaków szponiastych), przeprowadzane w ramach gospodarki leśnej zabiegi mogą powodować zanik dogodnych miejsc na założenie gniazda
w skali lokalnej. Sytuacja ta dotyczy przede wszystkim
rozczłonkowanych kompleksów leśnych położonych na
obszarach o większym zagęszczeniu ludności, gdzie występuje duża penetracja lasu pod kątem pozyskania surowca drzewnego, przede wszystkim na opał. W takich
obszarach dużo większy jest też odsetek lasów prywatnych, użytkowanych przez właścicieli na własne potrzeby. Przykładem mogą być lasy zachodniej części pogórzy,
gdzie udział drzew starych (dziuplastych) i złomów jest
nieznaczny, a większość populacji puszczyka uralskiego
odbywa lęgi w gniazdach ptaków szponiastych. Zręby
lub usuwanie przestojów w pofragmentowanych lasach
o ograniczonej powierzchni, jakie dominują na obszarze
tych pogórzy, mogą powodować zanik stanowisk puszczyka w skali lokalnej (kompleksu leśnego) (Matysek i in.
2015b), co jednak nie ma znaczenia dla stanu całej populacji w skali całych pogórzy i gór.

Utrata żerowisk
Obecne przemiany społeczne prowadzą do zaniechania
użytkowania rolnego łąk i pól (Barabasz-Krasny 2002).
Powoduje to ich zarastanie w wyniku sukcesji wtórnej
i zwiększanie się powierzchni leśnej. W terenach o niskiej
lesistości jest to czynnik korzystnie wpływający na populację puszczyka uralskiego (Bylicka i in. 2010). Natomiast w zwartym krajobrazie leśnym zarastanie śródleśnych łąk i polan prowadzi do zaniku miejsc do żerowania
i przyciąga polujące ptaki w pobliże dróg, narażając je
na kolizje z pojazdami. Do niedawna zjawisko sukcesji
w terenach górskich regla dolnego przebiegało w szybkim tempie, gdyż pola i łąki zostały porzucone przez ludzi z powodu nieopłacalności drobnej produkcji rolnej.
Na wyhamowanie tego zjawiska istotny, korzystny wpływ
miały dopłaty z Unii Europejskiej, np. w ramach programu rolnośrodowiskowego (Stój 2008).
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4. Metody ochrony
Stan zachowania populacji karpackiej puszczyka uralskiego oraz jego siedlisk należy ocenić jako zadowalający,
lokalnie bardzo dobry (Pogórze Zachodniobeskidzkie).
Możliwe, że w najbliższym czasie populacja karpacka
będzie rozszerzała swój zasięg w kierunku zachodnim
i północnym. Gatunek ten obecnie nie wymaga czynnej
ochrony. Działania ochronne powinny być nakierowane
głównie na utrzymanie obecnego stanu jego siedlisk.

Cel I. Utrzymanie obecnego stanu i powierzchni siedlisk puszczyka uralskiego
Działanie I.1. Utrzymanie obecnego stanu zachowania
siedlisk leśnych. Kontynuowanie w lasach gospodarczych
gospodarowania rębniami złożonymi, umożliwiającymi
stosowanie elastycznych cięć, co daje większe możliwości
zachowania siedlisk lęgowych puszczyka uralskiego.
Działanie I.2. Utrzymanie dotychczasowych oraz sukcesywne tworzenie nowych naturalnych miejsc lęgu
puszczyka uralskiego poprzez wyłączanie fragmentów
leśnych z pozyskania, konsekwentne pozostawianie starych, dziuplastych drzew i złamanych pni w miejscach
niestwarzających zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego, a także pozostawianie drzew z gniazdami ptaków
drapieżnych, również tymi opuszczonymi.
Działanie I.3. Utrzymanie śródleśnych polan i łąk wykorzystywanych jako żerowiska przez puszczyka uralskiego poprzez zaprzestanie ich planowego zalesiania
i powstrzymanie sukcesji wtórnej. Zachęcanie właścicieli przyleśnych pól i łąk do ich ekstensywnego użytkowania w ramach programów finansowanych z Unii
Europejskiej.
Działanie I.4. Edukacja społeczeństwa w zakresie korzyści
dla środowiska przyrodniczego płynących z zachowania
łąk, polan i pól przyleśnych oraz śródleśnych. Zachęcanie
ludzi do korzystania z różnorodnych funduszy oraz informowanie ich o możliwościach uzyskania dopłat w zamian
za zagospodarowanie rolne łąk i enklaw leśnych.

Cel II. Rozpoznanie długoterminowego trendu populacji puszczyka uralskiego w Karpatach
Działanie II.1. Monitorowanie populacji puszczyka
uralskiego, w szczególności w ramach Monitoringu Lęgowych Sów Leśnych (http://www.monitoringptakow.
gios.gov.pl/sowy). Istotne byłoby ujęcie w ramach tego
programu dodatkowych powierzchni monitoringowych
na obszarze Pogórza Zachodniobeskidzkiego i Środkowobeskidzkiego.

Rozdział 7.17

Puchacz
Bubo bubo
Krzysztof Kus, Katarzyna Turzańska

1. Występowanie
Rozmieszczenie
Puchacz Bubo bubo (Linnaeus, 1758) zasiedla większą
część Europy, z wyjątkiem Islandii, Wysp Brytyjskich
i zachodniej Francji. W środkowej i południowej części
kontynentu zasięg związany jest głównie z obszarami
górskimi, natomiast na wschodzie i północy – również
z rozległymi lasami nizinnymi (Hagemeijer, Blair 1997).
Puchacz spotykany jest w całym paśmie Karpat (Hagemeijer, Blair 1997), gniazdując w Rumunii (Ardelan, Beres
2000; Sandor, Ionescu 2009), na Ukrainie (Bashta 2012),
Słowacji (Danko, Karaska 2002; Karaska 2005; Noga
2005, Pcola 2012) i w Czechach (Kren 2000; Kunstmüller
2000). W Polsce puchacz jest skrajnie nielicznym gatunkiem lęgowym, występującym lokalnie w pięciu głównych regionach: Pomorze i północna część Wielkopolski,
Polska N-E, Lubelszczyzna, Sudety i Karpaty (Mikusek
2015). Nie występuje w środkowej części kraju, m.in. na
znacznych obszarach Dolnego Śląska, ziemi łódzkiej,
Kielecczyzny i Mazowsza (Tomiałojć, Stawarczyk 2003).
Najliczniejsze rozpoznane populacje gniazdują w Kotlinie Kłodzkiej, Kotlinie Biebrzańskiej (Mikusek 2004a;
Wójciak i in. 2007) oraz Lasach Parczewskich (Buczek
i in. 2005). Stosunkowo licznie zasiedla również bory na
Pomorzu (Wójciak i in. 2007; Anderwald 2014).
W ramach projektu PK puchacza wykazano jedynie
na 7% powierzchni 10×10 km (N=253; Ryc. 7.17.1), co
wskazuje na lokalny charakter występowania tego gatunku. Aktualnie obecność puchaczy odnotowano na
Pogórzu Ciężkowickim, w Beskidzie Niskim, Beskidzie
Sądeckim, Beskidzie Wyspowym, Pieninach, Gorcach,
Kotlinie Orawsko-Nowotarskiej, Beskidzie Małym,
Kotlinie Żywieckiej, Beskidzie Żywieckim oraz Beski-

dzie Śląskim (patrz Ryc. 7.17.1). Rozpowszechnienie
puchacza na losowo wybranych powierzchniach 4×4
km, na których inwentaryzowane były sowy, wyniosło
8% (N=53). Na badanym obszarze puchacz jest z pewnością szerzej rozpowszechniony, niż pokazuje to mapa
rozmieszczenia, szczególnie we wschodniej części regionu, co potwierdzają dotychczasowe dane literaturowe.
Gatunek ten notowany był dotychczas w Bieszczadach
(Kunysz 2010a), Beskidzie Niskim (Stój 2010), B. Sądeckim (Zawadzka, Anderwald 2013), B. Śląskim (Król
2010; Mysłajek i in. 2011; Jagiełko, Wiśniewski 2012a),
B. Żywieckim (Ciach 2010b) i Wyspowym (Kajtoch 2006,
2010), w Pieninach (Ciach, Czyżowicz 2014), Gorcach
(Armatys 2010), Tatrach (Cichocki i in. 2004; Cichocki
2010b), Kotlinie Orawsko-Nowotarskiej (Cichocki 2010a;
Perzanowska 2011), a także na Pogórzu Przemyskim
i w Górach Sanocko-Turczańskich (Kunysz 2010b,  c; Michalski 2011). W polskiej części Karpat puchacz został
więc stwierdzony w większości mezoregionów w pasie
gór, natomiast na pogórzach występuje rzadko. W zasiedlanych rejonach jest jednak z reguły gatunkiem spotykanym lokalnie, punktowo, a jego obecność determinowana
jest dostępnością odpowiednich siedlisk – starszych drzewostanów porastających strome stoki oraz miejsc skalistych, położonych zawsze w pobliżu rozległych terenów
otwartych, gdzie poluje (Mikusek 2005b, 2009). Niepełny
obraz rozmieszczenia uzyskany w ramach projektu PK
może wynikać ze stosunkowo niewielkiej liczby inwentaryzowanych powierzchni, szczególnie we wschodniej
części regionu, a także z trudności w wykrywaniu obecności puchacza jedynie za pomocą stosowanej podczas
inwentaryzacji PK stymulacji głosowej (Mikusek 2005b,
2009; Anderwald 2006). Dodatkowo aktywność wokalna terytorialnych par jest najbardziej nasilona w końcu
zimy i wczesną wiosną, kiedy tereny górskie są trudno dostępne i były w znikomym stopniu penetrowane
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podczas inwentaryzacji projektu PK. Uzyskany obraz
rozmieszczenia sugeruje obecnie częstsze występowanie
puchacza w porównaniu z rozpowszechnieniem podawanym na przełomie lat 80. i 90. XX wieku (Walasz, Mielczarek 1992), choć może to być efektem intensywniejszej
penetracji tego obszaru. Zasięg występowania w polskiej
części Karpat na podstawie danych projektu PK oszacowany został na 5630 km2, natomiast obszar zajmowany to
535 km2, choć wartości te, z powodów podanych powyżej, są najprawdopodobniej zaniżone
W Karpatach puchacz zasiedla tereny położone do
wysokości 1200  m n.p.m.; najwyżej w polskich Tatrach
– 1200  m n.p.m. (Profus 1992b; Cichocki i in. 2004), po
południowej ich stronie niżej, pomiędzy 900 a 1100  m
n.p.m. (Klima 1959; Mošanski 1974 za: Cichocki i in.
2004; Danko, Karaska 2002 za: Cichocki i in. 2004).
W Bieszczadach Zachodnich puchacze obserwowano
po górną granicę lasu, do ok. 1100  m n.p.m. (Ćwikowski
1996b). Podobnie, do 1000  m n.p.m., puchacze spotykane są w Karpatach ukraińskich (Bashta 2012). Z innych krajów Europy pochodzą pojedyncze doniesienia
o gniazdowaniu tej sowy nawet powyżej 2000  m n.p.m.
(Scherzinger 1981; Snow, Perrins 1998; Tillet 2001).
Stwierdzenia zgromadzone w ramach bazy Atlasu Sów
Polski (Atlas Sów Polski, SOS – dane niepubl.) miały
miejsce od wysokości 218  m n.p.m. na Pogórzu Ciężkowickim po 1090  m n.p.m. w Beskidzie Żywieckim,
a w ramach projektu PK najwyżej stwierdzono go w Beskidzie Sądeckim – 1020  m n.p.m.
Prawdopodobnie w okresie polęgowym rozmieszczenie tego gatunku jest podobne, ponieważ ptaki przebywają w zajętym rewirze przez cały rok (Mikkola 1983),
choć terytoria lęgowe mogą się nie pokrywać z łowieckimi. Zimą ptaki z wyższych partii gór przemieszczają się

niżej. Jesienią i zimą można napotkać pojedyncze ptaki
poszukujące nowych rewirów lęgowych poza stałymi
miejscami gniazdowania (Mikusek 2005b; Bashta 2012).

Liczebność
Liczebność puchacza w polskiej części Karpat można
oszacować na 50–80 par. W zachodniej części regionu
podaje się następujące szacunki liczebności: w Paśmie
Brzanki – 1 para (Atlas Sów Polski, SOS – dane niepubl.), dla Beskidu Śląskiego – 4–7 par (Klub Ornitologów w Bielsku-Białej – mat. niepubl.), dla Beskidu Żywieckiego – min. 5 par (Dyduch M. – mat. niepubl.), dla
Beskidu Małego – min. 1 para (Belik K. – mat. niepubl.;
Figarski, Piecha 2014), dla Beskidu Makowskiego – 0–1
para (Matysek M. – mat. niepubl.), dla Gorców – 3–5 par
(Loch J., Armatys P. – mat. niepubl.), dla Beskidu Wyspowego – 3–5 par (Kajtoch Ł. – mat. niepubl.), w Tatrach
– 2–3 pary (W. Cichocki – mat. niepubl.), w Pieninach
– 6 par (Ciach, Czyżowicz 2014), w Pieninach Spiskich
– min. 1 para (Kus K. – mat. niepubl.), na Torfowiskach
Orawsko-Nowotarskich – min. 3 pary (Cichocki 2010a),
w Ostoi Popradzkiej – 3–5 par (Ciach 2010c). We
wschodniej części regionu gatunek ten nie był ostatnio
inwentaryzowany, jednak według danych literaturowych
w Beskidzie Niskim występują 2–3 pary (Stój 2010), na
Pogórzu Przemyskim – 3–5 par (Kunysz 2010b), a szacunkowe liczebności dla ostoi ptaków Bieszczady i Góry
Słonne wynoszą po 10–20 par (Kunysz 2010a, c), jednak
wydają się mocno zawyżone. Prawdopodobnie lepsza
penetracja pasm górskich i większych kompleksów leśnych oraz kamieniołomów na pogórzach na przełomie
zimy i wiosny doprowadziłaby do wykrycia kolejnych

Ryc. 7.17.1. Rozmieszczenie puchacza w okresie lęgowym (lata 2000–2015), w siatce kwadratów 10×10 km.
Fig. 7.17.1. Breeding distribution of the Eagle Owl (years 2000–2015) in a grid of 10×10 km squares.
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Puchacz Bubo bubo (fot. Artur Tabor)

rewirów karpackich puchaczy. Liczebność gatunku w całej Polsce szacowana jest na 270–380 par (Chodkiewicz
i in. 2015), populacja karpacka stanowi więc ok. 18–21%
populacji krajowej.

Austrii (Plass 2010) po 1,6 teryt./10 km2 w paśmie Apilles
w Prowansji (Bergier, Badan 1979). Zagęszczenie populacji podawane z Pienin, wskazywane jest jako jedno z najwyższych w Europie (Ciach, Czyżowicz 2014).

Zagęszczenie

Trend populacji

Ze względu na niedostatek danych, wyliczenie wartości zagęszczenia na podstawie wyników projektu PK nie
było możliwe. Dane literaturowe, dotyczące zagęszczenia puchacza w polskich Karpatach, znane są z Pienin
– 2,4 teryt./10 km2 (Ciach, Czyżowicz 2014) – i wyższych partii Beskidu Wyspowego (Mogielica) – 0,6 teryt./
10  km2 (Kajtoch 2006). Zagęszczenia w innych częściach
kraju wynosiły od 0,1 do 0,2 teryt./10 km2 w Kotlinie Biebrzańskiej (Pugacewicz 1995) przez 0,8–1,1 teryt./10 km2
w Górach Stołowych (Mikusek 2009) do 1,2 teryt./10 km2
w Lasach Parczewskich (Wójciak i in. 2007). W Europie
zagęszczenie puchacza waha się od 0,02 teryt./10 km2 po
nawet 4,2 teryt./10 km2 w Murcji, na południu Hiszpanii
(Cochet 2006; Perez-Garcia i in. 2012). W górach stwierdzano zagęszczenia od 0,2 teryt./10 km2 w Alpach włoskich (Marchesi i in. 2002) przez teryt./10 km2 w Górnej

Ze względu na niedostatek systematycznie zbieranych
danych trudno wnioskować o zmianach liczebności puchacza w polskich Karpatach. Archiwalne dane wskazują
na spadek liczebności w Tatrach, Pieninach i Beskidach
już na przełomie XIX i XX wieku, podając jako przyczyny
nasilenie wyrębu lasów, rozwój turystyki (zwłaszcza po
1918 roku) oraz umyślne tępienie i wybieranie młodych
z gniazd (Ferens 1953). Prawdopodobnie w latach 80.
i 90. XX wieku następowało stopniowe odbudowywanie
się populacji, zarówno w kraju, jak i w Karpatach, co wraz
ze wzmożeniem poszukiwań ukierunkowanych na ten gatunek pozwoliło stwierdzić go w wielu nowych miejscach
(Tomiałojć, Stawarczyk 2003; Wójciak i in. 2007). Wyniki badań prowadzonych w Pieninach sugerują stabilną
sytuację puchacza w ostatnich 10 latach (Ciach 2005;
Ciach, Czyżowicz 2014). Tomiałojć i Stawarczyk (2003)
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wskazywali na występowanie powolnego wzrostu liczebności tego gatunku w Polsce, jednak informacje o wycofaniu się puchaczy z niektórych rewirów także w Karpatach (Cichocki W. – inf. ustna, Bielański W. – inf. ustna)
mogą sugerować, że obecnie wzrost ten ustał. Tendencja
wzrostowa populacji puchacza utrzymuje się w Karpatach ukraińskich (Bashta 2012).

Ocena stanu rozpoznania
Rozpoznanie rozmieszczenia i liczebności puchacza
w polskich Karpatach należy uznać za słabe. Dostępne
dane z obszarów parków narodowych i obszarów Natura
2000 są wyrywkowe, często niekompletne, brakuje również dobrej jakości danych o rozmieszczeniu z większości pasm karpackich. Wynika to z braku inwentaryzacji
większych jednostek fizjograficznych, co zalecane jest
w metodyce ochrony gatunku (Mikusek 2009). Brak starszych danych referencyjnych uniemożliwia również ocenę
trendu liczebności. Rozpoznanie wymagań siedliskowych
oraz ekologii i biologii gatunku można uznać za umiarkowane. Posiadamy wiedzę dotyczącą populacji nizinnych
(Pugacewicz 1995; Anderwald 2014; Aftyka S. – mat. niepubl.), brakuje jednak współczesnych publikacji dotyczących ekologii lęgowej ptaków z polskiej części Karpat.

2. Wybiórczość siedliskowa
Obecność puchacza jest determinowana głównie występowaniem bezpiecznego miejsca lęgowego oraz mozaiki
środowisk z udziałem terenów otwartych, wykorzystywanych do zdobywania pokarmu (Snow, Perrins 1998;
Mikusek 2005b). Na nizinach zasiedla on głównie olsy,
łęgi oraz bory sąsiadujące z dolinami rzecznymi, jeziorami, bagnami, kompleksami torfowisk i łąk. W Karpatach występuje w starszych drzewostanach o luźnej
strukturze, zwykle powyżej 120 lat (co najmniej 70 lat),
zarówno iglastych, jak i liściastych, w pobliżu  hal, polan i łąk. Rewiry zajmowane są z reguły na obszarach
ze skalnymi ścianami, wychodniami, kamieniołomami,
wąwozami i stromymi stokami, ułatwiającymi swobodny
dolot do miejsca lęgowego (Snow, Perrins 1998; Tomiałojć, Stawarczyk 2003; Mikusek 2005b; Ciach, Kowalski
2012; Bashta 2012). Gniazdo – płytki dołek wypełniony
wypluwkami, piórami i sierścią ofiar, czasem skąpo wyścielony trawą i mchem (Gotzman i in. 1972; Mikusek
2005), szczególnie w warunkach górskich puchacz najczęściej umieszcza na półce skalnej. Najlepiej jeśli jest

244 Rozdział 7

ona osłonięta z tyłu i od góry, chroniąc lęg przed czynnikami atmosferycznymi i nadmiernym nasłonecznieniem
(Olsson 1979 za: Mikkola 1983; Mikusek 2005b; Bashta
2012). Puchacz może także gniazdować na ziemi, między
korzeniami drzewa lub u nasady pnia, pod wykrotami,
na kępach w olsach, w gniazdach ptaków drapieżnych
lub bociana czarnego; rzadko gniazduje też w ruinach
budynków (Olsson 1979 za: Mikkola 1983; Pugacewicz
1995; Snow, Perrins 1998; Mikusek 2005b; Hristov i in.
2007). Na miejsca dziennego spoczynku gatunek wybiera
półki skalne lub gęste korony drzew, najczęściej iglastych
(Snow, Perrins 1998; Mikusek 2005b).
W Karpatach puchacz w dużej mierze jest związany
z siedliskami skalnymi. W Bieszczadach wykorzystuje
również występowanie licznych wykrotów w lasach położonych na stromych stokach dolin rzecznych, w sąsiedztwie połonin. Sprzyja mu także obecność zalesionych,
stromych zboczy wokół zbiorników zaporowych oraz
osuwisk i ścian skalnych, w sąsiedztwie terenów uprawnych w dolinie Sanu (Ćwikowski 1996b). W Pieninach
terytoria puchacza były zlokalizowane na stromych, niedostępnych zboczach i wychodniach skalnych w sąsiedztwie ekstensywnie użytkowanych terenów rolniczych
w dolinie Dunajca (Ciach 2005; Ciach, Czyżowicz 2014).
W rezerwacie Mogielica w Beskidzie Wyspowym gatunek
zasiedla stare buczyny, sąsiadujące z głębokimi, skalistymi dolinami i polanami (Kajtoch 2006). Puchacz wykorzystuje do gniazdowania również nieczynne lub aktywne
kamieniołomy, m.in. w Rumunii (Sandor, Ionescu 2009)
czy w Czechach (Kunstmüller 2014), a podobny przypadek znany jest także z Beskidu Wyspowego (Kajtoch
2006) oraz Podhala (Bielański W. – mat. niepubl.).
Wielkość terytorium zależy głównie od dostępności
pokarmu na terenach łowieckich otaczających gniazdo
(Mikkola 1983). W okresie lęgowym puchacz zajmuje
obszar o powierzchni 1–1,5 km2, a poza sezonem wielokrotnie większy, nawet do 20 km2. Gniazda w optymalnych środowiskach dzieli dystans 2–4 km, tylko wyjątkowo poniżej 1 km (Mikkola 1983; Mikusek 2009). Średnia
odległość pomiędzy gniazdami podawana z Borów Tucholskich wynosiła 7,7 km (Anderwald 2014). W Polsce najbliżej siebie położone zajęte gniazda stwierdzono
w Borach Tucholskich – 160  m (Anderwald 2002), oraz
w Lasach Parczewskich – 700  m (Buczek i in. 2005); na
Słowacji w Kotlinie Górnej Nitry – 300  m (Šnírer 2014).
Puchacz jest gatunkiem ściśle osiadłym, zajmuje więc
ten sam typ siedliska przez cały rok. Osobniki z niektórych populacji górskich zimą mogą jednak przemieszczać się w niższe partie (Mikkola 1983; Mikusek 2005b;
Bashta 2012).

Puchacz znajduje w Pieninach optymalne warunki siedliskowe – wysokie wychodnie skalne otoczone lasami i rozległymi terenami otwartymi. Dzięki temu osiąga on tu jedno z najwyższych zagęszczeń populacji lęgowej w Europie (fot. Tomasz Wilk).

3. Zagrożenia
Z powodu braku odpowiedniej liczby danych trudno określić trend liczebności puchacza w Karpatach,
a w konsekwencji również intensywność zagrażających
mu czynników. Do głównych rzeczywistych i potencjalnych zagrożeń, które możemy zidentyfikować dla tego
gatunku, należą:

Płoszenie ptaków w miejscach gniazdowania
Puchacz jest gatunkiem bardzo wrażliwym na niepokojenie przez człowieka w okresie lęgowym. Nawet jednokrotne spłoszenie ptaka z gniazda może prowadzić do
drapieżnictwa spowodowanego nieobecnością samicy na
gnieździe lub do opuszczenia lęgu (Mikkola 1983; Pugacewicz 1995; Mikusek 2005b, 2009). Czynnikami nasilającymi ten problem mogą być prace leśne prowadzone w pobliżu miejsc lęgowych (w niezidentyfikowanych i w związku
z tym nieobjętych ochroną strefową stanowiskach lęgowych) czemu sprzyjać może intensywny rozwój sieci dróg
leśnych w ostatnich latach. Szczególnym zagrożeniem,
przybierającym obecnie na sile, jest rozwój turystyki wspi-

naczkowej, uprawianej m.in. na ścianach skalnych i w nieczynnych kamieniołomach, intensywnej także w sezonie
lęgowym puchacza (Mikusek 2005b). Przykładowo na
Słowenii gatunek ten opuszczał tereny wykorzystywane
przez wspinaczy i przenosił się w mniej odpowiednie dla
siebie miejsca (Mihelič, Marčeta 2000). Do porzucania
stanowisk lęgowych lokalnie mogą się także przyczynić
amatorzy jazdy na motocrossach i quadach oraz intensywna penetracja miejsc atrakcyjnych turystycznie.

Spadek jakości siedlisk żerowiskowych
Dostępność odpowiednich ofiar jest jednym z podstawowych czynników warunkujących występowanie puchacza na danym terenie. Jako gatunek o dużych rozmiarach ciała i małej zwrotności, przystosowany jest do
polowania głównie na terenach otwartych lub w luźnych
lasach. Naturalna sukcesja, związana m.in. z zarzucaniem gospodarki rolnej, lub celowe zalesianie terenów
otwartych, a także intensyfikacja gospodarki rolnej,
szczególnie zakładanie wielkoobszarowych upraw i stosowanie pestycydów, mogą negatywnie wpływać na dostępność pokarmu puchacza (Mikkola 1983; Mikusek
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2005b; Dalbeck, Heg 2006). Na zmniejszanie się terenów
żerowiskowych może również wpływać wprowadzanie
rozproszonej zabudowy. Ponadto zmniejszenie bazy pokarmowej może się przyczyniać do zwiększenia udziału
drapieżników (w tym szponiastych i innych gatunków
sów) w diecie, co prowadzi do bioakumulacji toksycznych substancji, w tym metali ciężkich, w organizmie
(Lourenço i in. 2011).

Drapieżnictwo i warunki pogodowe
Dorosłe ptaki nie mają w zasadzie naturalnych wrogów
prócz człowieka (Mikkola 1983), jednak lęgi (szczególnie
naziemne) są narażone na drapieżnictwo ptaków krukowatych i szponiastych (jastrząb, orzeł przedni), ssaków
drapieżnych (lis, jenot, kuna), a nawet dzika (Sandor,
Ionescu 2009; Bashta 2012). Lęgi na półkach skalnych
czy w koronach drzew są stosunkowo bezpieczne i rzadko plądrowane (Mikusek 2005b), choć niszczenie lęgów
puchacza przez kruka stwierdzono m.in. w Małych Pieninach (Bielański W. – mat. niepubl.). Czynniki atmosferyczne także mają wpływ na produktywność lęgów
puchacza. Długie, mroźne zimy z niską temperaturą
w styczniu i lutym wiążą się z małą dostępnością pokarmu i prowadzą do opóźnienia terminu przystępowania
do lęgów oraz zmniejszenia sukcesu reprodukcyjnego
(Dalbeck, Heg 2006). Intensywne, przedłużające się opady deszczu lub śniegu w okresie wysiadywania jaj lub wychowywania młodych także mogą negatywnie wpływać
na sukces lęgowy puchacza, co wykazano m.in. na Podlasiu, w Niemczech i włoskich Alpach (Pugacewicz 1995;
Dalbeck, Heg 2006; Bionda, Brambilla 2012).

Kolizje z pojazdami i budowa dróg
Puchacz, podobnie jak inne sowy, często pada ofiarą kolizji z pojazdami (Mikkola 1983; Valkama, Saurola 2005;
Radler, Bergerhausen 1988 za: Martinez i in. 2006), dlatego zagrożeniem może być rozbudowa infrastruktury
drogowej i intensyfikacja ruchu samochodowego w Karpatach. Do zwiększenia śmiertelności może się przyczynić zwłaszcza planowana budowa dróg ekspresowych.
Przykładowo w październiku 2012 roku przy drodze krajowej nr 7 Kraków–Zakopane w rejonie Rdzawki został
znaleziony martwy puchacz zaobrączkowany trzy lata
wcześniej na Słowacji (dane Centrali Obrączkowania
Ptaków). Intensywna w ostatnim czasie rozbudowa sieci
dróg leśnych w Karpatach również należy do potencjalnych zagrożeń, ułatwiając ruch samochodowy w miejscach wcześniej niedostępnych, co jest zauważalne w innych krajach Europy (Haslinger, Plass 2003).
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Kolizje z liniami i słupami energetycznymi
Duże sowy, ze względu m.in. na małą zwrotność w locie,
należą do ptaków szczególnie narażonych na kolizje z liniami i słupami energetycznymi oraz porażenie prądem
(Kustusch i in. 2013). Jest to ważny czynnik wpływający
na śmiertelność wielu europejskich populacji puchacza,
powodujący w niektórych regionach nawet do 50% przypadków śmierci (Mikkola 1983; Rubolini i in. 2001; Fabrizio i in. 2004; Martinez i in. 2006; Cepak i in. 2008).
Na porażenie narażone są ptaki dorosłe, wykorzystujące
okolice linii energetycznych jako tereny łowieckie, oraz
młode, szczególnie gdy gniazdo znajduje się w odległości do 200  m od linii elektrycznej (Fabrizio i in. 2004).
W polskich Karpatach znany jest podobny przypadek
z Beskidu Sądeckiego (Baziak 2010). Szczególnie niebezpieczne mogą się tutaj okazać nieizolowane słupy, wykorzystywane przez nocne i dzienne ptaki drapieżne jako
czatownie i miejsca odpoczynku (Haas i in. 2003).

Celowe tępienie i odstrzał ptaków
W przeszłości celowe tępienie przez człowieka miało duży
wpływ na populację europejską (Ferens 1953; Jakubiec,
Profus 1995; Wasilewski 2008). W Polsce zjawisko to wydaje się nie mieć obecnie większego znaczenia, jednak
wciąż występuje w niektórych krajach, np. w Czechach
i na Słowacji ok. 12% odnajdywanych martwych puchaczy
ginie w wyniku nielegalnego odstrzału (Cepak i in. 2008).

4. Metody ochrony
Obecny stan populacji puchacza w polskich Karpatach
wydaje się nie wymagać aktywnych działań ochronnych,
mających na celu odtwarzanie populacji. Istotne jest jednak podjęcie inicjatyw zabezpieczających aktualny stan
siedlisk i miejsc lęgowych tego gatunku, tak aby w długiej
perspektywie zagwarantować stabilność lub wspomagać
wzrost jego populacji. Utrzymanie obecnego stanu populacji będzie możliwe poprzez realizację następujących
działań:

Cel I. Minimalizacja niszczenia lęgów i płoszenia ptaków w okresie lęgowym
Działanie I.1. Przeprowadzenie inwentaryzacji mającej
na celu zlokalizowanie miejsc lęgowych puchaczy w polskich Karpatach i objęcie ich ochroną strefową. Zgodnie z aktualnym rozporządzeniem ministra środowiska
z dnia 6 października 2014 roku w sprawie ochrony ga-

tunkowej zwierząt, puchacz jest jednym z gatunków, dla
których wyznacza się strefy ochronne wokół gniazd. Jeśli
miejsce, gdzie ustanowiono strefę ochrony, nie zmniejszyło swej przydatności do gniazdowania w wyniku procesów naturalnych, wskazane jest utrzymywanie stref
nawet w wypadku braku lęgów w kolejnych sezonach,
chyba że w okolicy wykryto nowe stanowisko, do którego
przeniósł się puchacz.
Działanie I.2. Ochrona gniazd bociana czarnego i ptaków szponiastych w rewirach puchaczy, a w przypadku
ich uszkodzenia lub straty budowa sztucznych gniazd lub
montowanie platform lęgowych. Wytypowanie potencjalnych miejsc (skałek, kamieniołomów) odpowiednich do
zasiedlenia przez puchacze i stworzenie tam dogodnych
warunków dolotu poprzez odkrzaczanie lub usuwanie
drzew, a także, w uzasadnionych przypadkach, montaż
sztucznych nisz lęgowych.
Działanie I.3. Ograniczenie eksploatacji i ruchu turystycznego w przypadku potwierdzenia odbywania lęgów
puchaczy w kamieniołomach i na skałkach wykorzystywanych do wspinaczki.
Działanie I.4. Wyznaczanie punktowych obszarów wyłączonych z gospodarki leśnej w miejscach o wysokim
prawdopodobieństwie gniazdowania puchacza – strome,
zalesione doliny potoków górskich z obecnymi wychodniami skalnymi i licznymi wykrotami.

Cel II. Utrzymanie lub zwiększenie powierzchni siedlisk służących za tereny łowieckie puchaczy
Działanie II.1. Zapobieganie sukcesji terenów otwartych, szczególnie polan i pastwisk śródleśnych, a także

fragmentów pól położonych w wyższych partiach gór,
w pobliżu wychodni skalnych i kamieniołomów poprzez
promowanie ekstensywnego użytkowania rolniczego,
także wynikającego z założeń dopłat rolnych w zakresie
programu rolnośrodowiskowo-klimatycznego.
Działanie II.2. Promowanie ekstensywnego pasterstwa
utrzymującego otwarte  hale i pastwiska na terenach górskich.

Cel III. Ochrona sów w miejscach narażenia na kolizję
z pojazdami i liniami energetycznymi
Działanie III.1. Oznakowanie dróg zwracające uwagę
kierowców na możliwość kolizji z sowami (puchaczami)
w miejscach rozpoznanych rewirów, szczególnie w pobliżu (do 2 km) miejsc lęgowych.
Działanie III.2. Wprowadzenie odpowiednich zabezpieczeń linii i słupów energetycznych. Według wytycznych europejskich, dla dobra ptaków nowe linie średniego i niskiego napięcia winny być prowadzone (o ile to
możliwe) pod ziemią lub przewodami w pojedynczym
kablu. Już w fazie projektowania linii wysokiego napięcia powinno się uwzględniać rozmieszczenie korytarzy
migracyjnych oraz miejsc występowania zagrożonych
gatunków ptaków i unikać dolin rzecznych lub przełęczy, a w warunkach górskich prowadzić je u stóp wzniesień. Zarówno słupy, jak i przewody powinny być dobrze
oznakowane między innymi poprzez kule ostrzegawcze,
nocne światła i zabezpieczone na przykład przez przewód neutralny wiszący nad przewodzącymi prąd czy
przez odpowiednią konstrukcję słupów, izolatorów i odstraszaczy (Haas i in. 2003).
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Rozdział 7.18

Dzięcioł zielonosiwy
Picus canus
Ziemowit Kosiński

1. Występowanie
Rozmieszczenie
Zasięg występowania dzięcioła zielonosiwego Picus
canus (Gmelin, 1788) obejmuje w Europie obszar od
zachodniej Francji po Ural i od Bałkanów po środkową
Fennoskandię (Hagemeijer, Blair 1997). Dzięcioł jest
szeroko rozprzestrzeniony w Karpatach (Hagemeijer,
Blair 1997). Szacunki liczebności podawane dla ostoi
ptaków o randze międzynarodowej IBA wskazują, że
najliczniejsze populacje zasiedlają południowe części
Karpat, w tym Góry Zachodniorumuńskie i Wyżynę
Transylwańską w Rumunii oraz Karpaty Południowe
(BirdLife International 2015). W Polsce dzięcioł zielonosiwy jest gatunkiem bardzo nielicznym, o słabym rozpowszechnieniu. Jego zasięg jest ograniczony do dwóch
obszarów – Śląska i Małopolski w południowej części
kraju oraz Wysoczyzny Elbląskiej, Pojezierza Iławskiego,
Warmii i Mazur, Suwalszczyzny oraz Podlasia w północnej i północno-wschodniej części kraju (Tomiałojć, Stawarczyk 2003; Sikora i in. 2007).
W polskich Karpatach dzięcioł zielonosiwy charakteryzuje się umiarkowanym rozpowszechnieniem, a jego
obecność wykazano na 64% powierzchni 10×10  km
(N=253; Ryc. 7.18.1). Występuje we wszystkich makroregionach z wyjątkiem Łańcucha Tatrzańskiego. W Obniżeniu Orawsko-Podhalańskim zasiedla głównie Pieniny. Nie
wykazano go w niektórych rejonach Pogórza Środkowobeskidzkiego – w południowo-zachodniej części Pogórza
Dynowskiego i na Pogórzu Bukowskim oraz w południowej części pogórzy Rożnowskiego i Ciężkowickiego i przyległych obszarach, co może świadczyć o słabszym rozpoznaniu tych obszarów. Na przełomie lat 80. i 90. XX wieku
rozpowszechnienie dzięcioła zielonosiwego w Karpatach,
w siatce pól atlasowych 9x12  km, było podobne i obejmo-
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wało 53% powierzchni (Walasz, Mielczarek 1992). W skali siedlisk leśnych dzięcioła zielonosiwego odnotowano na
60% losowo wskazanych powierzchni 2×2 km (N=260).
Dzięcioł zielonosiwy najczęściej występuje w strefie pogórzy, gdzie odnotowano go w obrębie 82% powierzchni
próbnych (N=67). Częstość zasiedlonych powierzchni
na Pogórzu Zachodnio- i Środkowobeskidzkim była podobna (Tab. 7.18.1), należy jednak zaznaczyć, że liczba
powierzchni inwentaryzacyjnych na pierwszym z wymienionych pogórzy była czterokrotnie mniejsza. Dzięcioł
zielonosiwy jest umiarkowanie rozpowszechniony w górach – stwierdzono go w obrębie 52% kwadratów 2×2
km (N=193), przy czym z podobną frekwencją występuje
w Beskidach Lesistych, Środkowych i Zachodnich (Tab.
7.18.1). Zasięg występowania w polskiej części Karpat na
podstawie danych projektu PK oszacowany został na 18
300 km2, natomiast obszar zajmowany to 5 740 km2.
Według danych projektu PK dzięcioł zielonosiwy
występuje do wysokości ok. 1000  m n.p.m. (Ryc. 7.18.3).
Dane dotyczące pionowego rozmieszczenia gatunku na
inwentaryzowanych powierzchniach leśnych w Karpatach wskazują, że najczęściej odnotowywany jest na wysokości 300–500  m n.p.m., po czym wraz ze wzrostem
wysokości udział stwierdzeń zmniejsza się. Występowanie dzięcioła zielonosiwego ograniczone jest zasięgiem
rozmieszczenia lasów liściastych i mieszanych piętra
pogórza, a w górach – lasów regla dolnego. Potwierdzają
to dane z Pogórza Przemyskiego, gdzie notowano go do
wysokości 600  m n.p.m. (Hordowski, Kunysz 1991). Na
Babiej Górze w Beskidach Zachodnich najczęściej obserwowany był w okresie lęgowym w strefie pól uprawnych rozciągającej się u jej podnóża, do wysokości ok.
700  m n.p.m., oraz nieco rzadziej w reglu dolnym (Bocheński 1970). W Bieszczadach notowany do wysokości
800  m n.p.m. (Walasz, Mielczarek 1992; Głowaciński i in.
2000), choć niektóre publikacje wskazują wysokość 1000,

a nawet 1200  m n.p.m. (Hordowski 1999; Tomiałojć, Stawarczyk 2003), a w Tatrach do wysokości 850  m n.p.m.
(Walasz, Mielczarek 1992). Maksymalny pionowy zasięg
występowania dzięcioła zielonosiwego w polskich Karpatach odnotowano w Paśmie Policy, należącym do Pasma Babiogórskiego, gdzie 20.06.2010 roku stwierdzono
go w górnoreglowym borze świerkowym na wysokości
1300  m n.p.m. (Ciach M. – dane niepubl.).
Jako gatunek osiadły, w okresie pozalęgowym dzięcioł
zielonosiwy zajmuje prawdopodobnie te same siedliska,
w których gniazduje, tym samym rozmieszczenie gatunku
w sezonie lęgowym i zimą jest podobne (Walasz 2000).

Liczebność
W polskiej części Karpat dzięcioł zielonosiwy jest nielicznym, być może lokalnie średnio licznym gatunkiem

lęgowym. Wielkość populacji w regionie oszacowano
na 1350 par, przy dużej precyzji oceny (Tab. 7.18.1).
Liczebność dzięcioła zielonosiwego w poszczególnych
makroregionach jest bardzo zróżnicowana. Najliczniejsze populacje zasiedlają Pogórze Środkowobeskidzkie i Beskidy Zachodnie (Tab. 7.18.1). Brak stwierdzeń
dzięcioła zielonosiwego na losowych powierzchniach
inwentaryzacyjnych w Łańcuchu Tatrzańskim i Obniżeniu Orawsko-Podhalańskim, a tym samym niemożność oszacowania liczebności, wynika prawdopodobnie
z bardzo lokalnego występowania gatunku na tym obszarze. Wcześniejsze badania nie wykazały jego obecności w Tatrach (Głowaciński 1990; Stajszczyk, Sikora
2007; Cichocki 2010b), a w Obniżeniu Orawsko-Podhalańskim występowanie dzięcioła zielonosiwego ograniczone jest niemal wyłącznie do Pienin (Bocheński 1960;
Walasz, Mielczarek 1992; Cichocki 2010a; Kozik 2010).

Ryc. 7.18.1. Rozmieszczenie dzięcioła zielonosiwego w okresie lęgowym (lata 2000–2015), w siatce kwadratów 10×10 km.
Fig. 7.18.1. Breeding distribution of the Grey-headed Woodpecker (years 2000–2015) in a grid of 10×10 km squares.

Ryc. 7.18.2. Prognozowane zagęszczenie populacji lęgowej dzięcioła zielonosiwego.
Fig. 7.18.2. Predicted breeding population density of the Grey-headed Woodpecker.
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Tab. 7.18.1. Liczba zinwentaryzowanych powierzchni 2×2 km (N) i parametry populacji dzięcioła zielonosiwego w polskiej części Karpat.
R – rozpowszechnienie – procent powierzchni, na których stwierdzono gatunek. Zagęszczenie i liczebność populacji w poszczególnych
makroregionach i w całym regionie – wartość szacowana z dolną (DPU) i górną (GPU) granicą 95-procentowego przedziału ufności. Zagęszczenia podano na powierzchnię leśną. b.d. – brak danych, oszacowanie wartości parametru nie było możliwe.
Table 7.18.1. Number of 2×2 km census plots (N) and parameters of the Grey-headed Woodpecker’s population in the Polish Carpathians. R – occupancy – percentage of plots in which the species was observed. Density (2) and population numbers (3) in each of the macroregions (1) and in the
whole region (5) – an estimate (4) with the lower (DPU) and upper (GPU) 95% confidence interval limit. The densities are per forest area. b.d. – no data,
estimation of the parameter was not possible.
Zagęszczenie [par/km2] (2)
Region (1)

N

R [%]

Liczebność [par] (3)

Wartość
szacowana (4)

DPU

GPU

Wartość
szacowana (4)

DPU

GPU

Beskidy Lesiste

51

55

0,1

0,1

0,2

210

160

270

Beskidy Środkowe

29

55

0,1

0,1

0,2

150

120

180

Beskidy Zachodnie

101

55

0,2

0,1

0,2

390

310

470

Łańcuch Tatrzański

4

0

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

Obniżenie Orawsko-Podhalańskie

8

0

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

Pogórze Środkowobeskidzkie

53

81

0,3

0,3

0,4

510

450

590

Pogórze Zachodniobeskidzkie

14

86

0,4

0,3

0,5

90

70

100

260

60

0,2

0,2

0,2

1350

1110

1610

polska część Karpat (5)

Oszacowanie liczebności populacji w ramach projektu PK w Beskidzie Niskim na 150 par jest zbliżone do
wcześniejszej oceny z lat 2004–2009 dla nieco mniejszego obszaru, wynoszącej 130–160 par (Stój 2010).
W przypadku Beskidów Lesistych analogiczne oszacowanie wskazujące liczbę 210 par jest prawie trzykrotnie
niższe od sumarycznej liczby par podawanej dla dwóch
położonych w tym makroregionie ostoi ptaków o randze międzynarodowej – Bieszczady i Góry Słonne, obejmujących łącznie ok. 67% jego powierzchni (Kondracki
1998), w których miałoby występować łącznie 500–600
par (Kunysz 2010a, c). Ponieważ wcześniejsze oceny dla
obu ostoi miały charakter przybliżonych szacunków opartych na wyrywkowych danych terenowych (Wilk i in.
2010), można sądzić, że przeszacowują one wielkość
tamtejszych populacji. Również wcześniejsza ocena dla
ostoi Pogórze Przemyskie, wskazująca na występowanie
na jej obszarze 200–250 par (Kunysz 2010b), wydaje się
zbyt wysoka w porównaniu z liczbą 510 par wyliczoną
dla całego Pogórza Środkowobeskidzkiego na podstawie
danych projektu PK. Oceny liczebności sformułowane
dla ostoi ptaków w Beskidach Zachodnich (Beskid Śląski, B. Żywiecki, Babia Góra, Gorce, Ostoja Popradzka
i B. Wyspowy) wskazują, że zasiedla je 97–157 par (Armatys 2010; Ciach 2010a, b, c; Kajtoch 2010; Król 2010).

Dzięcioł zielonosiwy Picus canus (fot. Grzegorz Leśniewski)
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Jednakże nowsze dane sugerują liczniejsze występowanie
gatunku np. w Beskidzie Wyspowym, gdzie w zlewniach
Łososiny i Stradomki, znajdujących się poza ostoją ptaków IBA, odnotowano łącznie 50–65 par (Kajtoch 2012).
Ponieważ dane z ostoi ptaków pochodzą z niewielkiej
części Beskidów Zachodnich, obejmujących ok. 25% ich
powierzchni, można sądzić, że oszacowanie liczebności
dla tego makroregionu na podstawie danych projektu
PK na 390 par jest bardzo prawdopodobne. Uzyskane
wyniki pozwalają sądzić, że wschodnia część polskich
Karpat jest zasiedlana liczniej niż zachodnia. Populacja
karpacka stanowi istotną, liczącą ok. 27–45%, część populacji krajowej, szacowanej obecnie na 3000–5000 par
(Chodkiewicz i in. 2015).

Zagęszczenie
Na losowo wskazanych powierzchniach próbnych
(2×2  km) w polskich Karpatach, badanych w ramach
projektu PK, przeciętne zagęszczenie dzięcioła zielonosiwego wynosiło w przybliżeniu 0,2 pary/km2 powierzchni leśnej, w tym w obszarze pogórzy ok. 0,3–0,4
pary/km2, a w górach ok. 0,1–0,2 pary/km2 (Tab. 7.18.1).
Mapa prognozowanych zagęszczeń potwierdza, że gatu-
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nek ten wyraźnie liczniej zasiedla pasmo pogórzy, a także nieco powszechniej występuje we wschodniej części
regionu (Ryc. 7.18.2). Z polskich Karpat nie dysponujemy wcześniejszymi oszacowaniami zagęszczeń na powierzchniach próbnych odzwierciedlających wymagania przestrzenne gatunku. Zagęszczenia na transektach
poprowadzonych wzdłuż koryt rzek sięgały 0,4 pary/
km długości doliny w zlewni Stradomki i 0,3 pary/km
długości doliny w zlewni Łososiny (Kajtoch 2012). Na
krajobrazowej powierzchni leśnej w dolinie rzeki Niraj
na Wyżynie Transylwańskiej w rumuńskich Karpatach
zagęszczenie wynosiło 0,4 pary/km2 (Domokos, Cristea
2014). Podobną wartość (0,3–0,4 pary/km2) stwierdzono
w lasach liściastych na niżu w południowej Wielkopolsce (Kosiński, Kempa 2007). Wyjątkowo wysokie zagęszczenie odnotowano natomiast w lasach łęgowych doliny
środkowej Raby (ok. 120  ha), położonych w południowej części Kotliny Sandomierskiej, gdzie dzięcioł zielonosiwy występował w liczbie 2,5–4,2 pary/km2 (Kajtoch,
Piestrzyńska-Kajtoch 2008). Oceny liczebności w dużych
kompleksach leśnych północno-wschodniej Polski sugerują, że osiągane w nich zagęszczenia, nieprzekraczające
0,1 pary/km2 (Pugacewicz 1997; Sikora 2006), są przynajmniej dwukrotnie niższe od wartości odnotowanych
w polskich Karpatach. Wyjątkiem są dane z Wysoczyzny
Elbląskiej, gdzie zagęszczenie dzięcioła zielonosiwego
wynosiło blisko 0,2 pary/km2 (Sikora 2006).

Trend populacji
W przypadku dzięcioła zielonosiwego brak jest danych,
na podstawie których można by wnioskować o długoterminowych zmianach liczebności oraz zmianach zasięgu
w polskiej części Karpat. Ze względu na ograniczony
zasięg występowania gatunku w Polsce brakuje także
danych o ogólnokrajowym trendzie liczebności (Neubauer i in. 2015), choć dane z niektórych miejsc stałego
występowania, np. na Śląsku i w Puszczy Białowieskiej,
wskazują na wyraźny wzrost liczebności w ostatnich kilku dekadach (Dyrcz i in. 1991; Tomiałojć, Stawarczyk
2003). O wzroście liczebności w kraju może świadczyć
również przesuwanie się zasięgu w kierunku północnym
i zachodnim. Prawdopodobnie od lat 90. XX wieku dzięcioł zielonosiwy gniazduje w południowej Wielkopolsce
(Kempa, Kosiński 2003; Kosiński, Kempa 2007). Ekspansję i wzrost liczebności odnotowano także na Wysoczyźnie Elbląskiej oraz Warmii i Mazurach (Sikora 2006).
Degradacja nadrzecznych lasów łęgowych w polskich
Karpatach w wyniku prowadzonych prac regulacyjnych
i utrzymaniowych rzek, podczas których często doko-
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nywano wycinki nadrzecznych drzew, oraz ich bardzo
intensywna eksploatacja przez lokalną ludność (Figarski,
Kajtoch 2014, Kajtoch Ł. – dane niepubl.) może lokalnie
zmniejszać liczebność populacji dzięcioła zielonosiwego. Z drugiej strony informacje o rosnącej w ostatnich
dziesięcioleciach powierzchni drzewostanów liściastych
w starszych klasach wieku (choć niejasne, czy dotyczy to
również polskiej części Karpat) (Zajączkowski i in. 2015)
mogą sugerować stabilność lub nawet wzrostowy trend
liczebności gatunku. W Europie w latach 1982–2013
trend liczebności dzięcioła zielonosiwego miał charakter
umiarkowanego wzrostu (EBCC 2015).

Ocena stanu rozpoznania
Rozpoznanie rozmieszczenia i liczebności populacji należy uznać za umiarkowane. Brak danych referencyjnych
z wcześniejszych badań opartych na cenzusach prowadzonych na tych samych powierzchniach w dłuższym
okresie czasu uniemożliwia ocenę kierunku zmian liczebności. Wiedza o wymaganiach siedliskowych w Karpatach, jak i w całym zasięgu występowania gatunku,
oparta jest na fragmentarycznych informacjach. Dane
uzyskane w ramach projektu PK znacząco uzupełniają
wcześniejszą wiedzę w tym zakresie, a jej obecny stan
można uznać za umiarkowany. Ekologia i biologia rozrodu nie były badane na tym obszarze. Należy podkreślić,
że dzięcioł zielonosiwy należy do najsłabiej poznanych
spośród europejskich gatunków dzięciołowatych Picidae; brakuje nawet elementarnej wiedzy charakteryzującej parametry demograficzne populacji (Pasinelli 2006).
Powyższe fakty wskazują na konieczność podjęcia badań
nad wszystkimi aspektami ekologii i biologii gatunku.

2. Wybiórczość siedliskowa
Dzięcioł zielonosiwy jest gatunkiem plastycznym, zamieszkującym szerokie spektrum siedlisk leśnych, parkowych i zadrzewień. Zasiedla przede wszystkim stare
lasy liściaste, ale również mieszane, np. bukowo-jodłowe
w górach, a na nizinach bory urozmaicone niewielkimi
płatami łęgów i grądów. Optymalne warunki znajduje
w buczynach lub lasach z domieszką buka oraz w łęgach
i grądach (Cramp 1985; Kempa, Kosiński 2003; Sikora
2006; Kosiński, Kempa 2007). Dzięcioł zielonosiwy unika rozległych monokultur iglastych (Gjerde i in. 2005).
Dotychczasowe obserwacje wskazują, że mozaikowy charakter siedlisk, w których skład wchodzą zarówno płaty

Lasy liściaste i mieszane Pogórza Przemyskiego są jedną z najistotniejszych ostoi dzięcioła zielonosiwego w Karpatach (fot. Grzegorz
Leśniewski).

starodrzewu dogodne do gniazdowania, jak i młode uprawy leśne oraz przylegające do lasów pastwiska obfitujące
w mrówki, będące istotnym elementem diety dzięcioła
zielonosiwego, mogą sprzyjać liczniejszemu występowaniu gatunku (Sikora 2006; Kosiński, Kempa 2007; Dorresteijn i in. 2013). Potwierdzają to obserwacje z Babiej Góry
w Beskidach Zachodnich, gdzie dzięcioł zielonosiwy był
najczęściej spotykanym dzięciołem w strefie pól uprawnych u jej podnóża, a nieco rzadziej występował w buczynach regla dolnego (Bocheński 1970). Dane ze Szwajcarii
wskazują, że przeciętny udział siedlisk w rewirze lęgowym
pary (109  ha) wynosił odpowiednio: lasy – 70%, grunty
orne – 16%, łąki – 11% i „półotwarte” sady – 2% (Imhof
1984). O preferowaniu strefy lasów sąsiadujących z terenami otwartymi świadczy też miejsce lokalizacji dziupli.
W Dolnej Saksonii (Niemcy) wykazano, że dziuple lęgowe
wykuwane były przeciętnie 60  m od skraju lasu, a dziuple
służące innym celom (np. do nocowania) znajdowały się
nawet bliżej skraju (Südbeck 2009). Dzięcioł zielonosiwy wykuwa dziuple w bukach, topolach, dębach, lipach,
wierzbach, a nawet sosnach. Zwykle umieszcza je poniżej
połowy wysokości pnia (najczęściej na wysokości 4–8 m),

czasami do kilkunastu metrów nad ziemią (Cramp 1985;
Südbeck 2009; Domokos, Cristea 2014).
W polskich Karpatach dzięcioł zielonosiwy zasiedla generalnie dwa typy drzewostanów: 1) lasy łęgowe
w dolinach rzek i potoków i 2) buczyny (Kosiński, Ciach
2013). W pierwszym z nich występuje głównie wzdłuż
większych dolin rzecznych, np. Dunajca i Raby oraz ich
dopływów (np. Głowaciński 1990; Kajtoch 2012), zasiedlając zarówno łęgi jesionowe, jak i topolowe, olsy
oraz sąsiadujące z nimi mieszane lasy na zboczach (Kajtoch Ł. – dane niepubl.). Obecnie jedynie nieliczne fragmenty dolin rzecznych porośnięte są większymi płatami
lasów łęgowych, co zapewne częściowo ogranicza możliwość występowania dzięcioła zielonosiwego w takich
siedliskach. Kolejny typ lasów zasiedlany w Karpatach
przez dzięcioła zielonosiwego to starsze lasy bukowe lub
lasy z udziałem buka, np. bukowo-jodłowe, najczęściej
o luźnej strukturze lub sąsiadujące z terenami otwartymi w postaci polan, zrębów,  halizn oraz ekstensywnie użytkowanych agrocenoz (Bocheński 1970; Kunysz
1994a; Czuchnowski i in. 2003; Tomiałojć, Stawarczyk
2003; Kosiński, Ciach 2013; Kajtoch Ł. – dane niepubl.).
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Ryc. 7.18.3. Rozmieszczenie wysokościowe dzięcioła zielonosiwego: (1) – procentowy udział punktów obserwacyjnych zasiedlonych przez gatunek (słupki); (2) – liczba skontrolowanych punktów
obserwacyjnych (punkty).
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Dzięcioł zielonosiwy zasiedla również górskie lasy zboczowe i jaworzyny. Gatunek ten regularnie występuje
także w krajobrazie kulturowym stanowiącym mozaikę
zabudowań, agrocenoz, nieużytków oraz różnego typu
zadrzewień (Bocheński 1960, 1970).
Analiza wybiórczości siedliskowej wykonana na podstawie danych projektu PK na poziomie krajobrazowym
wykazała, że w polskich Karpatach dzięcioł zielonosiwy
preferuje lasy położone nisko, do wysokości ok. 700  m
n.p.m., głównie w pasie pogórzy (Ryc. 7.18.2). Wykazuje
też silne przywiązanie do obszarów o ekspozycji połu-
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Fig. 7.18.4. Importance of the most significant environmental variables in a model describing the spatial variation of the Grey-headed
Woodpecker’s population density at a landscape level; (1) – decrease
of the model fit.
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Ryc. 7.18.4. Ważność najistotniejszych zmiennych środowiskowych
w modelu opisującym przestrzenne zróżnicowanie zagęszczenia
populacji dzięcioła zielonosiwego na poziomie krajobrazowym.
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Fig. 7.18.3. Altitudinal distribution of the Grey-headed Woodpecker: (1)
– percentage of survey points occupied by the species; (2) – number of
observation points (dots); (3) – altitude (mamsl).
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dniowej. Gatunek preferuje drzewostany liściaste i mieszane. Najchętniej zasiedla małe wyspy lasów liściastych,
a na jego zagęszczenie pozytywny wpływ ma również
udział obszarów rolnych, głównie tzw. upraw mieszanych
(Ryc. 7.18.4, 7.18.5). Wyniki te potwierdzają wcześniejsze
obserwacje wskazujące na przywiązanie dzięcioła zielonosiwego do lasów liściastych sąsiadujących z terenami
otwartymi, w tym agrocenozami. Wymienione elementy
środowiska zapewniają zarówno miejsca gniazdowania,
jak i możliwość zdobywania pokarmu. Preferowanie
obszarów o ekspozycji południowej może być związane m.in. z szybszym ustępowaniem w takich miejscach
pokrywy śnieżnej i łatwiejszym dostępem do pokarmu,
jakim są mrówki. Analiza wymagań siedliskowych wykonana na podstawie danych projektu PK na poziomie
punktów obserwacyjnych wykazała, że dzięcioł zielonosiwy występował najczęściej w lasach liściastych, a najrzadziej w drzewostanach z przewagą drzew iglastych
(Ryc. 7.18.6). Na występowanie tego gatunku istotny,
choć stosunkowo słaby wpływ miał też udział buka (Ryc.
7.18.6). Żadna inna spośród analizowanych zmiennych
siedliskowych nie wpływała znacząco na prawdopodobieństwo występowania dzięcioła zielonosiwego (Zał. 4).
Uzyskany obraz wybiórczości siedliskowej potwierdza
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Ryc. 7.18.5. Przebieg zależności zagęszczenia populacji dzięcioła
zielonosiwego od najistotniejszych zmiennych środowiskowych
na poziomie krajobrazowym.
Fig. 7.18.5. Relationship between the Grey-headed Woodpecker’s population density and the most significant environmental variables at a
landscape level.
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Ryc. 7.18.6. Zmienne siedliskowe istotnie wyjaśniające występowanie dzięcioła zielonosiwego na poziomie punktu obserwacyjnego. Zależność prawdopodobieństwa występowania od: a – typu drzewostanu. Punkty – średnia, wąsy – zakres 1 błędu standardowego. b – udziału
buka w drzewostanie.
Fig. 7.18.6. Significant environmental predictors of the Grey-headed Woodpecker’s occurrence at an observation point. Relationship between the
probability of occurrence (2) and following factors: a – forest stand type (1) - from left: coniferous, mixed, deciduous. Points – mean, whiskers – standard error. b – the amount of beech in forest stand (1).

wyniki wcześniejszych obserwacji w polskich Karpatach wskazujących na związek dzięcioła zielonosiwego
z lasami liściastymi i mieszanymi, szczególnie z lasami
charakteryzującymi się obecnością buka w drzewostanach (Bocheński 1970; Kunysz 1994a; Czuchnowski
i in. 2003).
Wymagania przestrzenne dzięcioła zielonosiwego
w polskich Karpatach nie są znane. Dane z lasów borealnych Skandynawii, oparte jednak na bardzo małej
próbie, wskazują, że w okresie lęgowym areał osobniczy
dzięcioła zielonosiwego waha się w granicach 50–100  ha
(Rolstad, Rolstad 1995). Jego wielkość może być jednak
mniejsza, o czym świadczą stwierdzenia stanowisk lęgowych w parkach miejskich i na cmentarzach, gdzie odnotowano rewiry o powierzchni 10–20  ha (Stajszczyk,
Sikora 2007; Sikora, Kosiński 2015). Na podstawie badań
telemetrycznych w Szwajcarii stwierdzono, że przeciętna
wielkość areału wykorzystywanego przez parę lęgową wynosi 109  ha, a w przypadku obszaru zajmowanego przez
niesparowanego osobnika – 89  ha (Imhof 1984). Zbliżone, szacunkowe wielkości terytoriów podawano dla
nadrzecznych lasów łęgowych w dolinie Górnego Renu
(Spitznagel 1990). Sąsiadujące, jednocześnie zajmowane
dziuple lęgowe znajdowano w odległości 700 m, a wyjątkowo nawet 150  m od siebie (Saari, Südbeck 1997).
W Skandynawii stwierdzono, że wielkość areałów osobniczych zimą zwiększa się nawet stukrotnie w porównaniu z okresem lęgowym, osiągając wielkość 2000–5400  ha

(Rolstad, Rolstad 1995; Edenius i in. 1999). Badania telemetryczne w Szwecji wykazały, że w okresie zimowym
odległość pokonywana między miejscami dziennego
i nocnego pobytu wynosiła przeciętnie 2 km, maksymalnie 6 km, przy czym w ciągu dnia ptaki wykazywały silne
przywiązanie do siedzib ludzkich, w których korzystały
z karmników (Edenius i in. 1999). Podobne zjawisko
może występować w górach i na pogórzach, gdzie gruba
pokrywa śniegu i zamarznięta gleba utrudniają dostęp
do mrówek, zmuszając ptaki do poszukiwania alternatywnych źródeł pokarmu na większym obszarze.

3. Zagrożenia
Populacja dzięcioła zielonosiwego w polskich Karpatach
jest prawdopodobnie niezagrożona. Choć stwierdzenie
to nie jest oparte na długoterminowych danych monitoringowych, pośrednio mogą na to wskazywać parametry siedlisk. W skali kraju, w związku z przebudową
składu gatunkowego lasów, zwiększa się powierzchnia
drzewostanów liściastych, wzrasta także przeciętny ich
wiek (Zajączkowski i in. 2015). Można przypuszczać, że
procesy te mają miejsce również w lasach karpackich.
Lokalnie jednak dzięcioł zielonosiwy może zmniejszać swoją liczebność, szczególnie w lasach związanych
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z dolinami rzecznymi. Jest to spowodowane m.in. intensywnym pozyskiwaniem drewna, a także wycinkami przy
okazji prowadzonych prac regulacyjnych rzek, powodującymi ubytek powierzchni oraz pogarszanie się jakości
nadrzecznych lasów łęgowych (Figarski, Kajtoch 2014,
Kajtoch Ł. – dane niepubl.). Wśród czynników zagrażających występowaniu dzięcioła zielonosiwego w polskich
Karpatach znajdują się:

Niewłaściwa struktura siedlisk
Do tej kategorii zagrożeń należą działania związane z prowadzeniem gospodarki leśnej, które powodują lokalne
ubożenie powierzchni siedlisk stanowiących miejsce
występowania dzięcioła zielonosiwego. Do najważniejszych z nich należą: użytkowanie rębne drzewostanów
liściastych w najstarszych klasach wieku, lokalne usuwanie drzew dziuplastych, zamierających i martwych, m.in.
w ramach cięć sanitarnych, a także zbyt mały nacisk na
planowe pozostawianie części drzew do naturalnej śmierci. Czynniki związane z prowadzeniem gospodarki leśnej
oddziałują na ten gatunek w skali lokalnej, jednak prawdopodobnie w skali regionalnej parametry siedlisk leśnych nie pogarszają się (Zajączkowski i in. 2015). Wśród
zagrożeń należy wymienić również wycinanie zadrzewień, w tym tworzonych przez gatunki drzew o miękkim
drewnie, np. wierzb, olch i topól, w dolinach rzecznych
i w sąsiedztwie zbiorników wodnych, a także zadrzewień
śródpolnych (Kosiński, Ciach 2013). Działania te mogą
powodować wycofywanie się gatunku z zajmowanych
wcześniej obszarów lub zmniejszanie liczebności. Struktura gatunkowa drzewostanów w skali całego regionu
jest obecnie odpowiednia dla dzięcioła zielonosiwego,
a działania związane z przebudową drzewostanów w karpackich lasach, polegające na zwiększaniu powierzchni
lasów liściastych, mogą dodatkowo sprzyjać występowaniu gatunku w długiej skali czasu.

Zmiany w sposobie użytkowania terenów otwartych
sąsiadujących z lasami
Wśród działań mogących negatywnie wpływać na występowanie dzięcioła zielonosiwego znajdują się: zarzucanie
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użytkowania, szczególnie wypasu zwierząt, i związana
z tym wtórna sukcesja roślinności, a także zalesianie nieużytków i gruntów porolnych. Obniżają one jakość siedlisk wykorzystywanych przez ten gatunek jako żerowiska.

4. Metody ochrony
Dzięcioł zielonosiwy jest w polskiej części Karpat szeroko rozpowszechniony, a jego populacja jest liczna
i prawdopodobnie nie zmniejsza liczebności. W celu jej
zachowania konieczna jest realizacja działań ochronnych
mających na celu utrzymanie lub lokalne poprawienie
aktualnego stanu populacji, nie są natomiast konieczne
działania zmierzające do odtwarzania populacji lub siedlisk gatunku w skali całego regionu.

Cel I. Utrzymanie lub w miarę możliwości lokalne
zwiększenie powierzchni siedlisk lęgowych i żerowisk
o odpowiedniej dla gatunku strukturze
Działanie I.1. Wprowadzenie w nowo powstających
planach urządzenia lasu, przygotowywanych dla nadleśnictw w Karpatach, zapisów gwarantujących niezmniejszanie powierzchni starodrzewi liściastych (drzewostanów w V i wyższych klasach wieku).
Działanie I.2. Wprowadzenie w nowo powstających
planach urządzenia lasu, przygotowywanych dla nadleśnictw karpackich, zapisów gwarantujących niezmniejszanie, a lokalnie zwiększanie do poziomu min. 10%
powierzchni leśnej nadleśnictwa obszarów wyłączonych
z użytkowania gospodarczego.
Działanie I.3. Ograniczenie użytkowania nadrzecznych
lasów łęgowych, w tym zakaz ich usuwania w trakcie prac
regulacyjnych koryt rzecznych.
Działanie I.4. Wdrożenie programu leśno-środowiskowego, będącego narzędziem do kształtowania odpowiedniej struktury siedlisk leśnych w lasach prywatnych.
Działanie I.5. Wdrożenie działań pozwalających na
utrzymanie ekstensywnego użytkowania agrocenoz i zachowanie ich dotychczasowej struktury.
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Dzięcioł czarny
Dryocopus martius
Ziemowit Kosiński

1. Występowanie
Rozmieszczenie
Dzięcioł czarny Dryocopus martius (Linnaeus, 1758) jest
szeroko rozprzestrzeniony w Palearktyce. Zasiedla strefę
lasów iglastych, mieszanych i liściastych od Hiszpanii na
zachodzie po Kamczatkę i Sachalin na wschodzie, występując głównie poniżej 66o szerokości geograficznej północnej. Południową granicę obszaru gniazdowania w Azji
wyznacza zasadniczo zasięg tajgi. Najdalej na południe
w Europie występuje w północnej Hiszpanii i w Grecji
(Hagemeijer, Blair 1997; BirdLife International 2015).
W obrębie łańcucha Karpat dzięcioł czarny jest szeroko
rozprzestrzeniony, a największą liczebność osiąga w Rumunii (Hagemeijer, Blair 1997). Szacunki liczebności podawane dla ostoi ptaków o randze międzynarodowej IBA
wskazują, że najliczniejsze populacje zasiedlają południowe części Karpat, w tym Góry Zachodniorumuńskie
i Wyżynę Transylwańską w Rumunii oraz Karpaty Południowe (BirdLife International 2015). W Polsce dzięcioł
czarny jest nielicznym lub średnio licznym gatunkiem
o szerokim rozpowszechnieniu. Jego zasięg obejmuje
cały kraj (Tomiałojć, Stawarczyk 2003; Sikora i in. 2007).
W polskich Karpatach występowanie dzięcioła czarnego wykazano na 74% powierzchni 10×10 km (N=253;
Ryc. 7.19.1). Jest to gatunek szeroko rozpowszechniony,
występujący we wszystkich mezoregionach. Nie stwierdzono jego obecności jedynie w dwóch rejonach Pogórza Środkowobeskidzkiego – w południowo-zachodniej
części Pogórza Dynowskiego i na Pogórzu Bukowskim
oraz w południowej części pogórzy Rożnowskiego
i Ciężkowickiego oraz przyległych obszarach, co może
świadczyć o ich słabszym rozpoznaniu. Na przełomie
lat 80. i 90. XX wieku rozpowszechnienie dzięcioła czar-

nego w Karpatach, w siatce pól atlasowych 9×12 km,
było bardzo zbliżone i wynosiło 64% (Walasz, Mielczarek 1992). W skali siedlisk leśnych dzięcioła czarnego
odnotowano na 87% losowo wskazanych powierzchni
2×2  km (N=260). Tak wysoka frekwencja związana jest
z dostępnością starych lasów różnego typu, w górach
głównie bukowych lub mieszanych, np. bukowo-jodłowych, ale także iglastych, w których najczęściej jest
obserwowany (Bocheński 1960, 1970; Kozłowski 1974;
Głowaciński 1990; Głowaciński, Profus 1992). Dzięcioł
czarny występuje w podobnym rozpowszechnieniu zarówno w strefie pogórzy, jak i w górach (Tab. 7.19.1).
W obrębie gór jest wyraźnie mniej rozpowszechniony
w Obniżeniu Orawsko-Podhalańskim, w którym odnotowano go tylko w połowie zbadanych powierzchni, co
jest zapewne konsekwencją stosunkowo niewielkiej lesistości tego obszaru. Dzięcioł czarny najczęściej stwierdzany jest w polskich Karpatach w zakresie wysokości
300–1100  m n.p.m., przy czym jego rozmieszczenie jest
dość równomierne w całym przedziale wysokości (Ryc.
7.19.3). Górna granica jego występowania w górach
ograniczona jest zasięgiem rozmieszczenia lasów. W masywie Babiej Góry w Beskidach Zachodnich w okresie
lęgowym obserwowano go zarówno w reglu dolnym, jak
i górnym, sięgającym do wysokości ok. 1350  m n.p.m.
(Bocheński 1970). W polskich Tatrach rozmieszczenie
dzięcioła czarnego w okresie lęgowym ograniczone jest
do buczyny dolnoreglowej rozpościerającej się na wysokości 960–1100  m n.p.m. (Głowaciński, Profus 1992).
Inne źródła, nieprecyzujące jednak charakteru obserwacji, wskazują, że podobnie jak na Babiej Górze stwierdzany jest on do wysokości 1300  m n.p.m. (Tomiałojć
1990; Walasz, Mielczarek 1992; Ciach, Kosiński 2013;
dane projektu PK), a zimą do wysokości 1000  m n.p.m.
(Walasz 2000). Zasięg występowania dzięcioła czarnego
w polskiej części Karpat na podstawie danych projektu
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PK oszacowany został na 8490 km2, natomiast obszar
zajmowany to 1790 km2.
Jako gatunek osiadły dzięcioł czarny przez cały rok
zajmuje prawdopodobnie te same siedliska, a jego rozmieszczenie w sezonie lęgowym i zimą jest podobne
(Walasz 2000).

Liczebność
W polskiej części Karpat dzięcioł czarny jest nielicznym,
być może lokalnie średnio licznym gatunkiem lęgowym.
Wielkość populacji w regionie oszacowano na ok. 2480
par, przy dużej precyzji oceny (Tab. 7.19.1). Liczebność
dzięcioła czarnego w poszczególnych makroregionach
jest bardzo zróżnicowana i w dużej mierze odzwierciedla ich wielkość. Najliczniejsze populacje zasiedlają

Beskidy Zachodnie i Pogórze Środkowobeskidzkie, natomiast najmniej liczna jest populacja zamieszkująca
Łańcuch Tatrzański wraz z Obniżeniem Orawsko-Podhalańskim (Tab. 7.19.1). Dzięcioła czarnego odnotowano w większości karpackich ostoi ptaków o randze międzynarodowej, przy czym cztery z nich skupiają jedne
z największych populacji gatunku w Polsce: Bieszczady
– 150–200 par, Góry Słonne – 100–200, Beskid Niski
– 140–160 i Pogórze Przemyskie – 100–150 par (Wilk
i in. 2010). Oceny sformułowane dla dwóch ostoi położonych w Beskidach Lesistych (Bieszczady i Góry Słonne; Kunysz 2010a, c), których łączna powierzchnia obejmuje ok. 67% powierzchni makroregionu (Kondracki
2013), są zbieżne z danymi z projektu PK. Zakładając,
że w pozostałej części Beskidów Lesistych dzięcioł czarny występuje w podobnym zagęszczeniu, uzyskany sze-

Ryc. 7.19.1. Rozmieszczenie dzięcioła czarnego w okresie lęgowym (lata 2000–2015), w siatce kwadratów 10×10 km.
Fig. 7.19.1. Breeding distribution of the Black Woodpecker (years 2000–2015) in a grid of 10×10 km squares.

Ryc. 7.19.2. Prognozowane zagęszczenie populacji lęgowej dzięcioła czarnego.
Fig. 7.19.2. Predicted breeding population density of the Black Woodpecker.
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Dzięcioł czarny Dryocopus martius (fot. Cezary Korkosz)

roki zakres liczebności dla makroregionu (ok. 370–600
par) obejmowałby wartość oszacowaną na podstawie
projektu PK i wynoszącą 440 par (Tab. 7.19.1). Sumaryczna liczebność dzięcioła czarnego w ostojach Torfowiska Orawsko-Nowotarskie, Tatry i Pieniny, wynosząca
28–60 par (Cichocki 2010a, b; Kozik 2010), jest bliska
łącznemu oszacowaniu dla Łańcucha Tatrzańskiego
i Obniżenia Orawsko-Podhalańskiego (Tab. 7.19.1).
Oceny liczebności dla poszczególnych ostoi ptaków
w Beskidach Zachodnich (Beskid Śląski, B. Żywiecki,
Babia Góra, Pasmo Policy, Gorce, Ostoja Popradzka
i B. Wyspowy), obejmujących ok. 25% powierzchni makroregionu, wskazują, że występuje w nich łącznie 229–
298 par (Armatys 2010; Ciach 2010a, b, c, d; Kajtoch
2010; Król 2010). Ekstrapolowana na tej podstawie wielkość populacji dla Beskidów Zachodnich byłaby zbliżona
do oszacowania na podstawie projektu PK wynoszącego
850 par (Tab. 7.19.1). W Beskidach Środkowych (Beskid
Niski), na obszarze obejmującym ok. 80% powierzchni
makroregionu, liczebność dzięcioła czarnego oceniono
na 140–160 par (Stój 2010), a więc ponaddwukrotnie
mniej, niż wynosi ocena dokonana na podstawie danych
projektu PK (Tab. 7.19.1). Zważywszy na rozległość tego

makroregionu, druga ocena wydaje się bliższa rzeczywistości. Ocena sformułowana dla ostoi Pogórze Przemyskie (Kunysz 2010b), obejmującej ok. 10% powierzchni
Pogórza Środkowobeskidzkiego i charakteryzującej się
znacznie większą lesistością od pozostałej części makroregionu, uniemożliwia porównanie jej z oceną uzyskaną w projekcie PK. Powyższe dane wskazują, że dotychczasowe szacunki liczebności dla poszczególnych
ostoi ptaków w Karpatach dość dobrze korespondują
z wynikami projektu PK. Większa liczebność gatunku
w ostojach ptaków położonych we wschodniej części
polskich Karpat jest konsekwencją znacznie większych
ich rozmiarów w porównaniu z ostojami w zachodniej
ich części. Populacja karpacka stanowi znaczną, liczącą
6–8%, część populacji krajowej, szacowanej obecnie na
31 000–42 000 par (Chodkiewicz i in. 2015).

Zagęszczenie
Na losowo wskazanych powierzchniach próbnych
(2×2  km) w polskich Karpatach, badanych w ramach
projektu PK, przeciętne zagęszczenie wynosiło w przybliżeniu 0,3 pary/km2 powierzchni leśnej i było podobne
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Tab. 7.19.1. Liczba zinwentaryzowanych powierzchni 2×2 km (N) i parametry populacji dzięcioła czarnego w polskiej części Karpat. R – rozpowszechnienie – procent powierzchni, na których stwierdzono gatunek. Zagęszczenie i liczebność populacji w poszczególnych makroregionach i w całym regionie – wartość szacowana z dolną (DPU) i górną (GPU) granicą 95-procentowego przedziału ufności. Zagęszczenia
podano na powierzchnię leśną.
Table 7.19.1. Number of 2×2 km census plots (N) and parameters of the Black Woodpecker’s population in the Polish Carpathians. R – occupancy
– percentage of plots in which the species was observed. Density (2) and population numbers (3) in each of the macroregions (1) and in the whole
region (5) – an estimate (4) with the lower (DPU) and upper (GPU) 95% confidence interval limit. The densities are per forest area.
Zagęszczenie [par/km2] (2)
Region (1)

N

R [%]

Beskidy Lesiste

51

Beskidy Środkowe

Liczebność [par] (3)

Wartość
szacowana (4)

DPU

GPU

84

0,3

0,2

0,3

440

380

510

29

83

0,3

0,3

0,3

330

290

370

Beskidy Zachodnie

101

91

0,4

0,3

0,4

850

750

950

Łańcuch Tatrzański

4

75

0,1

0

0,2

10

0

10

Obniżenie Orawsko-Podhalańskie

8

50

0,2

0,2

0,3

50

40

70

Pogórze Środkowobeskidzkie

53

94

0,4

0,4

0,5

730

650

820

Pogórze Zachodniobeskidzkie

14

79

0,3

0,3

0,4

70

60

100

260

87

0,3

0,3

0,4

2480

2160

2830

polska część Karpat (5)

w górach i na pogórzach. Nieco niższe zagęszczenie odnotowano jedynie w Łańcuchu Tatrzańskim i Obniżeniu
Orawsko-Podhalańskim (Tab. 7.19.1). Mapa prognozowanych zagęszczeń oparta na wynikach projektu PK nie
wskazuje wyraźnego wzorca występowania, choć gatunek
ten generalnie liczniej zasiedla wschodnią część regionu
(Ryc. 7.19.2). Dane literaturowe dotyczące zagęszczeń
dzięcioła czarnego na obszarze polskich Karpat są bardzo
nieliczne i najczęściej pochodzą z małych powierzchni
próbnych (10–25  ha), nieodzwierciedlających wymagań przestrzennych gatunku (patrz np. Kozłowski 1974;
Głowaciński 1990; Głowaciński, Profus 1992). Gatunek
ten wyjątkowo liczny był na większych powierzchniach
– na obszarze ok. 10 km2 w paśmie Turnicy na Pogórzu
Przemyskim dzięcioł czarny występował w zagęszczeniu
1 pary/km2 (Hordowski 1999), a na powierzchni 26,4  km2
w lasach doliny Niraj na Wyżynie Transylwańskiej w Rumunii zagęszczenie wynosiło 0,7 pary/km2 (Domokos,
Cristea 2014). Dane z krajobrazowych powierzchni leśnych na niżu Polski wskazują, że zagęszczenie gatunku mieściło się tam w zakresie 0,3–1,8 terytorium/km2
powierzchni całkowitej i 0,3–2,3 teryt./km2 powierzchni leśnej, przy czym wzrost zagęszczenia związany był
ze zwiększaniem się udziału starych lasów z dominacją
buka (Kosiński i in. 2010, Sikora i in. 2015). Przytoczone dane wskazują, że zagęszczenia dzięcioła czarnego
w Karpatach są bliższe dolnym wartościom przedziałów
stwierdzanych na niżu Polski.
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Wartość
szacowana (4)

DPU

GPU

Trend populacji
W przypadku dzięcioła czarnego brak jest danych, na
podstawie których można by wnioskować o zmianach
liczebności oraz zmianach zasięgu gatunku w polskiej
części Karpat. Dane z terenu Polski z lat 2000–2014
wskazują na umiarkowany wzrost liczebności gatunku
(Neubauer i in. 2015). Wzrost ten jest prawdopodobnie
konsekwencją zwiększania się średniego wieku drzewostanów oraz coraz większego udziału lasów liściastych
w starszych klasach wieku na terenie kraju (Zajączkowski i in. 2015). Długoterminowy trend liczebności
w Europie w latach 1980–2013 był dodatni, a liczebność
wzrastała średnio o 1% rocznie, podczas gdy trend dla
lat 2004–2013 wskazuje na brak kierunkowych zmian
(EBCC 2015).

Ocena stanu rozpoznania
Rozpoznanie rozmieszczenia i liczebności populacji
należy uznać za umiarkowane. Brak danych referencyjnych z wcześniejszych badań oraz wyników cenzusów
prowadzonych na tych samych powierzchniach w dłuższym okresie czasu uniemożliwia ocenę kierunku zmian
liczebności. Wcześniejsze informacje o wymaganiach
siedliskowych w Karpatach były bardzo nieliczne. Dane
uzyskane w ramach projektu PK znacząco uzupełniają
wcześniejszą wiedzę w tym zakresie, a jej obecny stan

można uznać za umiarkowany. Ekologia i biologia rozrodu nie były badane na tym obszarze. Istnieją dane o wybiórczości siedliskowej i wymaganiach przestrzennych
gatunku z innych obszarów górskich Europy – hiszpańskich Pirenejów (Fernandez, Azkona 1996; Garmendia
i in. 2006) i włoskich Alp (Bocca i in. 2007; Pirovano,
Zecca 2014). Dysponujemy również bogatą wiedzą na
temat biologii rozrodu dzięcioła czarnego zarówno
z obszarów niżowych Europy (Pasinelli 2006; van Manen
2012; Kosiński, Sikora 2015), jak i górskich (Lange 1996).
Konieczne wydaje się uzupełnienie wiedzy przynajmniej
o niektóre aspekty wybiórczości siedliskowej gatunku
w Karpatach.

2. Wybiórczość siedliskowa
Dzięcioł czarny jest gatunkiem plastycznym, zamieszkującym szerokie spektrum siedlisk leśnych od borów po
lasy liściaste, preferującym przy tym drzewostany ponad
100-letnie (Cramp 1985; Garmendia i in. 2006; Bocca
i in. 2007; Sikora i in. 2015). Najchętniej zasiedla lasy

o umiarkowanym zwarciu, tzw. widne lasy, unikając tych
o niskim i bardzo wysokim zagęszczeniu drzew (Bocca i in. 2007). Gniazduje również w niewielkich lasach
w krajobrazie rolniczym (1–50  ha), przemieszczając się
między izolowanymi płatami środowiska w poszukiwaniu pokarmu (Tjernberg i in. 1993; Kosiński, Sikora
2015). Optimum występowania dzięcioł czarny wydaje
się osiągać w lasach bukowych lub lasach z domieszką
buka oraz w borach sosnowych (Sikora i in. 2007; Kosiński i in. 2010; Kuczyński, Chylarecki 2012). Dane uzyskane w lasach bukowych hiszpańskich Pirenejów wskazują,
że dzięcioł czarny najczęściej zasiedla płaty starodrzewu przekraczające 30  ha, o przeciętnej średnicy drzew
większej od 45 cm (Garmendia i in. 2006). We włoskich
Alpach, w zależności od dostępności typów lasów i gatunków drzew, dzięcioł czarny preferuje bory świerkowo-jodłowe i sosnowe obfitujące w mrówki, przy czym
wyraźnie unika jako miejsc żerowania płatów tworzonych przez sosnę  hakowatą (podgatunek kosodrzewiny)
i limbę. Jako miejsca gniazdowania preferuje stare buki,
jodły i modrzewie, a unika wykuwania dziupli w świerkach (Bocca i in. 2007; Pirovano, Zecca 2014). Podobne wymagania w odniesieniu do miejsc gniazdowania

W warunkach karpackich dzięcioł czarny chętnie zasiedla rozległe lasy mieszane i liściaste, preferując drzewostany starsze, zasobne w leżące martwe drzewa . Bieszczady (fot. Tomasz Wilk).
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Ryc. 7.19.3. Rozmieszczenie wysokościowe dzięcioła czarnego: (1)
– procentowy udział punktów obserwacyjnych zasiedlonych przez
gatunek (słupki); (2) – liczba skontrolowanych punktów obserwacyjnych (punkty).

Ryc. 7.19.4. Ważność najistotniejszych zmiennych środowiskowych
w modelu opisującym przestrzenne zróżnicowanie zagęszczenia
populacji dzięcioła czarnego na poziomie krajobrazowym.
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i żerowania charakteryzują prawdopodobnie populację
zasiedlającą polskie Karpaty. Na przykład na Babiej Górze i Turbaczu w Beskidach Zachodnich stwierdzano
go zarówno w lasach bukowo-jodłowych regla dolnego,
jak i w górnoreglowych świerczynach (Bocheński 1970;
Kozłowski 1974). Nieco węższy zasięg występowania odnotowano w Tatrach, gdzie obserwowano go wyłącznie
w buczynie dolnoreglowej (Głowaciński, Profus 1990),
a w ramach projektu PK także wyjątkowo w borach
świerkowych górnej części regla dolnego.
Do wykucia dziupli dzięcioł czarny potrzebuje przynajmniej kępy starych drzew. Może gniazdować zarów-
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Fig. 7.19.4. Importance of the most significant environmental variables
in a model describing the spatial variation of the Black Woodpecker’s
population density at a landscape level; (1) – decrease of the model fit.
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Fig. 7.19.3. Altitudinal distribution of the Black Woodpecker: (1) – percentage of survey points occupied by the species; (2) – number of observation points (dots); (3) – altitude (mamsl).

no we wnętrzu lasu, jak i przy jego skraju. Większość
dziupli umiejscowiona jest w środkowej i górnej części
pnia pozbawionej gałęzi bocznych, najczęściej poniżej
najniższego konaru. Dane z terenu Polski wskazują, że
dzięcioł czarny wykuwa dziuple na wysokości od 6 do
25  m, w drzewach o przeciętnej pierśnicy przekraczającej 50 cm (Kosiński, Kempa 2007; Kosiński i in. 2011;
Kosiński, Sikora 2015). Dane z włoskich Alp wskazują,
że 90-procentowe prawdopodobieństwo stwierdzenia
obecności dziupli w drzewie związane było z osiągnięciem przez nie pierśnicy 50 cm (Pirovano, Zecca 2014).
Jako miejsca żerowania dzięcioł czarny preferuje zarówno młode uprawy leśne w wieku od ok. 10 do 30 lat, jak
i lasy ponad 80-letnie. W młodych uprawach leśnych
ptaki żerują na pniakach, a w starodrzewach – głównie
na martwych drzewach (Mikusiński 1997; Rolstad i in.
1998; Kosiński Z. i in. – dane niepubl.). Podstawowym
źródłem pokarmu są mrówki, głównie z rodzaju Camponotus, zasiedlające obumierające lub martwe pnie drzew,
oraz larwy innych owadów rozwijające się w martwym
drewnie (Pechacek, Kristin 1993; Mikusiński 1995, 1997;
Rolstad i in. 1998, 2000).
Analiza wybiórczości siedliskowej wykonana na poziomie krajobrazowym na podstawie danych projektu PK
wykazała, że w polskich Karpatach dzięcioł czarny prefe-
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Ryc. 7.19.5. Przebieg zależności zagęszczenia populacji dzięcioła
czarnego od najistotniejszych zmiennych środowiskowych na poziomie krajobrazowym.
Fig. 7.19.5. Relationship between the Black Woodpecker’s population density and the most significant environmental variables at a landscape level.
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Ryc. 7.19.6. Zmienne siedliskowe istotnie wyjaśniające występowanie dzięcioła czarnego na poziomie punktu obserwacyjnego. Zależność
prawdopodobieństwa występowania od: a – zasobności leżącego, wielkogabarytowego martwego drewna wykreślona dla lasów mieszanych. Punkty – średnia, wąsy – zakres 1 błędu standardowego; b – udziału procentowego świerka i jodły w drzewostanie.
Fig. 7.19.6. Significant environmental predictors of the Black Woodpecker’s occurrence at an observation point. Relationship between the probability of occurrence (2) and following factors: a – the amount of lying, large-size deadwood (1), determined for mixed forests. Points – mean, whiskers
– standard error; b – the amount of spruce and silver fir in the forest stand (1).

ruje lasy mieszane, w szczególności miejsca charakteryzujące się większym udziałem fragmentów płatu siedliska leżących dalej niż 100  m od jego skraju, co sugeruje
preferowanie kompleksów leśnych o dużej powierzchni.
Pozytywny wpływ na występowanie gatunku mają również: nieregularny kształt płatów lasów iglastych, duża
powierzchnia izolowanych płatów lasów iglastych oraz
wzrastająca powierzchnia lasów liściastych (Ryc. 7.19.4,
7.19.5). Sugerować to może, że gatunek ten chętnie zasiedla lasy mieszane i liściaste, jeśli w ich obrębie znajdują
się płaty drzewostanów iglastych. Dzięcioł czarny wybiera również miejsca o mało urozmaiconej rzeźbie terenu
i ekspozycji południowej i wschodniej. Wymienione cechy środowiska potwierdzają wyniki wcześniejszych badań wskazujące na przywiązanie dzięcioła czarnego do
lasów mieszanych i liściastych, w których najczęściej wykuwa dziuple, a także lasów iglastych stanowiących ważne
miejsce żerowania. Wykazano również, że fragmentacja
lasów pozytywnie wpływa na prawdopodobieństwo występowania gatunku (Rueda i in. 2013). Dzięcioł czarny
wydaje się występować liczniej we wschodniej części Karpat – w Beskidach Lesistych, Beskidzie Niskim i na Pogórzu Przemyskim (Ryc. 7.19.2), gdzie udział lasów mieszanych i liściastych jest większy. Wysokie zagęszczenie
gatunku w Beskidach Lesistych i obszarach ościennych,
znacznie przewyższające wartości w pozostałej części
polskich Karpat, przewiduje predyktywny model występowania dzięcioła czarnego w Polsce (Kuczyński, Chyla-

recki 2012). Analiza wymagań siedliskowych wykonana
na podstawie danych projektu PK na poziomie punktów
obserwacyjnych wykazała, że prawdopodobieństwo występowania dzięcioła czarnego było pozytywnie związane z zasobnością leżącego, martwego drewna o dużych
rozmiarach (średnica >50 cm) oraz udziałem w okolicy punktu obserwacyjnego świerka i jodły (Ryc. 7.19.6;
Zał.  4). Prawdopodobieństwo występowania gatunku
było najwyższe na obszarach o wysokim udziale świerka i jodły i jednocześnie zasobnych w martwe drewno.
Dzięcioł czarny preferował też lasy o bujniejszym podszycie (Zał. 4). Podobny obraz wybiórczości siedliskowej
stwierdzono we wschodniej i centralnej części włoskich
Alp, charakteryzującej się niewielkim udziałem buka
w drzewostanach, gdzie dzięcioł czarny wybierał na miejsca gniazdowania i żerowania lasy z jodłą i świerkiem,
unikając jednocześnie płatów z limbą i sosną zwyczajną
(Pirovano, Zecca 2014). W północno-zachodniej części
włoskich Alp, gdzie dominowały lasy z sosną  hakowatą
i sosną zwyczajną, dzięcioł czarny preferował gniazdowanie w bukach, a na miejsca żerowania wybierał płaty
z sosną zwyczajną (Bocca i in. 2007). Pozytywny związek
między obecnością gatunku a dostępnością martwego,
leżącego drewna wykazano również w innych częściach
zasięgu występowania dzięcioła czarnego (Pirovano,
Zecca 2014; Kosiński Z. i in. – dane niepubl.).
Wymagania przestrzenne dzięcioła czarnego w polskich Karpatach nie są znane. Dane pochodzące z wło-
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skich Alp wskazują, że wielkość najintensywniej wykorzystywanego przez dzięcioły czarne obszaru (ang. core area)
w obrębie areału osobniczego wynosiła ok. 80–100  ha,
a całkowita wielkość areału osobniczego ok. 280–350  ha
(Bocca i in. 2007). Wartości te charakteryzowały się znaczną zmiennością w kolejnych latach. Areały osobnicze były
mniejsze w okresie lęgowym (ok. 230  ha) niż w okresie
pozalęgowym (ok. 300  ha). Wielkość terytorium lub areału osobniczego może być zależna od zasobności siedliska.
W Norwegii powierzchnia całorocznych areałów osobniczych wzrastała od 150 do 300  ha wraz ze zmniejszaniem
się udziału młodych drzewostanów świerkowych z 60%
do 20%, wskazując, że stanowią one ważne miejsce zdobywania pokarmu (Rolstad i in. 1998). W centralnej Szwecji wielkość zimowych areałów osobniczych wynosiła od
100 do 600  ha (Angelstam i in. 2004). Czynnikiem wpływającym na wielkość areałów osobniczych w Karpatach
w okresie zimowym może być grubość pokrywy śnieżnej.
W Skandynawii stwierdzono, że czynnik ten powodował
zmienność rozmiarów areałów osobniczych od 226  ha do
449  ha (Rolstad, Rolstad 2000).

3. Zagrożenia
Populacja dzięcioła czarnego w polskich Karpatach jest
prawdopodobnie niezagrożona. Wprawdzie brakuje danych monitoringowych potwierdzających takie założenie, jednak znaczna plastyczność gatunku w wyborze
siedliska, a także zmiany struktury wiekowej i gatunkowej karpackich lasów pośrednio na to wskazują. Poniżej
przedstawiono czynniki zagrażające występowaniu dzięcioła czarnego.

Niewłaściwa struktura siedlisk gniazdowych i żerowiskowych
Do tej kategorii zagrożeń należą działania związane
z prowadzeniem gospodarki leśnej, powodujące zmniejszanie powierzchni siedlisk lęgowych dzięcioła czarnego:
lokalne ograniczanie powierzchni starodrzewi, usuwanie
drzew dziuplastych, zamierających i martwych, m.in.
w ramach cięć sanitarnych, oraz niedostateczne, planowe
pozostawianie części drzew do naturalnej śmierci. Powyższe czynniki oddziałują na gatunek w skali lokalnej,
natomiast w skali całych Karpat gospodarka leśna prawdopodobnie nie powoduje zmniejszania się liczebności
populacji. Struktura gatunkowa drzewostanów w skali
całego regionu jest aktualnie odpowiednia dla dzięcioła
czarnego, a działania związane z przebudową drzewosta-
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nów w karpackich lasach, polegające na zwiększaniu powierzchni lasów liściastych, a także powodujące wzrost
średniego wieku drzewostanów, mogą sprzyjać występowaniu gatunku w długiej skali czasu.

4. Metody ochrony
Dzięcioł czarny wykuwa dziuple stanowiące podstawowe, a często jedyne miejsce gniazdowania wielu gatunków ptaków, a także miejsce rozrodu i schronienia dla
innych organizmów (Johnsson i in. 1993; Weggler, Aschwanden 1999; Meyer, Meyer 2001; Kosiński i in. 2010,
2011). W związku z tym nierzadko określany jest jako gatunek kluczowy lub zwornikowy (ang. keystone species)
w ekosystemach leśnych. Zachowanie lub poprawienie
jakości siedlisk zasiedlanych przez dzięcioła czarnego jest
zatem kluczowe dla ochrony różnorodności biologicznej
w lasach Karpat. W celu zachowania populacji dzięcioła
czarnego w Karpatach lub lokalnego zwiększenia jego liczebności konieczna jest realizacja działań ochronnych
mających na celu utrzymanie lub poprawienie aktualnego stanu populacji lokalnych, nie są natomiast konieczne
działania zmierzające do odtwarzania populacji lub siedlisk gatunku w skali całego regionu.

Cel I. Utrzymanie lub w miarę możliwości zwiększenie
powierzchni siedlisk lęgowych o odpowiedniej dla
gatunku strukturze
Działanie I.1. Wprowadzenie w nowo powstających
planach urządzenia lasu, przygotowywanych dla nadleśnictw karpackich, zapisów gwarantujących niezmniejszanie powierzchni starodrzewi liściastych i mieszanych
(drzewostanów w V i wyższych klasach wieku).
Działanie I.2. Wprowadzenie w nowo powstających planach urządzenia lasu, przygotowywanych dla karpackich
nadleśnictw, zapisów gwarantujących zwiększanie do
łącznego poziomu min. 5–10 proc. powierzchni leśnej
nadleśnictwa obszarów wyłączonych z użytkowania gospodarczego.
Działanie I.3. Wdrożenie programu leśno-środowiskowego będącego narzędziem do kształtowania odpowiedniej struktury siedlisk leśnych w lasach prywatnych.

Rozdział 7.20

Dzięcioł średni
Dendrocopos medius
Ziemowit Kosiński, Łukasz Kajtoch

1. Występowanie
Rozmieszczenie
Areał występowania dzięcioła średniego Dendrocopos
medius (Linnaeus, 1758) w Europie rozciąga się od północnej części Półwyspu Iberyjskiego przez Francję, Europę Środkową do Wyżyny Środkoworosyjskiej. Najdalej
na południu kontynentu występuje na Półwyspie Apenińskim, Bałkanach oraz na Kaukazie, najdalej na północy zaś w Estonii (Hagemeijer, Blair 1997; Lõhmus i in.
2015). Rozmieszczenie gatunku w Karpatach jest nierównomierne i w przeważającej części ograniczone do pogórzy (Hagemeijer, Blair 1997). Najliczniejsze populacje
zasiedlają Wewnętrzne Karpaty Zachodnie na obszarze
Słowacji, południowe części łańcucha Karpat położone
na terenie Rumunii – Góry Zachodniorumuńskie i Wyżynę Transylwańską oraz Karpaty Południowe (BirdLife
International 2015). W Polsce dzięcioł średni jest nielicznym, lokalnie średnio licznym gatunkiem lęgowym
o umiarkowanym rozpowszechnieniu. Występuje w całym kraju, choć w niektórych regionach, np. na Pomorzu
i w Karpatach, w dużym rozproszeniu. Największe populacje zasiedlają lasy nizin Śląskiej i Południowowielkopolskiej. W północnej i wschodniej części kraju liczniej
występuje na Warmii, Mazurach, Podlasiu i Polesiu (Tomiałojć, Stawarczyk 2003; Kosiński i in. 2007).
W polskich Karpatach dzięcioł średni jest stosunkowo słabo rozpowszechniony – w ramach projektu PK
jego obecność wykazano na 18% powierzchni 10×10  km
(N=253; Ryc. 7.20.1). Najszerzej rozprzestrzeniony jest na
Pogórzu Środkowobeskidzkim, szczególnie we wschodniej jego części – w obrębie pogórzy Dynowskiego i Przemyskiego oraz na Pogórzu Zachodniobeskidzkim – w obrębie pogórzy Wielickiego i Wiśnickiego. Współcześnie

nie odnotowano gatunku w Obniżeniu Orawsko-Podhalańskim, w Tatrach oraz Beskidach Środkowych. Na przełomie lat 80. i 90. XX wieku rozpowszechnienie dzięcioła
średniego w Karpatach, w siatce pól atlasowych 9×12 km,
było nieco wyższe i wynosiło 22% (Walasz, Mielczarek
1992). W skali siedlisk leśnych dzięcioła średniego stwierdzono na 10% losowo wskazanych powierzchni 2×2 km
kontrolowanych w ramach projektu PK (N=260; Tab.
7.20.1). Jego rozmieszczenie warunkowane jest obecnością starych lasów liściastych, głównie łęgów, zboczowych
lasów liściastych i mieszanych, grądów oraz lasów z dominacją dębu. Sprawia to, że dzięcioł średni najczęściej
występuje w strefie pogórzy, gdzie udział tego typu lasów
jest największy i gdzie odnotowano go w obrębie 31% pól
2×2 km (N=67). Gatunek ten występuje lokalnie wzdłuż
pogórzańskich odcinków dolin rzecznych – głównie
w rozproszonych lasach łęgowych porastających doliny
większych rzek karpackich (np. Sanu, Wisłoki, Dunajca,
Raby, Skawy) (Kajtoch, Piestrzyńska-Kajtoch 2008; Kajtoch 2012). Zasiedla także doliny śródleśnych potoków,
wnikając wzdłuż nich w Beskidy, choć udokumentowane
fakty takiego występowania pochodzą wyłącznie z Beskidu Wyspowego (Kajtoch 2012; Kajtoch i in. 2015a).
Ponadto występuje w lasach grądowych i mieszanych
w strefie pogórzy i w niższych położeniach górskich (na
ogół do 400  m n.p.m., Kajtoch Ł. – dane niepubl.). Częstość zasiedlonych pól na Pogórzu Zachodnio- i Środkowobeskidzkim była podobna, należy jednak zaznaczyć,
że liczba powierzchni inwentaryzacyjnych w pierwszym
z tych regionów była czterokrotnie mniejsza niż w drugim. Dzięcioł średni bardzo rzadko występuje w górach
– stwierdzono go jedynie w 3% pól (N=193). Dane projektu PK sugerują, że zasiedla on wyłącznie obszar Beskidów Lesistych (Góry Sanocko-Turczańskie i Bieszczady
Zachodnie), gdzie frekwencja zajętych pól wyniosła 12%
(N=51). Dane literaturowe (Hordowski 1999) wskazują,
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że może on być tam szerzej rozpowszechniony, niż wykazała to inwentaryzacja projektu PK. Obecność gatunku odnotowano także w Beskidach Zachodnich, ale poza
inwentaryzowanymi powierzchniami (Ryc. 7.20.1). W latach 80. i 90. XX wieku był również notowany w Beskidach Środkowych (Beskid Niski) oraz w Beskidzie Śląskim
(Walasz, Mielczarek 1992). Jego nieliczne występowanie
na obszarze Beskidów Środkowych potwierdzają zarówno
dane z Magurskiego Parku Narodowego z lat 1997–1999
(Czuchnowski i in. 2003), jak i późniejsze dane z obszaru specjalnej ochrony ptaków (OSOP) Beskid Niski (Stój
2010). Modelowanie rozmieszczenia gatunku na podstawie danych zebranych w projekcie PK (Ryc. 7.20.2) potwierdza, że wysokie prawdopodobieństwo występowania
dzięcioła średniego obejmuje prawie wyłącznie obszar
pogórzy i niektórych kotlin śródgórskich. Wyniki modelowania wskazują także, że obszar specjalnej ochrony

ptaków Pogórze Przemyskie jest jedną z najważniejszych
ostoi dzięcioła średniego w południowej Polsce, a wschodnia część polskich Karpat jest zasiedlana wyraźnie liczniej niż zachodnia (Hordowski 1999; Wilk i in. 2010).
Według danych projektu PK dzięcioł średni występuje
zasadniczo do wysokości ok. 700  m n.p.m. (Ryc. 7.20.3).
Dane dotyczące występowania gatunku na inwentaryzowanych odcinkach rzecznych wskazują wzrost częstości
stwierdzeń między 200 a 700  m n.p.m., przy jednocześnie proporcjonalnie malejącej liczbie skontrolowanych
odcinków rzek. Wydaje się, że obserwowany wzorzec nie
odzwierciedla rzeczywistego rozmieszczenia gatunku;
spowodowany jest on raczej zwężaniem i pogłębianiem
się dolin rzecznych wraz ze wzrostem wysokości n.p.m.
i większym prawdopodobieństwem wykrycia ptaków
w coraz węższym pasie dogodnych dla gatunku nadrzecznych siedlisk. Występowanie dzięcioła średniego ograni-

Ryc. 7.20.1. Rozmieszczenie dzięcioła średniego w okresie lęgowym (lata 2000–2015), w siatce kwadratów 10×10 km.
Fig. 7.20.1. Breeding distribution of the Middle Spotted Woodpecker (years 2000–2015) in a grid of 10×10 km squares.

Ryc. 7.20.2. Prognozowane zagęszczenie populacji lęgowej dzięcioła średniego.
Fig. 7.20.2. Predicted breeding population density of the Middle Spotted Woodpecker.
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czone jest zasadniczo górnym zasięgiem rozmieszczenia
lasów liściastych i mieszanych piętra pogórza, rozpościerających się na wysokości 450–550  m n.p.m. (Warszyńska
1995). Potwierdzają to również wyniki modelowania predyktywnego, wskazujące na wyraźnie rzadsze występowanie gatunku powyżej 400  m n.p.m. (Ryc. 7.20.5). Maksymalny pionowy zasięg występowania gatunku w polskich
Karpatach odnotowano w paśmie Turnicy i w Górach
Słonnych, gdzie obserwowano dzięcioła średniego do
wysokości 700  m n.p.m. (Hordowski, Kunysz 1991; Hordowski 1999). W Bieszczadach stwierdzony w ostatnich
latach na wys. 880  m n.p.m. (dane projektu PK), a dawniej nawet 1100  m n.p.m., jednak bez podania szczegółów
obserwacji (Walasz, Mielczarek 1992). W Beskidach Zachodnich najwyżej obserwowany na Kostrzy w Beskidzie
Wyspowym na wysokości ok. 650  m n.p.m. (Kajtoch Ł.
– dane niepubl.), a w Gorcach w okresie zimowym nawet
na wysokości 850  m n.p.m. (Walasz 2000). Zasięg występowania w polskiej części Karpat na podstawie danych
projektu PK oszacowany został na 16 500 km2, natomiast
obszar zajmowany to 950 km2.
Jako gatunek osiadły w okresie pozalęgowym dzięcioł średni zajmuje prawdopodobnie te same siedliska,
w których gniazduje, a rozmieszczenie jest zbliżone do

obrazu występowania populacji lęgowej (Pasinelli 2003).
We wschodniej części polskich Karpat regularnie obserwowano ptaki koczujące wśród osiedli ludzkich, w sadach, parkach i śródpolnych zadrzewieniach (Hordowski 1999). Zjawisko to dotyczy prawdopodobnie ptaków
młodocianych, poszukujących siedlisk lęgowych. Być
może na okres zimowy część ptaków opuszcza lęgowiska
znajdujące się w wyższych partiach Beskidów.

Liczebność
W polskiej części Karpat dzięcioł średni jest bardzo nielicznym, lokalnie nielicznym gatunkiem lęgowym. Na
podstawie ekstrapolacji danych z ponad 250 powierzchni
próbnych 2×2 km aktualną wielkość populacji w regionie
oszacowano na 640 par, przy stosunkowo niskiej precyzji
oceny (Tab. 7.20.1). Szeroki zakres błędu oceny wynika zarówno z niskiej frekwencji gatunku, jak i znacznej
zmienności liczby terytoriów w badanych polach, będących skutkiem losowego systemu wskazania powierzchni
próbnych.
Większość populacji, zgodnie z oczekiwaniami, zasiedla pogórza (550 par), a tylko niewielka jej część góry
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Tab. 7.20.1. Liczba zinwentaryzowanych powierzchni 2×2 km (N) i parametry populacji dzięcioła średniego w polskiej części Karpat. R – rozpowszechnienie – procent powierzchni, na których stwierdzono gatunek. Zagęszczenie i liczebność populacji w pasie gór i pogórzy oraz
w całym regionie – wartość szacowana z dolną (DPU) i górną (GPU) granicą 95-procentowego przedziału ufności. Zagęszczenia podano na
powierzchnię leśną.
Table 7.20.1. Number of 2×2 km census plots (N) and parameters of the Middle Spotted Woodpecker’s population in the Polish Carpathians. R – occupancy – percentage of plots in which the species was observed. Density (2) and population numbers (3) in mountains (5), foothills (6) and in the
whole region (7) – an estimate (4) with the lower (DPU) and upper (GPU) 95% confidence interval limit. The densities are per forest area.
Zagęszczenie [par/100 km2] (2)
Region (1)
Góry (5)
Pogórza (6)
polska część Karpat (7)

N

R [%]

Wartość
szacowana (4)

GPU

Wartość
szacowana (4)

DPU

GPU

193

3

0

0

0

90

10

180

67

31

0,3

0,1

0,4

550

270

830

260

10

0,1

0

0,1

640

360

920

(90 par) (Tab. 7.20.1). Na podstawie danych projektu PK
nie było możliwe określenie liczebności w poszczególnych makroregionach. Dane literaturowe wskazują, że
dzięcioła średniego odnotowano jedynie w kilku karpackich obszarach specjalnej ochrony ptaków Natura 2000,
w liczbie od zaledwie kilku (Gorce: 1–5 par) do kilkudziesięciu par (Beskid Niski: 30–40 par, Pogórze Przemyskie:
20–40 par, Góry Słonne: 30–40 par) (Wilk i in. 2010).
Na uwagę zasługuje fakt, że dzięcioła średniego
nie wykazano w ramach projektu PK na losowych powierzchniach inwentaryzowanych w Beskidzie Niskim,
gdzie występować ma jedna z liczniejszych populacji
górskich; może to jednak wynikać z jego bardzo lokalnego występowania, ograniczonego w górach głównie
do dolin rzecznych. Populacja karpacka stanowi prawdopodobnie niewielką, liczącą 2,8–3,6%, część populacji krajowej, szacowanej obecnie na 18 000–23 000 par
(Chodkiewicz i in. 2015).

Zagęszczenie
Zagęszczenie osiągane przez dzięcioła średniego w polskich Karpatach wyliczone na podstawie danych uzyskanych z losowo wskazanych powierzchni próbnych
(2×2  km), obejmujących wszystkie typy siedlisk leśnych,
wynosi średnio 0,1 pary/km2, przy czym jest ono wyższe w obszarze pogórzy niż w górach (Tab. 7.20.1). Nieliczne dane literaturowe dotyczące zagęszczeń dzięcioła
średniego w polskich Karpatach wskazują z reguły na
wyższe wartości. Zagęszczenia na transektach poprowadzonych wzdłuż koryt rzek wynosiły 0,56 pary/km
długości doliny w zlewni Stradomki (dopływ Raby na
Pogórzu Wiśnickim) i 0,25 pary/km długości doliny
w zlewni Łososiny (dopływ Dunajca w Beskidzie Wyspowym) (Kajtoch 2012). Na dwóch kilkunastohekta-
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DPU

Liczebność [par] (3)

rowych powierzchniach na Pogórzu Przemyskim dzięcioł średni występował w zagęszczeniu 0,6 pary/10  ha
w łęgu wiązowo-olchowym i 0,7 pary/10  ha w grądzie
(Hordowski 1993). W rezerwatach dębowo-bukowych
w słowackich Karpatach dzięcioł średni osiągał zagęszczenie 1,1–1,5 pary/10  ha (Lešo 2001; Lešo, Kropil
2015), a na krajobrazowej powierzchni leśnej w dolinie
rzeki Niraj na Wyżynie Transylwańskiej w Rumunii, na
której dominowały fitocenozy ubogiej dąbrowy z grabem, występował w liczbie 0,3 pary/10  ha (Domokos,
Cristea 2014). Zarówno liczba, jak i wielkość powierzchni, na których odnotowano gatunek w polskich Karpatach, nie pozwalają na jednoznaczną ocenę wielkości
zagęszczeń na tym obszarze. Wydaje się jednak, że są
one niższe od wartości odnotowanych na niżu Polski.
Na przykład na kilkunastu krajobrazowych powierzchniach leśnych w Wielkopolsce dzięcioł średni występował w liczbie 0,3–2,2 pary/10  ha lasów liściastych,
średnio 1,1 pary/10  ha (Kosiński, Winiecki 2005). Na
podobnym poziomie, 1,0–1,4 pary/10  ha, kształtowało się zagęszczenie w różnych typach pierwotnych lasów liściastych Puszczy Białowieskiej (Wesołowski i in.
2015). Oszacowania zagęszczeń krajobrazowych w zróżnicowanych pod względem dominujących gatunków
drzew lasach na niżu Polski (OSO Natura 2000), oparte
na podobnych jak w projekcie PK założeniach metodycznych (losowe wskazanie powierzchni próbnych),
wykazały, że dzięcioł średni występował w liczbie od
0,6 pary/km2 w Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej (Sikora
i in. 2015), 0,9 pary/km2 w Lasach Puszczy nad Drawą
i 1,2 pary/km2 w Puszczy Knyszyńskiej do 3,7 pary/km2
w Dąbrowach Krotoszyńskich (Stachura-Skierczyńska,
Kosiński 2016). Wyniki te potwierdzają raczej niskie
wartości zagęszczenia populacji karpackiej w porównaniu z niżową częścią kraju. Należy jednak zaznaczyć,
że wartości zagęszczeń uzyskane w polskich Karpatach

mogą być zaniżone z powodu niezastosowania w badaniach terenowych stymulacji głosowej (wykorzystanej
na pozostałych obszarach), która znacznie podnosi wykrywalność terytoriów (Kosiński i in. 2004).

Trend populacji
W przypadku dzięcioła średniego brakuje danych, z których można by wnioskować o zmianach liczebności oraz
zmianach zasięgu w polskiej części Karpat. Pośrednio
zmiany liczebności dzięcioła średniego na tym obszarze
można oceniać na podstawie zmian powierzchni siedlisk gatunku. W niektórych częściach polskich Karpat,
np. w dorzeczach Raby i Dunajca, lasy łęgowe zostały
w ostatnich latach silnie zdegradowane w efekcie prowadzonych prac regulacyjnych i utrzymaniowych rzek,
podczas których często dokonywano wycinki nadrzecznych drzew (np. Figarski, Kajtoch 2014). W dorzeczach
Raby i Dunajca lasy te są również bardzo intensywnie
eksploatowane przez lokalną ludność (Kajtoch Ł. – dane
niepubl.). Można zatem przypuszczać, że populacja dzięcioła średniego, przynajmniej na obszarze Pogórza Zachodniobeskidzkiego i Beskidów Zachodnich, mogła
zmniejszyć swoją liczebność i zasięg występowania. Niejasna jest sytuacja populacji w środkowej i wschodniej
części Karpat. Brak aktualnych stwierdzeń gatunku na
obszarach, w których notowany był na przełomie lat 80.
i 90. XX wieku, m.in. w Beskidzie Niskim (Walasz, Mielczarek 1992), może wskazywać na zmniejszenie liczebności także w tym regionie. Nie można jednak wykluczyć,
że obraz ten jest wynikiem różnej aktywności obserwatorów w porównywanych okresach. Dane z terenu Polski
z lat 2000–2013 wskazują na umiarkowany wzrost liczebności gatunku (Chodkiewicz i in. 2013). Wzrost ten ma
miejsce prawdopodobnie od dłuższego czasu i jest konsekwencją zwiększania udziału drzewostanów liściastych,
głównie dębowych, w starszych klasach wieku (Kosiński,
Hybsz 2006) oraz przebudowy drzewostanów w kierunku
zwiększenia udziału gatunków liściastych, głównie dębu
(Kosiński i in. 2007; Zajączkowski i in. 2015). W Europie,
w latach 1989–2012, dzięcioł średni również wykazywał
umiarkowany wzrost liczebności (EBCC 2014).

Ocena stanu rozpoznania
Rozpoznanie rozmieszczenia i liczebności populacji
należy uznać za umiarkowane. Brak danych referencyjnych z wcześniejszych badań oraz wyników cenzusów
prowadzonych na tych samych powierzchniach w dłuż-

szym okresie uniemożliwia wiarygodną ocenę kierunku
zmian liczebności. Wcześniejsze dane o wymaganiach
siedliskowych w Karpatach oparte były na fragmentarycznych informacjach. Niniejsza publikacja jest pierwszą, która analizuje ten aspekt ekologii gatunku w Karpatach, w pewnym stopniu uzupełniając wcześniejszą
wiedzę, a jej obecny stan można uznać za umiarkowany.
Mamy natomiast szeroką wiedzę na temat wybiórczości
siedliskowej w różnej skali przestrzennej (np. Kosiński
2006; Kosiński i in. 2006; Stachura-Skierczyńska, Kosiński 2014, 2016) i biologii rozrodu dzięcioła średniego na
niżu Polski (Kosiński, Ksit 2006). Konieczne wydaje się
uzupełnienie wiedzy przynajmniej o niektóre aspekty
biologii rozrodu gatunku w Karpatach.

2. Wybiórczość siedliskowa
W całym zasięgu swojego występowania dzięcioł średni zasiedla przede wszystkim stare lasy liściaste – grądy, dąbrowy, łęgi oraz stare buczyny i olsy (Hertel 2003; Weiß 2003;
Kosiński 2006; Stachura-Skierczyńska, Kosiński 2014,
2016); nielicznie może występować w lasach mieszanych
(Wilk i in. 2013; Sikora i in. 2015), unika natomiast lasów
iglastych (Walczak i in. 2013, 2014). Warunkiem występowania gatunku jest obecność drzew o grubej i spękanej
korze, która jest licznie zasiedlana przez zwierzęta bezkręgowe stanowiące pokarm dzięcioła średniego w ciągu
całego roku (Pasinelli 2003). W Wewnętrznych Karpatach
Zachodnich zamieszkuje przede wszystkim świetliste dąbrowy (Pavlík 1994; Lešo 2001, 2003; Lešo, Kropil 2015),
w Karpatach Południowych obszary rzadko porośnięte
starymi, dużymi drzewami powstałe w wyniku wypasu
zwierząt (Dorresteijn i in. 2013) i łęgi topolowe (Krištín,
Sárossy 2001; Lešo, Kropil 2011; Domokos, Cristea 2014).
W polskich Karpatach dzięcioł średni zasiedla generalnie trzy typy siedlisk leśnych: 1) lasy łęgowe w dolinach rzek i potoków, 2) grądy, dąbrowy i lasy mieszane
ze znacznym udziałem dębu lub lipy w piętrze pogórza, 3)
lasy zboczowe w źródliskach potoków i na gołoborzach
(w tym górskie jaworzyny i lasy klonowo-lipowe) (Hordowski 1999; Kajtoch, Piestrzyńska-Kajtoch 2008; Kajtoch 2012). Ponadto nielicznie występuje w porzuconych
wiejskich sadach (Hordowski 1999; Kajtoch Ł. – dane niepubl.). W pierwszym typie lasów dzięcioł średni występuje
głównie wzdłuż większych dolin rzecznych (np. Sanu, Wisłoki, Dunajca, Raby, Skawy), szczególnie w ich odcinkach
przecinających Pogórza Karpackie (200–350  m n.p.m.).
Dzięcioły średnie preferują dojrzałe drzewostany łęgowe
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Lasy grądowe w regionie polskich Karpat zlokalizowane są głównie w niższych położeniach, co determinuje liczniejsze występowanie
dzięcioła średniego w pasie pogórzy. Grąd na Pogórzu Wielickim (fot. Tomasz Wilk).

ze znacznym udziałem starszych topól, ale zasiedlają także nadrzeczne zadrzewienia wierzbowe pod warunkiem,
że znajduje się w nich wiele okazów starych wierzb; nie
zasiedlają natomiast łozowisk. Jedynie nieliczne fragmenty dolin rzecznych porośnięte są większymi płatami
lasów łęgowych będącymi odpowiednimi siedliskami do
gniazdowanie dzięcioła średniego. Spowodowane jest to
znacznym zubożeniem lasów łęgowych w Karpatach, zarówno pod względem rozpowszechnienia, zajmowanego
obszaru, jak i wieku gatunków lasotwórczych, wywołane
intensywnymi odlesieniami w przeszłości, trwającym pozyskaniem drewna, a także wycinkami przy okazji prowadzonych prac regulacyjnych rzek. Z tego też powodu
gatunek ten występuje w karpackich dolinach w znacznym rozproszeniu, jedynie lokalnie tworząc skupiska par
lęgowych (Kajtoch, Piestrzyńska-Kajtoch 2008; Kajtoch
Ł. – dane niepubl.). Kolejne siedlisko zajmowane w Karpatach przez dzięcioła średniego to grądy, dąbrowy i lasy
mieszane ze znacznym udziałem dębu lub lipy w piętrze
pogórza. Tego typu drzewostany, szczególnie te zawierające większe płaty starodrzewi, są bardzo nielicznie reprezentowane w piętrze pogórzy i jeszcze rzadziej w pasie
gór. W pasie pogórzy są to na ogół niewielkie powierzch-
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niowo lasy śródpolne rozsiane w krajobrazie rolniczym
(szczególnie na progu karpackim) lub niewielkie enklawy
wśród dominujących drzewostanów sosnowych lub bukowo-jodłowych, przede wszystkim w dolinach rzecznych.
Podobnie jak w przypadku lasów łęgowych, rozproszenie
odpowiednich drzewostanów w krajobrazie rolniczym
lub w mozaice lasów gospodarczych (najczęściej borów)
w strefie pogórzy powoduje, że dzięcioł średni występuje w nich nierównomiernie i jedynie lokalnie tworzy
niewielkie populacje lęgowe, szczególnie we wschodniej
części regionu, gdzie lasy obfitują w zróżnicowane wiekowo drzewostany ze znacznym udziałem drzew liściastych
(Hordowski 1999). Górskie lasy zboczowe i jaworzyny są
zasiedlane przez dzięcioła średniego bardzo nielicznie, co
jest z pewnością wypadkową ich najwyższego położenia
wśród lasów liściastych, a także bardzo dużym rozproszeniem i niewielką powierzchnią zajmowaną w Karpatach. Prawdopodobnie część stanowisk z Beskidów
Lesistych, a także Środkowych, oraz stwierdzenia z Beskidów Sądeckiego i Wyspowego odnosi się do tego typu
drzewostanów. Ostatnim typem środowiska, w którym
stwierdzano występowanie dzięcioła średniego, są stare
i porzucone wiejskie sady owocowe, szczególnie te poło-
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żone na skrajach lasów lub w sąsiedztwie dolin rzecznych.
Są one rozpowszechnione we wschodniej części Pogórza
Środkowobeskidzkiego, głównie na Pogórzu Przemyskim
(Hordowski 1999) i przyległych obszarach, w niższych
partiach Gór Sanocko-Turczańskich i Beskidu Niskiego.
Są także obecne, chociaż nielicznie, w krajobrazie Pogórzy Zachodniokarpackich (Kajtoch Ł. – dane niepubl.).
Analiza wybiórczości siedliskowej na poziomie krajobrazowym wykazała, że w polskich Karpatach dzięcioł
średni występuje w lasach położonych nisko, najchętniej
poniżej 400  m n.p.m., najwyższe zagęszczenie osiągając w strefie pogórzy (Ryc. 7.20.2). Preferowane obsza-
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Fig. 7.20.4. Importance of the most significant environmental variables in a model describing the spatial variation of the Middle Spotted
Woodpecker’s population density at a landscape level. (1) – decrease
of the model fit.
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Fig. 7.20.3. Altitudinal distribution of the Middle Spotted Woodpecker:
(1) – percentage of survey points occupied by the species; (2) – number
of observation points (dots); (3) – altitude (mamsl).

ry występowania charakteryzują się ponadto niewielką
deniwelacją terenu, nieprzekraczającą 150 m, oraz mało
urozmaiconą rzeźbą. Zagęszczenie dzięcioła średniego
zwiększa się wraz ze wzrostem udziału lasów liściastych
na powierzchni, przy czym preferowane są płaty o znacznym udziale obszaru leżącego dalej niż 100  m od skraju,
co sugeruje, że gatunek ten chętniej wybiera kompleksy
o dużej powierzchni. Zagęszczenie dzięcioła średniego
zmniejsza się natomiast wraz ze wzrastającym udziałem
lasów iglastych (Ryc. 7.20.4, 7.20.5). Wymienione cechy
środowiska potwierdzają wyniki wcześniejszych badań
wskazujących na przywiązanie dzięcioła średniego do
lasów liściastych ze znacznym udziałem gatunków o grubej i spękanej korze (Kosiński, Winiecki 2005; Kosiński
2006; Stachura-Skierczyńska, Kosiński 2016), których
występowanie w polskich Karpatach ograniczone jest zasadniczo do pogórzy.
Wymagania przestrzenne dzięcioła średniego w polskich Karpatach nie są znane. W nadrzecznych łęgach na
niżu Polski średnia wielkość areałów wykorzystywanych
przez parę ptaków w okresie wychowu piskląt wynosiła
2,37 (±1,37)  ha. Małe areały osobnicze charakteryzowały
się większą przeciętną średnicą drzew wykorzystywanych
do żerowania oraz większym ich zagęszczeniem (Leniow-
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Ryc. 7.20.5. Przebieg zależności zagęszczenia populacji dzięcioła
średniego od najistotniejszych zmiennych środowiskowych na poziomie krajobrazowym.
Fig. 7.20.5. Relationship between the Middle Spotted Woodpecker’s
population density and the most significant environmental variables
at a landscape level.
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Las grądowy z udziałem jaworu i olchy w źródliskach rezerwatu Bukowiec na Pogórzu Wiśnickim to przykład typowego miejsca występowania dzięcioła średniego na Pogórzu karpackim (fot. Łukasz Kajtoch)

ski 2011). W Szwajcarii wykazano, że wielkość areałów
osobniczych w okresie przedlęgowym jest znacznie większa i wynosi w przypadku osobników obu płci ok. 10  ha
wczesną wiosną (od marca do początku inkubacji) i ok.
7  ha późną wiosną (okres inkubacji do wylotu piskląt).
Oszacowane wymagania przestrzenne pary lęgowej
w okresie wczesnej wiosny wynoszą od 4,2 do 10,2  ha,
przeciętnie 7,2  ha (Pasinelli i in. 2001). Wielkość areałów
osobniczych zmniejszała się wraz ze wzrostem zagęszczenia dębów o średnicy równej lub większej od 36 cm i zagęszczenia potencjalnych drzew gniazdowych, tj. drzew
z owocnikami grzybów, bliznami i starymi dziuplami
(Pasinelli 2000). Badania w trzech OSOP Natura 2000 na
niżu Polski (Dąbrowy Krotoszyńskie, Lasy Puszczy nad
Drawą, Puszcza Knyszyńska) wykazały pozytywny związek pomiędzy liczbą par lęgowych dzięcioła średniego na
powierzchniach 1×1 km a zagęszczeniem żywych drzew
o pierśnicy przekraczającej 50 cm oraz udziałem drzewostanów przeszłorębnych (Stachura-Skierczyńska, Kosiński 2016). Ze względu na osiadły tryb życia wymagania
siedliskowe w okresie pozalęgowym prawdopodobnie
nie różnią się od odnotowanych w okresie lęgowym.
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3. Zagrożenia
Populacja dzięcioła średniego w całym regionie polskich
Karpat jest prawdopodobnie niezagrożona, choć stwierdzenie to nie jest oparte na regionalnych danych monitoringowych. Obserwowany w ostatnich latach ubytek
powierzchni oraz pogarszanie się jakości siedlisk zasiedlanych przez dzięcioła średniego, szczególnie w obrębie
nadrzecznych lasów łęgowych (Figarski, Kajtoch 2014;
Kajtoch i in. 2015a), sugerują, że populacje dzięcioła
średniego gniazdujące w dolinach rzek, przynajmniej lokalnie, mogą zmniejszać swoją liczebność i zasięg występowania. Poniżej przedstawiono najważniejsze czynniki
zagrażające gatunkowi w regionie polskich Karpat.

Niewłaściwa struktura siedlisk gniazdowych i żerowiskowych
Do tej kategorii zagrożeń należą działania związane z prowadzeniem gospodarki leśnej, które powodują ubożenie
powierzchni siedlisk stanowiących potencjalne miejsca
występowania dzięcioła średniego. W skali polskich Kar-

pat są to: usuwanie w ramach cięć rębnych drzewostanów
w starszych klasach wieku, przede wszystkim grądowych,
oraz eksploatacja drewna w lasach łęgowych prowadzona
zbyt intensywnie głównie na gruntach prywatnych, a także będąca skutkiem wykonywanych prac hydrotechnicznych. W skali lokalnej zagrożenia te mogą być związane
z usuwaniem drzew dziuplastych, zamierających i martwych, m.in. w ramach cięć sanitarnych. Wspomniane
działania mogą powodować wycofywanie się gatunku
z zajmowanych wcześniej obszarów lub zmniejszanie liczebności lokalnych subpopulacji, jednak w skali całego
regionu prawdopodobnie nie oddziałują istotnie na ten
gatunek. Ważną rolę w tym procesie może odgrywać
również fragmentacja siedlisk i zanik korytarzy ekologicznych łączących potencjalne siedliska występowania
gatunku (Stachura-Skierczyńska, Kosiński 2014). Struktura gatunkowa drzewostanów w skali całego regionu
jest teraz odpowiednia dla dzięcioła średniego, a działania związane z przebudową drzewostanów w karpackich
lasach, polegające na zwiększaniu powierzchni lasów
liściastych, mogą sprzyjać występowaniu gatunku w długiej skali czasu.

4. Metody ochrony

Czynniki abiotyczne

Działanie I.2. Wprowadzenie w nowo powstających
planach urządzenia lasu, przygotowywanych dla nadleśnictw karpackich, zapisów gwarantujących niezmniejszanie, a lokalnie zwiększanie do poziomu min. 5–10%
powierzchni leśnej nadleśnictwa obszarów wyłączonych
z użytkowania gospodarczego. Powierzchnie wyłączone z użytkowania powinny obejmować w szczególności
nadrzeczne lasy łęgowe i lasy liściaste na zboczach dolin
rzek i potoków.

Badania w Białowieskim Parku Narodowym wykazały,
że czynnikiem negatywnie wpływającym na liczebność
dzięcioła średniego w okresie lęgowym jest ostrość poprzedzającej go zimy, wyrażona średnią temperaturą
w okresie grudzień–marzec (Wesołowski, Tomiałojć
1997). Można oczekiwać, że również w górach i obszarach podgórskich, charakteryzujących się niższymi niż
na obszarach nizinnych temperaturami w okresie zimowym, czynnik ten może mieć istotne znaczenie. Dane ze
Szwajcarii wskazują, że w latach o skrajnie niekorzystnych
warunkach pogodowych, wyrażających się niską temperaturą i obfitymi opadami w okresie lęgowym, z powodu
trudności w dostarczeniu pisklętom wystarczającej ilości
pokarmu sukces gniazdowy sięga tylko 40% (Pasinelli
2001), co może wpływać na liczebność w kolejnym roku.

Dzięcioł średni występuje w polskich Karpatach w niewielkiej liczebności. Trend zmian zasięgu i liczebności
populacji karpackiej jest nieznany, prawdopodobnie następuje regres stanowisk nadrzecznych. Istotna jest więc
realizacja działań ochronnych mających na celu utrzymanie lub poprawienie aktualnego stanu populacji lokalnych, nie są natomiast konieczne działania zmierzające
do odtwarzania populacji lub siedlisk gatunku w skali
całego regionu.

Cel. 1. Utrzymanie lub w miarę możliwości zwiększanie powierzchni siedlisk lęgowych o odpowiedniej
dla gatunku strukturze
Działanie I.1. Wprowadzenie w nowo powstających planach urządzenia lasu, przygotowywanych dla nadleśnictw
karpackich, zapisów gwarantujących niezmniejszanie
powierzchni starodrzewi liściastych (drzewostanów w V
i wyższych klasach wieku), ze znacznym udziałem dębów, lip, jaworów, wiązów i topól.

Działanie I.3. Zaprzestanie usuwania nadrzecznych lasów łęgowych w trakcie prac regulacyjnych koryt rzecznych.
Działanie I.4. Wdrożenie programu leśno-środowiskowego, będącego narzędziem do kształtowania odpowiedniej struktury siedlisk leśnych w lasach prywatnych.
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Rozdział 7.21

Dzięcioł białogrzbiety
Dendrocopos leucotos
Łukasz Kajtoch, Michał Ciach

1. Występowanie
Rozmieszczenie
Dzięcioł białogrzbiety Dendrocopos leucotos (Bechstein,
1802) zasiedla głównie strefę lasów borealnych i liściastych w Eurazji, przy czym jego aktualny zasięg w środkowej, zachodniej i południowej Europie został silnie
zredukowany i ogranicza się głównie do obszarów górskich i wyżynnych. W Europie Środkowej, Wschodniej i Północnej gniazduje podgatunek nominatywny,
podczas gdy w górach południowej Europy występuje
D. l. lilfordi (Snow, Perrins 1998). Dzięcioł białogrzbiety
zasiedla cały pas Karpat – od wschodnich Czech po południową Rumunię (Hagemeijer, Blair 1997; Snow, Perrins
1998; BirdLife International 2015).
Na terenie Polski dzięcioł białogrzbiety jest bardzo
nielicznym, występującym jedynie lokalnie, gatunkiem
lęgowym. Zasiedla on trzy główne regiony kraju – Karpaty, północno-wschodnią (Warmia, Mazury, Suwalszczyzna, Podlasie) oraz wschodnią Polskę (Polesie i Roztocze),
a nieliczna populacja występuje także w Górach Świętokrzyskich. Szczątkowa populacja nadodrzańska w okolicach Opola prawdopodobnie już nie istnieje (Tomiałojć,
Stawarczyk 2003; Piotrowska, Wesołowski 2007a).
W polskich Karpatach dzięcioł białogrzbiety
w sezonie lęgowym stwierdzony był na 49% powierzchni
10×10  km (N=253, Ryc. 7.21.1). W skali siedlisk leśnych
gatunek ten stwierdzono na 48% losowo wybranych powierzchni 2×2 km o wysokiej lesistości (N=260). Gatunek
ten podczas prac w ramach projektu PK został stwierdzony we wszystkich pasmach beskidzkich, przy czym jego
zwarty zasięg obejmuje obszar od Gorców po Bieszczady.
Dane projektu PK wskazują, że gatunek ten najszerzej
rozpowszechniony jest w Beskidach Środkowych i Beski-
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dach Lesistych (Tab. 7.21.1), co potwierdzają wcześniejsze dane z tych regionów (Hordowski, Kunysz 1991; Stój
1997; Hordowski 1999; Wilk i in. 2010), które nie były
jednak poparte dokładnymi danymi z inwentaryzacji
wielkopowierzchniowych. Stosunkowo szeroko rozpowszechniony jest także w Beskidach Zachodnich (43%
powierzchni 2×2 km), choć stanowiska na tym obszarze
są nieco bardziej rozproszone. Według wcześniejszych
danych literaturowych dostępnych dla tego makroregionu dobrze rozpoznane było rozmieszczenie dzięcioła białogrzbietego w Beskidzie Wyspowym i Makowskim, na
Pogórzu Wiśnickim (Kajtoch 2009b; Matysek, Kajtoch
2010) oraz w Beskidzie Żywieckim z Pasmem Babiogórskim (Ciach i in. 2009a, b), natomiast informacje z pozostałych Beskidów oraz Pogórza Środkowobeskidzkiego
były dość fragmentaryczne bądź niepoparte wynikami
dedykowanych badań (Wilk i in. 2010). Dane zgromadzone w ramach projektu PK wskazują, że w strefie pogórzy gatunek ten jest stosunkowo szeroko rozpowszechniony na Pogórzu Środkowobeskidzkim, szczególnie na
Pogórzu Przemyskim i lokalnie na Pogórzu Dynowskim
(Tab. 7.21.1, Ryc. 7.21.1). Zasiedla ponadto Pogórze Zachodniobeskidzkie, gdzie jednak jest słabo rozpowszechniony (Tab. 7.21.1). Dokładniejsze dane stamtąd znane
są jedynie z Pogórza Wiśnickiego (Kajtoch 2009b), na
Pogórzu Wielickim występuje sporadycznie (Matysek
M., Kajtoch Ł. – dane niepubl.), natomiast brak było
dotychczas stwierdzeń z Pogórza Śląskiego. Dzięcioł
białogrzbiety został także stwierdzony w Pieninach, lokalnie w Tatrach, ale nie odnotowano jego obecności
w Kotlinie Orawsko-Nowotarskiej i na Pogórzu Spisko-Gubałowskim (Tab. 7.21.1, Ryc. 7.21.1). Taki obraz rozmieszczenia, wskazujący na wyraźnie częstsze występowanie dzięcioła białogrzbietego we wschodniej części
regionu, związane jest z zasiedlaniem przez ten gatunek
głównie lasów mieszanych i liściastych regla dolnego.

Zasięg występowania w polskiej części Karpat na podstawie danych projektu PK oszacowany został na 17  730  km2,
natomiast obszar zajmowany to 4700 km2.
Dzięcioł białogrzbiety w polskiej części Karpat najczęściej był stwierdzany na wysokościach między 700
a 1100  m n.p.m., choć stosunkowo często odnotowywano go również w zakresie między 300 a 700  m n.p.m.
(dane projektu PK; Ryc. 7.21.3). Informacje podawane
w literaturze wskazują, że najwyżej położone stanowiska lęgowe tego gatunku odnotowano na Babiej Górze
i w Paśmie Policy oraz w Tatrach na wysokości odpowiednio 1000, 1100 i 1200  m n.p.m. (Ciach i in. 2009b;
Matysek 2013a; Trybała M. – dane niepubl.), a nawet
1280  m n.p.m. w Tatrach Zachodnich (dane projektu
PK). Z kolei najniżej położone stanowiska zlokalizowano na wysokości 280  m n.p.m. na Pogórzu Dynowskim
(dane projektu PK).
Dzięcioł białogrzbiety jest gatunkiem typowo osiadłym, pozostającym na terenach lęgowych także w okresie
pozalęgowym (Cramp 1998). Przemieszczenia ptaków
mają miejsce w obrębie areału lęgowego, a pojawy gatunku w miejscach oddalonych od aktualnych lęgowisk należą do bardzo rzadkich (Tomiałojć, Stawarczyk 2003).

Liczebność
Dane projektu PK wskazują, że największa liczba stanowisk dzięcioła białogrzbietego znajduje się w Beskidach
Zachodnich, a niewiele mniejsze populacje są w Beskidach Lesistych i Beskidach Środkowych, które jednak
mają znacznie mniejszą powierzchnię niż Beskidy Zachodnie (Tab. 7.21.1). Znaczna część karpackiej populacji
zasiedla także pogórza, szczególnie Pogórze Środkowobeskidzkie (Tab. 7.21.1), natomiast w Pogórzu Zachodniobeskidzkim znajduje się według danych PK jedynie 10
(0–20) terytoriów, choć wartość ta jest przypuszczalnie
niedoszacowana, na co wskazują inne źródła (np. Kajtoch 2009b). Gatunek ten nie był stwierdzony na powierzchniach inwetaryzacyjnych projektu PK zlokalizowanych w Tatrach i Obniżeniu Orawsko-Podhalańskim,
ale i w tych regionach znane są jego nieliczne stanowiska
(Matysek M. – dane niepubl.). Populację dzięcioła białogrzbietego zasiedlającą polskie Karpaty oceniono na 1280
(1070-1500) terytoriów. Jest to wielkość znacznie przekraczająca wcześniejsze oceny, w tym informacje na temat liczebności tego gatunku w karpackich ostojach ptaków IBA, gdzie podawano łącznie 615–790 par (Wilk i in.
2010). Nawet po uwzględnieniu danych spoza tych ostoi

Dzięcioł białogrzbiety Dendrocopos leucotos (fot. Mateusz Matysiak)
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(np. Kajtoch 2009b; Matysek, Kajtoch 2010) i ekstrapolacji wartości na tereny słabo rozpoznane łączna liczebność
tego gatunku w polskich Karpatach była oceniana na ok.
1200 par lęgowych (Czeszczewik i in. 2013). Aktualny
szacunek liczebności przewyższa również najnowszą
ocenę wielkości populacji krajowej (Chodkiewicz i in.
2015) i wskazuje na kluczową rolę Karpat w zachowaniu
populacji dzięcioła białogrzbietego w Polsce.

Zagęszczenie
Wyniki projektu PK wskazują, że średnie zagęszczenie
dzięcioła białogrzbietego w skali całego regionu wynosi 0,2 teryt./km2, przy czym jest ono zróżnicowane
w poszczególnych obszarach Karpat – od mniej niż 0,1
teryt./  km2 na Pogórzu Zachodniobeskidzkim do 0,3 te-

ryt./km2 w Beskidach Środkowych (Tab. 7.21.1). Mapa
predyktywnego rozmieszczenia gatunku w polskich Karpatach (Ryc. 7.21.2) wskazuje, że dzięcioł białogrzbiety
jest najbardziej rozpowszechniony i liczny na obszarze
od Gorców na zachodzie po Bieszczady i Pogórze Przemyskie na wschodzie. Na pozostałych obszarach Karpat
modelowanie wskazało na znacznie niższe prognozowane zagęszczenia gatunku, przy czym na mapie można
zidentyfikować wyspowe rejony o wyższych wartościach
(np. fragmenty Beskidów – Małego, Żywieckiego, Wyspowego, oraz Pogórza Środkowobeskidzkiego).
Inwentaryzacje przeprowadzane na większych powierzchniach (obejmujących co najmniej kilkanaście
kilometrów kwadratowych powierzchni leśnej) w lasach
gospodarczych Beskidu Wyspowego i Makowskiego wykazały podobne zagęszczenia, rzędu 0,05–0,1 pary/km2

Ryc. 7.21.1. Rozmieszczenie dzięcioła białogrzbietego w okresie lęgowym (lata 2000–2015), w siatce kwadratów 10×10 km.
Fig. 7.21.1. Breeding distribution of the White-backed Woodpecker (years 2000–2015) in a grid of 10×10 km squares.

Ryc. 7.21.2. Prognozowane zagęszczenie populacji lęgowej dzięcioła białogrzbietego.
Fig. 7.21.2. Predicted breeding population density of the White-backed Woodpecker.
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Tab. 7.21.1. Liczba zinwentaryzowanych powierzchni 2×2 km (N) i parametry populacji dzięcioła białogrzbietego w polskiej części Karpat.
R – rozpowszechnienie – procent powierzchni, na których stwierdzono gatunek. Zagęszczenie i liczebność populacji w poszczególnych
makroregionach i w całym regionie – wartość szacowana z dolną (DPU) i górną (GPU) granicą 95-procentowego przedziału ufności. Zagęszczenia podano na powierzchnię leśną. b.d. – brak danych, oszacowanie wartości parametru nie było możliwe.
Table 7.21.1. Number of 2×2 km census plots (N) and parameters of the White-backed Woodpecker’s population in the Polish Carpathians. R – occupancy – percentage of plots in which the species was observed. Density (2) and population numbers (3) in each of the macroregions (1) and in the
whole region (5) – an estimate (4) with the lower (DPU) and upper (GPU) 95% confidence interval limit. The densities are per forest area. b.d. – no data,
estimation of the parameter was not possible.
Zagęszczenie [par/km2] (2)
Region (1)

N

R [%]

Wartość
szacowana (4)

DPU

GPU

Liczebność [par] (3)
Wartość
szacowana (4)

DPU

GPU

Beskidy Lesiste

51

63

0,2

0,2

0,3

330

260

400

Beskidy Środkowe

29

86

0,3

0,3

0,3

290

280

310

Beskidy Zachodnie

101

43

0,2

0,1

0,2

380

320

430

Łańcuch Tatrzański

4

0

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

Obniżenie Orawsko-Podhalańskie

8

0

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

Pogórze Środkowobeskidzkie

53

45

0,2

0,1

0,2

310

240

380

Pogórze Zachodniobeskidzkie

14

7

0

0

0,1

10

0

20

260

48

0,2

0,2

0,2

1280

1070

1500

polska część Karpat (5)

powierzchni leśnej (Kajtoch 2009b; Matysek, Kajtoch
2010). W Beskidzie Żywieckim (lasy gospodarcze wraz
z rezerwatami) zagęszczenie wynosiło 0,17 pary/km2, natomiast na powierzchni zlokalizowanej w Paśmie Policy,
chronionej w znacznej części przez rezerwaty, lecz zdominowanej przez drzewostany świerkowe – 0,32 pary/
km2 (Ciach M. – dane niepubl.). Wyższe zagęszczenia,
rzędu 2 par/km2, podawano z rezerwatów przyrody (np.
Kieś 1991; Kajtoch 2009b), ale z uwagi na ich niewielką
powierzchnię wartości tych nie należy bezpośrednio porównywać z zagęszczeniami wielkoobszarowymi. W lasach gospodarczych Polski północno-wschodniej zagęszczenia tego gatunku są zbliżone do uzyskanych w ramach
projektu PK, np. w Puszczy Boreckiej wynosiły 0,14–0,19
pary/km2 powierzchni leśnej (Sikora & Ryś 2004), choć
dzięcioł białogrzbiety gniazduje tam prawie wyłącznie
w rezerwatach. Natomiast w Białowieskim Parku Narodowym zagęszczenia były wyraźnie wyższe i wynosiły
0,6–1,0 pary/km2 (Wesołowski 1995).
Publikowane zagęszczenia wskazują, że jeden rewir
dzięcioła białogrzbietego może obejmować przeciętnie
500  ha, ale takie przeliczenie obarczone jest błędem wynikającym z rozproszonego występowania gatunku w dogodnych płatach lasu. Brak badań terytorializmu tego gatunku
w Karpatach uniemożliwia precyzyjne podanie wielkości
terytoriów. Prawdopodobnie w optymalnych siedliskach
zajmują one 50–100  ha, na co wskazuje rozmieszczenie
izolowanych terytoriów w rozproszonych rezerwatach pośród użytkowanych drzewostanów gospodarczych.

Trend populacji
Brak dobrych danych porównawczych sprzed 2000 roku
uniemożliwia bezpośrednie określenie trendu populacyjnego, a istniejące informacje są trudne do zestawienia
z danymi aktualnie uzyskiwanymi według zestandaryzowanych metod inwentaryzacji dzięciołów. Wcześniejsze
informacje były zbierane z obszarów o bardzo różnej powierzchni (najczęściej niewielkiej), a w przeszłości nie
stosowano stymulacji głosowej, co zmniejszało prawdopodobieństwo wykrycia ptaków. Obecny wzrost liczby
stwierdzeń i znacznie wyższe rozpowszechnienie gatunku w porównaniu z danymi z końca XX wieku nie
musi dowodzić wzrostowego trendu liczebności i/lub
zasięgu dzięcioła białogrzbietego w polskich Karpatach.
Z pewnością częściowo za ten wzrost odpowiedzialna
jest zwiększona aktywność obserwatorów w terenie.
Przykładowo uzyskane w ostatnich latach znacznie wyższe oceny liczebności dzięcioła białogrzbietego w Beskidzie Żywieckim wraz z Babią Górą i Pasmem Policy
(Ciach i in. 2009a; 2009b) oraz w Beskidzie Wyspowym
i Makowskim (Kajtoch 2009b; Matysek, Kajtoch 2010)
są wynikiem przeprowadzonego po raz pierwszy na
tych obszarach cenzusu populacji. Najbardziej prawdopodobny wzrost liczebności nastąpił w parkach narodowych, w których z racji długości istnienia (niektóre
powołane w latach 30. XX wieku) i wprowadzenia tam
ochrony biernej pewnych obszarów doszło do akumulacji drzew starych, zamierających oraz martwego drewna,

Ptaki polskich Karpat 277

Lasy bukowe zasobne w wielkogabarytowe, a także martwe lub zamierające drzewa są optymalnym siedliskiem lęgowym dzięcioła białogrzbietego w Karpatach (fot. Łukasz Kajtoch).

co stworzyło dogodne miejsca lęgowe i żerowiskowe dla
tego gatunku. Przypuszczalnie taki wzrost mógł nastąpić
także lokalnie w lasach gospodarczych na skutek zwiększania się przeciętnego wieku drzewostanów (Zajączkowski i in. 2014), szczególnie bukowych, oraz na skutek
dążenia służb leśnych do pozostawiania większej ilości
martwego drewna w lasach. Jednakże często zwiększanie ilości martwego drewna jest pozorne (np. na skutek
wliczania do miąższości martwego drewna pozostawianych gałęzi i karpiny) lub bardzo lokalne (ograniczone
do miejsc trudno dostępnych, gdzie już wcześniej istniały odpowiednie jego zasoby). Jednocześnie obserwuje
się jednak procesy przeciwstawne – m.in. wzrost udostępnienia drzewostanów do niedawna niedostępnych
(wysokie położenia górskie), prowadzący do nasilenia
użytkowania gospodarczego, a także powszechne użytkowanie drzewostanów podlegających ochronie czynnej
na obszarach parków narodowych (w ramach tzw. zadań ochronnych). Rozpoczęty w roku 2010 monitoring
tego gatunku (Monitoring Rzadkich Dzięciołów, GIOŚ/
OTOP www.monitoringptakow.gios.gov.pl) nie daje
jeszcze miarodajnych informacji, ze względu na krótką
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serię danych. Podsumowując, nie da się obecnie jednoznacznie określić zmian trendu liczebności i zasięgu
dzięcioła białogrzbietego w polskich Karpatach w dłuższej perspektywie czasowej.

Ocena stopnia rozpoznania
Wiedzę o rozmieszczeniu i wielkości populacji dzięcioła białogrzbietego w polskich Karpatach można obecnie
uznać za zadowalającą. W związku z dużym zainteresowaniem, jakie dzięcioł białogrzbiety wzbudza wśród
naukowców oraz służb i praktyków ochrony przyrody,
zarówno wymagania siedliskowe, jak i biologia oraz
ekologia tego gatunku są poznane stosunkowo dobrze,
choć dotyczy to głównie populacji nizinnej. Natomiast
w skali Karpat niewystarczająco rozpoznane pozostają
takie aspekty, jak efektywność lęgów, produktywność populacji i przeżywalność ptaków, a także wielkość rewiru
i użytkowanie przestrzeni. Zagadnieniem słabo poznanym jest potencjalne funkcjonowanie populacji dzięcioła
białogrzbietego na terenach o zróżnicowanym pozio-

2. Wybiórczość siedliskowa
W polskich Karpatach dzięcioł białogrzbiety może zasiedlać większość typów drzewostanów liściastych
i mieszanych. Największy udział stanowisk tego gatunku
stwierdzany jest w dolnoreglowych buczynach, zarówno
w drzewostanach litych – bukowych, jak i w lasach bukowo-jodłowych, bukowo-jodłowo-świerkowych i bukowo-świerkowych, o różnym udziale poszczególnych
gatunków, w tym także w drzewostanach z dominacją
jodły, rzadziej świerka. Część stanowisk w wyższych partiach gór może znajdować się w borach górnoreglowych,
ale zazwyczaj w strefie przejściowej z buczynami (Kajtoch Ł. – dane niepubl.). Preferowanie przez dzięcioła
białogrzbietego lasów ze znacznym udziałem buka było
dowiedzione zarówno w badaniach krajowych (Kajtoch
i in. 2013a), słowackich (Pavlik 1996), jak i w innych
masywach górskich Europy (np. Pirenejach, Garmendja
i in. 2006). Niemniej jednak, liczne lokalne występowanie tego dzięcioła w wielogatunkowych, starszych wiekowo drzewostanach liściastych w Karpatach, szczególnie
w strefie pogórzy (Kajtoch 2009b; Kajtoch i in. 2013a;
dane projektu PK), wskazuje, że gatunek ten, podobnie
jak na niżu, preferuje zróżnicowane lasy. Przewaga występowania w buczynach może być częściowo artefaktem powodowanym dominacją buków w górskich drzewostanach liściastych i mieszanych, wzmacnianą przez
prowadzoną gospodarkę leśną, lokalnie dążącą do utrzymywania drzewostanów jedno- lub dwugatunkowych.
W lasach o charakterze naturalnym – położonych głównie w obszarach chronionych, ale także w terenach trudno dostępnych (strome stoki, wąskie i zabagnione doliny
potoków, źródliska), struktura lasów karpackich jest bardziej zróżnicowana niż w drzewostanach gospodarczych.
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mie ochrony i użytkowania – w gradiencie od obszarów
ochrony ścisłej po lasy gospodarcze. Trudny do przewidzenia jest także długoterminowy wpływ na populację
gatunku zmian, jakie dokonują się w gospodarce leśnej.
Ponadto nierozpoznany jest wpływ prowadzenia działań inwestycyjnych w obrębie dolin rzecznych, w efekcie
których dochodzi do zaniku lub degradacji lasów łęgowych. Wybiórczość siedliskowa populacji karpackiej jest
dostatecznie poznana, ale jedynie dla pewnych obszarów
i typów drzewostanów (Pavlik 1996; Kajtoch i in. 2013a).
Natomiast określenie trendu liczebności i rozmieszczenia wymaga kontynuacji ogólnokrajowego monitoringu
tego gatunku.

0

przedział wysokości [m n.p.m.] (3)

Ryc. 7.21.3. Rozmieszczenie wysokościowe dzięcioła białogrzbietego: (1) – procentowy udział punktów obserwacyjnych zasiedlonych przez gatunek (słupki); (2) – liczba skontrolowanych punktów
obserwacyjnych (punkty).
Fig. 7.21.3. Altitudinal distribution of the White-backed Woodpecker:
(1) – percentage of survey points occupied by the species; (2) – number
of observation points (dots); (3) – altitude (mamsl).

spadek dopasowania modelu (1)

Ryc. 7.21.4. Ważność najistotniejszych zmiennych środowiskowych
w modelu opisującym przestrzenne zróżnicowanie zagęszczenia
populacji dzięcioła białogrzbietego na poziomie krajobrazowym.
Fig. 7.21.4. Importance of the most significant environmental variables in a model describing the spatial variation of the White-backed
Woodpecker’s population density at a landscape level; (1) – decrease
of the model fit.

Na stromych zboczach częstym gatunkiem jest jawor,
czasami lipa i wiąz, natomiast w dolinach olsza czarna
i jesion. Właśnie w tego typu drzewostanach stwierdzane są często dzięcioły białogrzbiete we wschodniej części
Karpat (Hordowski, Kunysz 1991; Hordowski 1999) oraz
w strefie pogórzy (Kajtoch 2009b). Pewne znaczenie dla
tego gatunku mogą mieć w przyszłości również grunty
porolne, które zarastały w ostatnim półwieczu. Na tego
rodzaju terenach różnorodność gatunkowa drzew jest
znacznie wyższa niż w lasach zagospodarowanych (Ciach
M. – dane niepubl.).
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Ryc. 7.21.5. Przebieg zależności zagęszczenia populacji dzięcioła
białogrzbietego od najistotniejszych zmiennych środowiskowych
na poziomie krajobrazowym.
Fig. 7.21.5. Relationship between the White-backed Woodpecker’s
population density and the most significant environmental variables
at a landscape level.

Obligatoryjnym czynnikiem warunkującym obecność
dzięcioła białogrzbietego jest dostępność drzew zamierających oraz martwego drewna, zarówno stojącego (m.in.
złomy), jak i leżaniny (Wesołowski 1995; Angelstam i in.
2003; Garmendia i in. 2006; Roberge i in. 2008). Najistotniejsza jest miąższość martwego drewna liściastego, która
w terytoriach dzięcioła białogrzbietego w lasach gospodarczych (na przykładzie Beskidu Wyspowego) wynosi
przeciętnie 33 m3/ha, natomiast w terytoriach tego gatunku w rezerwatach – 56 m3/ha (Kajtoch i in. 2013a), co koresponduje z analogicznymi wartościami oszacowanymi
dla populacji alpejskiej (Bütler i in. 2004a, b). Dodatkowo
w terytoriach dzięcioła białogrzbietego stwierdzano średnio 35 m3 zamierających drzew/ha, a jako czynnik istotnie
pozytywnie wpływający na obecność dzięciołów w lasach
gospodarczych zidentyfikowano obecność drzew weteranów z obumarłymi konarami. Czynnikami negatywnie
wpływającymi na obecność dzięcioła białogrzbietego
okazały się niedawne lub trwające zabiegi gospodarcze
w drzewostanie, a także sąsiedztwo dróg leśnych (Kajtoch
i in. 2013a), co wskazuje na negatywne dla tego gatunku
konsekwencje wzrostu udostępniania drzewostanów.
Analiza wymagań siedliskowych wykonana na podstawie danych projektu PK na poziomie krajobrazowym
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wykazała, że dzięcioł białogrzbiety jest w polskiej części Karpat ściśle związany z rozległymi lasami liściastymi. Liczebność gatunku zwiększa się wraz ze wzrostem
udziału drzewostanów liściastych na powierzchni inwentaryzacyjnej i wielkością kompleksu leśnego, w którym
powierzchnia inwentaryzacyjna jest położona. Powoduje
to, że najwyższe zagęszczenia osiąga we wschodniej części
regionu (Ryc. 7.21.2), gdzie dominują rozległe lasy liściaste o niskim stopniu fragmentacji. Gatunek ten preferuje
wnętrza lasów liściastych, chętnie zasiedla również drzewostany położone wzdłuż cieków, a także obszary o dużej deniwelacji (Ryc. 7.21.4, 7.21.5). Taki obraz wymagań siedliskowych może być związany z preferowaniem
przez ten gatunek miejsc z dużą zasobnością martwego
drewna, ponieważ, szczególnie w lasach gospodarczych,
znajdują się one głównie w dolinach potoków i na stromych zboczach, czyli miejscach utrudniających pozyskanie drewna (Kajtoch 2012; Kajtoch i in. 2015a). Dzięcioł
białogrzbiety generalnie unika drzewostanów iglastych,
szczególnie tych o dużej powierzchni (Ryc. 7.21.5), choć
może w nich występować w przypadku obecności dużej
ilości martwego drewna (Kajtoch Ł., Ciach M. – dane
niepubl.). Podobnie analiza wymagań siedliskowych
wykonana na podstawie danych projektu PK na poziomie punktów obserwacyjnych wskazuje, że gatunek ten
preferuje drzewostany liściaste (głównie bukowe, Ryc.
7.21.6, Zał. 4) oraz mieszane, natomiast unika iglastych.
Prawdopodobieństwo występowania tego gatunku silnie wzrastało wraz ze zwiększeniem się udziału leżącego
drewna martwego (Ryc. 7.21.6, Zał. 4), co potwierdziło w warunkach całego regionu karpackiego zależność
dzięcioła białogrzbietego od tej cechy drzewostanu. Gatunek ten stwierdzany był również nieznacznie rzadziej
w miejscach o dużej liczbie żywych drzew o znacznych
rozmiarach (pierśnica powyżej 50 cm) (Zał. 4). Jednak
zależność taka dotyczyła jedynie drzewostanów obfitujących w martwe drewno, a w miejscach jego deficytu liczba dużych drzew nie wpływała na prawdopodobieństwo
występowania gatunku.

3. Zagrożenia
Populacja dzięcioła białogrzbietego zamieszkująca polskie Karpaty, traktowana jako całość, dodatkowo nieizolowana od populacji z krajów ościennych, a prawdopodobnie także od populacji z Polski wschodniej, nie jest
zagrożona. Natomiast sytuacja poszczególnych subpopulacji lub rozproszonych stanowisk jest zróżnicowana.
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Generalnie nie istnieje istotne zagrożenie dla trwania
populacji tego gatunku zasiedlającej rozległe i niepofragmentowane lasy dolnoreglowe w obszarze Beskidów
Lesistych i Środkowych oraz w środkowej i wschodniej
części Beskidów Zachodnich (tj. od Gorców po Beskid
Sądecki). Bardziej narażone na zanik lub zmniejszanie liczebności są subpopulacje z Beskidów Żywieckiego i Śląskiego, gdzie gatunek ten zasiedla względnie rozproszone
stanowiska w buczynach otoczonych przez dominujące
bory świerkowe (lub aktualnie  halizny i młode drzewostany powstałe na skutek rozpadu świerczyn i ich przebudowy w lasy bukowo-jodłowe). Jeszcze bardziej narażone na zanik są rozproszone stanowiska tego gatunku
w zewnętrznej strefie Beskidów, tj. w Wyspowym, Makowskim i Małym, z uwagi na ich peryferyjną lokalizację
w Karpatach i brak alternatywnych miejsc do zasiedlenia.
Mniej jasna jest sytuacja subpopulacji na Pogórzu Karpackim. Dzięcioł białogrzbiety ze wschodnich pogórzy
– Przemyskiego i Dynowskiego, jest prawdopodobnie
najmniej zagrożony z uwagi na rozległość tamtejszych
kompleksów leśnych i obszar zajmowany przez dogod-

ne drzewostany (zarówno bukowe, jaworowe, jak i lasy
dolinne). Znacznie bardziej narażone na zanik są jego
stanowiska położone w zachodniej części Pogórza Środkowobeskidzkiego i na Pogórzu Zachodniobeskidzkim,
ponieważ gatunek ten jest tam słabo rozpowszechniony
i bardziej limitowany dostępnością odpowiednich drzewostanów.
Do głównych, rzeczywistych i potencjalnych zagrożeń, zidentyfikowanych dla dzięcioła białogrzbietego
w warunkach polskich Karpat, należą:

Niedostateczna ilość martwego drewna, starych i zamierających drzew
Pomimo generalnego trendu zwiększania zasobów martwego drewna oraz drzew starych i zamierających w polskich lasach (Zajączkowski i in. 2014) lokalnie, w wielu rejonach Karpat, zasoby martwego drewna wciąż są
niewystarczające z punktu widzenia wymagań tego wąsko wyspecjalizowanego gatunku. Średnia miąższość
drewna w polskich gospodarczych lasach liściastych
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Jednym z istotnych zagrożeń dla karpackiej populacji dzięcioła białogrzbietego jest zmniejszająca się powierzchnia lasów liściastych
w dolinach rzecznych, będących ważnym lęgowiskiem tego gatunku (fot. Tomasz Wilk) .

w Karpatach wynosi 220–270 m3/ha (GUS – leśnictwo,
2009), ale lokalnie, na terenach chronionych, może dochodzić nawet do 1000 m3/ha (Holeksa i in. 2009). Pozostawianie nawet 5% martwego drewna w lesie gospodarczym daje przeciętnie jedynie 11–14 m3/ha, a więc
2–3-krotnie mniej, niż potrzebuje dzięcioł białogrzbiety
(Kajtoch i in. 2013a). Ponadto, martwe drewno w lasach
karpackich zlokalizowane jest głównie w terenach trudno dostępnych, zwykle o niewielkiej powierzchni (strome
stoki, zabagnienia, wąskie doliny potoków). Natomiast
istotne jest, by zasoby martwego drewna dostępne były
również na większej powierzchni drzewostanów. Ważne
jest jednak, aby nie dochodziło do rozproszenia bazy żerowej, gdzie na dużych powierzchniach rozmieszczone są
niewielkie ilości martwego drewna. Sytuacja taka może
się odbijać na sukcesie lęgowym dzięciołów, które zmuszone do poszukiwania pokarmu na rozległych obszarach mogą mieć problemy z zapewnieniem odpowiedniej
ilości pożywienia młodym.

Niewłaściwe gospodarowanie ciekami
Regulacje na małych rzekach i potokach górskich mogą
wpływać negatywnie na trwałość stanowisk dzięcioła
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białogrzbietego. Intensyfikacja takich prac miała miejsce
w ostatnich latach i niekorzystnie wpłynęła na awifaunę
koryt rzecznych (Figarski, Kajtoch 2015). Przy okazji
prac hydrotechnicznych niejednokrotnie usuwane lub
przerzedzane są także drzewostany nadrzeczne i nadpotokowe, co może powodować lokalny zanik stanowisk
dzięcioła białogrzbietego. Na terenach leśnych zasadniczo nie są prowadzone prace mające na celu regulacje
cieków wodnych, za to powszechną praktyką, szczególnie
w lasach prywatnych, jest pozyskiwanie kłód drzew, które w efekcie erozji, wezbrań lub działania wiatru spadły
i zakumulowały się w korytach potoków lub na ich zboczach. W efekcie usuwany jest ważny rezerwuar bazy żerowej dzięcioła białogrzbietego na pogórzach i w niektórych rejonach górskich.

Prace leśne wykonywane w sezonie lęgowym
Z uwagi na specyfikę warunków górskich prace leśne
(szczególnie związane z pozyskaniem drewna) w karpackich lasach prowadzone są także w czasie trwania
sezonu lęgowego dzięciołów białogrzbietych (marzec–
czerwiec). Niewystarczający nadzór nad planowaniem
prac leśnych oraz nad ich wykonywaniem w terenie pro-

wadzić może do bezpośredniego zagrożenia dla lęgów,
w efekcie przypadkowego wycinania drzew z dziuplami
tych ptaków. Prace leśne powodują także płoszenie ptaków, co może prowadzić do strat lub porzucenia zajętych
dziupli.

4. Metody ochrony
Ogólny stan populacji dzięcioła białogrzbietego i jego
siedlisk w polskich Karpatach wydaje się stabilny, niemniej na ocenę taką mają wpływ głównie optymalne
warunki, w jakich występują lokalne subpopulacje na terenach chronionych (w parkach narodowych i rezerwatach przyrody). W lasach gospodarczych sytuacja dzięcioła białogrzbietego jest zróżnicowana i zależy zarówno
od czynników topograficznych (nachylenie i wysokość
n.p.m. przekładające się na dostępność terenu), jak i siedliskowych (typu i wieku drzewostanów). Ochrony wymagają więc przede wszystkim populacje zasiedlające
lasy użytkowane gospodarczo.
Dla poprawy warunków gniazdowych dzięcioła białogrzbietego w polskich Karpatach konieczne jest zwiększenie średniej miąższości drewna martwego do co najmniej 30 m3/ha w lasach z dominacją buka bądź jawora
(Kajtoch i in. 2013a). Ponadto praktyka usuwania drewna z dolin potoków pogórzańskich i górskich powinna
być ograniczona lub zaniechana, co powinno poprawić
perspektywy gniazdowania tego gatunku na Pogórzu
Karpackim i w niższych partiach Beskidów. Z usuwania
drewna z dolin potoków śródleśnych również należy zrezygnować z uwagi na rolę martwego drewna w retencji
wody (Wyżga 2007). Należy też dążyć do utrzymania powierzchni odpowiednich drzewostanów (z przynajmniej
minimalną, wymaganą przez gatunek, miąższością martwego drewna), mając na uwadze wymagania populacyjno-demograficzne dzięciołów. Zgodnie z ekologicznymi
i genetycznymi badaniami dzięcioła skromnego Picoides
borealis (Reed i in. 1988; Walters 1991) witalna populacja
dzięciołów powinna składać się z co najmniej 500–1000
osobników, a więc z co najmniej 250 rozmnażających
się par. Populacja karpacka spełnia to kryterium, chociaż należy wziąć pod uwagę możliwość zróżnicowania struktury genetycznej populacji w obrębie Karpat
i w konsekwencji ograniczonego przepływu genów
między subpopulacjami. Zakładając, że powierzchnia
jednego terytorium dzięcioła białogrzbietego w lasach

karpackich (chronionych i gospodarczych) ma 100  ha, to
dla utrzymania aktualnej liczebności 1550 terytoriów konieczne jest zachowanie w polskich Karpatach 155 000  ha
lasów o siedliskach optymalnych lub suboptymalnych dla
tego gatunku, co stanowi prawie 20% powierzchni leśnej
polskich Karpat.
Główne cele i działania zabezpieczające status
ochronny dzięcioła białogrzbietego można sformułować
następująco:

Cel I. Utrzymanie lub lokalne zwiększenie powierzchni siedlisk lęgowych gatunku
Działanie I.1. Zwiększenie średniej miąższości drewna
martwego w karpackich lasach docelowo do minimum
30 m3/ha na wybranych obszarach obejmujących min.
10% powierzchni leśnej.
Działanie I.2. Wyznaczenie i objęcie ochroną bierną sieci obszarów wyłączonych z użytkowania, obejmujących
co najmniej 10% każdego karpackiego nadleśnictwa,
w których zachodzi naturalna dynamika drzewostanu
(rozpad i odnowienie). Realizacja ochrony biernej w siedliskach preferowanych przez gatunek, w tym promowanie jej na obszarach parków narodowych i rezerwatów.
Wdrażanie działania m.in. poprzez odpowiednie zapisy
w nowo przygotowywanych planach zadań ochronnych
i planach urządzenia lasu oraz poprzez tworzenie gospodarstw specjalnych.
Działanie I.3. Zaniechanie pozyskania drewna (przynajmniej drzew liściastych) z dolin potoków i rzek pogórskich i górskich w odległości nie mniejszej niż 50  m
od brzegów cieków.
Działanie I.4. Zaniechanie prowadzenia prac leśnych
w okresie lęgowym (marzec–czerwiec) w terytoriach
dzięciołów oraz w miejscach odpowiednich dla tego gatunku (drzewostany z dominacją buka, jaworu lub innych drzew liściastych, w wieku powyżej 80 lat).

Cel II. Poznanie trendów zmian liczebności i rozmieszczenia populacji dzięcioła białogrzbietego oraz jego
siedlisk
Działanie II.1. Kontynuacja Monitoringu Rzadkich
Dzięciołów (GIOŚ/OTOP).
Działanie II.2. Wyznaczenie i objęcie ochroną bierną
sieci obszarów wyłączonych z użytkowania, obejmujących co najmniej 10% każdego karpackiego nadleśnictwa, w których zachodzi naturalna dynamika drzewostanu (rozpad i odnowienie).
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Rozdział 7.22

Dzięcioł trójpalczasty
Picoides tridactylus
Michał Ciach, Łukasz Kajtoch

1. Występowanie
Rozmieszczenie
Rozmieszczenie dzięcioła trójpalczastego Picoides tridactylus (Linnaeus, 1758) ma charakter borealno-górski.
Gatunek ten występuje w Ameryce Północnej i w Eurazji, od Skandynawii poprzez Syberię po Kamczatkę i Japonię. W środkowej części Europy izolowane populacje
zasiedlają główne pasma górskie – gatunek występuje
w Alpach, Karpatach, Szumawie, a nieco mniej rozpowszechniony jest w Górach Dynarskich, Rodopach i Górach Pirin (Hagemeijer, Blair 1997). Dzięcioł trójpalczasty zasiedla praktycznie cały pas Karpat – od wschodnich
Czech po południową Rumunię (Hagemeijer, Blair 1997;
BirdLife International 2015). Na Słowacji gatunek występuje w średnich i wyższych partiach Karpat, w środkowej
i północno-zachodniej części kraju, a izolowane stanowiska, oddzielone dysjunkcją w najniższej części łuku Karpat, znajdują się także w północno-wschodniej Słowacji
(Danko i in. 2002). Populacja dzięcioła trójpalczastego na
Słowacji w końcu XX wieku była szacowana na 800–1200
par lęgowych (Danko i in. 2002), a obecne dane wskazują
na występowanie w tym kraju 1000–2000 par (BirdLife
International 2015). We wschodniej części łańcucha
Karpat gatunek występuje w paśmie Karpat ukraińskich
(Bokotey i in. 2010), a szeroki zasięg tego gatunku sięga
do Karpat Południowych w Rumunii (Hagemeijer, Blair 1997). Liczebność populacji zasiedlających Ukrainę
i Rumunię jest szacowana odpowiednio na 340–530 par
oraz 2500–8000 par (BirdLife International 2015). Zasięg
dzięcioła trójpalczastego w Europie pokrywa się zasadniczo z rozmieszczeniem świerka pospolitego Picea abies
(Pechacek, d’Oleire-Oltmanns 2004; Wesołowski 2004).
Występowanie tego gatunku w górach determinuje zasięg
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siedlisk – dzięcioł trójpalczasty zasiedla lasy strefy regla
górnego oraz drzewostany niżej położone, gdzie znaczny
udział ma świerk pospolity.
Na terenie Polski dzięcioł trójpalczasty gnieździ się
w dwóch izolowanych rejonach kraju, charakteryzujących się obecnością rozległych i zwartych obszarów
leśnych o charakterze puszczańskim (Piotrowska, Wesołowski 2007b). Podgatunek borealny P. t. tridactylus
występuje w największych kompleksach leśnych północno-wschodniej części kraju, głównie w Puszczy Białowieskiej, Knyszyńskiej, Augustowskiej, Boreckiej i Rominckiej (Tomiałojć, Stawarczyk 2003). Podgatunek górski
P. t. alpinus gniazduje w Karpatach (Wesołowski 2004;
Piotrowska, Wesołowski 2007b; Ciach i in. 2009b), a także w Karkonoszach, gdzie odnotowano ostatnio odradzającą się populację tego gatunku (Flousek i in. 2015).
W polskich Karpatach dzięcioła trójpalczastego
stwierdzono na 27% powierzchni 10×10 km (N=253,
Ryc. 7.22.1). W skali siedlisk leśnych gatunek stwierdzono na 27% losowo wybranych powierzchni 2×2 km
o wysokiej lesistości (N=260, Tab. 7.22.1). Występowanie tego gatunku jest silnie determinowane obecnością
borów, w szczególności borów świerkowych i jodłowoświerkowych, a także obecnością dużych ilości martwych
i zamierających drzew. Powoduje to, że gatunek ten występuje niemal wyłącznie w górach, gdzie zasiedlał 35%
losowo wybranych powierzchni 2×2 km (N=193). Wyniki projektu PK wskazują, że w paśmie pogórzy gatunek
ten występuje wyjątkowo – stwierdzono go zaledwie na
dwóch powierzchniach (N=67), położonych na Pogórzu Przemyskim i Pogórzu Jasielskim. Gatunek nie był
odnotowany na żadnej z powierzchni Pogórza Zachodniobeskidzkiego (N=14), gdzie jednak występuje bardzo
nielicznie i w dużym rozproszeniu, z uwagi na deficyt
odpowiednich siedlisk (Kajtoch Ł. – dane niepubl.).
Najwyższą frekwencję dzięcioła trójpalczastego zanoto-

wano w Tatrach, gdzie jednak skontrolowano niewiele
powierzchni (N=4), oraz w najwyższych partiach pasm
beskidzkich. Jego frekwencja w poszczególnych makroregionach polskich Karpat jest względnie niska – w Beskidach Lesistych, Beskidach Zachodnich oraz w Obniżeniu Orawsko-Podhalańskim dzięcioła trójpalczastego
stwierdzono na blisko 40% badanych powierzchni. Natomiast w Beskidach Środkowych, najniższym z głównych
pasm beskidzkich, gatunek występował zaledwie na 17%
losowo wybranych powierzchni leśnych (N=29) (Tab.
7.22.1). Zasięg występowania w polskiej części Karpat
na podstawie danych projektu PK oszacowany został na
11 970 km2, natomiast obszar zajmowany to 2640 km2.
Dzięcioł trójpalczasty zasiedla górskie lasy od ok.
600  m n.p.m. do górnej granicy lasu, a jedynie sporadycznie spotykany był w piętrze pogórza powyżej 400  m
n.p.m. (Ciach i in. 2009a; 2009b; Kajtoch 2009b). Dane

projektu PK wskazują, że stwierdzenia dzięcioła trójpalczastego pochodzą z obszarów położonych na wysokościach 400–1450  m n.p.m., przy czym zauważalny
jest wzrost częstości obserwacji w strefie 1100–1400  m
n.p.m. (Ryc. 7.22.3). Najniżej gatunek ten stwierdzono
w ostatnich latach na wysokości 415  m n.p.m. w Górach
Sanocko-Turczańskich, a najwyżej w Tatrach – 1450  m
n.p.m. (dane projektu PK).
Dzięcioł trójpalczasty jest gatunkiem typowo osiadłym, pozostającym na terenach lęgowych także w okresie
pozalęgowym (Cramp 1998). Przemieszczenia ptaków
mają miejsce w obrębie areału lęgowego, a pojawy gatunku w miejscach oddalonych od aktualnych lęgowisk
notowano tylko sporadycznie (Tomiałojć, Stawarczyk
2003). Obserwacje poza znanymi lęgowiskami w Karpatach w sezonie pozalęgowym dotyczą prawdopodobnie
głównie ptaków młodych.

Ryc. 7.22.1. Rozmieszczenie dzięcioła trójpalczastego w okresie lęgowym (lata 2000–2015), w siatce kwadratów 10×10 km.
Fig. 7.22.1 Breeding distribution of the Three-toed Woodpecker (years 2000–2015) in a grid of 10×10 km squares.

Ryc. 7.22.2. Prognozowane zagęszczenie populacji lęgowej dzięcioła trójpalczastego.
Fig. 7.22.2. Predicted breeding population density of the Three-toed Woodpecker.
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Tab. 7.22.1. Liczba zinwentaryzowanych powierzchni 2×2 km (N) i parametry populacji dzięcioła trójpalczastego w polskiej części Karpat.
R – rozpowszechnienie – procent powierzchni, na których stwierdzono gatunek. Zagęszczenie i liczebność populacji w poszczególnych
makroregionach i w całym regionie – wartość szacowana z dolną (DPU) i górną (GPU) granicą 95-procentowego przedziału ufności. Zagęszczenia podano na powierzchnię leśną. b.d. – brak danych, oszacowanie wartości parametru nie było możliwe.
Table 7.22.1. Number of 2×2 km census plots (N) and parameters of the Three-toed Woodpecker’s population in the Polish Carpathians. R – occupancy – percentage of plots in which the species was observed. Density (2) and population numbers (3) in each of the macroregions (1) and in the
whole region (5) – an estimate (4) with the lower (DPU) and upper (GPU) 95% confidence interval limit. The densities are per forest area. b.d. – no data,
estimation of the parameter was not possible.
Zagęszczenie [par/km2] (2)
Region (1)

N

R [%]

Wartość
szacowana (4)

Liczebność [par] (3)

DPU

GPU

Wartość
szacowana (4)

DPU

GPU

Beskidy Lesiste

51

39

0,1

0,1

0,1

190

150

220

Beskidy Środkowe

29

17

0

0

0,1

50

40

70

Beskidy Zachodnie

101

36

0,1

0,1

0,1

310

280

320

Łańcuch Tatrzański

4

75

0,3

0,1

0,5

20

10

30

Obniżenie Orawsko-Podhalańskie

8

38

0,6

0,3

1,0

130

60

210

Pogórze Środkowobeskidzkie

53

4

0

0

0

10

10

40

Pogórze Zachodniobeskidzkie

14

0

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

260

27

0,1

0,1

0,1

710

550

890

polska część Karpat (5)

Liczebność
Dane projektu PK wskazują, że dzięcioł trójpalczasty jest
gatunkiem nielicznym w polskiej części Karpat. W całym
regionie występuje 710 (550–890) par lęgowych. Niedawny szacunek wielkości populacji karpackiej, w granicach 70–100 par (Piotrowska, Wesołowski 2007b), musiał więc być zaniżony. Z drugiej strony dawne oceny na
poziomie 400–600 par (Walasz, Mielczarek 1992), choć
przypuszczalnie bliższe ówczesnemu stanowi faktycznemu, nie miały silnego oparcia w danych, jakimi wtedy
dysponowano. Dane projektu PK wskazują, że największa liczba stanowisk dzięcioła trójpalczastego znajduje się w Beskidach Zachodnich, w Beskidach Lesistych
oraz w Obniżeniu Tatrzańsko-Podhalańskim. Liczebność
w pozostałych makroregionach – Tatrach oraz Beskidach
Środkowych – jest wyraźnie niższa (Tab. 7.22.1). Gatunek
wyjątkowo zasiedla pogórza – na Pogórzu Środkowobeskidzim liczebność jest szacowana na 10 par, natomiast na
Pogórzu Zachodniobeskidzkim gatunku nie stwierdzono
(dane projektu PK), choć sporadycznie bywa tam notowany – przykładowo co najmniej jedna para występuje
na Pogórzu Wiśnickim (Kajtoch Ł. – dane niepubl.). Największe populacje dzięcioła trójpalczastego w karpackich
obszarach specjalnej ochrony ptaków lub w ostojach
ptaków o znaczeniu międzynarodowym (IBA) odnoto-

Dzięcioł trójpalczasty Picoides tridactylus (fot. Marcin Karetta)
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wano w Beskidzie Żywieckim z Pasmem Babiogórskim
(100–110 par), w Bieszczadach (50–150 par), w Górach
Sanocko-Turczańskich (70–100 par), w Tatrach (40–50
par), w Beskidzie Niskim (35–45 par), na Pogórzu Przemyskim (35–45 par) oraz w Gorcach (25–40 par) (Wilk
i in. 2010). Należy jednak pamiętać, że niektóre z powyższych ocen, szczególnie ze wschodniej części regionu, to
eksperckie szacunki liczebności oparte na danych terenowych stosunkowo niskiej dokładności.
Krajowa populacja dzięcioła trójpalczastego do niedawna określana była na 200 par (Wesołowski 2004),
późniejsze oceny wskazywały na 300–700 par (Chylarecki, Sikora 2007), natomiast w chwili obecnej jest ona
szacowana na 500–800 par (Chodkiewicz i in. 2015).
Uzyskane w ramach projektu PK wyniki znacznie przekraczają wcześniejsze oszacowania liczebności populacji
karpackiej, zrównując się jednocześnie z aktualną oceną
liczebności dokonaną dla całego kraju. Obecna ocena liczebności populacji karpackiej nie jest raczej wynikiem
jedynie faktycznego wzrostu wielkości populacji w ostatnich latach, ale również efektem lepszego jej rozpoznania. Uzyskana ocena liczebności populacji karpackiej
wskazuje na kluczową rolę tego obszaru w zachowaniu
populacji dzięcioła trójpalczastego w Polsce i może sugerować, że szacunek liczebności całej populacji krajowej
(Chodkiewicz i in. 2015) jest zaniżony.
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Zagęszczenie
Wyniki projektu PK wskazują, że średnie zagęszczenie dzięcioła trójpalczastego w polskiej części Karpat
wynosi 0,10 pary/km2 powierzchni leśnej. Najwyższe
zagęszczenie gatunek osiąga w Obniżeniu TatrzańskoPodhalańskim oraz w Tatrach. Wyraźnie niższe wartości
odnotowano w Beskidach Zachodnich oraz w Beskidach Lesistych, a najniższe zagęszczenie w Beskidach
Środkowych oraz na Pogórzu Środkowobeskidzkim
(Tab. 7.22.1). Modelowanie predyktywnego występowania dzięcioła trójpalczastego w Karpatach wykonane na
bazie danych projektu PK potwierdza dotychczasową
wiedzę na temat rozmieszczenia tego gatunku. Dzięcioł
trójpalczasty najliczniej występuje w wyższych partiach
gór (szczególnie powyżej 1000  m n.p.m.), a obszary
o najwyższym prognozowanym zagęszczeniu obejmują
Tatry i Beskid Żywiecki (szczególnie Pasmo Babiogórskie
i Pasmo Policy, a także masyw Pilska), a w dalszej kolejności Beskid Śląski, Gorce, Beskid Sądecki i Bieszczady.
W pozostałych częściach Karpat gatunek ten występuje
w znacznie niższych zagęszczeniach, w tym w niższych
położeniach, szczególnie na pogórzach, ma występować

wyspowo i nielicznie (Ryc. 7.22.2). Niskie zagęszczenie
predyktywne w Beskidzie Niskim oraz w Górach Sanocko-Turczańskich wskazuje, że obecne tam drzewostany
jodłowe nie oferują w chwili obecnej siedlisk sprzyjających występowaniu gatunku, co może być efektem braku
wystarczającej bazy pokarmowej.
Dotychczas inwentaryzacje dzięcioła trójpalczastego przeprowadzono zaledwie na kilku powierzchniach
w Karpatach, w efekcie czego dane o zagęszczeniu populacji są bardzo skąpe. Zagęszczenia gatunku w lasach
gospodarczych są zbliżone do wartości uzyskanych
w ramach projektu PK i wynoszą od ok. 0,1 pary/km2
w lasach Beskidu Wyspowego (Kajtoch 2009b) do
0,2 pary/km2 w Beskidzie Żywieckim (lasy gospodarcze
wraz z rezerwatami, Ciach M. – dane niepubl.). Na obszarach chronionych zagęszczenia są z reguły wyższe – do
1,0–1,5 pary/km2 w rezerwatach Beskidu Wyspowego
i w Gorczańskim Parku Narodowym (Tomiałojć, Stawarczyk 2003; Kajtoch 2009b), natomiast na powierzchni zlokalizowanej w Paśmie Policy, chronionej w znacznej części przez rezerwaty i zdominowanej przez optymalne dla
gatunku siedliska, zagęszczenie wynosiło 0,9 pary/km2

Wysokogórskie bory świerkowe Beskidu Żywieckiego są jedną z najważniejszych ostoi dzięcioła trójpalczastego w polskiej części Karpat
(fot. Michał Ciach).

288 Rozdział 7

Trend populacji
Dla dzięcioła trójpalczastego brak jest danych dobrej
jakości, na podstawie których można by pewnie wnioskować o długoterminowych zmianach liczebności oraz
zmianach zasięgu w polskiej części Karpat. Aktualne
wyniki nie dowodzą w sposób pewny wzrostu liczebności i zasięgu gatunku, tylko są zapewne, przynajmniej
częściowo, efektem lepszego rozpoznania jego populacji. Przykładowo, uzyskane w ostatnich latach znacznie
wyższe oceny liczebności dzięcioła trójpalczastego w Beskidzie Żywieckim wraz z Babią Górą i Pasmem Policy
(Ciach i in. 2009a; 2009b; Ciach 2010a) oraz w Beskidzie
Wyspowym i Makowskim (Kajtoch 2009b; Matysek,
Kajtoch 2010) są wynikiem przeprowadzonego po raz
pierwszy cenzusu populacji. Z drugiej strony trzy procesy mające miejsce w ostatnich dekadach, tj. wzrost
(choć niezwykle powolny) udziału powierzchni parków
narodowych podlegających ochronie biernej, zamieranie
i rozpad drzewostanów świerkowych oraz pojawienie się
w gospodarce leśnej zaleceń pozostawiania martwych
drzew, mogły niewątpliwie sprzyjać wzrostowi wielkości
populacji dzięcioła trójpalczastego. Jednocześnie obserwuje się jednak procesy przeciwstawne – a mianowicie
wzrost udostępnienia drzewostanów do niedawna niedostępnych (wysokie położenia górskie), prowadzący
do nasilenia tam użytkowania gospodarczego, a także
powszechne użytkowanie drzewostanów podlegających
ochronie czynnej na obszarach parków narodowych
(w ramach tzw. zadań ochronnych). Zmiany klimatyczne, które prowadzą do regresu świerka, mogą także
w krótkiej skali czasowej sprzyjać dzięciołowi trójpalczastemu, powodując krótkotrwałe wzrosty liczebności.
Jednak długoterminowy efekt rozpadu świerczyn może
być negatywny dla populacji dzięcioła trójpalczastego
i prowadzić do jej regresu (BirdLife International 2015).
W ostatnich latach do krótkoterminowego wzrostu liczebności mogło dojść w Beskidzie Żywieckim i Beskidzie Śląskim, gdzie rozpad drzewostanów świerkowych

70

600

60

500

50

400

40

300

30

200

20

100

10

liczba punktów (2)

częstość stwierdzeń [%] (1)

(Ciach M. – dane niepubl.). W gospodarczych borach
Polski północno-wschodniej zagęszczenia tego gatunku są zdecydowanie niższe, np. w Puszczy Knyszyńskiej
wynosiły 0,03 pary/km2 (Tumiel 2008), gdzie dzięcioł
trójpalczasty gniazduje prawie wyłącznie w rezerwatach.
Natomiast w Białowieskim Parku Narodowym zagęszczenia wynosiły 0,2–0,3 pary/km2 (Wesołowski i in. 2002).
W Alpach dzięcioł ten osiąga zagęszczenia wynoszące
0,9–1,0 para/km2 (Pechacek 1995), choć wyliczenia te dotyczą optymalnych siedlisk górnoreglowych.

0

0

przedział wysokości [m n.p.m.] (3)

Ryc. 7.22.3. Rozmieszczenie wysokościowe dzięcioła trójpalczastego: (1) – procentowy udział punktów obserwacyjnych zasiedlonych przez gatunek (słupki); (2) – liczba skontrolowanych punktów
obserwacyjnych (punkty).
Fig. 7.22.3. Altitudinal distribution of the Three-toed Woodpecker: (1)
– percentage of survey points occupied by the species; (2) – number of
observation points (dots); (3) – altitude (mamsl).

spadek dopasowania modelu (1)

Ryc. 7.22.4. Ważność najistotniejszych zmiennych środowiskowych
w modelu opisującym przestrzenne zróżnicowanie zagęszczenia
populacji dzięcioła trójpalczastego na poziomie krajobrazowym.
Fig. 7.22.4. Importance of the most significant environmental variables in a model describing the spatial variation of the Three-toed
Woodpecker’s population density at a landscape level; (1) – decrease
of the model fit.

obcego pochodzenia stworzył dobre warunki do rozwoju
kambiofagów. Jednak w chwili obecnej większość rozpadających się drzewostanów została usunięta, prowadząc
do zmniejszenia powierzchni siedlisk odpowiednich dla
tego gatunku (Ciach M. – dane niepubl.). Prowadzony
obecnie krajowy program monitoringu dzięcioła trójpalczastego nie daje jeszcze możliwości określenia długoterminowego trendu populacji, natomiast zarówno rozpowszechnienie, jak i liczebność gatunku w Karpatach
wykazują krótkoterminowy trend spadkowy (Neubauer
i in. 2015). Jednak ze względu na jedynie czteroletnią serię danych monitoringowych ich interpretacja powinna
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Ryc. 7.22.5. Przebieg zależności zagęszczenia populacji dzięcioła
trójpalczastego od najistotniejszych zmiennych środowiskowych
na poziomie krajobrazowym.
Fig. 7.22.5. Relationship between the Three-toed Woodpecker’s population density and the most significant environmental variables
at a landscape level.

być ostrożna. Powyższe dane powodują, że aktualna ocena liczebności populacji nie powinna być traktowana
jako oznaka tendencji wzrostowej, a trend populacji tego
gatunku należy określić jako nierozpoznany.

Ocena stanu rozpoznania
Dawne dane na temat karpackiej populacji dzięcioła
trójpalczastego ograniczały się do ogólnych informacji
o rozmieszczeniu, a także szacunków liczebności, które
w przeważającej mierze nie były wynikami szczegółowych inwentaryzacji. Brak wieloletnich badań uniemożliwia określenie trendów liczebności i rozpowszechnienia.
Obecne rozpoznanie rozmieszczenia i wielkości populacji dzięcioła trójpalczastego w polskich Karpatach można
uznać za dobre. W związku z dużym zainteresowaniem,
jakie dzięcioł trójpalczasty wzbudza wśród naukowców
oraz służb i praktyków ochrony przyrody, zarówno wymagania siedliskowe, jak i biologia oraz ekologia tego
gatunku są poznane stosunkowo dobrze, choć dotyczy
to przede wszystkim populacji podgatunku borealnego.
W skali lokalnej Karpat niewystarczająco rozpoznane
pozostają biologia lęgowa, produktywność populacji
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i przeżywalność ptaków, a także wielkość rewiru i użytkowanie przestrzeni. Zagadnieniem słabo zbadanym
jest też potencjalne funkcjonowanie populacji dzięcioła
trójpalczastego na terenach o zróżnicowanym poziomie ochrony i użytkowania – w gradiencie od obszarów
ochrony ścisłej po lasy gospodarcze. W związku z silnym
uzależnieniem dzięcioła trójpalczastego od drzew zamierających, głównie świerków, ważne jest poznanie wpływu
zabiegów z zakresu ochrony lasu na obecność i funkcjonowanie populacji tego gatunku. Ponadto, nieznane są
przewidywania w zakresie trwałości populacji w świetle prognozowanych zmian klimatycznych i związanego
z nimi regresu świerka w karpackich lasach. Także zanieczyszczenie powietrza (kwaśne deszcze) może prowadzić
do zmian w siedliskach (BirdLife International 2015).
Nieznany jest też długoterminowy wpływ na populację
gatunku zmian, jakie dokonują się w gospodarce leśnej.
Z jednej strony coraz większa ilość martwego drewna
zalegającego w lesie oraz pozostawianie części drzewostanów do naturalnego rozpadu mogą sprzyjać poprawie jakości siedlisk. Z drugiej jednak strony zwiększone
udostępnianie (drogi wywozowe) terenów dotychczas
zagospodarowanych w stopniu umiarkowanym lub słabym, użytkowanie rębne drzewostanu oraz preferowanie
w składzie drzewostanu określonych gatunków lasotwórczych może długoterminowo negatywnie wpływać na
stan populacji.

2. Wybiórczość siedliskowa
Dzięcioł trójpalczasty cechuje się wąskimi wymaganiami siedliskowymi (gatunek stenotopowy). Jest on ściśle
związany ze starymi lasami naturalnymi z dominacją
świerka Picea spp. oraz obecnością dużej ilości martwych
i zamierających drzew (Mikusiński, Angelstam 1998; Mikusiński i in. 2001; Pakkala i in. 2002; Angelstam i in.
2003; 2004; Virkkala 2006; Roberge i in. 2008). W górach
gatunek ten zasiedla głównie górnoreglowe bory świerkowe, bory jodłowe i jodłowo-świerkowe, a mniej licznie
także dolnoreglowe lasy mieszane ze znaczącym udziałem
jodły lub świerka, przy czym stanowiska w borach z dominacją jodły znajdują się wyłącznie w płatach starszych
drzewostanów. Na niżu dzięcioł trójpalczasty zasiedla
stare drzewostany z dominacją lub domieszką świerka,
głównie bory, ale także olsy, łęgi, a nawet grądy (Pechacek,
d’Oleire-Oltmanns 2004; Wesołowski i in. 2005). Martwe drzewa mają dla dzięcioła trójpalczastego kluczowe
znaczenie w związku z możliwością pobierania pokarmu
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Ryc. 7.22.6. Zmienne siedliskowe istotnie wyjaśniające występowanie dzięcioła trójpalczastego na poziomie punktu obserwacyjnego. Zależność prawdopodobieństwa występowania od: a – zasobności martwych, leżących drzew. Punkty – średnia, wąsy – zakres 1 błędu standardowego; b – udziału świerka w drzewostanie. Linia ciągła – przewidywane średnie prawdopodobieństwo występowania.
Fig. 7.22.6. Significant environmental predictors of the Three-toed Woodpecker’s occurrence at an observation point. Relationship between the probability of occurrence (2) and following factors: a – the amount of lying deadwood (1). Points – mean, whiskers – standard error. b – the amount of
spruce in the forest stand (1). Continuous line – predicted, mean probability of occurrence.

w postaci larw chrząszczy z rodziny kózkowatych Cerambycidae i ogłodkowatych Scolytidae (Pechacek, Kristin
2004) oraz zapewnieniem miejsc do gniazdowania. Terytoria znajdują się w drzewostanach, w których 10–20%
drzew jest zamierających lub martwych, co przekłada się
w górach na ok. 10–30 m3, a lokalnie nawet 70–100 m3
martwego drewna/ha. Brak martwych drzew jest uważany za najważniejszy czynnik limitujący występowanie
gatunku (Wesołowski 2004; Wesołowski i in. 2005). Podkreśleniem roli martwych drzew jest wprowadzenie progowej miąższości martwego drewna, jaka powinna być
pozostawiana w miejscach występowania gatunku. W lasach gospodarczych wynosi ona 20 m3/ha, a optymalną
wartością jest 35 m3/ha (Pechacek, d’Oleire-Ottmanns
2004; Bütler i in. 2004; Müller, Bütler 2010; Kajtoch i in.
2013a). Badania przeprowadzone w optymalnych warunkach siedliskowych Beskidów Zachodnich wskazują,
że najważniejszymi czynnikami wpływającymi na występowanie dzięcioła trójpalczastego jest ogólna miąższość
drzew obumarłych i świeżo zamierających, które cechują
się jednocześnie wysoką jednostkową miąższością (Ciach
M. i in. – dane niepubl.). W beskidzkich lasach gospodarczych wysokie prawdopodobieństwo występowania tego
gatunku odnotowano w borach z minimalną miąższością
zamierających świerków na poziomie 55 m3/ha (Kajtoch
i in. 2013a; Kajtoch, Figarski 2014). Za znikomą ilość
martwego drewna odpowiadają głównie dawne prak-

tyki prowadzenia gospodarstw leśnych. Z tego powodu
gospodarka leśna prawdopodobnie może limitować występowanie dzięcioła trójpalczastego najbardziej, spośród wszystkich borealnych gatunków ptaków (Imbeau,
Desrochers 2002a; 2002b). Potwierdzeniem kluczowego
znaczenia gospodarki leśnej dla występowania dzięcioła trójpalczastego jest negatywny wpływ obecności dróg
leśnych, będących dobrym wskaźnikiem intensywności
niedawnych lub trwających zabiegów gospodarczych
w drzewostanie (Kajtoch i in. 2013a).
Analiza wymagań siedliskowych wykonana na podstawie danych projektu PK na poziomie krajobrazowym
wykazała, że dzięcioł trójpalczasty najwyższe zagęszczenia w polskiej części Karpat osiąga w lasach iglastych,
preferując duże i urozmaicone pod względem kształtu
kompleksy leśne. Gatunek ten wybiera obszary położone wysoko, najchętniej powyżej 800  m n.p.m., charakteryzujące się mało zróżnicowaną rzeźbą terenu. Częściej
stwierdzany był na stokach z ekspozycją w kierunku
północnym, co może być związane z panującymi na nich
specyficznymi warunkami mikroklimatycznymi sprzyjającymi rozwojowi borów świerkowych (Ryc. 7.22.4,
7.22.5). Taki obraz wybiórczości siedliskowej sprawia,
że gatunek ten wyraźnie liczniej występuje w zachodniej
części Karpat i praktycznie nie wnika na pogórza (Mapa
7.22.2). Predyktywne zagęszczenia uzyskane dla Beskidów Lesistych i Środkowych są lokalnie niewiele niższe
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od zagęszczeń w wielu pasmach Beskidów Zachodnich,
co wskazuje, że gatunek ten może stosunkowo licznie
występować również w lasach mieszanych wschodniej
części regionu. Wyniki analizy siedliskowej wykonanej
na podstawie danych projektu PK na poziomie punktów
obserwacyjnych wykazały, że występowanie dzięcioła
trójpalczastego w polskiej części Karpat było istotnie pozytywnie związane z zasobnością martwego drewna leżącego (Ryc. 7.22.6). Prawdopodobieństwo występowania
gatunku było prawie czterokrotnie wyższe na obszarach
zasobnych w martwe drewno niż na obszarach go pozbawionych. Jednocześnie gatunek ten jest silnie pozytywnie
zależny od udziału procentowego świerka pospolitego
w drzewostanie (Ryc. 7.22.6). Pozostałe analizowane
zmienne, m.in. obecność wielkogabarytowych drzew,
terenów otwartych czy gęstość podszytu, miały znikomy
wpływ na występowanie tego gatunku (Zał. 4).
Wielkość terytoriom dzięcioła trójpalczastego na
podstawie badań prowadzonych w Alpach i Skandynawii została oszacowana w szerokim zakresie 34–400  ha
(Amcoff, Ericsson 1996; Pechacek 2004). W Białowieskim Parku Narodowym jedna para zajmuje w warunkach optymalnych co najmniej 90  ha lasu (Wesołowski
i in. 2005). Wielkość zajmowanego rewiru zależy od
zasobności martwych i zamierających drzew, w efekcie
czego wymagania przestrzenne mogą znacznie wzrastać
na terenach użytkowanych gospodarczo. W warunkach
karpackich w siedliskach optymalnych areał jednej pary
obejmuje ok. 100  ha, natomiast w suboptymalnych ok.
200  ha (Kajtoch i in. 2013b).
Dzięcioł trójpalczasty jest gatunkiem osiadłym,
wykorzystującym zajmowane siedliska przez cały rok.
W okresie jesienno-zimowym część osobników, głównie
młodych, może się przemieszczać i okresowo użytkować
siedliska niewykorzystywane w okresie lęgowym.

3. Zagrożenia
Biorąc pod uwagę wielkość i ciągłość zasięgu dzięcioła
trójpalczastego w całym łuku Karpat, populacja zasiedlająca polską część pasma nie jest istotnie zagrożona. Natomiast lokalnie może dochodzić do spadków liczebności,
m.in. w następstwie dynamicznych zmian siedliskowych.
Obecnie regresem zagrożone są populacje z Beskidów
Żywieckiego i Śląskiego, gdzie następuje wielkopowierzchniowy rozpad świerczyn. Na zanik narażone są
również rozproszone stanowiska gatunku znajdujące się
w niższych pasmach beskidzkich (Beskidzie Małym, Ma-
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kowskim, Wyspowym i Niskim), gdzie ilość dogodnych
siedlisk jest stosunkowo mała i są one rozproszone. Podstawowe zagrożenia dla dzięcioła trójpalczastego związane są ze stanem lasów i przyjętym modelem gospodarki
leśnej. Do głównych, rzeczywistych i potencjalnych zagrożeń, zidentyfikowanych dla dzięcioła trójpalczastego
w warunkach polskich Karpat, należą:

Usuwanie osłabionych, zamierających i martwych
świerków lub jodeł
Działania takie powodują zanik cech optymalnego dla
tego gatunku siedliska – zamierających drzew, a w efekcie utratę miejsc gniazdowych i żerowiskowych (Pakkala
i in. 2002; Bütler i in. 2004; Pechacek, d’Oleire-Ottmanns
2004; Wesołowski i in. 2005; Stachura-Skierczyńska i in.
2009; Skierczyński i in. 2011). Średnia miąższość drewna w polskich gospodarczych lasach liściastych w Karpatach wynosi 220–270 m3/ha (GUS 2009), ale lokalnie, na
terenach chronionych, może dochodzić nawet do 1000
m3/ha (Holeksa i in. 2009). Pozostawianie 5% martwego
drewna w lesie gospodarczym daje przeciętnie jedynie
11–14 m3/ha, a więc poniżej wymagań siedliskowych
dzięcioła trójpalczastego (Kajtoch i in. 2013a; Kajtoch,
Figarski 2014). Ponadto gatunek ten wymaga obecności
drzew zamierających, które są usuwane z drzewostanów.
Martwe drewno i zamierające drzewa w lasach karpackich pozostawiane są głównie w terenach trudno dostępnych (strome, skaliste stoki, zabagnienia, wąskie doliny
itp.), natomiast istotne jest, by zasoby martwego drewna
były dostępne w miarę równomiernie. Skoncentrowanie
martwego drewna w terenach trudno dostępnych i chronionych spowoduje, że na przeważającej powierzchni lasów karpackich może brakować odpowiedniej bazy żerowiskowej. Rozproszenie zasobów pokarmowych może się
też odbijać negatywnie na sukcesie lęgowym dzięciołów,
które mogą mieć problemy z zapewnieniem odpowiedniej ilości pożywienia młodym.

Prace leśne prowadzone w okresie lęgowym
Zagrożeniem są prace leśne wykonywane w obrębie
lub w sąsiedztwie rewirów dzięciołów trójpalczastych
w okresie lęgowym. Działania takie mogą prowadzić do
płoszenia ptaków oraz przypadkowego niszczenia lęgów.

Wykonywanie zrębów na dużych powierzchniach
Wielkopowierzchniowe (większe niż 10  ha) zręby na
siedliskach borowych prowadzą do długoterminowej
utraty siedliska, nawet jeżeli pozostawiane są w ich obrębie niewielkie kępy starych świerków lub jodeł. Wzrost

drzewostanów na odnawianych powierzchniach trwa
kilka dekad, zanim osiągną one wiek i strukturę umożliwiające ich zasiedlenie przez gatunek.

pozytywnie wpływać na przeżywalność i rozrodczość
tego gatunku. Jednak w dłuższym okresie rozpad drzewostanów może doprowadzić do długoterminowej (kilkudziesięcioletniej) utraty siedliska w danym miejscu.

Intensywne zabiegi pielęgnacyjne i odnowieniowe
Zagrożeniem dla dzięcioła trójpalczastego mogą być
intensywnie prowadzone zabiegi pielęgnacyjne (czyszczenia, trzebieże) i odnowieniowe (rębnie), głównie
w drzewostanach jodłowych. Wiążą się one często z silną
i systematyczną selekcją pod względem cech jakościowych drzew oraz konsekwentną eliminacją egzemplarzy
osłabionych i zamierających, które mogłyby przynajmniej
w części wydzielać się w sposób naturalny i stanowić
substrat dla saproksylobiontów. W efekcie, zabiegi nastawione na maksymalne wykorzystanie wyprodukowanej
miąższości drewna prowadzą do zaniku drzew o największych walorach biocenotycznych.

Przebudowa i rozpad drzewostanów
Zagrożeniem dla populacji dzięcioła trójpalczastego jest
preferowanie w składzie drzewostanu wąskiej grupy gatunków lasotwórczych, przy eliminacji świerka, który
jako domieszka powinien występować w reglu dolnym.
Przebudowa drzewostanów świerkowych na jodłowobukowe spowoduje najprawdopodobniej zmniejszenie
się w kolejnych dziesięcioleciach powierzchni odpowiednich dla dzięcioła trójpalczastego siedlisk w reglu
dolnym. Ponadto rozpad drzewostanów i związane z nim
gradacje korników na dużych obszarach mogą okresowo

Zmiany klimatyczne
Zagrożeniem jest postępujący regres świerka w następstwie zmian klimatycznych. Scenariusze dalszych zmian
są mało optymistyczne i przypuszczalnie w perspektywie
długoterminowej, w następstwie ekstremów klimatycznych (długotrwałe susze, silne wiatry) może dojść do zaniku lub silnego zmniejszenia powierzchni borów wysokogórskich (Theurillat, Guisan 2001; Lenoir i in. 2008).
Ponadto regres świerka może być dodatkowo potęgowany przez zanieczyszczenie powietrza (kwaśne deszcze)
(BirdLife International 2015).

Rozwój infrastruktury turystycznej i komunikacyjnej
Pewnym zagrożeniem dla dzięcioła trójpalczastego może
być udostępnianie terenów górskich. W efekcie powstawania tras narciarskich, budowy schronisk i wyciągów
może dochodzić do utraty i fragmentacji siedlisk lęgowych oraz do nasilenia płoszenia i niepokojenia ptaków.
Ponadto zwiększone udostępnianie terenu (drogi wywozowe) może prowadzić do wzrostu intensyfikacji gospodarki leśnej w miejscach dotychczas użytkowanych
w stopniu umiarkowanym.

4. Metody ochrony

Wielkopowierzchniowy rozpad drzewostanów świerkowych, mający miejsce w niektórych pasmach górskich, może krótkotrwale poprawiać warunki siedliskowe dla dzięcioła trójpalczastego.
Jednak w długiej skali czasu proces ten może w istotny sposób
ograniczyć zasięg gatunku (fot. Tomasz Wilk).

Dzięcioł trójpalczasty jest uważany za wskaźnik naturalności ekosystemów leśnych. Gatunek ten pełni funkcję parasolową (Franc i in. 2001; Angelstam i in. 2004),
a jego ochrona obejmuje swym zasięgiem także znaczną liczbę naturalnie współwystępujących taksonów
(Fleishman i in. 2000). Stan populacji dzięcioła trójpalczastego i jego siedlisk w polskich Karpatach jest nadal
nieokreślony, a perspektywy zachowania populacji są
uzależnione od statusu danego terenu. Część populacji
zasiedlająca tereny chronione, głównie obszary ochrony
biernej w parkach narodowych i rezerwatach przyrody,
ma zapewnione długoterminowo dobre warunki siedliskowe. Natomiast stan części populacji występującej na
terenie lasów gospodarczych jest zróżnicowany i może
wymagać podejmowania działań ochronnych. Dla poprawy warunków siedliskowych dzięcioła trójpalczastego
w polskich Karpatach wskazane jest lokalne zwiększenie
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średniej miąższości drewna martwego do co najmniej 30
m3/ha w lasach z dominacją świerka lub jodły (Pechacek,
d’Oleire-Ottmanns 2004; Bütler i in. 2004; Müller, Bütler
2010; Kajtoch i in. 2013a), a także pozostawienie w drzewostanie osłabionych i zamierających świerków dużych
rozmiarów (Ciach M. i in. – dane niepubl.).
Wskazane jest wprowadzanie ochrony biernej zakazującej zwalczania gradacji kornika oraz wykluczającej
usuwanie martwych i zamierających drzew w siedliskach
zajmowanych przez dzięcioła trójpalczastego. Należy
rozważyć objęcie ochroną bierną wszystkich terenów
położonych powyżej 1000  m n.p.m. Takie rozwiązanie,
uzasadnione również względami ekonomicznymi prowadzonej gospodarki leśnej oraz potrzebami ochrony gleb
i wód w warunkach górskich, zapewniałoby właściwą
ochronę zarówno dzięcioła trójpalczastego, jak i współwystępujących z nim w tych samych siedliskach głuszca,
sóweczki, włochatki oraz drozda obrożnego. Znaczna
część takich terenów jest już chroniona poprzez istniejące formy ochrony – rezerwaty przyrody oraz parki narodowe. Następnym krokiem powinno być radykalne
zwiększanie na nich udziału ochrony biernej w miejsce
powszechnej obecnie ochrony czynnej. Natomiast na
terenach administrowanych przez Lasy Państwowe tereny powyżej wskazanej rzędnej powinny być wyłączane
z użytkowania gospodarczego, a w ich miejsce powinny
powstawać gospodarstwa specjalne, a w uzasadnionych
przypadkach rezerwaty.
Ponadto należy dążyć do utrzymania powierzchni
odpowiednich drzewostanów (z przynajmniej minimalną
miąższością martwego drewna), mając na uwadze wymagania populacyjno-demograficzne dzięciołów. Zgodnie
z ekologicznymi i genetycznymi badaniami amerykańskiego dzięcioła skromnego Picoides borealis (Reed i in.
1988; Walters 1991) witalna populacja dzięciołów powinna się składać z co najmniej 500–1000 osobników,
a więc, upraszczając, z co najmniej 250 rozmnażających
się par. Populacja karpacka spełnia to kryterium, chociaż
należy wziąć pod uwagę możliwość istnienia zróżnicowania struktury genetycznej populacji w obrębie Karpat
i w konsekwencji ograniczonego przepływu genów między subpopulacjami. Brak odpowiednich badań w tym
kierunku nie pozwala na identyfikację barier w karpackim zasięgu gatunku. Zakładając powierzchnię jednego
terytorium dzięcioła trójpalczastego w lasach karpackich
(chronionych i gospodarczych) na 200  ha, dla utrzymania aktualnej liczebności 800–1000 terytoriów konieczne jest zachowanie w polskich Karpatach 160 000–200
000  ha lasów o siedliskach optymalnych lub suboptymal-
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nych dla tego gatunku, co stanowi 20–25% powierzchni
leśnej polskich Karpat.
Główne cele i działania zmierzające do ochrony dzięcioła trójpalczastego w polskich Karpatach można sformułować następująco:

Cel I. Ilość i jakość siedlisk zapewnia trwałe występowanie gatunku w regionie polskich Karpat
Działanie I.1. Wdrażanie ochrony biernej na istotnej
części siedlisk gatunku – zwłaszcza górnoreglowych borów świerkowych, w tym promowanie ochrony biernej
na obszarach parków narodowych. Realizacja działania m.in. poprzez odpowiednie zapisy w planach zadań
ochronnych/planach ochrony i planach urządzenia lasu
oraz poprzez tworzenie gospodarstw specjalnych.
Działanie I.2. Zwiększenie miąższości drzew martwych
do minimum 30 m3/ha na obszarach stanowiących łącznie minimum 10% powierzchni leśnej całego regionu.
Działanie I.3. Zachowanie drzew zamierających – ograniczenie cięć sanitarnych mające na celu zapewnienie
obecności posuszu czynnego w drzewostanach. Usuwanie drzew osłabionych, w tym zasiedlonych przez
kambiofagi, powinno być ograniczone do przypadków
uzasadnionych względami bezpieczeństwa lub potrzebą
zahamowania wielkopowierzchniowego rozpadu drzewostanów. Usuwanie drzew w tzw. gniazdach kornikowych powinno być zaniechane, gdyż może przyspieszać
dalszy rozpad drzewostanu (Kausrud i in. 2012).
Działanie I.4. Pozostawienie bez ingerencji 10% powierzchni lasów użytkowanych gospodarczo, na których
zachodzi naturalna dynamika drzewostanu (rozpad i odnowienie); wyznaczenie sieci i przestrzennego rozmieszczenia obszarów wyłączonych poprzez zapisy w planach
urządzenia lasu i planach ochrony/zadań ochronnych.
Działanie I.5. Zaniechanie prowadzenia prac gospodarczych, głównie pozyskania oraz cięć sanitarnych, w okresie lęgowym (marzec–czerwiec) w siedliskach gatunku.
Działanie I.6. Promowanie świerka w drzewostanie
– zwiększanie udziału świerka w odnowieniach do poziomu wyznaczonego względami siedliskowymi.

Rozdział 7.23

Zimorodek
Alcedo atthis
Łukasz Kajtoch

1. Występowanie
Rozmieszczenie
Zimorodek Alcedo atthis (Linnaeus, 1758) jest rozpowszechniony w prawie całej Europie, nie zasiedla jedynie
obszarów wysuniętych najbardziej na północ (Skandynawia, północna Rosja) oraz wysokich gór (Hagemeijer, Blair 1997). W Karpatach zasiedla generalnie całe pasmo w obszarze pogórzy, kotlin śródgórskich i większych
dolin rzecznych, jednak poza Słowacją (Danko 2002)
brak dokładniejszych danych na temat rozmieszczenia
i liczebności krajowych populacji w obrębie Karpat.
W Polsce zimorodek jest bardzo nielicznym lub nielicznym gatunkiem, gniazdującym na terenie całego kraju.
Jest ptakiem charakterystycznym dla dolin rzecznych na
niżu i w niższych położeniach górskich, a także dla jezior
oligotroficznych na niżu (Tomiałojć, Stawarczyk 2003; Kucharski, Sikora 2007). Najszerzej rozpowszechniony jest
na Pomorzu Środkowym, Mazurach i na Suwalszczyźnie,
a także w dorzeczach Wisły, Bugu, Narwi, Odry, Warty
i Noteci (Kucharski, Sikora 2007). Na południu rozmieszczenie zimorodka ma charakter bardziej plamowy, a największymi skupiskami lęgowymi są doliny rzeczne (w dorzeczach górnej Odry i górnej Wisły), a także kompleksy
stawów rybnych (np. w okolicach Raciborza, Zatora, Tarnobrzega) (Dyrcz i in. 1991; Walasz, Mielczarek 1992; Tomiałojć, Stawarczyk 2003; Kucharski, Sikora 2007).
W polskich Karpatach zimorodek jest gatunkiem
stosunkowo słabo rozpowszechnionym – w sezonie lęgowym stwierdzony został na 36% powierzchni 10×10  km
(N=253; Ryc. 7.23.1), w tym na wszystkich głównych rzekach Karpat (Wiśle, Sole, Skawie, Rabie, Dunajcu, Wisłoce, Wisłoku i Sanie) wraz z ich dopływami. W ramach
inwentaryzacji PK stwierdzony został na 38% losowo

wybranych, pięciokilometrowych odcinkach karpackich
cieków (N=141). Zimorodek najszerzej rozpowszechniony jest w strefie Pogórza Karpackiego, gdzie stwierdzono
go na prawie połowie badanych odcinków (Tab. 7.23.1).
Występował w dolinach rzek i potoków o charakterze
podgórskim – z licznymi gliniastymi, żwirowymi bądź
rzadziej piaszczystymi brzegami, natomiast mniej rozpowszechniony jest w górach, gdzie jego stanowiska ograniczone są przez dostępność skarp w gruncie wystarczająco
luźnym do kopania nor. Sporadycznie gniazduje na rzekach i potokach górskich o wybitnie skalistych brzegach.
W pasie gór najczęściej stwierdzano zimorodka w Beskidach Zachodnich, następnie w Beskidach Środkowych,
Lesistych oraz na Orawie i Podhalu, natomiast nie stwierdzono go w Tatrach (Tab. 7.23.1). Zasięg występowania
w polskiej części Karpat na podstawie danych projektu
PK oszacowany został na 17 350 km2, natomiast obszar
zajmowany, wyliczony jako długość sieci rzecznej zasiedlanej przez ten gatunek, to 620 km rzek.
Gatunek ten w ostatnich latach najniżej w polskich
Karpatach stwierdzony został na Pogórzu Strzyżowskim
– 190  m n.p.m., a najwyżej w Beskidzie Śląskim – 660  m
n.p.m. (dane projektu PK). Większość ptaków stwierdzonych w ramach inwentaryzacji PK odnotowano jednak w przedziale wysokości ok. 200–300  m n.p.m., na
tak położonych odcinkach zimorodek był też notowany
najczęściej (Ryc. 7.23.2). Dane literaturowe wskazują,
że w Sudetach gatunek występuje do 450  m n.p.m., natomiast w polskich Karpatach miał być najwyżej stwierdzany do 550  m n.p.m. w Pieninach i do 880  m n.p.m.
w Tatrach (Kucharski, Sikora 2007).
W okresie migracji i pozalęgowego koczowania zimorodki spotykane są w kraju dość licznie nad wszystkimi typami wód (Tomiałojć, Stawarczyk 2003; Meissner
2004). Także w polskich Karpatach w okresie pozalęgowym zimorodek występuje nad większością cieków
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wodnych, przy czym ustępuje z koryt rzecznych wraz
z ich zimowym zamarzaniem, ograniczając występowanie głównie do większych rzek w strefie pogórzy karpackich (Walasz 2000; Kajtoch Ł. – dane niepubl.). Obecność
gatunku stwierdzono na prawie wszystkich większych
zbiornikach zaporowych w zachodniej części polskich
Karpat (dane projektu PK), gdzie na ogół obserwowano
pojedyncze ptaki.

Liczebność
W polskich Karpatach zimorodek jest nielicznym lub
bardzo nielicznym gatunkiem lęgowym. Obecnie, na
podstawie inwentaryzacji projektu PK, liczebność gatunku w regionie można oszacować na 710 350–1180) par
lęgowych. Najważniejszymi obszarami jego występowania są doliny w dorzeczach większych i średnich rzek:
Dunajca, Sanu, Raby, Soły, Skawy, Wisłoki i Wisłoka.
Większość populacji koncentruje się nad odcinkami rzek
w strefie Pogórza Środkowobeskidzkiego, Beskidów Zachodnich i Pogórza Zachodniobeskidzkiego, natomiast
mniej liczebne są populacje zasiedlające rzeki w Beskidach Środkowych i Beskidach Lesistych (Tab. 7.23.1).
W Tatrach nie stwierdzono tego gatunku w ramach prac
projektu PK. Ponad 1% krajowej populacji tego gatunku, czyli co najmniej 25 par, gniazduje w karpackich
ostojach ptaków IBA: Bieszczady, Góry Słonne, Pogórze
Przemyskie (po 100–200 par) i Beskid Niski (70–80 par)
(Wilk i in. 2010), choć należy podkreślić szacunkowy
charakter powyższych danych. Natomiast dane zgromadzone w ramach projektu PK sugerują, że oszacowania
te przypuszczalnie przekraczają faktyczne liczebności
lokalnych populacji. Informacje o rozpowszechnieniu

i zagęszczeniach zimorodka uzyskane w ramach projektu PK potwierdzają kluczową rolę dużych i średnich
rzek w strefie pogórzy dla utrzymania populacji zasiedlającej polskie Karpaty, na co wyraźnie wskazywały już
wcześniejsze dane (Kajtoch, Piestrzyńska-Kajtoch 2008;
Kajtoch 2012). Całkowita liczebność zimorodka w kraju nie jest dokładnie znana, szacuje się ją na 2500–6000
par (Kucharski 2004), jednakże stan zbadania gatunku na
wielu obszarach jest niewystarczający, stąd szeroki przedział oszacowania. Karpacka populacja stanowi więc ok.
10–17% populacji krajowej.

Zagęszczenie
Na podstawie wyników inwentaryzacji PK stwierdzono, że średnie zagęszczenie par lęgowych na karpackich
ciekach o szerokości przynajmniej 3 m, stanowiących
potencjalne miejsce gniazdowania zimorodków, wynosi 1,0 (0,6–1,3) pary/10 km takiego cieku (N=141
odc.; Tab. 7.23.1). Przy czym zdecydowanie najwyższą wartość przyjmuje ono na rzekach najszerszych, na
tych o pośrednich rozmiarach jest niemal dwukrotnie
niższe, a w najwęższej klasie szerokości cieku przeciętne zagęszczenie jest nawet pięciokrotnie mniejsze (Tab.
7.23.1). Uzyskane wartości zagęszczeń są zbliżone lub
niższe od odnotowanych na średniej wielkości rzekach
karpackich (np. Łososina – 1,6 pary/10 km; Stradomka
– 2,8 pary/10 km; Raba – średnio 4,0 pary/10 km; Kajtoch,
Piestrzyńska-Kajtoch 2008; Kajtoch 2012). Przyczyną tej
dysproporcji jest prawdopodobnie różnica metodyczna
w wyborze inwentaryzowanych odcinków – losowych
i względnie krótkich w PK, a dłuższych i obejmujących
bardziej naturalne fragmenty dolin w cytowanych bada-

Ryc. 7.23.1. Rozmieszczenie zimorodka w okresie lęgowym (lata 2000–2015), w siatce kwadratów 10×10 km.
Fig. 7.23.1. Breeding distribution of the Kingfisher (years 2000–2015) in a grid of 10×10 km squares.
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Zimorodek Alcedo atthis (fot. Marcin Lenart)

niach. Zagęszczenia uzyskane w ramach projektu PK są
również niższe niż wartości podawane dla populacji nizinnych z terenu Polski, które na przykład na Brdzie wynoszą 2,8–9,0 par/10 km rzeki (Kucharski 2009). Z kolei w górskich populacjach z terenu Czech stwierdzano
3,4–5,0 par/10 km rzeki (Čech 2006).

Trend populacji
Nie ma danych umożliwiających określenie trendu zmian
liczebności i zasięgu zimorodka w polskich Karpatach.
Gatunek ten nie był wcześniej przedmiotem dedykowanych inwentaryzacji w dolinach rzek karpackich, był
wykazywany jedynie przy okazji prowadzonych badań
ornitologicznych i przygodnie prowadzonych obserwacji. Wyjątkiem są kilkuletnie badania wykonywane
w dolinie środkowej Raby, gdzie w latach 2000–2007 wykazano silne fluktuacje, prowadzące ostatecznie do 2–4krotnego spadku liczebności lokalnej populacji (Kajtoch,
Piestrzyńska-Kajtoch 2008). Wykazano później przeciwstawny wpływ renaturalizacji wywołanej przez powódź

w 2010, która przyczyniła się do prawie dwukrotnego
wzrostu liczebności w dorzeczu Raby i nad Łososiną
(Kajtoch, Figarski 2013), natomiast późniejsze regulacje
spowodowały ponowny spadek liczebności o prawie 65%
(Figarski, Kajtoch 2015). Korelacja między naturalnością
koryt rzecznych a obecnością i liczebnością zimorodków
(patrz Rozdz. „Wybiórczość siedliskowa”) może jednak
pośrednio pozwalać na wnioskowanie o trendach populacyjnych tego gatunku. Z uwagi na przeciwstawne
procesy, jakie zachodzą w dorzeczach rzek karpackich
– okresowe powodzie renaturalizujące siedliska rzeczne oraz następujące po nich hydrotechniczne prace regulacyjne i tzw. utrzymaniowe powodujące zanik naturalnych siedlisk rzecznych – można domniemywać, że
karpacka populacja zimorodka wykazuje silne fluktuacje
liczebności. Dominujący od 2011 roku trend intensyfikujący prace regulacyjne (Winter i in. 2010) spowodował
zmianę struktury wielu koryt karpackich rzek i potoków
w umocnione kanały odprowadzające wodę w niższe położenia. Efektem tego jest znaczny ubytek naturalnych
elementów koryt rzecznych, w tym skarp (o prawie 50%)
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Tab. 7.23.1. Liczba zinwentaryzowanych odcinków 5-km (N) i parametry populacji zimorodka w polskiej części Karpat. R – rozpowszechnienie – procent powierzchni, na których stwierdzono gatunek. Zagęszczenie i liczebność populacji w poszczególnych makroregionach,
w całym regionie, a także dla rzek o różnym zakresie szerokości – wartość szacowana z dolną (DPU) i górną (GPU) granicą 95-procentowego
przedziału ufności. b.d. – brak danych, oszacowanie wartości parametru nie było możliwe.
Table 7.23.1. Number of surveyed 5-km river sections (N) and parameters of the Kingfisher’s population in the Polish Carpathians. R – occupancy
– percentage of river sections in which the species was observed. Density (2) and population numbers (3) in each of the macroregions (1), in the whole
region (5), and for different range of river width (6-8) – an estimate (4) with the lower (DPU) and upper (GPU) 95% confidence interval limit. b.d. – no
data, estimation of the parameter was not possible.
Zagęszczenie [par/10 km] (2)
Region (1)

N

Beskidy Lesiste

R [%]

Wartość
szacowana (4)

DPU

GPU

Liczebność [par] (3)
Wartość
szacowana (4)

DPU

GPU

14

21

0,3

0

0,8

20

0

60

Beskidy Środkowe

9

22

0,2

0

0,8

20

0

50

Beskidy Zachodnie

41

41

1,0

0,5

1,7

200

100

310

Łańcuch Tatrzański

3

0

0,0

0,0

0,0

0

0

0

Obniżenie Orawsko-Podhalańskie

9

11

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

Pogórze Środkowobeskidzkie

48

46

1,3

0,7

2,0

350

200

530

Pogórze Zachodniobeskidzkie

17

53

1,7

0,6

3,3

130

50

230

141

38

1,0

0,6

1,3

710

350

1180

szerokość rzeki 3–5  m (6)

–

–

0,4

0,2

0,6

–

–

–

szerokość rzeki 5–30  m (7)

–

–

1,4

0,8

2,2

–

–

–

szerokość rzeki >30  m (8)

–

–

2,5

1,2

4,2

–

–

–

polska część Karpat (5)

i rumoszu drzewnego w korytach (o prawie 70%) (oszacowania dla fragmentów zlewni Raby i Dunajca, Figarski, Kajtoch 2015). W efekcie regulacji, a także lokalizacji
odkrywkowych kopalni żwiru w dorzeczu Raby, doszło
również do znacznego ubytku powierzchni tutejszych
lasów łęgowych oraz zaniku starorzeczy, szczególnie po
roku 2000 (Kajtoch 2007). Proces ten prawdopodobnie
objął też pozostałe doliny karpackie. W konsekwencji
można wnioskować, że karpacka populacja zimorodka
mogła po 2011 roku znacznie się zmniejszyć, być może
nawet o połowę – proporcjonalnie do ubytku preferowanych siedlisk.

ryczna. Wysoka korelacja między rozmieszczeniem zimorodka i nurogęsi w podgórskich dolinach rzecznych
(Kajtoch i in. 2014) wskazuje, że zimorodek generalnie
wykazuje zbliżone do nurogęsi preferencje siedliskowe,
ale ich szczegółowe rozpoznanie wymaga dedykowanych
badań. Prawie nic nie wiemy na temat fenologii gniazdowania i biologii lęgowej karpackiej populacji zimorodka.
Ekstrapolacja danych z populacji nizinnych może być
obarczona znacznym błędem z uwagi na krótszy okres
wegetacyjny w górach, innego typu siedliska rzeczne oraz
inne warunki żerowania w wartkich rzekach górskich
i podgórskich, o długim okresie zlodzenia.

Ocena stanu rozpoznania
Populacja zimorodka w polskich Karpatach była wcześniej rozpoznana słabo i jedynie lokalnie w stopniu zadowalającym (głównie w dorzeczu Raby, Kajtoch, Piestrzyńska-Kajtoch 2008; Kajtoch 2012). Dane zebrane
w ramach projektu PK w znacznym stopniu uzupełniają
wiedzę na temat rozpowszechnienia i liczebności tego
gatunku w Karpatach. Natomiast wiedza na temat preferencji siedliskowych karpackich zimorodków, z uwagi
na brak ukierunkowanych badań, jest wciąż fragmenta-
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2. Wybiórczość siedliskowa
Nizinna populacja zimorodka zasiedla przede wszystkim
śródleśne doliny większych rzek z brzegami porośniętymi lasami łęgowymi oraz brzegi jezior oligotroficznych
(Peris, Rodriguez 1996; Kucharski 2001, 2009; Machar
2008). Czynnikami limitującymi występowanie zimorodków na polskim niżu jest obecność czystych wód
z bogatą ichtiofauną i entomofauną wodną, skarp nad-

rzecznych stanowiących miejsca kopania nor lęgowych
oraz obecność drzewostanów w otoczeniu zbiorników
wodnych, a także rumoszu drzewnego w korytach i na
brzegach rzek (Peris, Rodriguez 1996; Kucharski 2001,
2009; Heneberg i in. 2004; Zając, Dobrowolska 2007; Machar 2008; Šindlar i in. 2009).
Wyniki analizy wymagań siedliskowych opartej na
danych projektu PK wykazały, że dla zimorodka w polskiej
części Karpat istotne znaczenie miała przede wszystkim
naturalność odcinka – ze wzrostem parametru odzwierciedlającego naturalność koryta cieku istotnie wzrastało
prawdopodobieństwo występowania zimorodka (Ryc.
7.23.3a, Zał. 4). Czynnikami siedliskowymi składającymi się na zmienną opisującą naturalność cieku były m.in.
obecność łach, wysp, skarp nadrzecznych, zatopionych
pni i wykrotów, a także lasów łęgowych – a więc struktur
wzbogacających siedlisko gniazdowe i żerowiskowe zimorodka. Drugą zmienną istotnie, pozytywnie wpływającą na występowanie zimorodka była szerokość koryta
(Ryc. 7.23.3b, Zał. 4). Wnioski te współgrają ze skąpymi
danymi literaturowymi, które również wskazywały, że

w polskich Karpatach zimorodek zasiedla przede wszystkim doliny rzek i większych potoków o podgórskim charakterze, tj. ze żwirowymi, rzadziej kamienistymi bądź
piaszczystymi aluwiami w korycie, tworzącymi wyspy
i odsypy przybrzeżne, obligatoryjnie otoczonych skarpami, na ogół gliniastymi (Kajtoch 2012; Kajtoch – dane
niepubl.) i przepływającymi przez lasy lub zadrzewienia,
najczęściej łęgi lub olsy. Karpackie zimorodki gniazdują
najczęściej nad większymi i głębszymi rzekami (np. Dunajec, San), ale niekiedy występują również na małych
ciekach o minimalnej szerokości ok. 2  m i głębokości minimalnej ok. 0,5  m (Kajtoch 2012). Względnie mniejsze
rozpowszechnienie gatunku nad mniejszymi ciekami,
szczególnie w ich górnych odcinkach, prawdopodobnie
jest efektem ograniczonej dostępności miejsc gniazdowych – skarp o luźnym podłożu, w których ptaki mogłyby kopać nory. Większość miejsc lęgowych tego gatunku
zlokalizowana jest w odcinkach dolin porośniętych lasami łęgowymi lub olsami albo przynajmniej nadbrzeżnymi zadrzewieniami topolowymi lub wierzbowymi.
Zimorodki chętnie gniazdują nad starorzeczami, których

Szerokie rzeki w obszarze pogórzy, z obecnymi licznymi skarpami, jak np. środkowy odcinek Dunajca, stanowią optymalne siedlisko zimorodka w polskich Karpatach (fot. Tomasz Wilk).
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2

liczba odcinków (2)

częstość stwierdzeń [%] (1)

18

0

0

przedział wysokości [m n.p.m.] (3)

Ryc. 7.23.2. Rozmieszczenie wysokościowe zimorodka: (1) – procentowy udział punktów obserwacyjnych zasiedlonych przez gatunek (słupki); (2) – liczba skontrolowanych punktów obserwacyjnych (punkty).
Fig. 7.23.2. Altitudinal distribution of the Kingfisher: (1) – percentage
of survey points occupied by the species; (2) – number of observation
points (dots); (3) – altitude (mamsl).

jednak w dolinach karpackich jest bardzo mało, z uwagi na warunki hydromorfologiczne, utrudniające tworzenie się większych starorzeczy oraz częste lokowanie
żwirowni w miejscu starorzeczy. Z uwagi na preferencje
pokarmowe istotnym czynnikiem wpływającym na występowanie zimorodków jest obecność bogatej bazy żerowej – głównie ryb o małych rozmiarach i bezkręgowców
wodnych w rzekach, potokach i zbiornikach (Reynolds,
Hinge1996). Pośrednio zimorodki są więc zależne od
przejrzystości i jakości wód rzecznych oraz naturalności
samych koryt rzek.
Ptaki dorosłe i młode po okresie lęgowym mogą być
spotykane nad wodami wszystkich typów, także silnie
przekształconymi i bardziej zanieczyszczonymi. W zimie
zimorodek wycofuje się z wyższych odcinków dolin wraz
z ich zamarzaniem i schodzi na odcinki niżej położone
(Walasz 2000). Główne zimowiska tego gatunku zlokalizowane są w dolinach większych rzek, na progu karpackim (Soła, Skawa, Raba, Dunajec, Wisłoka, Wisłok, San)
(Walasz 2000).
Terytorium lęgowe pary zimorodków obejmuje najczęściej kilkukilometrowy, a w optymalnych warunkach
siedliskowych i pokarmowych – kilkusetmetrowy odcinek cieku (Kucharski 2001; Čech 2006). Badania telemetryczne nad Brdą wykazały, że pojedyncze terytorium
pary zajmuje od 1,1 do 3,6 km biegu rzeki (Kucharski
2009). O zbliżonej wielkości terytoriach zimorodków
(2–3 km biegu rzeki) donosi Čech (2006), natomiast
Andrews i Kinsman (1990) podają nieco niższe wartości (0,8–1,5 km). Brak danych na temat wielkości terytoriów ptaków karpackich, ale wartości zagęszczeń sugerują, że zimorodek na podgórskich większych i średnich
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rzekach zajmuje 1,3–3,5 km rzeki, natomiast na rzekach górskich para zimorodków przypada na średnio
6 km cieku, co nie oznacza, że ptaki bronią i wykorzystują aż tak długie odcinki, ale raczej odzwierciedla rozproszenie terytoriów (Kajtoch, Piestrzyńska-Kajtoch 2008;
Kajtoch 2012).

3. Zagrożenia
Sytuacja zimorodków w Karpatach jest zależna od dostępności odpowiednich biotopów lęgowych (głównie
koryt rzecznych o stanie zbliżonym do naturalnego,
z obecnością skarp brzegowych i zadrzewień nadrzecznych, także starorzeczy) i obfitości bazy pokarmowej
(ryby, bezkręgowce wodne). Następujące w ostatnich
dekadach zmiany w naturalności koryt i dolin rzecznych
powodują, że zagrożenia dla karpackiej populacji zimorodka są aktualne i oddziałują w skali całego regionu.
Specyficzne wymagania siedliskowe i pokarmowe zimorodka sprawiają, że dla karpackiej populacji tego gatunku
jest pięć głównych grup zagrażających czynników.

Regulacja i przegradzanie koryt rzecznych, w tym eliminacja naturalnych elementów koryta
Regulacja koryt rzecznych oraz odtwarzanie istniejącej
dawniej infrastruktury hydrotechnicznej, zniszczonej
przez wezbrania i powodzie (tzw. prace utrzymaniowe),
są głównym zagrożeniem dla karpackiej populacji zimorodków. Gatunek ten zasiedla przede wszystkim naturalne odcinki dolin rzecznych (dane projektu PK) oraz
fragmenty zrenaturalizowane w efekcie cyklicznych wezbrań i powodzi (Kajtoch, Figarski 2013), które stanowią
zarówno potencjalne miejsca lęgowe (skarpy umożliwiające kopanie nor), ważne miejsca odpoczynku (wykroty,
drzewa nadbrzeżne), jak i żerowiska dla ptaków (koryto
rzeczne). Przekształcenie koryta rzecznego w efekcie regulacji w wyprostowany kanał z brzegami umocnionymi
gabionami i/lub faszyną, z usuniętym z koryta martwym
drewnem i drzewami nadbrzeżnymi powoduje, że koryto
rzeczne przestaje pełnić funkcję miejsca lęgowego (brak
skarp), schronienia (brak kryjówek i miejsc odpoczynku), a także żerowiska (z uwagi na znaczne zubożenie ichtiofauny i fauny bezkręgowców wodnych) (Crowe 2010;
Figarski, Kajtoch 2015). Odcinki uregulowane mogą stawać się jednak suboptymalnym miejscem gniazdowym
w efekcie erozji wodnej, która systematycznie niszczy
umocnienia hydrotechniczne, szczególnie na rzekach
górskich i podgórskich.
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Ryc. 7.23.3. Zmienne siedliskowe istotnie wyjaśniające występowanie zimorodka na poziomie siedliska rzecznego. Zależność prawdopodobieństwa występowania od: a – wskaźnika naturalności odcinka cieku; b – szerokości cieku (zilustrowano zależność dla odcinków o wysokim
stopniu naturalności). Linia ciągła – przewidywane średnie prawdopodobieństwo występowania, linie przerywane – 95-procentowe przedziały ufności dla średniej (uwzględniające zmienność wynikającą z efektu losowego).
Fig. 7.23.3. Significant environmental predictors of the Kingfisher’s occurrence at the level of river  habitat. Relationship between the probability of
occurrence (2) and following factors: a – index of the river naturalness (1);. b – river width (1), relationship is presented for river sections of high level
of naturalness. Continuous line – predicted, mean probability of occurrence, dashed line – 95% of confidence intervals of the mean value (taking into
account variation related to the random effect).

Odlesianie dolin rzecznych i nadmierna eksploatacja
lasów łęgowych
Odlesianie dolin rzecznych ma obecnie miejsce przy
okazji prowadzenia prac hydrotechnicznych – przeciwpowodziowych. Przeważnie dotyczy to wąskiego pasa
zadrzewień przy samym korycie, co ma szczególnie negatywny wpływ na zimorodki (utrata miejsc odpoczynku
i czatowni).

Niszczenie starorzeczy
Poważne skutki ma lokowanie żwirowni, piaskowni lub
wyrobisk gliny w dolinach rzek podgórskich, przeważnie w zakolach rzek z bogatymi pokładami tych kopalin,
które jednocześnie są porośnięte płatami lasów łęgowych
i gdzie znajdują się nieliczne w polskich Karpatach starorzecza. Sytuowanie wyrobisk w takich miejscach skutkuje wycięciem lasów łęgowych i niszczeniem starorzeczy
w efekcie eksploatacji pokładów kopalin, co w konsekwencji usuwa dogodne miejsca lęgowe, a przede wszystkim powoduje zanik żerowisk (miejsca rozrodu płazów
i bezkręgowców wodnych).

Zanieczyszczanie i eutrofizacja wód
Zanieczyszczenia wód w polskich Karpatach dotyczą
głównie spływów biogenów z pól uprawnych oraz lokalnie nielegalnych zrzutów ścieków komunalnych, które
trafiając do rzek, pogarszają jakość wody i przyczyniają

się do jej eutrofizacji (Mazurkiewicz-Boroń 2000). Problem ten w połączeniu z licznymi ujęciami wody, które
zmniejszają znacznie przepływ wody w rzekach, powoduje zanik miejsc bytowania ryb, szczególnie niebezpieczny
w miejscach koncentracji narybku, a także potęgujący
eutrofizację płytkich i wolno płynących wód w okresie
późnowiosennym i letnim. Efekt zanieczyszczenia i niskich stanów wód szczególnie widoczny jest poniżej zapór na rzekach, w tym poniżej zbiorników zaporowych
(dane własne). Zanieczyszczenia, w połączeniu z eutrofizacją wód, stanowią poważne zagrożenie dla bogactwa
gatunkowego i wielkości populacji ryb oraz bezkręgowców wodnych (Kukuła, Bylak 2011) stanowiących bazę
pokarmową zimorodków.

Zalewanie dolin rzecznych w okresie lęgowym poprzez zrzuty wody ze zbiorników zaporowych
Zarządcy zbiorników zaporowych i koryt rzecznych w polskich Karpatach nie dostosowują działalności związanej
ze zrzutami wody do przepisów dotyczących ochrony
gatunkowej zwierząt. W efekcie zrzutów wód ze zbiorników w okresie lęgowym (kwiecień–czerwiec, szczególnie
w maju), które są dokonywane w celu zrobienia rezerwy
po wiosennych roztopach i opadach, a przed intensywnymi opadami letnimi (na ogół lipcowymi), dochodzi do
zalewania koryt rzecznych. Zrzuty rozłożone w czasie, powodujące nieznaczny wzrost poziomu wody w rzece, nie
muszą wywierać negatywnego wpływu na gniazdowanie
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zimorodków, zajmujących na ogół wyżej położone skarpy
nadbrzeżne. Niestety, częstą praktyką jest krótkotrwałe,
ale gwałtowne pozbywanie się nadmiaru wód ze zbiorników zaporowych, co zagraża lęgom tych ptaków.

4. Metody ochrony
Status ochronny zimorodka w polskich Karpatach nie
jest jasny. Brak danych na temat trendów liczebności
i rozpowszechnienia utrudnia oszacowanie zagrożeń dla
górskiej populacji tych ptaków. Niemniej jednak, z uwagi
na wymagania siedliskowe i pokarmowe, zimorodek jest
potencjalnie gatunkiem wrażliwym, silnie reagującym na
zmiany w jakości siedlisk rzecznych i dostępności bazy
żerowiskowej (Kajtoch, Figarski 2013; Figarski, Kajtoch
2015), wymaga więc podjęcia kilku działań ochronnych.
Ochrona zimorodka w polskich Karpatach powinna się
sprowadzać do ochrony preferowanych przez niego siedlisk (naturalnych koryt rzecznych w otoczeniu lasów
łęgowych, starorzeczy) oraz podniesienia jakości wód
w rzekach karpackich i utrzymania lub poprawienia bazy
pokarmowej (głównie ichtiofauny).
Główne cele i działania zabezpieczające status ochronny zimorodków można sformułować następująco.

Cel I. Zachowanie naturalnych koryt i dolin rzecznych
oraz umożliwienie samoistnego się ich odtwarzania
Działanie I.1. Zaniechanie regulacji naturalnych fragmentów dolin rzek i potoków na pogórzach i w Beskidach, a także zaprzestanie prac utrzymaniowych poza
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odcinkami znajdującymi się w bezpośrednim sąsiedztwie
(np. w odległości do 100  m od brzegu cieków) zabudowy,
infrastruktury komunikacyjnej i innych obszarów zurbanizowanych.
Działanie I.2. Wstrzymanie odlesiania dolin rzecznych
i niszczenia starorzeczy, szczególnie w efekcie lokalizacji
kopalni odkrywkowych żwiru, piasku lub gliny, a także
przy okazji prowadzonych prac regulacyjnych.

Cel II. Dążenie do poprawy jakości wód (optymalnie
dążenie do osiągnięcia I klasy jakości wód będących
odpowiednim środowiskiem dla ryb łososiowatych,
minimalnie dążenie do osiągnięcia II klasy jakości
wód) i zwiększenia różnorodności bazy pokarmowej
Działanie II.1. Minimalizacja spływu powierzchniowego biogenów z pól oraz restrykcyjne traktowanie przypadków nielegalnego zrzutu ścieków komunalnych.

Cel III. Ograniczenie negatywnych efektów zrzutów
wód ze zbiorników zaporowych w okresie lęgowym
Działanie III.1. Skoordynowanie działań zarządów wód,
przede wszystkim zarządów zbiorników zaporowych,
z wymaganiami ochrony gatunkowej i siedliskowej,
a w szczególności zaniechanie wykonywania zrzutów
wód w okresie lęgowym ptaków, z wyjątkiem sytuacji
kryzysowych (powodzie), i rozłożenie zrzutów w czasie
oraz minimalizacja ich objętości. Zrzuty wód powinny
być rozpoczęte na tyle wcześnie, by zostały zakończone
najpóźniej w połowie kwietnia, a ponadto powinny być
rozłożone w czasie, by powstałe wezbranie wywoływało
jak najmniej strat w lęgach ptaków.

Rozdział 7.24

Sokół wędrowny
Falco peregrinus
Bogusław Kozik

1. Występowanie
Rozmieszczenie
W Europie sokół wędrowny Falco peregrinus Tunstall,
1771 zasiedla głównie południową i północną część
kontynentu, w środkowej Europie występuje wyspowo,
a jedne z większych populacji zlokalizowane są w Alpach
i Karpatach (Hagemeijer, Blair 1997; BirdLife International 2015). W skali całego pasma Karpat występowanie sokoła wędrownego potwierdzono w 43 spośród 186 mezoregionów fizycznogeograficznych – na terytorium Polski,
Słowacji, Węgier, Ukrainy i Rumunii, a jego status określono jako gatunek skrajnie zagrożony (Ruzicka 2003).
Na przestrzeni XX wieku rozmieszczenie sokoła wędrownego w Polsce znacznie się zmieniało. Jeszcze na
początku ubiegłego stulecia na terenie kraju gatunek ten
był szeroko rozpowszechniony. Około 1950 roku, głównie z powodu stosowania toksycznych środków ochrony
roślin (DDT), odnotowano katastrofalny spadek jego liczebności, w wyniku czego gatunek stał się u nas jedynie
sporadycznie lęgowy (Mizera, Sielicki 1995; Tomiałojć
i Stawarczyk 2003). Mniej więcej od połowy lat 90. XX
wieku można zauważyć zwiększenie liczby obserwacji
sokołów, co związane jest z odbudową populacji w Polsce
i krajach ościennych oraz rozpoczętym w naszym kraju w 1990 roku programem restytucji (Sielicki, Sielicki
2006). Obecnie gatunek ten jest regularnie lęgowy, jednak
w dalszym ciągu skrajnie nieliczny i występujący punktowo (Tomiałojć, Stawarczyk 2003; Lontkowski 2007a). Na
początku XX wieku w Polsce lęgi sokołów odnotowano
w 14 miejscach, głównie na terenach zurbanizowanych
(Mizera i Sielicki 2009). Natomiast w roku 2014 stwierdzono trzy stanowiska nadrzewne w Wielkopolsce, lęgi

w Tatrach i Pieninach oraz dziewięć stanowisk na terenach zurbanizowanych („Sokoli newsletter” 1/2014a).
W skali regionu polskich Karpat sokół wędrowny występuje bardzo lokalnie i w ramach inwentaryzacji projektu
PK został wykazany na 12 powierzchniach (5%) 10×10  km
(N=253, Ryc. 7.24.1), natomiast nie stwierdzono go na żadnej z 34 powierzchni 5×10 km, dedykowanych inwentaryzacji ptaków szponiastych. Lęgi tego gatunku potwierdzono w ostatnich latach w Tatrach i Pieninach. Od 2005 roku
sokół wędrowny jest regularnie notowany w Tatrzańskim
Parku Narodowym, a występowanie stanowisk lęgowych
potwierdzono w dolinach Chochołowskiej, Bystrej i Kościeliskiej (Krzan 2014a). Z terenu Pienin nie ma historycznych danych opisujących lęgi sokoła wędrownego. W latach
1993–1996 oraz 1999–2000, w ramach ogólnopolskiego
programu restytucji, wypuszczano na tym terenie młode
sokoły podgatunku nominatywnego Falco peregrinus peregrinus pochodzące od par hodowlanych. W ciągu sześciu lat wypuszczono 17 młodych osobników (11 samców
i 6 samic). W latach 1993–2002 corocznie obserwowano
tu sokoły, a dane z 1999 roku pozwalają przypuszczać, że
mogło wówczas dojść do lęgu, ponieważ w drugiej połowie czerwca obserwowano młode, lotne ptaki. Pierwsze
pewne potwierdzenie lęgu miało miejsce w 2003 roku na
terenie Pienińskiego Parku Narodowego (Bonczar, Kozik
2006). Od tego czasu gatunek ten jest w Pieninach corocznie lęgowy (Bonczar, Kozik 2009; Kozik B. – dane niepubl.). Poza Pieninami i Tatrami brak jest jednoznacznych
danych potwierdzających aktualne lęgi gatunku w polskiej
części Karpat. Stwierdzenia mogące sugerować gniazdowanie odnotowano w Beskidzie Sądeckim, gdzie w latach
2014–2015 w paśmie Radziejowej obserwowano parę ptaków w okresie lęgowym oraz w Beskidzie Niskim, gdzie
w 2014 roku stwierdzono w kwietniu i maju w dwóch różnych miejscach pary sokołów zachowujące się terytorialnie (Stój M. – inf. ustna). Sokoły wędrowne obserwowano
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w ostatnich latach w okresie lęgowym również w Gorcach
i na Pogórzu Bukowskim (dane projektu PK), a na początku lat 90. XX wieku notowane były również w Bieszczadach
Zachodnich (Stój 2004c; Kunysz, Hordowski 2000). Zasięg
występowania sokoła wędrownego w polskiej części Karpat na podstawie danych projektu PK oszacowany został
na 3340 km2, natomiast obszar zajmowany to 80 km2.
Zgromadzone dane dotyczą głównie terenów górskich i nie uwidaczniają jednoznacznych preferencji wysokościowych. W Tatrach najniżej położone stanowisko
lęgowe znajduje się na wysokości 1200  m n.p.m., a obserwowane najwyżej – na wysokości 1550  m n.p.m. (Krzan
P. – dane niepubl.), natomiast w Pieninach gniazda usytuowane były na wysokości 530–900  m n.p.m. (Kozik B.
– dane niepubl.).
W okresie pozalęgowym najwięcej obserwacji odnotowano w Tatrach i Pieninach, natomiast pojedyncze
stwierdzenia odnotowane w ramach projektu PK pochodzą z Beskidu Śląskiego, Kotliny Żywieckiej, Kotliny
Orawsko-Nowotarskiej, Beskidu Sądeckiego, Beskidu Niskiego, Bieszczadów, Pogórza Wiśnickiego i Dynowskiego. Należy jednak podkreślić, że zgromadzone informacje mają w znacznym stopniu charakter przygodny i nie
pozwalają na zdefiniowanie rozmieszczenia i preferencji
siedliskowych poza sezonem lęgowym.

Liczebność
Na podstawie dostępnej literatury oraz niepublikowanych danych liczebność populacji lęgowej w polskiej części Karpat oszacować można na 4–6 par (Bonczar, Kozik
2009; Kozik B. – dane niepubl.; Krzan 2014a). Dane te
dotyczą stanowisk znanych z Tatr i Pienin, stanowiących

główną ostoję gatunku i na tle innych rejonów polskich
Karpat wyróżniających się dostępem dogodnych miejsc
do gniazdowania w postaci półek i nisz skalnych. Warto
również zaznaczyć, że w sąsiadującej z obszarem badań
Słowacji liczebność sokoła wędrownego znacznie przewyższa liczebność polskiej populacji i szacowana była
w 2011 roku na 150–180 par lęgowych (Chavko 2012).
Sokół wędrowny w polskiej części Karpat w dalszym ciągu jest gatunkiem skrajnie nielicznym, jednak utrzymująca się tendencja wzrostowa populacji krajowej i słowackiej może się przyczynić do zmiany statusu gatunku.
W Polsce populacja sokoła wędrownego jest w dalszym ciągu niewielka i według danych z lat 2008–2012
wynosiła 15–20 par lęgowych (Chodkiewicz i in. 2015).
Populacja zasiedlająca Karpaty stanowi więc aktualnie
ok. 25–30% całej populacji krajowej, choć biorąc pod
uwagę dynamicznie zmieniającą się wiedzę o jej wielkości, wartość ta może się szybko zdezaktualizować.

Zagęszczenie
Niewielka liczba par lęgowych gniazdująca obecnie
w naszym kraju uniemożliwia obliczenie zagęszczenia populacji. Dane historyczne wskazują, że w latach
20. ubiegłego wieku na terenie Polski północno-wschodniej zagęszczenie sokoła wędrownego wynosiło 0,5–0,8
pary/100 km2 (Sielicki, Sielicki 2009a). Obecnie w polskiej części Tatr (175 km2) zagęszczenie gatunku wynosi
1,7 pary/100 km2 (obliczenia własne).
Zagęszczenie populacji sokoła wędrownego zależy
między innymi od dostępności pokarmu oraz miejsc nadających się na założenie gniazda. Według badań prowadzonych w Alpach na terenie Austrii ten drugi czynnik

Ryc. 7.24.1. Rozmieszczenie sokoła wędrownego w okresie lęgowym (lata 2000–2015), w siatce kwadratów 10×10 km.
Fig. 7.24.1. Breeding distribution of the Peregrine Falcon (years 2000–2015) in a grid of 10×10 km squares.
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Sokół wędrowny Falco peregrinus (fot. Kamil Boberski)

ma decydujące znaczenie (Wieland 2012b), a obecność
par lęgowych w polskiej części Karpat wyłącznie w Pieninach i Tatrach zdaje się to potwierdzać. Jedno z najwyższych zagęszczeń w Europie, wynoszące 8,5 pary/100 km2,
stwierdzono w Wielkiej Brytanii, a zagęszczenie populacji
hiszpańskiej, jednej z najliczniejszych w Europie, wynosi obecnie średnio 0,51 pary/100 km2 (Wieland 2012b).
Wysokie zagęszczenia sokoła wędrownego, wynoszące
2,7–3,1 pary/100 km2, odnotowano również w niektórych
rejonach Alp austriackich (Gamauf i in. 2009). Na terenie
Słowacji najwyższe zagęszczenia stwierdzono w górach
centralnej części kraju (Mała Fatra, Wielka Fatra, Góry
Strażowskie; Chavko i in. 2009), jednak w cytowanej pracy nie zostały przytoczone wartości liczbowe.

Trend populacji
W XX wieku populacja sokoła wędrownego w Polsce
praktycznie zanikła i do połowy lat 90. był on gatunkiem
jedynie sporadycznie lęgowym na terenie kraju. Od tego
czasu notuje się wyraźną odbudowę jego populacji zarówno w Polsce, jak i na świecie. Przyczyniło się do tego przede wszystkim zaprzestanie stosowania DDT w rolnictwie,

czynnika, który w głównej mierze spowodował załamanie
liczebności populacji w skali globalnej (Wieland 2012b).
Proces odbudowy populacji wspomagany jest programami restytucji polegającymi na wypuszczaniu do środowiska osobników pochodzących od par hodowlanych.
W ramach ogólnopolskiego programu restytucji w latach
1990–2009 wypuszczono 345 młodych sokołów i program
ten wciąż jest kontynuowany (Sielicki, Sielicki 2009b; „Sokoli newsletter” 1/2014b). W konsekwencji od ok. 20 lat
obserwowany jest powolny wzrost liczebności populacji
sokoła wędrownego w naszym kraju. W 2000 roku znane
były 3 pewne stanowiska lęgowe oraz 5 prawdopodobnych
(Pielowski, Bonczar 2001). W 2005 roku zlokalizowano
10 par lęgowych, a w 2009 roku z terenu kraju znanych
było już 15 stanowisk lęgowych na terenach miejskich
i w górach (Sielicki, Sielicki 2006; Sielicki, Sielicki 2009b).
Aktualny szacunek liczebności dla kraju to 15–20 par
(Chodkiewicz i in. 2015), a w najbliższych latach należy się
spodziewać dalszego wzrostu liczebności. Intensyfikacja
programu restytucji na terenach leśnych przynosi również
efekty w postaci lęgów na drzewach („Sokoli newsletter”
1/2014a). Pierwszy po wielu dekadach przerwy nadrzewny lęg sokoła wędrownego w Polsce potwierdzono w 2010
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roku, a w roku 2014 takich lęgów stwierdzono już 3 (Wieland 2012a; „Sokoli newsletter” 1/2014a).
Podobnie w Karpatach w drugiej połowie XX wieku sokoła wędrownego notowano sporadycznie. W 1980
roku gatunek ten był lęgowy, a w 1981 roku prawdopodobnie lęgowy w Tatrach (Cichocki 1986, Głowaciński i Profus 1992). W latach 1985–1991 w ramach prac
nad „Atlasem ptaków lęgowych Małopolski” w sezonie
lęgowym obserwowano go kilkakrotnie, głównie w górach, ale nie potwierdzono gniazdowania (Czuchnowski
1992b). W XXI wieku odnotowano wzrost liczebności
populacji lęgowej sokoła wędrownego gnieżdżącej się
w polskiej części Karpat. W polskich Tatrach pierwszy
lęg udokumentowano w 2005 roku, a w ostatnich latach
obserwowano obecność 2–3 par („Sokoli newsletter”
2/2011; Krzan 2014a). Omawiając zmiany liczebności
populacji pienińskiej, należy pominąć granicę państwa
i odnieść się do całego pasma górskiego, ze względu na
jego niewielką powierzchnię. Pierwszy lęg udokumentowano w Pieninach w 2003 roku, a obecnie znane są trzy
zajęte gniazda, jedno w Polsce i dwa na Słowacji (Bonczar,
Kozik 2006; Kozik B. – dane niepubl.). Można domniemywać, że rozwój populacji pienińskiej i tatrzańskiej jest
efektem wzrostu liczebności sokoła wędrownego na Słowacji. Podobny efekt zaobserwowano w Czechach, gdzie
na rozwój populacji miało wpływ zwiększenie liczebności
sokołów w Niemczech (Beran i in. 2009). Na Słowacji od
pierwszej próby lęgowej w 1994 roku zanotowano dynamiczny wzrost liczebności populacji, która w 2011 roku
była szacowana na 150–180 par (Chavko 2012).
W najbliższych latach prawdopodobnie nastąpi dalszy wzrost liczebności karpackiej populacji. O ile w Pieninach może on być nieznaczny ze względu na niewielką
powierzchnię obszaru i ograniczoną liczbę potencjalnych miejsc nadających się na założenie gniazda, o tyle
w Tatrach można się spodziewać nowych stanowisk lęgowych. Z doświadczeń słowackich wynika, że większość
lęgów związana jest z siedliskami skalnymi (Chavko i in.
2009). Nie można również wykluczyć lęgów na drzewach
w lesistej części Karpat i pogórzy, czego pierwszym zwiastunem mogą być obserwacje ptaków w sezonie lęgowym
w Gorcach, Beskidzie Sądeckim i Niskim oraz na Pogórzu Bukowskim.

Ocena stanu rozpoznania
Wiedzę na temat rozpoznania stanu populacji, w tym
zmian liczebności, należy uznać za zadowalającą w części
dotyczącej Pienin i Tatr, natomiast brak pewnych informacji o występowaniu gatunku na pozostałych obszarach
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polskich Karpat. Lęgi sokoła wędrownego w siedliskach
leśnych w Karpatach są prawdopodobne i ważne jest, aby
monitorować także tę część populacji. Istotne w kontekście potencjalnego wzrostu populacji karpackiej byłoby
również zebranie danych o sukcesie lęgowym w znanych
miejscach gniazdowania.

2. Wybiórczość siedliskowa
W okresie poprzedzającym załamanie liczebności populacji sokoła wędrownego na terenie Polski wyróżniano na
podstawie miejsca gniazdowania dwie odrębne populacje
(ekotypy): liczniejszą, występującą na niżu populację nadrzewną i gnieżdżącą się w gniazdach innych ptaków oraz
występującą w górach populację naskalną (Wieland 2012b).
Obecnie na terenie Polski sokół wędrowny notowany jest
na terenach leśnych, zurbanizowanych i w górach. Opierając się na aktualnych danych, wiemy, że populacja sokoła wędrownego w polskiej części Karpat związana jest ze
środowiskiem naskalnym. Obecnie brakuje pewnych obserwacji potwierdzających obecność lęgów nadrzewnych,
ale gatunek ten w sezonie lęgowym notowany był również
w lesistej części Karpat. W literaturze znane są przypadki,
między innymi z terenu Europy, że na obszarach występowania populacji naskalnej spontanicznie dochodziło do
lęgów na drzewach (Wieland 2012b).
Znane gniazda sokoła wędrownego w polskich Karpatach były zlokalizowane na półkach, w niszach lub zagłębieniach skalnych, przy czym preferowane są miejsca
o wystawie południowo-wschodniej (Pielowski i Bonczar 2001; Bonczar, Kozik 2006; Bonczar, Kozik 2009;
Krzan 2014a). Z Pienin znane są również przypadki lęgu
w gnieździe kruka Corvus corax zbudowanym na skale
(Kozik B. – dane niepubl.). Podobne preferencje siedliskowe wykazuje populacja słowacka (Chavko i in. 2009).
Zbliżone siedliska sokół preferuje także w Alpach na terenie Austrii, gdzie chętnie zajmuje urwiska wzdłuż rzek
i jezior otoczonych lasem, które zapewniają dobrą bazę
pokarmową. Ponadto w Alpach stwierdzono zależność
między wyborem miejsca lęgowego a obecnością puchacza – sokoły unikają niżej położonych urwisk, jeśli zajęte
są przez tę sowę (Gamauf i in. 2009).
Na niżu większość stanowisk lęgowych znana jest z terenów zurbanizowanych („Sokoli newsletter” 1/2014a),
gdzie sokoły zakładają gniazda na wysokich budynkach,
wieżach lub kominach. Notowane są również pierwsze
przypadki lęgów nadrzewnych. Z doświadczeń niemieckich wynika, że osobniki z ekotypu nadrzewnego pre-

Podstawowym miejscem gniazdowania karpackiej populacji sokoła wędrownego są wysokie wychodnie skalne, takie jak te w Pienińskim
Parku Narodowym (fot. Tomasz Wilk).

ferują większe kompleksy leśne, głównie monokultury
sosnowe, a stanowiska lęgowe lokalizowane są zazwyczaj
w ich wnętrzu, w pobliżu granicy starodrzew – uprawa
leśna. Chętnie zajmowane są gniazda kruka, myszołowa
Buteo buteo i kań Milvus spp. (Wieland 2012a).
Wielkość terytorium sokoła wędrownego jest trudna
do określenia i może się zmieniać w zależności od pory
roku, nasilenia toków oraz rozwoju młodych w gnieździe.
Na wielkość terytorium wpływ ma również dostępność
bazy pokarmowej. Przyjmuje się, że obszar w odległości
do 1 km od miejsca lęgowego stanowi ścisły rewir gniazdowy (Wieland 2012b).
Dane literaturowe wskazują, że większość populacji lęgowej sokoła wędrownego prowadzi osiadły tryb
życia (Wieland 2012b), rozmieszczenie tego gatunku
w okresie jesienno-zimowym jest więc zapewne zbieżne
z rozmieszczeniem populacji lęgowej. Potwierdzają to
obserwacje z Pienin, gdzie w okresie pozalęgowym regularnie notowane są dorosłe ptaki, prawdopodobnie z par
gniazdujących lokalnie (Kozik B. – dane niepubl.). Część
populacji, w szczególności osobniki młode, przemiesz-

cza się jednak z pewnością poza obszary lęgowe, czego
dowodem mogą być przygodne obserwacje tego gatunku
dokonywane w okresie polęgowym w wielu miejscach regionu (dane projektu PK).

3. Zagrożenia
Do najważniejszych zagrożeń zidentyfikowanych dla sokoła wędrownego w polskiej części Karpat należą czynniki naturalne, natomiast wydaje się, że mniejsze znaczenie
mają czynniki antropogeniczne.

Drapieżnictwo
U najdłużej gnieżdżącej się pary w Pieninach w latach 2003–2014 czterokrotnie odnotowano stratę lęgu.
W 2005 roku młody sokół został zabity prawdopodobnie
przez puchacza, a dwa lata później gniazdo splądrowała
kuna. W 2014 roku na etapie wysiadywania jaj samica
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zginęła, przypuszczalnie w wyniku starcia z innym ptakiem szponiastym, a w jednym przypadku nie udało się
ustalić przyczyny straty lęgu (Bonczar, Kozik 2009; Kozik
B. – dane niepubl.). Podobnie w austriackiej części Alp
drapieżnictwo puchacza wymieniane jest jako czynnik,
który może znacznie ograniczyć tempo reprodukcji sokoła wędrownego (Gamauf i in. 2009).

Niszczenie lęgów i płoszenie ptaków przy gniazdach
Jako zagrożenie dla lęgów sokoła wędrownego, m.in.
w populacji słowackiej, podawane są grabieże gniazd dla
celów kolekcjonerskich oraz przypadki nielegalnego sokolnictwa, a także niepokojenie ptaków (głównie przez
wspinaczy i turystów) i prześladowanie przez hodowców
gołębi (Chavko i in. 2009; Chavko 2012). Zagrożenie to
podawane jest również w odniesieniu do populacji karkonoskiej (Floušek i in. 2015). Z pozostałej części Polski
brak dotąd obserwacji potwierdzających te formy zagrożenia, jednak z pewnością mogą one niekiedy mieć
miejsce, szczególnie płoszenie ptaków przez turystów
i wspinaczy.

Linie energetyczne
Jako zagrożenie o charakterze globalnym wymieniane
są linie wysokiego napięcia stwarzające ryzyko kolizji
i związanej z tym śmiertelności ptaków (Wieland 2012b).
W przypadku populacji gniazdującej w polskiej części
Karpat czynnik ten odgrywa prawdopodobnie mniejszą rolę, ponieważ stanowiska lęgowe zlokalizowane są
w miejscach wolnych od linii energetycznych, jednak
mogą one powodować śmiertelność u sokołów koczujących w okresie polęgowym, w szczególności ptaków
młodych.
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4. Metody ochrony
Sokół wędrowny jest w polskiej części Karpat gatunkiem
o niewielkiej, ale rosnącej liczebnie populacji, prawdopodobnie zasilanej osobnikami pochodzącymi z liczniejszej
populacji słowackiej. Działania ochronne powinny dotyczyć istniejących stanowisk lęgowych i skupić się przede
wszystkim na eliminacji negatywnych czynników pochodzenia antropogenicznego. W skali całego regionu nie są
konieczne działania zmierzające do odtwarzania populacji
lub siedlisk gatunku. Proponowane działania ochronne:

Cel I. Ograniczenie niepokojenia ptaków w sąsiedztwie gniazda
Działanie I.1. Wprowadzenie (stałego lub czasowego)
zakazu uprawiania wspinaczki w rejonie gniazdowania
gatunku, jeśli jest tam dozwolona.
Działanie I.2. Stosowanie rozwiązań ograniczających
penetrację terenu poza szlakami turystycznymi (barierki,
przeszkody, tablice informacyjne, intensyfikacja patroli terenowych odpowiednich służb), w miejscach gdzie
przebiegają one blisko stanowisk lęgowych.

Cel II. Poznanie długoterminowych zmian liczebności
populacji lęgowej
Dzialanie II.1. Kontynuacja corocznego monitoringu
populacji naskalnej w celu określenia liczby gniazdujących par i sukcesu lęgowego.
Działanie II.2. Weryfikowanie przygodnych obserwacji sugerujących obecność nowych stanowisk lęgowych,
szczególnie jeśli dotyczą terenów leśnych na obszarach
Natura 2000 lub parków narodowych.

Rozdział 7.25

Orzechówka
Nucifraga caryocatactes
Kazimierz Walasz

1. Występowanie
Rozmieszczenie
W Europie orzechówka Nucifraga caryocatactes (Linnaeus, 1758) zasiedla głównie strefę lasów borealnych
w północnej i wschodniej części kontynentu – od południowej Skandynawii po Ural, na południe sięgając do
północno-wschodniej Polski i Białorusi. Izolowane populacje występują również na terenach górskich środkowej i południowej Europy, w tym w całym paśmie
Karpat (Snow, Perrins 1998). Co kilka, kilkanaście lat
odnotowywane są inwazje orzechówki długodziobej
N. c. macrorhynchos, występującej w Azji. Niektóre osobniki mogą wtedy przystępować do lęgów na terenie Europy, a w Finlandii na obszarze plantacji sosny syberyjskiej
Pinus sibirica jest, po jednej z inwazji, stała, niewielka
populacja tego podgatunku (Hagemeijer, Blair 1997).
Z obszaru Karpat nie mamy informacji o pojawach tego
podgatunku.
W Polsce orzechówka występuje w północnej i północno-wschodniej części kraju oraz na południu Polski
– w Karpatach i Sudetach oraz na Wyżynie Małopolskiej
(Sikora i in. 2007).
W polskiej części Karpat stwierdzona w ramach projektu PK na 37% pól 10×10 km (N=253) (Ryc. 7.25.1). Na
przełomie lat 80. i 90. XX wieku wykazana w Karpatach
na 52% pól 9×12 km (N=212) (Walasz, Mielczarek 1992).
Rozmieszczenie orzechówki było wtedy podobne do wykazanego obecnie, jednak w latach wcześniejszych gatunek
ten wykazano na większej liczbie pól w obrębie pogórzy.
Obecnie w pasie pogórzy stwierdzona prawie wyłącznie
na Pogórzu Przemyskim (Ryc. 7.25.1). Badania projektu
PK na polach 2×2 km wykazały orzechówkę na 43% zbadanych pól (N=260). Na pogórzach wykazana na 12% pól,

jednak tylko z Pogórza Środkowobeskidzkiego. W pasie
gór stwierdzona na 53% kwadratów 2×2  km, najczęściej
w Beskidach Środkowych i Beskidach Lesistych (Tab.
7.25.1). Zasięg występowania w polskiej części Karpat
na podstawie danych projektu PK oszacowany został na
14 960 km2, natomiast obszar zajmowany to 4190 km2.
Orzechówka w Karpatach występuje z podobną częstością w szerokim zakresie wysokości od 400 do 1000  m
n.p.m. (Ryc. 7.25.3). Obraz ten potwierdzają również
wyniki analizy wymagań siedliskowych na poziomie krajobrazowym, wskazujące, że najliczniej występuje na obszarach powyżej 600  m (Ryc. 7.25.5, patrz również Rozdz.
„Wymagania siedliskowe”). Tłumaczy to brak gatunku na
większości obszaru pasa pogórzy. Najniżej stwierdzona
ostatnio w Beskidzie Małym – 270  m n.p.m. (dane projektu PK). Najwyżej stwierdzana w Tatrach – do 1580  m
n.p.m. (Głowaciński, Profus 1992), a ostatnio nawet
1670  m n.p.m. (dane projektu PK). W Sudetach występuje między 450 a 1200  m n.p.m. (Dyrcz i in. 1991).
Orzechówka jest gatunkiem osiadłym (Snow, Perrins 1998), więc jej rozmieszczenie na przestrzeni roku
jest podobne. Badania metodą atlasową występowania
gatunku w okresie zimowym na przełomie lat 80. i 90.
XX wieku wykazały ją na 32% pól atlasowych. Najwyżej
stwierdzona zimą nad Morskim Okiem, na wys. 1410  m
n.p.m. (Walasz 2000).

Liczebność
W Karpatach orzechówka jest gatunkiem średnio licznym z populacją szacowaną na 3060 (2530–3590) par.
Najliczniejsza jest w Beskidach Lesistych i Beskidach
Zachodnich (Tab. 7.25.1). Nieco mniejsza jest populacja
zasiedlająca Beskidy Środkowe, jednak mają one znacznie
mniejszą powierzchnię niż Beskidy Zachodnie. Na Pogórzu Zachodniobeskidzkim nie występuje lub jej populacja
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jest tam bardzo nieliczna (dane projektu PK; Kajtoch Ł.,
Król J. – dane niepubl.). Rzadka jest również na Pogórzu
Środkowobeskidzkim, a tutejszą populację oceniono na
160 (10–310) par. Z polskich Karpat niewiele jest danych lokalnych, prezentujących liczebność orzechówki.
Populację tego gatunku w Tatrach oszacowano w latach
1997–1998 na 70–80 par (Cichocki 2005), a w Magurskim
Parku Narodowym na 120–180 par (Stój 1992). Populacja
karpacka stanowi ok. 80% krajowej ocenianej obecnie na
3000–5000 par (Chodkiewicz i in. 2015).

Zagęszczenie
Średnie zagęszczenie populacji w skali polskich Karpat
wyliczone z danych projektu PK wynosi 0,4 (0,3–0,5)
pary/km2 powierzchni leśnej i największe wartości przyj-

muje w Beskidach Lesistych i Beskidach Środkowych.
Minimalne zagęszczenia notowano natomiast na pogórzach (Tab. 7.25.1). Taki obraz zagęszczenia populacji potwierdza mapa prognozowanych zagęszczeń, wskazująca
stosunkowo wysokie wartości tego parametru w pasie
gór (gdzie jednak nie widać istotnych różnic na poziomie
makroregionów) oraz wyraźnie niższe w pasie pogórzy
(Ryc. 7.25.2).
Niewiele jest publikowanych danych na temat zagęszczenia populacji orzechówki. Z Tatr z lat 1981–1982
(Dolina Rybiego Potoku) Głowaciński i Profus (1992)
podają 0,4 pary/10  ha (4,0 pary/km2). Podobne zagęszczenie stwierdzono w Paśmie Turnicy na Pogórzu
Przemyskim – 4,6 pary/km2 (Hordowski 1999). Dane te
pochodzą jednak ze stosunkowo małych powierzchni,
które nie są odpowiednie do wyznaczania zagęszczenia

Ryc. 7.25.1. Rozmieszczenie orzechówki w okresie lęgowym (lata 2000–2015), w siatce kwadratów 10×10 km.
Fig. 7.25.1. Breeding distribution of the Spotted Nutcracker (years 2000–2015) in a grid of 10×10 km squares.

Ryc. 7.25.2. Prognozowane zagęszczenie populacji lęgowej orzechówki.
Fig. 7.25.2. Predicted breeding population density of the Spotted Nutcracker.
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Orzechówka Nucifraga caryocatactes (fot. Marek Kosiński)

populacji dla gatunku o relatywnie dużych terytoriach,
jakim jest orzechówka, i nie są porównywalne z przeciętnymi zagęszczeniami wielkoobszarowymi uzyskanymi
w ramach projektu PK. Najwyższe zagęszczenie stwierdził Stój (1992) w Beskidzie Niskim w 20-letnim lesie
mieszanym z dużym udziałem leszczyny – wynosiło ono
14 par/km2. Natomiast dla całego Beskidu Niskiego autor ten podaje wartość 0,57–0,86 pary/km2 (Stój 1992;
przeliczenia własne), a więc zbliżoną do wyników uzyskanych w ramach projektu PK. Bardzo wysokie zagęszczenia w lesie z udziałem leszczyny tłumaczyć można
dużą zasobnością pokarmu – orzechów leszczyny (Stój
M. – dane niepubl.). Orzechówka należy do gatunków,
które potrafią gromadzić duże zapasy orzechów (Snow,
Perrins 1998), co zapewne pozwala na utrzymanie wysokich zagęszczeń w obszarach o większym urodzaju
orzechów. W Puszczy Knyszyńskiej średnie zagęszczenie w obrębie leśnych powierzchni próbnych wynosiło
od 0,3 pary/km2 do 1,3 pary/km2 (Tumiel i in. 2013),
a dla całego obszaru Karkonoszy zagęszczenie wynosiło 0,19–0,28 pary/km2 pow. leśnej (Flousek i in. 2015;
przeliczenie własne). Natomiast zagęszczenia obliczo-

ne na podstawie szacunków liczebności dla niektórych
ostoi ptaków IBA (Wilk i in. 2010; przeliczenia własne)
wynosiły średnio: dla Puszczy Augustowskiej 0,17 pary/
km2 pow. leśnej, Gór Izerskich 0,14 pary/km2, Sudetów
Wałbrzysko-Kamiennogórskich 0,17 pary/km2, a na Babiej Górze, w Paśmie Policy i w ostoi Beskid Żywiecki
mieściły się w zakresie od 0,07 do 0,17 pary/km2. Oszacowania te są więc wyraźnie niższe niż obecne wyniki
projektu PK, choć należy pamiętać, że orzechówka jako
gatunek o stosunkowo niskim priorytecie ochronnym
nie była w ramach inwentaryzacji ostoi ptaków IBA
przedmiotem dedykowanych liczeń, co mogło zaniżyć
uzyskane wartości. Zagęszczenia podawane z niewielkich powierzchni próbnych z Karpat na Słowacji wynoszą 1–4 pary/km2 (dane przeliczone z wartości podanych
na 10  ha) (Danko 2002). W sosnowych borach w Bułgarii uzyskano najwyższe zagęszczenia w Europie i wynosiły one 37 (30–47) par/km2 (dane przeliczone z liczby
par/10  ha) (Nicolov 2007), choć autor zastrzega, że mogą
być nieco zawyżone. W Alpach najwyższe zagęszczenia
sięgały 23 par/ km2, choć na większości badanych terenów tylko kilka par/km2 (Snow, Perrins 1998).
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Tab. 7.25.1. Liczba zinwentaryzowanych powierzchni 2×2 km (N) i parametry populacji orzechówki w polskiej części Karpat. R – rozpowszechnienie – procent powierzchni, na których stwierdzono gatunek. Zagęszczenie i liczebność populacji w poszczególnych makroregionach i w całym regionie – wartość szacowana z dolną (DPU) i górną (GPU) granicą 95-procentowego przedziału ufności. Zagęszczenia
podano na powierzchnię leśną.
Table 7.25.1. Number of 2×2 km census plots (N) and parameters of the Spotted Nutcracker’s population in the Polish Carpathians. R – occupancy
– percentage of plots in which the species was observed. Density (2) and population numbers (3) in each of the macroregions (1) and in the whole
region (5) – an estimate (4) with the lower (DPU) and upper (GPU) 95% confidence interval limit. The densities are per forest area.
Zagęszczenie [par/km2] (2)
Region (1)

N

R [%]

Beskidy Lesiste

51

71

Beskidy Środkowe

29

Beskidy Zachodnie

DPU

GPU

Wartość
szacowana (4)

DPU

GPU

0,8

0,5

1,0

1210

880

1550

72

0,7

0,4

1,0

750

430

1080

101

41

0,4

0,2

0,5

880

590

1160

Łańcuch Tatrzański

4

25

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

Obniżenie Orawsko-Podhalańskie

8

50

0,2

0

0,5

50

0

100

Pogórze Środkowobeskidzkie

53

15

0,1

0

0,2

160

10

310

Pogórze Zachodniobeskidzkie

14

0

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.
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Trend populacji
Brakuje danych pozwalających określić trend liczebności
polskiej, w tym karpackiej populacji orzechówki. Zasięg
gatunku w polskiej części Karpat w ciągu ostatnich 30 lat
nie zmienił się istotnie (Walasz, Mielczarek 1992; dane
projektu PK). Dane z Europy wskazują na stabilną sytuację gatunku (BirdLife International 2015).

Ocena stanu rozpoznania
Wydaje się, że rozpoznanie rozmieszczenia orzechówki w polskich Karpatach jest stosunkowo dobre. Jednak
uzyskane dane o liczebności i zagęszczeniu tego gatunku należy traktować jako dane wstępne. Orzechówka
wykazuje największą aktywność głosową w styczniu
i lutym, kiedy ptaki przygotowują się do lęgów, później
spada ona gwałtownie, by w kwietniu i maju osiągnąć
poziom kilkunastu procent aktywności głosowej wykazywanej zimą (Rolando, Caliso 2003). Badania telemetryczne wykazały, że w okresie kwiecień–maj orzechówki nie opuszczały badanego terenu, co dowodzi,
że ptaki te rzeczywiście milkną w tym czasie (Rolando,
Caliso 2003). Jest to okres, kiedy inkubują lęgi i karmią
pisklęta (Stój 2004d), a pisklęta zachowują się w gnieździe bardzo cicho (Snow, Perrins 1998). Dlatego ocenę
liczebności uzyskaną w ramach projektu PK na podstawie liczeń przeprowadzonych od końca marca do maja
należy traktować jako ocenę wskaźnikową, przydatną
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do porównań z innymi wynikami uzyskanymi w tych
samych miesiącach. Ponieważ nie prowadzono w Polsce badań liczebności orzechówki na powierzchniach
próbnych w okresie jej największej aktywności wokalnej
(w styczniu i lutym), trudno porównywać wyniki otrzymane w ramach projektu PK z rzeczywistymi zagęszczeniami ptaków lęgowych. Trend populacji rozpoznany
jest słabo, ze względu na brak danych referencyjnych.
Wydaje się, że wyniki projektu PK dosyć dobrze opisują
preferowane siedliska. Potrzebne byłyby jednak badania
w celu ustalenia zasobności pokarmowej siedlisk, co
ma istotne znaczenie dla ewentualnych działań ochronnych. Biologia lęgowa jest słabo poznana. Jedyna publikacja na temat orzechówki (Stój 2004d) zawiera istotne
informacje na temat fenologii lęgów i budowy gniazda,
ale jest jedynie przyczynkiem niepozwalającym na generalizację uzyskanych wyników.

2. Wybiórczość siedliskowa
W Polsce nie prowadzono dotychczas szczegółowych badań preferencji siedliskowych orzechówki, dlatego znane
są jedynie ogólne informacje na ten temat. Gatunek ten
zasiedla bory z dominacją świerka i limby, a także drzewostany mieszane z bukiem i leszczyną (Tomiałojć, Stawarczyk 2003; Cichocki 2005), a w północnej i północno-wschodniej Polsce bory sosnowo-świerkowe (Sikora

i in. 2007). W Puszczy Knyszyńskiej orzechówka występuje w różnych typach drzewostanów, wybiera jednak
bory z dużym udziałem świerka, często na skraju lasów
wilgotnych (Tumiel i in. 2013). Na podstawie miejsc znalezienia gniazd ustalono, że orzechówka preferuje drągowiny iglaste i mieszane o niewielkim zwarciu, często
z obecnością leszczyny, zlokalizowane w obniżeniach
terenu i dolinach potoków (Cichocki 2005). Preferencje
wobec drzewostanów w młodszych klasach wieku podają
również Stój (1992) oraz Flousek i in. (2015). Terytoria
lęgowe orzechówki są więc prawdopodobnie mozaiką
drzewostanów młodych, gdzie gatunek ten może znaleźć
bezpieczne miejsce do założenia gniazda, oraz drzewostanów w starszych klasach wieku, będących źródłem
podstawowego pokarmu orzechówki – nasion.
Analiza wymagań siedliskowych wykonana na poziomie krajobrazowym na podstawie danych projektu
PK wykazała, że na występowanie orzechówki w polskich
Karpatach pozytywnie wpływa udział lasów iglastych
na powierzchni, a negatywnie – udział lasów liściastych
(Ryc. 7.25.4, 7.25.5). Gatunek ten jednocześnie preferuje
duże kompleksy lasów mieszanych, prawdopodobnie najchętniej zasiedla więc płaty lasów szpilkowych rozmiesz-

czone w rozległych drzewostanach mieszanych. Odzwierciedleniem tego są najwyższe zagęszczenia orzechówki
w Beskidach Środkowych i Lesistych, gdzie ten typ lasów
dominuje. W drzewostanach iglastych wybiera raczej ich
wnętrza niż obrzeża. Zagęszczenie tego gatunku zwiększa
się wraz z wysokością, orzechówka bardzo wyraźnie preferuje obszary powyżej 600 m. n.p.m., dlatego praktycznie
nie ma jej w pasie pogórzy (Ryc. 7.25.2). Orzechówka częściej występuje na obszarach o ekspozycji północnej i tych
charakteryzujących się niewielką deniwelacją. Analiza
wymagań siedliskowych wykonana na poziomie punktów obserwacyjnych wykazała, że na występowanie orzechówki pozytywnie wpływał średni udział jodły i świerka
w drzewostanie (Ryc. 7.25.6a). Ptak ten preferował lasy
o gęstym podszycie (Ryc. 7.25.6b), a unikał terenów graniczących z polanami i zrębami. Pozostałe zmienne nie
wpływały istotnie na występowanie gatunku (Zał. 4).
O wielkości terytorium możemy wnioskować pośrednio z zagęszczeń w badanych siedliskach. Precyzyjniejsze dane można znaleźć jedynie w opracowaniu
Stója (2004d), który wyszukiwał gniazda. Uzyskana tam
wartość 14 par/km2 oznacza, że jedna para zajmowała
średnio terytorium ok. 7  ha, choć należy pamiętać, że

Orzechówka zasiedla rozległe kompleksy iglaste na zachodzie oraz mieszane w środkowej i wschodniej części regionu polskich Karpat
(fot. Tomasz Wilk).

Ptaki polskich Karpat 313

400
300
200
100
0

przedział wysokości [m n.p.m.] (3)

Ryc. 7.25.3. Rozmieszczenie wysokościowe orzechówki: (1) – procentowy udział punktów obserwacyjnych zasiedlonych przez gatunek (słupki); (2) – liczba skontrolowanych punktów obserwacyjnych (punkty).
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wyliczenia te dotyczą miejsca o wyjątkowo wysokim
zagęszczeniu populacji. Szczegółowe badania telemetryczne w Alpach wykazały, że poszczególne osobniki
w okresie lęgowym przebywały na niewielkim obszarze
– od 16 do 98  ha, natomiast 50% stwierdzeń mieściło
się w obrębie 4  ha, tj. ok. 200×200  m (Rolando, Caliso
2003). Badania te wykonano w bogatym w nasiona borze
z dużym udziałem limby, co też zapewne było powodem
dużego zagęszczenia i niewielkich terytoriów gatunku.
W innych badaniach podawano wielkość terytoriów od
5 do 10  ha (Snow, Perrins 1998). Wskazuje się też na
duże pokrywanie się sąsiadujących terytoriów, a nawet

500

deniwelacja

wysokosc

0.6

Fig. 7.25.4. Importance of the most significant environmental variables
in a model describing the spatial variation of the Spotted Nutcracker’s
population density at a landscape level; (1) – decrease of the model fit.
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Ryc. 7.25.4. Ważność najistotniejszych zmiennych środowiskowych
w modelu opisującym przestrzenne zróżnicowanie zagęszczenia
populacji orzechówki na poziomie krajobrazowym.
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Fig. 7.25.3. Altitudinal distribution of the Spotted Nutcracker: (1) – percentage of survey points occupied by the species; (2) – number of observation points (dots); (3) – altitude (mamsl).

na brak obrony terenu, z wyjątkiem najbliższej okolicy
gniazda (Rolando, Caliso 2003).
Także poza okresem lęgowym orzechówki przebywają na swoim terytorium, jednak mogą przelatywać na
dystanse do kilku kilometrów w poszukiwaniu obfitych
źródeł nasion lub orzechów. Zapasy gromadzą na swoim
terytorium lub w jego sąsiedztwie (Snow, Perrins 1998).
W Zakopanem i sąsiednich wsiach spotyka się je w okresie
jesienno-zimowym. Przemieszczenia w niższe partie gór
i w sąsiedztwo osiedli ludzkich stwierdzono także w Górach Stołowych i Olsztynie (Cichocki 2005), co dowodzi,
że część osobników opuszcza terytoria na okres zimowy.
W Tatrach powstała niewielka populacja korzystająca z dokarmiania przez turystów. Na trasie od Palenicy
Białczańskiej do Morskiego Oka można w kilku miejscach spotkać pojedynczo lub w niewielkich grupach
osobniki korzystające z odpadków wyrzuconych przez
ludzi. W sąsiedztwie schroniska nad Morskim Okiem
przybywa przez cały rok kilkanaście orzechówek, które w poszukiwaniu pokarmu odwiedzają miejsca, gdzie
grupują się turyści (dane własne niepubl.). Przy samym
schronisku korzystają z resztek pokarmu pozostawionych na stołach, zmniejszając dystans ucieczki do kilkudziesięciu centymetrów.
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Ryc. 7.25.5. Przebieg zależności zagęszczenia populacji orzechówki
od najistotniejszych zmiennych środowiskowych na poziomie krajobrazowym.
Fig. 7.25.5. Relationship between the Spotted Nutcracker’s population
density and the most significant environmental variables at a landscape level.
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Ryc. 7.25.6. Zmienne siedliskowe istotnie wyjaśniające występowanie orzechówki na poziomie punktu obserwacyjnego. Zależność prawdopodobieństwa występowania od: a – łącznego udziału procentowego świerka i jodły; b – gęstości warstwy podszytu (zależność wykreślona dla średniego udziału świerka i jodły wynoszącego 50%). Punkty – średnia, wąsy – zakres 1 błędu standardowego.
Fig. 7.25.6. Significant environmental predictors of the Spotted Nutcracker’s occurrence at the level of observation point. Relationship between the
probability of occurrence (2) and following factors: a – combined amount of spruce and silver fir (1); b –density of understorey (1) ( relationship
presented for 50% share of spruce and silver fir). Points – mean, whiskers – standard error.

3. Zagrożenia
Brak jest z obszaru polskich Karpat danych jednoznacznie identyfikujących czynniki zagrażające orzechówce.
Potencjalnym zagrożeniem dla gatunku może być ograniczenie bazy pokarmowej. Dotyczy to głównie dostępności leszczyny, która w ramach zabiegów pielęgnacyjnych
może być usuwana z lasów. Tak się stało w przypadku lasu
mieszanego, w którym Stój (1992) stwierdził wyjątkowo
wysokie zagęszczenie orzechówki, a obecnie jest ono
niewielkie w wyniku usunięcia leszczyny (Stój M. – inf.
ustna). Potencjalnie także zmniejszanie się powierzchni
starszych klas wiekowych drzewostanów produkujących
nasiona stanowiące podstawowy pokarm orzechówki
może się przyczyniać do spadku wielkości populacji.

kich jak świerk i buk, lokalnie inne gatunki, jak limba.
Wskazane jest także pozostawienie w lesie jako gatunku
domieszkowego leszczyny, której orzechy mogą być istotnym składnikiem pokarmu orzechówki.

Cel II. Rozpoznanie kluczowych dla ochrony gatunku
elementów jego biologii
Działanie II.1. Poznanie składu pokarmu ptaków dorosłych i piskląt. Należy podjąć badania w celu ustalenia,
jaki jest udział nasion poszczególnych gatunków drzew
w diecie.
Działanie II.2. Poznanie zasobności pokarmowej siedlisk.
Działanie II.3. Poznanie sukcesu lęgowego i przeżywalności w karpackiej populacji orzechówki.

4. Metody ochrony
Cel I. Utrzymanie lub lokalne odtwarzanie siedlisk lęgowych
Działanie I.1. Utrzymanie odpowiedniej struktury siedlisk leśnych. Odpowiednie zapisy w planach urządzenia
lasu karpackich nadleśnictw, gwarantujące niezmniejszanie się powierzchni starszych klas wiekowych drzewostanów z gatunkami produkującymi dużą ilość nasion, ta-
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Płochacz  halny
Prunella collaris
Rafał Bobrek

1. Występowanie
Rozmieszczenie
Europejski zasięg płochacza  halnego Prunella collaris
(Scopoli, 1769) jest nieciągły, co jest odzwierciedleniem
punktowego rozmieszczenia środowisk wysokogórskich
na kontynencie. Gatunek zasiedla pasma górskie południowej i środkowej Europy – od Gór Kantabryjskich i Pirenejów, poprzez Masyw Centralny, Alpy, Apeniny, Sudety i Karpaty, po góry Półwyspu Bałkańskiego (Hagemeijer,
Blair 1997; BirdLife International 2014). W całym paśmie
Karpat, poza stanowiskami polskimi, płochacz  halny
gniazduje obecnie w Rumunii oraz na Słowacji i Ukrainie.
Zdecydowanie najliczniej zasiedlana jest Rumunia, a populacje z pozostałych krajów są niewielkie (Cramp1998;
Ruzicka 2003; BirdLife International 2014, 2015).
Płochacz  halny to gatunek wysokogórski, który
w Polsce gniazduje jedynie w najwyższych partiach Karpat i Sudetów, a w innych regionach kraju notowany bywa
skrajnie rzadko w okresie polęgowym (Tomiałojć, Stawarczyk 2003). W polskich Karpatach najliczniej zasiedla Tatry Wschodnie i Zachodnie (Głowaciński, Profus
1992; Bashta 2005), a skrajnie nieliczne populacje występują jeszcze w masywie Babiej Góry oraz w najwyższych
partiach Bieszczadów Zachodnich (Bocheński 1970,
2003; Hordowski 1999; Bashta 2005; Dyrcz, Mielczarek
2007b). Pojedyncze osobniki sporadycznie notowano
w okresie pozalęgowym także w innych pasmach (Pieniny, Gorce) (Tomiałojć, Stawarczyk 2003; Ciach, Kowalski 2012). W polskiej części Sudetów gniazduje obecnie
wyłącznie w Karkonoszach (Dyrcz, Mielczarek 2007b;
Flousek i in. 2015), które są najbardziej na północ wysuniętym rejonem gniazdowania płochacza  halnego w Europie (Bocheński 2001). Dawniej gatunek ten stwierdza-
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ny był również w Masywie Śnieżnika, skąd ustąpił jako
ptak lęgowy (Tomiałojć, Stawarczyk 2003).
W polskiej części Karpat płochacz  halny charakteryzuje się niewielkim rozpowszechnieniem – w sezonie lęgowym stwierdzony został na 4% pól 10×10 km
(N=253; Ryc. 7.26.1). Jego lokalne występowanie potwierdza także mapa prognozowanych zagęszczeń (Ryc.
7.26.2). W zasiedlonych pasmach występuje powszechniej – w ramach inwentaryzacji PK stwierdzono go na
80% wysokogórskich powierzchni 2×2 km w Tatrach
(N=20) oraz na 4 z 12 głównych połonin bieszczadzkich
(Krzemień, Połonina Wetlińska, Smerek i Halicz). Jego
obecność potwierdzono również w szczytowych partiach
Babiej Góry. Wielkość zasięgu występowania w polskiej
części Karpat oszacowano na podstawie danych projektu
PK na 1990 km2, natomiast powierzchnię obszaru zajmowanego – na 110 km2.
Ograniczone rozmieszczenie płochacza  halnego
w polskich Karpatach związane jest z jego wąską specjalizacją siedliskową – zasiedla on otwarte biotopy stref
subalpejskiej, alpejskiej i subniwalnej (turniowej), głównie obszary otwartych skał oraz wysokogórskie murawy i łąki (Głowaciński, Profus 1992; Dyrcz, Mielczarek
2007b). Jego zasięg wysokościowy obejmuje strefę rozciągającą się od dolnej części piętra połonin w Bieszczadach
Zachodnich po najwyższe tatrzańskie szczyty, a skrajne
miejsca obserwacji lęgowych w wymienionych pasmach
górskich to 1165 i 2499  m n.p.m. Obserwacja dokonana
w Tatrach poniżej górnej granicy lasu (Ciach, Kowalski
2016) dotyczy prawdopodobnie osobnika nielęgowego. W ramach inwentaryzacji PK w Tatrach najniższą
proporcją punktów obserwacyjnych zasiedlonych przez
płochacza  halnego charakteryzował się przedział 1500–
1800  m n.p.m. Wyraźnie częściej zasiedlane były punkty
z przedziału 1800–2100  m n.p.m., a gatunek stwierdzo-

no także w najwyższym przedziale wysokości, choć tam
skontrolowano tylko jeden punkt (Ryc. 7.26.3).
Rozmieszczenie w okresie pozalęgowym w polskiej
części Karpat jest bardzo słabo poznane. Uważa się, że
przynajmniej w łagodniejsze zimy ptaki pozostają w rejonie lęgowisk, przenosząc się w niżej położone partie gór
w następstwie surowych warunków pogodowych (Dyrcz,
Janiga 1997; Cichocki 2000a, 2004). Przypuszczalnie jednak przynajmniej część ptaków odbywa bardziej typowe
wędrówki i przenosi się dalej na południe, opuszczając
tereny lęgowe (Dyrcz, Janiga 1997; Bitušík 2004).

Liczebność
Aktualna wiedza na temat ekologii lęgowej płochacza  halnego wskazuje, że gatunek ten nie tworzy terytorialnych par, lecz żyje w grupach rozrodczych złożonych
z kilku niespokrewnionych ze sobą osobników zajmujących wspólny obszar. W niektórych populacjach takie
grupowe terytoria są bronione przed osobnikami z innych grup, natomiast w innych nie (Davies i in. 1995;
Nakamura 1995, 1998a, b; Heer 1996, 2013). Pomimo

że zjawisko terytorializmu nie zostało dotychczas w warunkach polskich Karpat zbadane u tego gatunku, należy uznać, że bardziej poprawne jest określanie wielkości
populacji płochacza  halnego w osobnikach (ptakach dorosłych, tworzących prawdopodobnie lokalną populację
lęgową), a nie w parach lęgowych, których wyróżnienie
w terenie w zasadzie nie jest możliwe.
Prawie cała krajowa populacja płochacza  halnego
zasiedla Tatry. Liczebność w tym paśmie w latach 1981–
1982 oszacowano na 150–300 par lęgowych, wartość niższą uznając za bardziej prawdopodobną (Głowaciński,
Profus 1992). Natomiast Cichocki (1996) w latach 1993–
1994 stwierdził 359 par. Trudno aktualnie ocenić przydatność tych oszacowań, gdyż uzyskano je metodami opartymi na mapowaniu terytoriów/śpiewających samców,
które z uwagi na specyficzne relacje terytorialne panujące
pomiędzy osobnikami nie mogą w przypadku tego gatunku dawać wiarygodnych wyników. Proste przeliczenie
dotychczasowych ocen wskazywałoby na występowanie
w ostatnich dekadach XX wieku w polskich Tatrach ok.
300–700 osobników. Dane PK z lat 2012–2014, zebrane
metodą niezakładającą występowania terytorialnych,
monogamicznych par, wskazują, że obszary położone

Płochacz  halny Prunella collaris (fot. Tomasz Tańczuk)
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ponad górną granicą lasu w polskich Tatrach zasiedla 920
(400–1600) osobników tego gatunku. Niedostatek danych
oraz tendencja płochaczy  halnych do tworzenia grup
uniemożliwiła bardziej precyzyjną ocenę. Z porównania
dwóch powyższych ocen można więc wnioskować, że populacja tatrzańska jest stabilna, choć nie można wykluczyć wzrostu na przestrzeni ostatnich 20–30 lat. Jednak
do porównania tego należy podejść z dużą ostrożnością,
przynajmniej do czasu zgromadzenia porównawczych
danych o charakterze monitoringowym.
W pozostałych lokalizacjach w polskich Karpatach,
w których spotyka się płochacze  halne, ich liczebność
jest skrajnie niska. W latach 60. XX wieku oceniono, że
w szczytowych partiach Babiej Góry gnieździ się w przybliżeniu kilka do kilkunastu par tego gatunku (Bocheński
1970). Nowsze dane, z lat 2005–2009, podają już tylko

1–3 pary (Ciach 2010). Podczas inwentaryzacji PK z roku
2015 stwierdzono obecność 3–6 dorosłych osobników,
tworzących prawdopodobnie jedną grupę rozrodczą, zasiedlającą północne, podszczytowe partie masywu.
Z kolei w Bieszczadach Zachodnich liczebność oceniano dawniej na nie więcej niż 10 par (Bocheński 1992
za: Dyrcz, Mielczarek 2007b) lub tylko na 1–3 pary
(Głowaciński i in. 1995), a później na 7–10 par (Kunysz
2010). Podczas inwentaryzacji PK w 2015 roku na trzech
stanowiskach (Krzemień, Połonina Wetlińska i Smerek) stwierdzono łącznie obecność 12–18 os. Być może
bieszczadzka populacja jest nieco większa, na co może
wskazywać przygodna obserwacja pochodząca z rejonu Halicza oraz to, że kontrolami objęto tylko obszary,
na których gatunek stwierdzano w przeszłości (ok. 70%
pow. połonin).

Ryc. 7.26.1. Rozmieszczenie płochacza  halnego w okresie lęgowym (lata 2000–2015), w siatce kwadratów 10×10 km.
Fig. 7.26.1. Breeding distribution of the Alpine Accentor (years 2000–2015) in a grid of 10×10 km squares.

Ryc. 7.26.2. Prognozowane zagęszczenie populacji lęgowej płochacza  halnego.
Fig. 7.26.2. Predicted breeding population density of the Alpine Accentor.
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Ponieważ populacje zasiedlające Bieszczady Zachodnie i Babią Górę są skrajnie małe w porównaniu z tatrzańską, całkowitą wielkość populacji lęgowej polskiej części
Karpat można w przybliżeniu utożsamić z tą zamieszkującą Tatry, liczy więc ona 400–1600 osobników. Jest ona
także praktycznie równoważna krajowej populacji, gdyż
ta zasiedlająca Karkonosze szacowana jest na jedynie
9–10 „par” (Flousek i in. 2015).

Zagęszczenie
Na podstawie danych PK pochodzących z 20 powierzchni
próbnych 2×2 km położonych w mozaice siedlisk wysokogórskich w polskich Tatrach (łącznie ok. 5900  ha takich
biotopów) przeciętne zagęszczenie populacji oszacowano
na 1,2 (0,5–2,1) os./10  ha. Wartość ta dobrze koresponduje z zagęszczeniami podawanymi dla słowackiej części
tego pasma (1,0–1,5 os./10  ha; Dyrcz, Janiga 1997) oraz
z wartościami ze szwajcarskich Alp (1,2–1,6 os./10  ha),
natomiast we francuskiej części Pirenejów średnie zagęszczenie było wyższe – 2,6 os./10  ha (Davies i in. 1995).
Na skontrolowanych połoninach bieszczadzkich (ok.
1220  ha terenów otwartych) zagęszczenie w roku 2015
określono na 0,10–0,15 os./10  ha, podobnie ponad granicą lasu na Babiej Górze (ok. 400  ha, tylko część polska)
– na 0,08–0,15 os. /10  ha.
W warunkach polskich Karpat porównawcze wartości uzyskane na niewielkich powierzchniach próbnych
(o wielkości 10–60  ha) pochodzą z górnych partii łąk
alpejskich oraz strefy turni w Tatrach, gdzie zagęszczenia wynosiły odpowiednio 0,5–1,0 i 1,8–1,9 pary/10  ha
(Głowaciński, Profus 1992; Bashta 2005), oraz ze szczytowej partii Babiej Góry, gdzie stwierdzono 0,8 pary/10  ha
(Bashta 2005). Z uwagi na stosowanie różnych metod
oraz inny sposób prezentacji wyników porównanie dawniejszych danych z rezultatami inwentaryzacji PK z lat
2012–2015 jest trudne.

Trend populacji
Trend populacji płochacza  halnego w Polsce (i jednocześnie w polskich Karpatach) nie jest znany. Ogólne
rozmieszczenie tego gatunku w regionie nie wykazuje
większych zmian (Hordowski 1999; Bocheński 2003;
Tomiałojć, Stawarczyk 2003), znacznie mniej wiadomo
jednak o zmianach jego liczebności. Bezpośrednie porównanie oszacowań z lat 80. i 90. XX wieku oraz aktualnej oceny liczebności wskazuje na stabilny lub nieco
wzrostowy trend w polskich Tatrach. Jednak metodyczne

trudności w porównaniu wyników (por. Rozdz. „Liczebność”) oraz niska precyzja aktualnego oszacowania sprawiają, że należy raczej przyjąć, że nie ma obecnie wiarygodnych informacji o trendzie tej największej krajowej
populacji, a tym samym nie można określić trendu w całej polskiej części Karpat. Krótkoterminowy trend krajowy oceniany jest przez niektórych autorów jako spadkowy (Ciach, Kowalski 2012; Chodkiewicz i in. 2015),
jednak jego sformułowanie na podstawie porównania
dawniejszych ocen (których podstawą był cenzus) z późniejszym, przybliżonym oszacowaniem eksperckim nie
wydaje się uzasadnione. Natomiast Dyrcz i Janiga (1997)
oraz Dyrcz i Mielczarek (2007b) sugerują, że tatrzańska
populacja podlega z roku na rok silnym fluktuacjom, jednak nie podają bliższych szczegółów. Dane o populacji
babiogórskiej i bieszczadzkiej są jeszcze bardziej skąpe,
chociaż fakt, że utrzymują się one prawdopodobnie od
wielu dziesięcioleci (Hordowski 1999; Bocheński 2003),
może wskazywać, że w długiej skali czasu ich trend jest
ustabilizowany. Podsumowując: bez rozpoznania trendu
populacji zasiedlającej Tatry (optymalnie – wdrożenia jej
regularnego monitoringu) wiarygodna ocena zmian karpackiej (i tym samym krajowej) populacji płochacza  halnego pozostanie niemożliwa.
Europejska populacja płochacza  halnego była dotychczas uznawana za stabilną (BirdLife International
2004), choć najbardziej aktualne opracowanie określa
krótkoterminowy trend jako niepewny (BirdLife International 2015).

Ocena stanu rozpoznania
Rozmieszczenie płochacza  halnego w polskich Karpatach w okresie lęgowym można obecnie uznać za dobrze
rozpoznane, natomiast w okresie pozalęgowym rozpoznane jest ono słabo. Wiedza o wielkości populacji jest
na średnim poziomie. Kluczowy na to wpływ ma poziom rozpoznania populacji tatrzańskiej, który pozostaje niewystarczający, gdyż starsze oszacowania uzyskano
metodami nieprzystosowanymi do biologii gatunku,
natomiast to aktualne, uzyskane w ramach inwentaryzacji PK, cechuje się niską precyzją. Nadal istnieje więc
potrzeba przeprowadzenia inwentaryzacji, która dałaby
wiarygodne i precyzyjne oszacowanie wielkości populacji zamieszkującej Tatry. Trend populacyjny również
rozpoznany jest słabo. Wymagania siedliskowe gatunku
w okresie lęgowym zbadane są w stopniu zadowalającym, z wyjątkiem populacji bieszczadzkiej. Natomiast
wiedza o preferencjach siedliskowych w okresie pozalęgowym jest uboga. Również zagadnienia biologii lęgowej
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i ekologii płochacza  halnego są w warunkach polskich
Karpat rozpoznane w stopniu niewystarczającym i pilnie
wymagają uzupełnienia. W szczególności istotne byłoby
poznanie fenologii gniazdowania, relacji terytorialnych
panujących pomiędzy osobnikami (w tym potwierdzenie, czy w warunkach karpackich istnieje obrona granic
terytoriów, czy też nie), a także zbadanie, czy wszystkie
osobniki dorosłe uczestniczą w rozrodzie (tworzą populację lęgową), czy też istnieje frakcja ptaków nielęgowych.
Interesujące byłoby także rozpoznanie wpływu presji turystycznej i zmian klimatycznych na ten wysokogórski
gatunek oraz określenie poziomu łączności genetycznej
w Karpatach, zwłaszcza niewielkich populacji z Babiej
Góry i Bieszczadów z populacjami większymi.

2. Wybiórczość siedliskowa
Płochacz  halny w całym swym areale jest typowo wysokogórskim (eualpejskim) elementem, gniazdującym prawie
wyłącznie pomiędzy górną linią zasięgu występowania
lasów a granicą wiecznych śniegów, na górskich zbo-

czach o różnym nachyleniu, pokrytych alpejskimi łąkami
i urozmaiconych różnorodnymi formacjami skalnymi,
a unikającym krzewiastych zarośli i drzew (Davies i in.
1995; Nakamura 1995, 1998a; Heer 1996; Cramp 1998).
Kluczowymi czynnikami warunkującymi jego występowanie są obecność powierzchni skalistych, położonych
ponad górną granicą lasu – skalnych ścian i wychodni,
skalistych zboczy, żlebów, rumowisk, głazowisk, piargów
itp., które tworzą odpowiednie warunki do umiejscowienia gniazda, oraz towarzyszących im terenów pokrytych
niską roślinnością (głównie alpejskich łąk i muraw), które
są wykorzystywane jako zasobne żerowiska (Nakamura
1995; Heer 1996). W polskiej części Karpat lęgowiska płochaczy  halnych obejmują ekosystemy otwarte położone
ponad górną granicą lasu, w piętrach subalpejskim, alpejskim i subniwalnym (Bocheński 2001; Dyrcz, Mielczarek
2007b). Szczególnie chętnie zasiedlane są obszary położone najwyżej – strefa otwartych skał i wysokogórskich
muraw i łąk (Głowaciński, Profus 1992; Bocheński 2001;
Bashta 2005), choć jeśli dogodny biotop skalny i murawy
występują niżej (nawet w pobliżu granicy lasu), to czasami również one mogą być przez ten gatunek wykorzystywane (Bobrek  R. – dane niepubl. z Tatr Zachodnich).

Płochacz halny zasiedla nawet tak ekstremalne biotopy jak te występujące w piętrze turniowym Tatr Wysokich, będąc jednym z najwyżej
gniazdujących ptaków w naszym kraju (fot. Tomasz Wilk).
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Płochacz  halny unika obszarów zakrzewionych (np. zarośli kosodrzewiny), charakterystycznych dla niższej strefy
biotopów wysokogórskich w Karpatach (Głowaciński,
Profus 1992; Bocheński 2001; Tomiałojć, Stawarczyk
2003). Podobne preferencje stwierdzono w słowackiej
części tych gór, gdzie gatunek ten zasiedla skaliste górskie
zbocza, strome urwiska i trawiaste murawy urozmaicone
skałami, położone powyżej granicy lasu, głównie w piętrze alpejskim i subniwalnym (Janiga, Romanová 1996;
Bitušík 2004; Janiga, Novotná 2006).
Najniżej w polskich Karpatach płochacze  halne
gniazdują w Bieszczadach Zachodnich, gdzie obserwowano je na wysokości od 1165 do 1346  m n.p.m. Zajmują tu zwykle szczytowe partie połonin, gdzie trawiastym
zbiorowiskom towarzyszą wychodnie i rumowiska skalne, choć biotopy skalne mogą zajmować niewielkie powierzchnie (Hordowski 1999; dane PK). Na Babiej Górze
kluczowy dla tego gatunku jest obszar piętra alpejskiego, gdzie większość obserwacji grupuje się w podszczytowych partiach masywu (na wysokości 1630–1725  m
n.p.m.), po jego północnej stronie, obfitującej w skalne wychodnie, obrywy i rumowiska, tworzące mozaikę z wysokogórskimi murawami (dane PK; Bobrek R.
– dane niepubl.). Potwierdza to wcześniejsze obserwacje
Bocheńskiego (1970, 2003) i Bashty (2005), którzy notowali te ptaki wyłącznie w szczytowych rejonach Babiej
Góry. W polskich Tatrach, według Głowacińskiego i Profusa (1992) oraz Bashty (2005), płochacz  halny występu-

przedział wysokości [m n.p.m.] (3)

Ryc. 7.26.3. Rozmieszczenie wysokościowe płochacza  halnego
w polskich Tatrach: (1) – procentowy udział punktów obserwacyjnych zasiedlonych przez gatunek (słupki); (2) – liczba skontrolowanych punktów obserwacyjnych (punkty).
Fig. 7.26.3. Altitudinal distribution of the Alpine Accentor in Polish Tatra
Mountains: (1) – percentage of survey points occupied by the species;
(2) – number of observation points (dots); (3) – altitude (mamsl).

je już w dolnej strefie łąk alpejskich, porośniętych kępami kosodrzewiny, ale jest tam bardzo nieliczny. Częstszy
jest w wyższych partiach tych łąk, którym towarzyszą
powierzchnie osuwisk skalnych i rumoszu, a preferuje
piętro subniwalne (turniowe), gdzie w biotopie skalnym
jest najliczniejszym ptakiem lęgowym. W tym paśmie gatunek podawany był w zakresie wysokości 1550–2250  m
n.p.m. (Cichocki 1996), z optimum na ok. 2000  m
n.p.m. (Głowaciński, Profus 1992), najprawdopodobniej
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Ryc. 7.26.4. Zmienne siedliskowe istotnie wyjaśniające występowanie płochacz  halnego na poziomie punktu obserwacyjnego, w polskich
Tatrach. Zależność liczebności od: (a) – powierzchni nieporośniętych roślinnością skał (zmienna wyskalowana), (b) – średniej wysokości
roślinności zielnej (zmienna wyskalowana). Linia ciągła – średnia liczebność, linie przerywane – 95-procentowe przedziały ufności.
Fig. 7.26.4. Significant environmental predictors of the Alpine Accentor’s occurrence at the level of observation point in Polish Tatra Mountains.
Relationship between the abundance (2) and following factors: (a) area of rocks not covered by vegetation (1 – variable standardized); (b) – mean
height of the vegetation (1 – variable standardized). Continuous line – predicted, mean probability of occurrence, dashed line – 95% confidence
intervals of the mean value.
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spadek dopasowania modelu (1)

Ryc. 7.26.5. Ważność najistotniejszych zmiennych środowiskowych
w modelu opisującym przestrzenne zróżnicowanie zagęszczenia
populacji płochacza  halnego na poziomie krajobrazowym.
Fig. 7.26.5. Importance of the most significant environmental variables
in a model describing the spatial variation of the Alpine Accentor’s population density at a landscape level; (1) – decrease of the model fit.

Ryc. 7.26.6. Przebieg zależności zagęszczenia populacji płochacza  halnego od najistotniejszych zmiennych środowiskowych na
poziomie krajobrazowym.
Fig. 7.26.6. Relationship between the Alpine Accentor’s population
density and the most significant environmental variables at a landscape level.

jednak sięga on do najwyższych szczytów. Wskazuje na to
stwierdzenie śpiewających ptaków na wysokości 2499  m
n.p.m. (Bobrek 2015) oraz obserwacja na wysokości
przekraczającej 2300  m n.p.m., dokonana w ramach inwentaryzacji PK (Ryc. 7.26.3). W słowackiej części Tatr
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płochacz  halny występuje do wysokości 2600  m n.p.m.,
osiągając optimum w przedziale 1800–2300  m n.p.m.
(Mošansky 1974, za: Głowaciński, Profus 1992). Najniższe aktualne stwierdzenia w polskich Tatrach pochodzą
ze skał Zawratu Kasprowego (ok. 1500  m n.p.m.), gdzie
obserwowano ptaki, których zachowanie wskazywało na
prawdopodobne gniazdowanie (Stępniewski K., Bobrek
R. – dane niepubl.).
W ramach inwentaryzacji PK stwierdzono, że
w polskiej części Karpat liczebność płochacza  halnego
ma istotny związek z proporcją powierzchni w otoczeniu
punktu obserwacyjnego, zajętą przez nagie skały – ptak
ten jest liczniejszy tam, gdzie udział skał jest większy
(Ryc. 7.26.4a). Ponadto liczebność gatunku jest niższa
w miejscach o wyższej roślinności zielnej (Ryc. 7.26.4b).
Nie stwierdzono istotnego wpływu pozostałych badanych
zmiennych (Zał. 4). W skali krajobrazu stwierdzono wyraźny pozytywny związek zagęszczeń lęgowych z wysokimi wartościami deniwelacji i wysokości bezwzględnej
(Ryc. 7.26.5 i 7.26.6), typowymi dla wysokich położeń
górskich. Najważniejszym czynnikiem wyjaśniającym
okazała się ekspozycja – płochacze  halne stwierdzano
głównie na powierzchniach 2×2 km o wystawie północnej (Ryc. 7.26.6), co jednak może nie oddawać rzeczywistych preferencji tego wyspecjalizowanego gatunku z powodu znacznego zróżnicowania ekspozycji w obrębie
powierzchni położonych w najwyższych partiach gór.
Znacznie mniej wiadomo o preferencjach siedliskowych w okresie pozalęgowym. Uważa się, że większość
ptaków pozostaje w pobliżu lęgowisk lub odbywa jedynie
bliskie wędrówki wysokościowe, przenosząc się w niższe
położenia, w tym nierzadko w pobliże ludzkich siedzib.
Natomiast jedynie niewielka część ptaków przenosi się
na niziny, gdzie zajmuje biotopy skaliste i zakrzewione
(Martí 1988; Davies i in. 1995; Heer 1996; Dyrcz, Janiga
1997; Cramp 1998). Jednak w odniesieniu do krajowej
populacji nie ma wyników szczegółowych badań w tym
zakresie. Dostępne są tylko ogólnikowe informacje, np.
Cichocki (2000, 2004) podaje, że po lęgach ptaki pozostają zasadniczo w pobliżu lęgowisk, przenosząc się jedynie w miejsca zasobne pokarmowo, w tym zbliżają się
do ludzkich siedzib, a zimę mogą spędzać także chroniąc
się wśród drzew w pobliżu górnej granicy lasu. Należy
jednak zaznaczyć, że zimowych obserwacji tego gatunku jest w Polsce niewiele (Cichocki 2000a; Tomiałojć,
Stawarczyk 2003). Z kolei Bitušík (2004) twierdzi, że
większa część populacji zamieszkującej słowacką część
Karpat przenosi się w okresie polęgowym w niższe położenia, w rejon podnóży gór i na niziny, gdzie ptaki
wykorzystują różnorodne formy otwartych powierzchni

skał (w tym kamieniołomy), a także ściany budynków.
Podobnie uważają Dyrcz i Janiga (1997), według których
w bezśnieżne zimy pewna frakcja ptaków pozostaje na
lęgowiskach, a inne stają się migrantami wysokościowymi. O zdolności do dalszych wędrówek świadczy fakt
zimowania ptaków w południowej Francji, w biotopie
skalnym oddalonym o 170 km od najbliższych lęgowisk
(Henry 2011). W hiszpańskich górach Sierra Nevada jesienią najwięcej płochaczy  halnych notowano na obszarach kamienistych (46% osobników) i na skałach (24%),
natomiast zimą – na terenach zakrzewionych w niższych
położeniach górskich (81%) oraz na obszarach zurbanizowanych (18%) (Martín-Vivaldi i in. 1995).
W warunkach krajowych nie ma danych o wielkości
rewirów płochacza  halnego. Najlepiej pod tym względem zbadane są populacje zamieszkujące szwajcarskie
Alpy (Heer 1996, 2013), francuską część Pirenejów (Davies i in. 1995) i góry Japonii (Nakamura 1995, 1998a, b).
Ponieważ płochacz  halny nie tworzy socjalnych par, ale
liczące po kilka osobników grupy rozrodcze, jako terytorium najlepiej traktować obszar zajmowany wspólnie
przez jedną grupę. Takie grupowe terytorium powstaje
z połączenia (zwykle pokrywających się prawie zupełnie)
terytoriów osobniczych wszystkich samców tworzących
grupę, a w jego obrębie osiedlają się samice. Wykorzystywany przez ptaki obszar ma zróżnicowaną powierzchnię,
ale jak na tej wielkości ptaka wróblowego, zwykle dość
dużą – od 4 do nawet 38  ha, w tym średnio – w Alpach
7,7  ha (Heer 1996), w Pirenejach 18,2  ha (Davies i in.
1995), a w górach Japonii 22,1  ha (Nakamura 1995).
Stwierdzono, że wpływ na wielkość terytorium grupowego mają m.in. intensywność agresywnych interakcji
z sąsiednimi grupami i struktura siedliska, nie wykazano
natomiast wpływu liczby osobników tworzących grupę
(Davies i in. 1995; Nakamura 1995; Heer 1996). Również
samice tworzą indywidualne, wyłączne terytoria w obrębie obszaru wykorzystywanego przez grupę, ale ograniczone to jest zasadniczo do okresu budowy gniazda
i składania jaj. Wielkość osobniczego terytorium samicy
jest zwykle znacznie mniejsza niż w przypadku samca
i ogranicza się ono najczęściej do otoczenia gniazda –
zwykle 0,5–5  ha, choć w populacjach, w których nie występuje aktywna obrona granic, wielkość takiego obszaru
może dochodzić nawet do 30  ha (Davies i in. 1995; Nakamura 1995, 1998a, b; Heer 1996, 2013). Przy dobrych
warunkach pogodowych i pokarmowych ptaki dorosłe
poszukują pokarmu zwykle w bliskim otoczeniu gniazda,
jednak w przypadku ich pogorszenia mogą poszerzyć ten
obszar nawet do ponad 500  m od gniazda (Dyrcz 1976;
Davies i in. 1995).

3. Zagrożenia
Występowanie płochacza  halnego jako lęgowego elementu awifauny obecnie nie wydaje się w skali polskich Karpat zagrożone, co jest zbieżne z aktualną oceną statusu
zagrożenia tego gatunku w skali Europy (BirdLife International 2015). Mimo że trend liczebności w regionie jest
słabo poznany, to jednak stosunkowo wysoka liczebność
populacji tatrzańskiej w połączeniu z położeniem w obszarze o wysokim reżimie ochronnym pozwala przypuszczać, że ryzyko spadku liczebnego zagrażającego trwałości populacji jest w najbliższej przyszłości niewielkie.
Wyraźnie inna jest natomiast sytuacja pozostałych populacji – bieszczadzkiej, a przede wszystkim babiogórskiej.
Ich długofalowe przetrwanie jest znacznie mniej pewne,
gdyż są to populacje o szczątkowej liczebności, aczkolwiek trwale zasiedlające te pasma od wielu dziesiątków
lat (Hordowski 1999; Bocheński 2003). Być może o ich
trwałości decyduje utrzymywanie łączności i wymiana
osobników np. z populacją tatrzańską, ale nie ma szczegółowych badań to potwierdzających.
Spośród naturalnych czynników istotny wpływ na
biologię płochaczy  halnych mają zmienne warunki pogodowe panujące na lęgowiskach (Davies i in. 1995; Nakamura 1995; Heer 1996; Henry 2011). Niektóre źródła
sugerują nawet, że mogą być one przyczyną krótkoterminowych fluktuacji liczebności u tego gatunku (BirdLife
International 2015). Jednak w Pirenejach nie wykazano
istotnego wpływu warunków pogodowych na efektywność gniazdowania – samice potrafiły wykarmić swoje
potomstwo nawet w razie wystąpienia obfitych opadów
śniegu w okresie karmienia piskląt, gdyż mimo obecności
pokrywy śnieżnej były one w stanie zdobyć wystarczającą ilość pokarmu i utorować sobie drogę do zasypanych
gniazd (Davies i in 1995). Wskazuje to na znakomite przystosowanie płochaczy  halnych do ekstremalnych warunków panujących w wysokich górach. Główne, rzeczywiste
i potencjalne zagrożenia dla tego gatunku zidentyfikowane w warunkach polskich Karpat omówiono poniżej.

Intensyfikacja turystyki górskiej
Prawdopodobnym zagrożeniem na wszystkich lęgowiskach jest intensywna górska turystyka piesza oraz wspinaczkowa w biotopach zasiedlanych przez ten gatunek
(Tatry, Bieszczady, Babia Góra). Rejony te są z jednej
strony powierzchniowo bardzo ograniczone (szczególnie
na Babiej Górze), a z drugiej – poddane presji masowej
turystyki, gdyż należą do miejsc najchętniej odwiedzanych przez turystów (Pasierbek i in. 2006; Partyka 2010).
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Wysoka aktywność ludzi w biotopach lęgowych może
potencjalnie ograniczać sukces reprodukcyjny płochacza  halnego, modyfikować jego rozmieszczenie, a w połączeniu z rozwojem towarzyszącej infrastruktury – negatywnie wpływać również na siedliska gatunku (Pasierbek
i in. 2006; Ciach, Kowalski 2012). Nie ma niestety badań
oceniających wpływ masowej turystyki górskiej na płochacze  halne. Bezpośrednie oddziaływanie turystów może
w przypadku tego gatunku mieć mniejsze znaczenie, gdyż
znany jest on ze swej niepłochliwości (Dyrcz 1976; Cichocki 1996). Z drugiej strony wykazano, że wysiadująca
samica intensywnie reaguje na obecność człowieka przy
gnieździe (Barash 1975). Nie jest również znany wpływ
synantropizacji w miejscach dokarmiania przez turystów
na kondycję ptaków, a szczególnie oddziaływanie na ptaki
dorosłe (i w konsekwencji także na pisklęta) spożywania
resztek pozostawianej żywności (Dyrcz, Janiga 1997).
Pamiętać należy również o pośrednim wpływie różnych
form wypoczynku w górach – wykazano na przykład, że
infrastruktura narciarska negatywnie oddziałuje na zasiedlające stoki narciarskie zespoły ptaków wysokogórskich i będące ich pokarmem bezkręgowce (Rolando i in.
2007; Caprio i in. 2014), choć w warunkach polskich Karpat rozwój infrastruktury narciarskiej stanowi dla płochacza  halnego raczej niewielkie zagrożenie, ze względu na
usytuowanie jego lęgowisk w parkach narodowych.

Zmniejszenie areału i jakości siedlisk lęgowych
Występowanie płochacza  halnego w polskich Karpatach
ograniczone jest do zaledwie kilku obszarów wysokogórskich. Tego rodzaju ekosystemy są w regionie prawie
w całości objęte ochroną jako parki narodowe lub rezerwaty przyrody. Jednak potencjalnym zagrożeniem dla
nich mogą być postępujące zmiany klimatyczne, których
skutki, jakkolwiek obecnie jeszcze słabo poznane i niejednoznaczne, wydają się być szczególnie poważne w odniesieniu do różnorodnych aspektów ekologii organizmów
zamieszkujących najwyższe partie gór (Parmesan 2006;
Chamberlain, Pearce-Higgins 2013). Jedną z potencjalnych konsekwencji zmian klimatycznych może być zmiana zasięgu pięter roślinnych w górach (np. Kullmann
2002; Cannone i in. 2007), co stanowi zagrożenie dla gatunków wysokogórskich (Sekercioglu i in. 2008, Chamberlain i in. 2013; Melendez, Laiolo 2014). Podniesienie
górnej granicy lasu (i granic wyżej położonych pięter)
może bowiem spowodować zmniejszenie powierzchni
dostępnych gatunkowi siedlisk lęgowych (Maggini i in.
2011; Melendez, Laiolo 2014). Dodatkowym procesem,
mogącym prawdopodobnie wywołać analogiczny efekt,
jest zjawisko podnoszenia się granicy lasu w wyniku
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sukcesji wtórnej, co przypomina swym charakterem potencjalne skutki zmian klimatycznych. Jest ono obecnie
obserwowane głównie w Bieszczadach Zachodnich, gdyż
aktualny zasięg ekosystemów wysokogórskich w tym
paśmie został częściowo ukształtowany przez dawną gospodarkę, szczególnie pasterską, której obecnie już się nie
prowadzi (Kucharzyk, Augustyn 2008; Winnicki, Zemanek 2009; Durak i in. 2013). Jednak wpływ tego procesu
na całą karpacką populację płochacza  halnego wydaje się
nieistotny, z uwagi na to, że polską część Bieszczadów zasiedla niewielka liczba tych ptaków.
Z uwagi na niedostatek wiedzy o wybiórczości siedliskowej w okresie pozalęgowym bardzo trudno ocenić,
czy powierzchnia lub jakość biotopów wykorzystywanych w tym okresie stanowi istotny czynnik limitujący
populację z polskich Karpat.

Izolacja stanowisk
Możliwe, że ptaki zamieszkujące Babią Górę oraz bieszczadzkie połoniny, z racji przestrzennej izolacji i bardzo
niewielkiej liczebności, są narażone na negatywne skutki
niskiego poziomu zmienności genetycznej (por. Frankham 2005). Ponieważ jednak stopień ich genetycznej
łączności i ewentualna wymiana osobników z większymi
populacjami (np. tatrzańską) oraz poziom zmienności
genetycznej nie są znane, trudno aktualnie ocenić istotność tego zagrożenia.

Drapieżnictwo ssaków w okresie pozalęgowym
Z uwagi na to, że płochacze  halne w okresie polęgowym
zbliżają się do ludzkich siedzib, niektóre źródła sugerują,
że drapieżniki związane z tymi miejscami (głównie koty
domowe) mogą być zagrożeniem powodującym spadek
liczebności (Dyrcz, Janiga 1997; BirdLife International
2015). W warunkach polskich Karpat nie zostało to jednak jak dotąd stwierdzone. Wydaje się więc, że zagrożenie
to, o ile występuje w regionie, najbardziej prawdopodobne jest w odniesieniu do skrajnie nielicznych populacji
pozatatrzańskich.

4. Metody ochrony
W odniesieniu do populacji płochacza  halnego zamieszkującej polskie Karpaty nie ma potrzeby wdrażania znaczącej liczby dedykowanych działań ochronnych, choć
należy pamiętać, że z uwagi na przywiązanie do biotopów wysokogórskich gatunek ten powinien być trakto-

Jednym z podstawowych zagrożeń dla przyrody najwyższych partii gór jest masowa turystyka. Świnica, Tatry (fot. Rafał Bobrek)

wany jako narażony, szczególnie w obliczu potencjalnych
konsekwencji zmian klimatycznych (Parmesan 2006;
Chamberlain i in. 2013). Niemniej jednak konieczne wydaje się wdrożenie działań zmniejszających negatywne
skutki presji turystycznej w najwyższych partiach gór,
co jest istotne zarówno z uwagi na ten gatunek, jak i całość przyrody tego ograniczonego przestrzennie obszaru.
Poza tym pilne jest wprowadzenie systemu regularnego
monitoringu populacji płochacza  halnego we wszystkich
lokalizacjach, gdzie występuje.
Główne cele i działania zabezpieczające status
ochronny płochacza  halnego w polskiej części Karpat
przedstawiono poniżej.

Cel I. Poznanie wpływu masowej turystyki na kondycję gatunku i ograniczenie jej negatywnych skutków
w najwyższych partiach gór
Działanie I.1. Zbadanie wpływu presji turystycznej na
płochacze  halne w okresie gniazdowania oraz w okresie
po zakończeniu lęgów, kiedy przebywają one jeszcze na
obszarze lęgowisk, a presja turystyczna jest najbardziej
nasilona.
Działanie I.2. Wprowadzanie rozwiązań ograniczających nasilony, negatywny wpływ turystów, wspinaczy
i narciarzy na przyrodę strefy wysokogórskiej. Wprowadzanie dziennych limitów wejść, przestrzenne i czasowe
ograniczanie wstępu w miejsca szczególnie cenne lub
wrażliwe, kanalizacja ruchu turystycznego i utrzymywanie infrastruktury towarzyszącej szlakom we właściwym

stanie technicznym, edukacja i nadzór służb parków nad
osobami odwiedzającymi (zob. Pasierbek i in. 2006; Winnicki, Zemanek 2009; Ciapała i in. 2010).
Działanie I.3. Nierozbudowywanie infrastruktury turystycznej (w tym narciarskiej) w miejscach występowania
płochacza  halnego w sposób szkodzący gatunkowi – degradujący siedlisko lub zmniejszający jego powierzchnię,
zwiększający penetrację terenu i natężenie ruchu turystycznego, powodujący gromadzenie się turystów, przyczyniający się do synantropizacji lokalnie występujących
osobników itp.

Cel II. Poznanie liczebności i trendów zmian populacji
płochacza  halnego w polskiej części Karpat
Działanie II.1. Przeprowadzenie inwentaryzacji pozwalającej na wiarygodną i możliwie precyzyjną ocenę
wielkości populacji zasiedlającej polską część Tatr oraz
wdrożenie systemu stałego monitoringu jej liczebności
i rozmieszczenia.
Działanie II.2. Wdrożenie systemu stałego monitoringu
liczebności populacji babiogórskiej i bieszczadzkiej.

Cel III. Poznanie stanu i tendencji zmian siedlisk lęgowych gatunku
Działanie III.1. Wdrożenie lub kontynuacja monitoringu jakości biotopów lęgowych płochacza  halnego w obliczu postępujących zmian klimatycznych, we wszystkich
rejonach jego występowania w polskich Karpatach.
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Siwerniak
Anthus spinoletta
Rafał Bobrek

1. Występowanie
Rozmieszczenie
Siwerniak Anthus spinoletta (Linnaeus, 1758) zasiedla
w Europie główne pasma górskie południowej i środkowej części kontynentu – od Gór Kantabryjskich i Pirenejów, poprzez Masyw Centralny, Alpy, Apeniny, Sudety
i Karpaty, po góry środkowej części Półwyspu Bałkańskiego (Hagemeijer, Blair 1997; BirdLife International
2012). W Karpatach gniazduje najliczniej w południowej
i wschodniej części pasma, przede wszystkim w Rumunii, mniej licznie na Ukrainie, a znacznie mniejsze populacje zamieszkują zachodnią część tych gór – na terenie
Polski, Słowacji oraz Czech (Cramp 1998; Ruzicka 2003;
BirdLife International 2012, 2015). W Polsce największa populacja zasiedla Karpaty, gdzie jest to bardzo nielicznie, ale regularnie lęgowy i przelotny przedstawiciel
awifauny wyższych pasm górskich (Tomiałojć, Stawarczyk 2003; Dyrcz i in. 2007). Występuje lokalnie, w kilku
regionach – najliczniejszy jest w Tatrach (Wschodnich
i Zachodnich; Głowaciński, Profus 1992; Bashta 2005),
a mniej liczny jest w Bieszczadach Zachodnich (Hordowski 1999), Beskidzie Śląskim i Żywieckim (wraz z masywami Babiej Góry i Pilska; Faber 1992; Bocheński 1970;
2003), Gorcach (Armatys 2002) oraz w Beskidzie Wyspowym (Kajtoch, Piestrzyńska-Kajtoch 2005a). Możliwe, choć ostatnio niepotwierdzone, jest gniazdowanie
pojedynczych par w Beskidzie Sądeckim i Małych Pieninach (Kajtoch, Piestrzyńska-Kajtoch 2005a; Kajtoch
Ł. – dane niepubl.; dane PK). Poza Karpatami siwerniak występuje jeszcze tylko w Sudetach, gdzie gniazduje w Karkonoszach, Górach Izerskich oraz w Masywie
Śnieżnika, a dawniej stwierdzany był także w Górach
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Bystrzyckich i Stołowych (Tomiałojć, Stawarczyk 2003;
Dyrcz i in. 2007).
W polskiej części Karpat siwerniak charakteryzuje
się niewielkim rozpowszechnieniem – w sezonie lęgowym stwierdzony został na 8% pól 10×10 km (N=253;
Ryc. 7.27.1), położonych w najwyższych pasmach górskich. Jego lokalne występowanie potwierdza także mapa
prognozowanych zagęszczeń (Ryc. 7.27.2). W niektórych regionach świergotek ten występuje powszechniej
– w ramach inwentaryzacji PK stwierdzono go w Tatrach
na wszystkich zbadanych wysokogórskich powierzchniach 2×2 km (N=20), a w Bieszczadach Zachodnich
– na wszystkich 12 skontrolowanych połoninach. Poza
tym w ramach inwentaryzacji PK wykazano go także
w szczytowych partiach Babiej Góry i Pilska w Beskidzie Żywieckim oraz Skrzycznego w Beskidzie Śląskim,
a większość pozostałych rejonów występowania gatunku
nie była kontrolowana. Wielkość zasięgu występowania
w polskiej części Karpat oszacowano na podstawie danych projektu PK na 3610 km2, natomiast powierzchnię
obszaru zajmowanego – na 436 km2.
Rozmieszczenie siwerniaka związane jest głównie
z jego wąską specjalizacją siedliskową. W polskich Karpatach zasiedla on przede wszystkim obszary położone
ponad górną granicą lasu, głównie piętro subalpejskie
i alpejskie, oraz leżące w piętrach reglowych, wyżej położone tereny otwarte (hale, polany, górskie łąki). Zasięg
wysokościowy tego świergotka obejmuje strefę od ok.
790  m n.p.m. (hale Beskidu Śląskiego) po wysokogórskie
tereny położone do wysokości ponad 2100  m n.p.m. w Tatrach. W ramach inwentaryzacji PK siwerniaka w biotopach wysokogórskich Tatr stwierdzono najniżej na wys.
1380  m n.p.m., a najwyżej – 2130  m n.p.m. Proporcja
zasiedlonych punktów rosła systematycznie w zakresie
1400–1700  m n.p.m., by najwyższe wartości osiągnąć
w przedziale 1700–2100  m n.p.m. (Ryc. 7.27.3a). W ana-

logicznych biotopach na Babiej Górze i Pilsku siwerniaka
stwierdzano w punktach położonych na wysokościach
odpowiednio 1435–1680 i 1320–1460  m n.p.m. Z kolei
na połoninach w Bieszczadach gatunek ten w ramach inwentaryzacji PK stwierdzono najniżej na wys. 1060, a najwyżej – 1315  m n.p.m. W przedziale 1050–1150  m n.p.m.
proporcja zasiedlonych punktów była najniższa, rosła wyraźnie w zakresie 1150–1250 m, a powyżej tej wysokości
zasiedlone były już wszystkie punkty (Ryc. 7.27.3b).
W okresie polęgowym siwerniak opuszcza rejony
górskie i przenosi się w doliny lub migruje na dalej położone zimowiska do zachodniej lub południowej Europy
lub nawet do północnej Afryki (Biber 1997). Populacja
z polskiej części Karpat w większości migruje poza granice regionu, choć przelot jest słabo zauważalny i nie są poznane trasy wędrówek ani położenie zimowisk, a aktualna
wiedza (Czerwiński 2000; Tomiałojć, Stawarczyk 2003)
ma charakter ogólnikowy. W okresie zimowym w polskiej
części Karpat gatunek nie był dawniej w ogóle stwierdzany (Czerwiński 2000), a obecnie notowany jest bardzo
rzadko i nielicznie, np. w latach 2012–2016 w styczniu
i lutym w liczbie 1–4 os. nad Dunajcem, na Pogórzu Rożnowskim (Król W. i in. – dane niepubl.). W niżowej części

kraju zimą spotykany dość rzadko (Tomiałojć, Stawarczyk 2003), choć jak wskazuje Orłowski (2006), może to
być efekt braku ukierunkowanych badań.

Liczebność
Trzon krajowej populacji siwerniaka zasiedla Tatry. Liczebność w biotopach położonych ponad górną granicą
lasu w latach 1981–1982 oszacowano tu na 2000–2500 par
lęgowych (Głowaciński, Profus 1992). Dane PK wskazują, że obszar ten zasiedla obecnie 1580 (1320–1870) par
lęgowych. Niejasny jest status nielicznych obserwacji pochodzących z tatrzańskich polan reglowych i nie wiadomo, czy biotop ten jest miejscem lęgów siwerniaka w tym
paśmie górskim.
W Bieszczadach liczebność w latach 90. XX wieku
oceniano na 50–100 par (Głowaciński i in. 1995). W ramach projektu PK oszacowano, że 12 głównych połonin
(Smerek, Połonina Wetlińska, Caryńska i Bukowska,
Bukowe Berdo, Szeroki Wierch, Tarnica, Halicz, Rozsypaniec, Kopa Bukowska, Kińczyk Bukowski oraz Krzemień – łącznie ok. 1760  ha po stronie polskiej) zasiedla

Siwerniak Anthus spinoletta (fot. Tomasz Skorupka)
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aktualnie 360 (260–480) par. Liczebność na pozostałych,
rozproszonych stanowiskach w Bieszczadach (pozostałe
fragmenty połonin, a być może także wyżej położone
śródleśne polany) nie jest znana, przypuszczalnie jest
jednak marginalna w odniesieniu do populacji z głównych połonin.
W strefie subalpejskiej i alpejskiej Babiej Góry liczebność w latach 60. XX wieku oceniono w przybliżeniu na
kilkadziesiąt par (Bocheński 1970), w latach 1990–1993
na ok. 50 par (Faber 1992), a w latach 2005–2009 na 3–5
par (Ciach 2010a), co jednak jest najprawdopodobniej
wynikiem zaniżonym. Inwentaryzacja PK wykazała po
polskiej stronie granicy (na pow. ok. 400  ha) obecność 80
(40–130) par lęgowych. W masywie Pilska w latach 1990–
1993 (Faber 1992, 2000) liczebność oszacowano na 20–25
par, a znaczna część stwierdzeń dotyczyła obszaru poni-

żej granicy lasu (polany reglowe). W ramach inwentaryzacji PK liczebność w piętrze subalpejskim tego masywu,
po polskiej stronie granicy (pow. ok. 60  ha), oszacowano
na 16 (10–23) par. W pozostałych, rozproszonych lokalizacjach w Beskidzie Żywieckim oraz Beskidzie Śląskim
inwentaryzacja wykazała na początku lat 90. XX wieku
obecność odpowiednio 28–41 i 11–17 par (Faber 1992).
W nowszych badaniach dla Beskidu Żywieckiego (łącznie z Pilskiem, ale bez Babiej Góry) liczebność w 2008
roku określono na 21–25 par (Ciach 2010b), a dla Beskidu Śląskiego w latach 2000–2004 na 20–25 par (Król
2010). W tym drugim regionie w ramach inwentaryzacji
PK na Skrzycznem stwierdzono 5–10 par, a pozostałych
lokalizacji w tym paśmie nie kontrolowano.
W Gorczańskim Parku Narodowym w latach 1998–
1999 stwierdzono obecność 12–17 par siwerniaka, a cał-

Ryc. 7.27.1. Rozmieszczenie siwerniaka w okresie lęgowym (lata 2000–2015), w siatce kwadratów 10×10 km.
Fig. 7.27.1. Breeding distribution of the Water Pipit (years 2000–2015) in a grid of 10×10 km squares.

Ryc. 7.27.2. Prognozowane zagęszczenie populacji lęgowej siwerniaka.
Fig. 7.27.2. Predicted breeding population density of the Water Pipit.
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kowitą liczebność oszacowano na maksymalnie 20 par
(Armatys 2002). W latach 2004–2009 liczebność w całym paśmie Gorców oszacowano na 10–25 par (Armatys
2010). Najbardziej aktualne dane (z roku 2014) wskazują
na występowanie w Gorczańskim PN już tylko kilku par
lęgowych (Armatys P., Matysek M. – dane niepubl.).
W Beskidzie Wyspowym w latach 2004–2005 stwierdzono 15 par, a całkowitą liczebność oszacowano na 16–
20 par (Kajtoch, Piestrzyńska-Kajtoch 2005a). Aktualnie
nie są dostępne pełne dane inwentaryzacyjne z tego pasma, ale wyrywkowe obserwacje z lat 2010–2012 wskazują
na spadek liczebności i obecność być może tylko 5–10
par (Kajtoch Ł. – dane niepubl.).
Śpiewające samce siwerniaków obserwowano też na
przełomie XX i XXI wieku w dogodnych biotopach w Beskidzie Sądeckim i Małych Pieninach (Kajtoch, Piestrzyńska-Kajtoch 2005a; Kajtoch Ł. – dane niepubl.). Z Beskidu Sądeckiego nie ma danych potwierdzających aktualną
obecność ptaków, a postępujące zmiany sukcesyjne siedlisk uprawdopodobniają zanik ewentualnych stanowisk.
Z kolei w Małych Pieninach poszukiwania prowadzone w latach 2014–2015 nie potwierdziły obecności tego
świergotka (dane PK; Bobrek R. – dane niepubl.).
Na podstawie inwentaryzacji PK z lat 2012–2015
populację lęgową zasiedlającą biotopy wysokogórskie
polskich Tatr, Babiej Góry i Pilska oraz główne połoniny
bieszczadzkie można łącznie szacować na 2030 (1630–
2500) par. Pozostałe regiony, niekontrolowane w ramach
tych prac, zasiedla raczej nie więcej niż 100 par. Łącznie
zatem w polskich Karpatach gniazduje przypuszczalnie
1700–2600 par lęgowych i jest to równoważne praktycznie całej krajowej populacji siwerniaka, gdyż populacja
sudecka oceniona była niedawno na jedynie 20–30 par
(Dyrcz i in. 2007), a aktualnie jest prawdopodobnie jeszcze mniejsza, z uwagi na spadek liczebności zanotowany
w Karkonoszach (Flousek i in. 2015). Oszacowanie to jest
nieco niższe niż dotychczasowe oceny wielkości populacji krajowej – 2200–3500 par (Tomiałojć, Stawarczyk
2003) lub 2200–2700 par (Chylarecki, Sikora 2007). Brak
wyników monitoringu kluczowej populacji tatrzańskiej
praktycznie uniemożliwia interpretację rozbieżności najnowszej i starszych ocen – może ona wynikać zarówno
z rzeczywistego spadku liczebności, jak i ze zróżnicowania metod uzyskania tych ocen. Starsze oszacowania,
ekstrapolowane z niewielkiej liczby stosunkowo małych
powierzchni próbnych, mogły nie być reprezentatywne
dla całego obszaru polskich Tatr, co mogło spowodować
zawyżenie ówczesnych ocen wielkości populacji. Nowsze
wyniki są z pewnością bardziej reprezentatywne, charakteryzują się jednak nieco niższą precyzją. Pozostałe popu-

lacje mają raczej marginalny wpływ na kondycję populacji ogólnej, z wyjątkiem tej zamieszkującej Bieszczady,
która najwyraźniej pozostawała dotąd niedoszacowana.

Zagęszczenie
W warunkach krajowych najwyższe zagęszczenia siwerniaka na powierzchniach próbnych (o wielkości
10–60  ha) notowano ponad górną granicą lasu na Babiej
Górze, gdzie stwierdzano w zależności od strefy 0,9–5,4
pary/10  ha (Bashta 2005), oraz w analogicznych biotopach w Tatrach, gdzie w różnych siedliskach siwerniak
osiągał zagęszczenia 0,2–4,7 pary/10  ha (Głowaciński,
Profus 1992; Bashta 2005). W przypadku najrozleglejszych powierzchniowo biotopów (np. zarośli kosówki
czy łąk wysokogórskich) były to zwykle wartości 3–5 par/
10  ha (Głowaciński, Profus 1992; Bashta 2005), a więc
wyższe niż przeciętne zagęszczenie oszacowane dla mozaiki tatrzańskich siedlisk wysokogórskich na podstawie
wyników z 20 powierzchni próbnych (ok. 5900  ha) zinwentaryzowanych w ramach projektu PK, które wyniosło 2,1 (1,8–2,5) pary/10  ha. Warto nadmienić, że na podobnych wysokościach w Alpach notowano zagęszczenia
3,0–6,8 pary/10  ha (Frey-Roos i in. 1995; Biber 1997;
Bollmann, Reyer 1999), a w słowackich Tatrach nawet
12 par/10  ha (Kocian i in. 1982, za: Armatys 2002).
Na połoninach bieszczadzkich w końcu lat 80. XX
wieku stwierdzono zagęszczenie 2,3–3,2 pary/10  ha (Cichoń, Zając 1991). Nowsze dane z lat 2012–2014 zebrane
na ok. 1800  ha połonin wykazały przeciętne zagęszczenie
na poziomie 2,0 (1,5–2,7) par/10  ha. Podobne oszacowanie uzyskano w ramach inwentaryzacji PK na Babiej
Górze – 2,0 (1,1–3,2) pary/10  ha, a nieco tylko wyższe na
Pilsku – 2,7 (1,6–3,8) pary/10  ha.
Na polanach reglowych stwierdzano zagęszczenia
niższe (0,4–0,5 pary/10  ha; Armatys 2002) lub zbliżone
do wartości uzyskiwanych dla biotopów wysokogórskich
(do 2 par/10  ha), szczególnie jeśli obliczane były one
tylko dla powierzchni polan zasiedlonych (Głowaciński
1991; Kajtoch, Piestrzyńska-Kajtoch 2005a).

Trend populacji
W Polsce brak dobrych danych o trendzie liczebności
największej, zamieszkującej Tatry populacji powoduje,
że w przypadku tego gatunku trudno jest sformułować
wiarygodną ocenę trendu krajowego (który uznawany
jest zwykle za ustabilizowany; Dyrcz i in. 2007; Kajtoch
2013c). Rozbieżności między wynikami uzyskanymi na
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początku lat 80. XX wieku (Głowaciński, Profus 1992)
i w latach 2012–2014 (dane PK) trudno interpretować
jako potwierdzenie spadku liczebności w Tatrach, gdyż
zostały one uzyskane znacząco różniącymi się metodami. Dlatego też bez wdrożenia regularnego monitoringu
w polskich Tatrach wszelkie oceny kondycji krajowej
populacji tego górskiego świergotka pozostaną mocno
niepewne.
Niektóre źródła wskazują na spadek liczebności poza
ostoją tatrzańską. Dotyczy to np. Karkonoszy w Sudetach
(Flousek, Gramsz 1999; Flousek i in. 2015), a w Karpatach – Gorców, Beskidu Wyspowego i prawdopodobnie
także Beskidu Żywieckiego (w siedliskach reglowych;
por. Rozdz. „Liczebność”). Natomiast porównanie oszacowań wielkości populacji dokonanych na przestrzeni
wielu lat, np. z Babiej Góry czy Pilska, nie potwierdza
tego i świadczy raczej o ustabilizowanej liczebności. Może
to wskazywać na stosunkowo dobrą kondycję populacji
wysokogórskich (z wyjątkiem Karkonoszy), a znacznie
słabszą – tych zasiedlających polany w piętrze reglowym,
co może być wynikiem niekorzystnych zmian siedliskowych postępujących obecnie w tym drugim typie biotopu

(Ciurzycki 2004). Wyższa wartość aktualnego oszacowania populacji bieszczadzkiej wynika raczej z dokładniejszego rozpoznania, a nie z realnego wzrostu liczebności,
choć brak danych monitoringowych uniemożliwia jednoznaczne rozstrzygnięcie tej kwestii. Areał występowania siwerniaka w polskich Karpatach nie wykazywał raczej w ostatnich kilkudziesięciu latach większych zmian,
a odnalezienie szeregu nowych stanowisk (Faber 1992;
Kajtoch, Piestrzyńska-Kajtoch 2005a) wynikało prawdopodobnie z pełniejszego zbadania terenu (Dyrcz i in.
2007; Kajtoch 2013c).
W skali europejskiego zasięgu trend populacyjny siwerniaka uznawany jest za ustabilizowany, zarówno na
podstawie danych z końca XX (BirdLife International
2004), jak i początku XXI wieku (BirdLife International
2012, 2015).

Ocena stanu rozpoznania
Wiedzę o rozmieszczeniu lęgowisk i wielkości populacji
lęgowej siwerniaka w polskich Karpatach można obecnie
uznać za zadowalającą, podobnie jak i rozpoznanie jego

Jedne z najwyższych zagęszczeń siwerniak osiąga w mozaice płatów alpejskich łąk i zarośli kosodrzewiny. Trzydniowiański Wierch w
Tatrach Zachodnich (fot. Rafał Bobrek).
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2. Wybiórczość siedliskowa
W polskich Karpatach siwerniak zajmuje dwa główne
typy środowisk: (1) biotopy otwarte lub zakrzewione, położone powyżej górnej granicy lasu – głównie w strefie
subalpejskiej i alpejskiej, oraz (2) wysoko położone, śródleśne polany,  hale i inne tereny otwarte, położone w piętrach reglowych (a więc poniżej górnej granicy lasu).
W pierwszym typie ekosystemów siwerniaki występują w Tatrach, na Babiej Górze, Pilsku (Głowaciński,
Profus 1992; Faber 1992, 2000; Bashta 2005) i w najwyższych partiach Bieszczadów Zachodnich (Hordowski
1999). W przypadku trzech pierwszych lokalizacji dolną granicę pionowego zasięgu tego świergotka wyznacza
granica lasu przebiegająca w różnych pasmach na wysokościach od ok. 1340 do ok. 1500  m n.p.m. (Warszyńska
1995; Czajka, Kaczka 2014). Górną granicę w przypadku
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Babiej Góry i Pilska stanowi najwyższa kulminacja danego masywu. Natomiast w polskich Tatrach siwerniak sięga
do 2100–2200  m n.p.m., optimum osiągając w przedziale
1400–1800  m n.p.m. (Tomiałojć 1990 za: Profus 1992d;
Głowaciński i Profus 1992), choć wg danych PK najwyższą częstością występowania gatunku charakteryzuje się
przedział 1700–2100  m n.p.m. (Ryc. 7.27.3a), a w słowackiej części Tatr siwerniak spotykany jest nawet do
wysokości 2400  m n.p.m. (Kocian i in. 1982, za: Armatys
2002). W tych trzech regionach siwerniaki nielicznie zasiedlają już strefę subalpejskich zarośli (z kosodrzewiną,
jarząbem pospolitym, brzozą karpacką, wierzbą śląską
i świerkiem; Głowaciński, Profus 1992) przylegających
do górnej granicy lasu. Preferują natomiast wyżej położone zarośla kosodrzewiny, szczególnie te porozcinane
płatami wysokogórskich muraw oraz leżące jeszcze wyżej zbiorowiska alpejskich łąk z kępami kosówki. Nieco
tylko niższe zagęszczenia niż w biotopach preferowanych
stwierdzane są w wyżej położonych partiach łąk alpejskich, urozmaiconych przez głazy, wychodnie i osuwiska
skalne. Wyraźnie mniej licznie zasiedlana jest najwyżej
położona strefa odsłoniętych skał w piętrze subniwalnym.
W wysokogórskich biotopach Bieszczadów Zachodnich
siwerniaki spotykane są od górnej granicy lasu (ok. 1150,
a miejscami nawet ok. 1000  m n.p.m.; Kucharzyk, Augustyn 2008; Winnicki, Zemanek 2009; Ryc. 7.27.3b)
i karłowatych zarośli aż po najwyższe szczyty (Tarnica
1346  m n.p.m.). Zasiedlają tu różnorodne zbiorowiska
połoninowe (Głowaciński 1969; Hordowski 1999), a najliczniej obserwowane są w otoczeniu wychodni i grzebieni skalnych (Cichoń, Zając 1991).
Analiza wymagań siedliskowych siwerniaka w biotopach wysokogórskich, wykonana na poziomie punktów
obserwacyjnych, wykazała, że w polskiej części Karpat
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wybiórczości siedliskowej w kontekście zróżnicowanych
zagęszczeń w różnych biotopach. Powyższe dotyczy zasadniczo populacji wysokogórskiej, gdyż dla tej zamieszkującej polany reglowe nie ma aktualnych danych. Natomiast
rozpoznanie rozmieszczenia w okresie pozalęgowym
i wielkości populacji zimującej jest słabe. Trendy liczebności i rozmieszczenia, parametry dotyczące np. efektywności lęgów oraz wiele podstawowych aspektów ekologii
lęgowej (np. fenologia gniazdowania) jest w krajowych
warunkach rozpoznane słabo i pilnie wymaga uzupełnienia. Interesujące byłoby także zbadanie wpływu presji
turystycznej i zmian klimatycznych na populacje tego wysokogórskiego gatunku oraz poziomu izolacji i kondycji
genetycznej niewielkich populacji beskidzkich.
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Ryc. 7.27.3. Rozmieszczenie wysokościowe siwerniaka w biotopach wysokogórskich: (1) – procentowy udział punktów obserwacyjnych
zasiedlonych przez gatunek (słupki); (2) – liczba skontrolowanych punktów obserwacyjnych (punkty); a – Tatry; b – Bieszczady.
Fig. 7.27.3. Altitudinal distribution of the Water Pipit in alpine biotopes: (1) – percentage of survey points occupied by the species; (2) – number of
observation points (dots); (3) – altitude (mamsl); a – Tatra Mountains; b – Bieszczady Mountains.
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Ryc. 7.27.4. Zmienne siedliskowe istotnie wyjaśniające występowanie siwerniaka w biotopach wysokogórskich na poziomie punktu
obserwacyjnego. Zależność liczebności od: (a) pokrycia krzewami
(zmienna wyskalowana); (b) pokrycia bylinami (trwałą roślinnością
zielną) (zmienna wyskalowana); (c) proporcji powierzchni nagich
skał (zmienna wyskalowana). Linia ciągła – średnia liczebność, linie
przerywane – 95-procentowe przedziały ufności.
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Fig. 7.27.4. Significant environmental predictors of the Water Pipit’s
occurrence in alpine biotopes at the level of observation point. Relationship between the abundance (2) and following factors: (a) shrub
cover (1 - variable standardized); (b) perennial plants cover (1 – variable standardized); (c) area of rocky areas (1 – variable standardized).
Continuous line – predicted, mean probability of occurrence, dashed
line – 95% confidence intervals of the mean value.

proporcja powierzchni skalistej (1)

liczebność tego świergotka jest niższa w miejscach silniej
porośniętych krzewami (Ryc. 7.27.4a), bylinami (trwałą
roślinnością zielną) (Ryc. 7.27.4b) oraz tych o wyższym
udziale powierzchni nagich skał (Ryc. 7.27.4c). Ponadto liczebność do pewnego stopnia zależy od wilgotności
gruntu – siwerniak preferuje siedliska świeże, w których
jest nieco liczniejszy niż w siedliskach suchych, wilgotnych lub mokrych, choć zależność ta jest marginalnie
nieistotna. Nie wykazano istotnego wpływu pozostałych
badanych zmiennych (Zał. 4).
W przypadku drugiego typu biotopów – otwartych
terenów położonych poniżej górnej granicy lasu – siwerniaki zasiedlają rozleglejsze (o powierzchni cn. 5  ha)
polany i  hale, położone w piętrach reglowych, najczęściej
na wys. 1000–1250  m n.p.m. (Faber 1992; Armatys 2002;
Kajtoch, Piestrzyńska-Kajtoch 2005a), choć w Beskidzie
Śląskim najniższe stanowiska notowano nawet na 790  m
n.p.m. (Dyrcz i in. 2007). Najchętniej wybierane są te
we wczesnych stadiach sukcesji roślinności, porośnięte
zbiorowiskami łąkowymi i murawowymi, ewentualnie
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z domieszką krzewinek borówek Vaccinium spp., ptaki
unikają jednak litych borówczysk i polan zarastających
drzewami i krzewami (Armatys 2002; Kajtoch, Piestrzyńska-Kajtoch 2005a). Stwierdzono również preferowanie
polan o wystawie południowej, co wiąże się prawdopodobnie z wyższym nasłonecznieniem i szybszym schodzeniem śniegów wiosną (Kajtoch, Piestrzyńska-Kajtoch
2005a). Wyjątkowo stwierdzano tego świergotka również
na wysoko położonych zrębach i obszarach zamarłego
boru świerkowego (Faber 1992; Armatys 2002).
W skali krajobrazowej kluczową cechą biotopu siwerniaka jest prawdopodobnie dostępność położonych wysoko (n.p.m.) obszarów porośniętych niską roślinnością
trawiastą, takich jak górskie i wysokogórskie łąki i murawy. Tego rodzaju zbiorowiska są istotnym żerowiskiem
(Biber 1997), które, jak wykazano, stanowi zasobniejsze
źródło pokarmu niż krzewiaste górskie zarośla czy powierzchnie otwartych skał, co przekłada się na wyższy
sukces reprodukcyjny par, które mają do nich dostęp
(Frey-Roos i in. 1995; Brodmann i in. 1997). Preferencje

te przynajmniej częściowo potwierdzają wyniki analiz
projektu PK, które wykazały wyraźny pozytywny związek zagęszczeń lęgowych z fizycznymi i geomorfologicznymi cechami obszaru. Zagęszczenia siwerniaka w Karpatach wzrastały wraz z rosnącą w obrębie powierzchni
2×2 km wysokością bezwzględną, zwiększającą się deni-

spadek dopasowania modelu (1)

Ryc. 7.27.5. Ważność najistotniejszych zmiennych środowiskowych
w modelu opisującym przestrzenne zróżnicowanie zagęszczenia
populacji siwerniaka na poziomie krajobrazowym.
Fig. 7.27.5. Importance of the most significant environmental variables in a model describing the spatial variation of the Water Pipit’s
population density at a landscape level; (1) – decrease of the model fit.

Ryc. 7.27.6. Przebieg zależności zagęszczenia populacji siwerniaka od najistotniejszych zmiennych środowiskowych na poziomie
krajobrazowym.
Fig. 7.27.6. Relationship between the Water Pipit’s population density
and the most significant environmental variables at a landscape level.

welacją oraz wzrastającym urozmaiceniem rzeźby terenu
(Ryc. 7.27.5 i 7.27.6). Na występowanie tego świergotka
pozytywny wpływ miał także udział zakrzaczeń, którymi w przypadku biotopów wysokogórskich są głównie
zarośla kosodrzewiny, przy czym najwyższe zagęszczenia
odnotowane były tam, gdzie powierzchnia płatu zarośli
miała pośredni rozmiar, co może wskazywać na niezbędny temu gatunkowi udział terenów z niską roślinnością
(Ryc. 7.27.6). Zależność tę potwierdza unikanie dużego
udziału zakrzewień, stwierdzone na poziomie punktów
obserwacyjnych (Ryc. 7.27.4a). Najprawdopodobniej
więc najlepsze warunki siwerniaki znajdują w polskich
Karpatach na obszarach będących mozaiką płatów kosówki oraz wysokogórskich łąk i muraw.
W hiszpańskich Górach Kantabryjskich stwierdzono, że najważniejszymi czynnikami ograniczającymi
zagęszczenia siwerniaka były – w niższych położeniach
– temperatura (gatunek preferował obszary chłodniejsze), a w wyższych – udział powierzchni otwartych skał
(których siwerniak unikał). Najwyższe zagęszczenia
notowano na trawiastych pastwiskach urozmaiconych
niewielkim udziałem krzewów, drzew i skał (Melendez,
Laiolo 2014).
W warunkach krajowych nie badano wielkości rewirów siwerniaka. W szwajcarskich Alpach stwierdzono, że w piętrze alpejskim średnia wielkość terytorium
pojedynczej pary jest niewielka i wynosi 0,98–1,51  ha,
a dodatkowo jest zmienna w poszczególnych sezonach.
Jednak zagęszczenia, w jakich gniazdują tam ptaki, są
niższe, niżby to wynikało z wielkości terytorium. Jest to
spowodowane m.in. obecnością zbiorowych żerowisk na
trawiastych murawach, wykorzystywanych przez ptaki
z różnych rewirów. Dodatkowo stwierdzono, że ptaki
mogą wykonywać loty żerowiskowe do 300  m poza granice rewirów, a zagęszczenie terytoriów jest na murawach mniejsze niż w krzewiastych zaroślach (Frey-Roos
i in. 1995; Brodmann i in. 1997). Na podstawie danych
z polskich Karpat można pośrednio wnioskować, że
w przypadku najwyższych udokumentowanych zagęszczeń (ok. 5 par/10  ha; Głowaciński, Profus 1992; Bashta
2005) wielkość obszaru potencjalnie wykorzystywanego
przez pojedynczą parę to ok. 2  ha.
W czasie przelotów i podczas zimowania siwerniaki
spotyka się w środowiskach nadwodnych, nad rzekami
oraz zbiornikami wodnymi (Biber 1997), często o antropogenicznym pochodzeniu (np. osadniki ścieków, zbiorniki z podgrzaną wodą; Tomiałojć, Stawarczyk 2003;
Orłowski 2006; BirdLife International 2015), a także
w różnego typu nizinnych biotopach o znacznym uwodnieniu (zalewane łąki, obszary pływowe nad brzegami

Ptaki polskich Karpat 333

mórz, estuaria; Biber 1997; Cramp 1998). W południowej
Polsce (poza Karpatami) siwerniaki stwierdzano zimą na
terenach otwartych – polach i łąkach położonych w otoczeniu zbiorników wodnych oraz na dnach nieczynnych
stawów rybnych (Czerwiński 2000). Natomiast w polskich Karpatach nieliczne zimowe obserwacje dotyczyły
rozległych nadrzecznych kamieńców, a wyjątkowo także pola uprawnego położonego nad rzeką (Król W. i in.
– dane niepubl.).

3. Zagrożenia
Siwerniak obecnie nie wydaje się gatunkiem zagrożonym
w skali polskich Karpat. Mimo że trend populacji nie jest
znany, stosunkowo wysoka liczebność ogólna w połączeniu z położeniem większości lęgowisk gatunku w obszarach chronionych pozwala przypuszczać, że ryzyko istotnego zmniejszania się liczebności i zasięgu tego gatunku
w najbliższej przyszłości jest niewielkie. Powyższe dotyczy
zasadniczo dwóch największych populacji: tatrzańskiej
i bieszczadzkiej, oraz być może także dwóch znacznie
mniejszych populacji „wysokogórskich” – babiogórskiej
i pilskiej. Długofalowe przetrwanie siwerniaka jest znacznie mniej pewne w przypadku niewielkich, rozproszonych
populacji zamieszkujących beskidzkie polany reglowe.
Na lęgowiskach w wysokogórskich biotopach (częściowo użytkowanych pastwiskowo i kośnie) w szwajcarskich Alpach stwierdzono, że główne czynniki ograniczające populację siwerniaka mają charakter naturalny
(w związku z czym nie powinny być traktowane jako
typowe zagrożenia). Najważniejszą przyczyną obniżonego sukcesu rozrodczego było drapieżnictwo – przyczyna
utraty 65% lęgów. Drugą istotną grupą czynników były
warunki pogodowe panujące w okresie gniazdowania
oraz mikroklimat gniazda – np. opady odpowiadały za
stratę 18% lęgów, a gniazda, gdzie dobowe maksimum
termiczne występowało w godzinach porannych, pomyślnie opuszczało najwięcej podlotów (Bollmann,
Reyer 2001; Rauter i in. 2002). Szczególnie destruktywny wpływ mają intensywne opady śniegu, zdarzające
się wysoko w górach nawet w środku okresu lęgowego,
gdyż mogą one spowodować w krótkim czasie znaczne
straty w lęgach (Głowaciński, Profus 1992; Bollmann,
Reyer 2001; Rauter i in. 2002; Pavel 2004). Istotną rolę
odgrywać mogą również lokalne warunki pokarmowe,
wpływające na efektywność lęgów (Frey-Roos i in. 1995;
Brodmann i in. 1997). Podobne wyniki pochodzą z czeskiej części Sudetów (biotopy wysokogórskie i reglowe
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pastwiska), choć tam istotną przyczyną utraty lęgów,
obok warunków pogodowych i drapieżnictwa, było zadeptywanie gniazd przez zwierzęta roślinożerne, przede
wszystkim hodowlane (Pavel 2004). Główne, rzeczywiste
i potencjalne, zagrożenia zidentyfikowane dla siwerniaka
w warunkach polskich Karpat omówiono poniżej.

Zmniejszenie areału i jakości siedlisk lęgowych
Występowanie siwerniaka w polskich Karpatach ograniczone jest głównie do kilku obszarów wysokogórskich
i najwyżej kilkudziesięciu niewielkich stanowisk reglowych, które grupują marginalną część populacji. Najistotniejsza dla zachowania gatunku jest dostępność obszarów
pięter subalpejskiego i alpejskiego. Tego rodzaju biotopy
są w regionie prawie w całości objęte ochroną obszarową
jako parki narodowe lub rezerwaty przyrody. Jednak potencjalnym zagrożeniem dla nich mogą być postępujące
zmiany klimatyczne, których skutki, jakkolwiek obecnie
jeszcze słabo poznane i niejednoznaczne, mogą być szczególnie poważne w odniesieniu do różnych aspektów ekologii organizmów zamieszkujących najwyższe partie gór
(Parmesan 2006; Chamberlain, Pearce-Higgins 2013).
Jedną z potencjalnych konsekwencji zmian klimatycznych może być zmiana zasięgu pięter roślinnych w górach
(np. Kullmann 2002; Cannone i in. 2007), co stanowi zagrożenie dla gatunków wysokogórskich (Sekercioglu i in.
2008; Chamberlain i in. 2013; Melendez, Laiolo 2014).
Podniesienie górnej granicy lasu może bowiem spowodować zmniejszenie powierzchni dostępnych siwerniakowi
biotopów (Rauter i in. 2000; Maggini i in. 2011; Melendez, Laiolo 2014). Dodatkowym procesem mogącym powodować zmniejszenie się powierzchni siedlisk lęgowych
siwerniaka jest zjawisko podnoszenia się granicy lasu
w wyniku sukcesji wtórnej, podobne swym charakterem
do potencjalnych skutków zmian klimatycznych. Jest ono
obecnie obserwowane głównie w Bieszczadach Zachodnich, gdyż aktualny zasięg ekosystemów wysokogórskich
w tym paśmie został częściowo ukształtowany przez
dawną gospodarkę, szczególnie pasterską, której obecnie
już się nie prowadzi (Kucharzyk, Augustyn 2008; Winnicki, Zemanek 2009; Durak i in. 2013).
Znacznie bardziej zagrożone są biotopy siwerniaka
położone w piętrach reglowych. Śródleśne polany mają
przeważnie antropogeniczne pochodzenie – powstały
w wyniku dawnej działalności pasterskiej w Karpatach.
Ponieważ wypas i użytkowanie kośne zostały w większości miejsc zaniechane już kilkadziesiąt lat temu, polany i  hale ulegają obecnie szybkiej sukcesji ekologicznej w kierunku zbiorowisk leśnych (Ciurzycki 2004).
W konsekwencji zmniejsza się powierzchnia dogodnych

Największym zagrożeniem dla siwerniaków zasiedlających hale pasterskie jest sukcesja roślinności. Polana Podskały w Gorcach
(fot. Rafał Bobrek).

siedlisk lęgowych siwerniaka – zbiorowiska łąkowe zarastają stopniowo borówczyskami, a następnie drzewami
(głównie świerkiem), a to powoduje, że spada ich przydatność dla tego gatunku, co stwierdzono w Gorcach
(Armatys 2002). Analogiczny wpływ może mieć także
celowe zalesianie polan i  hal oraz ich nierolnicze zagospodarowanie. Zmiany sukcesyjne dotyczą właściwie
wszystkich ekosystemów otwartych położonych w piętrach reglowych w całym zasięgu występowania tego
świergotka w Polsce i stanowią prawdopodobnie kluczowe dla niego zagrożenie. Stwierdzono, że dla siwerniaków zasiedlających półnaturalne biotopy zagrożeniem
są zarówno zmiany sukcesyjne, jak i nadmierna intensyfikacja użytkowania rolniczego, skutkująca m.in. pogorszeniem warunków pokarmowych (Frey-Roos i in. 1995,
Rolando i in. 2007) oraz prawdopodobnie stratami w lęgach, np. w wyniku zadeptywania gniazd przez pasące
się zwierzęta (Pavel 2004).

Intensyfikacja turystyki górskiej
Prawdopodobnym zagrożeniem na wszystkich lęgowiskach jest intensyfikacja turystyki (pieszej, narciarskiej,

motorowej) w wyższych partiach gór, mogącej potencjalnie ograniczać sukces reprodukcyjny siwerniaka
i modyfikować rozmieszczenie terytoriów, a w połączeniu z rozwojem towarzyszącej infrastruktury, negatywnie wpływać również na biotop gatunku. Przykładowo,
we włoskich Alpach stwierdzono, że wraz ze wzrostem
udziału stoków narciarskich spada prawdopodobieństwo
występowania siwerniaka, a także białorzytki Oenanthe
oenanthe i kopciuszka Phoenicurus ochruros, oraz zmniejsza się różnorodność gatunkowa i zagęszczenie zespołu
ptaków alpejskich łąk (Rolando i in. 2007; Caprio i in.
2014). Przyczyną może być m.in. zubożenie bazy pokarmowej, gdyż analogiczne zależności stwierdzono w przypadku fauny bezkręgowców stoków narciarskich, która
jest podstawowym składnikiem diety ptaków biotopów
wysokogórskich (Rolando i in. 2007). Być może mniejsze znaczenie ma w przypadku siwerniaka bezpośrednie
oddziaływanie samych turystów, gdyż obserwowano, że
gatunek ten nie wykazuje dużej płochliwości wobec nich,
korzystając nawet z pozostawianych resztek pożywienia
(Głowaciński 1969), nie ma jednak szczegółowych badań
na ten temat.
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Izolacja stanowisk reglowych
Możliwe, że populacje beskidzkich polan i  hal, z racji
przestrzennej izolacji i bardzo niskiej liczebności, są narażone na negatywne skutki niskiego poziomu zmienności genetycznej (por. Frankham 2005). Ponieważ jednak
stopień ich genetycznej łączności z dużymi populacjami
wysokogórskimi oraz poziom zmienności genetycznej
nie są znane (Kajtoch 2013c), trudno aktualnie ocenić
istotność tego zagrożenia.

struktury turystycznej), biorące pod uwagę zagrożenia,
jakie zmiany te niosą dla lokalnych ekosystemów. W razie podjęcia decyzji o rozbudowie infrastruktury w takim
biotopie, wprowadzenie rozwiązań minimalizujących jej
niekorzystny wpływ na zespoły ptaków (m.in. zachowanie możliwie naturalnej szaty roślinnej; Rolando i in.
2007; Caprio i in. 2014). Stanowiska, na których stwierdzono występowanie siwerniaka, powinny być całkowicie
wyłączone z wszelkich form zagospodarowania (w tym
z zabudowy) istotnie zmieniających lokalne warunki
i przydatność biotopu dla tego gatunku.

4. Metody ochrony

Cel II. Poznanie trendów zmian liczebności i rozmieszczenia populacji siwerniaka

W biotopach alpejskich polskich Karpat wdrożenie specyficznych działań ochronnych dla siwerniaka nie wydaje się
aktualnie konieczne, choć należy pamiętać, że z uwagi na
wysokogórski charakter gatunku powinien on być traktowany jako narażony, szczególnie w obliczu potencjalnych
konsekwencji zmian klimatycznych (Parmesan 2006;
Chamberlain i in. 2013). Z pewnością niezbędne jest jednak wprowadzenie systemu regularnego monitoringu populacji i kontroli stanu siedlisk lęgowych tego świergotka.
Natomiast podjęcie odpowiednich działań ochronnych
w odniesieniu do populacji zasiedlających polany reglowe
jest obecnie bardzo pożądane, ponieważ są one poważnie
zagrożone negatywnymi zmianami siedliskowymi, zarówno z przyczyn naturalnych, jak i antropogenicznych.
Główne cele i działania zabezpieczające status ochronny
siwerniaka można sformułować następująco:

Działanie II.1. Wdrożenie monitoringu populacji wysokogórskich (Tatry, Babia Góra, Pilsko, Bieszczady Zachodnie).

Cel I. Utrzymanie lub odtworzenie odpowiedniej powierzchni i jakości siedlisk lęgowych na polanach reglowych
Działanie I.1. Wdrożenie działań ochrony czynnej siedlisk lęgowych (odkrzaczanie, usuwanie większych płatów
podrostów świerkowych, przywrócenie ekstensywnej
gospodarki rolnej itp.) na zasiedlonych (obecnie lub
w przeszłości) przez siwerniaki polanach reglowych, na
których stwierdzono niekorzystne tendencje przemian
ekosystemów.
Działanie I.2. Właściwe planowanie przestrzenne na
wszystkich polanach reglowych w polskich Karpatach
(pod kątem np. wszelkich form zabudowy oraz infra-

336 Rozdział 7

Działanie II.2. Wdrożenie monitoringu populacji reglowych (przynajmniej Beskid Śląski, Żywiecki, Wyspowy
i Gorce).

Cel III. Poznanie stanu i tendencji zmian siedlisk lęgowych gatunku
Działanie III.1. Wdrożenie lub kontynuacja monitoringu jakości siedlisk lęgowych populacji wysokogórskich,
szczególnie w Bieszczadach Zachodnich.
Działanie III.2. Wdrożenie lub kontynuacja monitoringu
jakości siedlisk lęgowych populacji reglowych – zarówno
polan użytkowanych rolniczo lub objętych działaniami
ochrony czynnej, jak i tych od dawna nieużytkowanych.

Cel IV. Poznanie wpływu presji turystycznej na kondycję populacji siwerniaka
Działanie IV.1. Zbadanie wpływu presji turystycznej na
siwerniaki w okresie gniazdowania, w różnych typach
biotopów, oraz w okresie po zakończeniu lęgów, kiedy
przebywają one jeszcze na obszarze lęgowisk, a presja turystyczna jest najbardziej intensywna.
Działanie IV.2. Zbadanie (w warunkach Karpat) wpływu
infrastruktury turystycznej, w szczególności narciarskiej,
na zespoły ptaków zasiedlające różnego typu biotopy otwarte w górach.

Rozdział 7.28

Pliszka górska
Motacilla cinerea
Michał Ciach

1. Występowanie
Rozmieszczenie
Pliszka górska Motacilla cinerea Tunstall, 1771 występuje w Palearktyce w kilku izolowanych geograficznie
rejonach, zamieszkiwanych przez odrębne podgatunki.
Obecnie wyróżnia się sześć taksonów, z których najszerzej rozpowszechniony w Europie jest podgatunek
nominatywny, występujący na Wyspach Brytyjskich,
na Półwyspie Skandynawskim oraz w całej zachodniej,
środkowej i południowej części kontynentu – od Półwyspu Iberyjskiego po Bałkany (Tyler 2016). W środkowej Europie gatunek ten zasiedla niemal wszystkie
tereny górskie i podgórskie, w tym Alpy, Sudety oraz
cały łańcuch Karpat – od wschodnich Czech po południową Rumunię (Hagemeijer, Blair 1997; BirdLife International 2015). Na Słowacji pliszka górska występuje
w średnich i wyższych partiach Karpat, a tutejsza populacja tego gatunku w końcu XX wieku była szacowana na
10 000–20 000 par lęgowych (Danko i in. 2002) i wobec
braku nowszych danych szacunki te zostały utrzymane (BirdLife International 2015). We wschodniej części
łańcucha Karpat gatunek występuje w paśmie Karpat
Ukraińskich, a szeroki zasięg tego gatunku sięga do Karpat Południowych w Rumunii (Hagemeijer, Blair 1997;
Bokotey i in. 2010). Liczebność populacji zasiedlającej
Ukrainę jest szacowana na 9000–13 000 par, natomiast
populacja w Rumunii liczy aż 75 000–150 000 par (BirdLife International 2015).
W Polsce pliszka górska spotykana jest głównie w górach (Karpaty, Sudety), gdzie jest gatunkiem o wysokim
rozpowszechnieniu, znacznie rzadziej także na nizinach
w zachodniej części kraju, zwłaszcza na Pomorzu i ziemi
lubuskiej. Poza tym niewielkie populacje występują na

Warmii i Mazurach, na Wyżynie Małopolskiej, na południu Lubelszczyzny oraz w Górach Świętokrzyskich
(Tomiałojć, Stawarczyk 2003; Sikora, Mielczarek 2007;
Cenian Z., Sikora A. – dane niepubl.).
Pliszka górska należy w polskich Karpatach do gatunków o szerokim rozpowszechnieniu – stwierdzono
ją ogółem na 72% pól siatki 10×10 km (N=253, Ryc.
7.28.1). W skali siedlisk nadrzecznych polskich Karpat
pliszkę górską stwierdzono natomiast aż na 78% losowo
wybranych 5-kilometrowych odcinkach rzek (N=141).
Występowanie gatunku jest determinowane obecnością
cieków wodnych o cechach górskich, z kamienistym
lub żwirowym dnem, oraz stosunkowo szybkim nurtem
wody, co powoduje, że jest on częstszy w paśmie gór niż
w paśmie pogórzy. Pliszka górska zasiedla 97% losowo
wybranych odcinków rzek w górach oraz 55% odcinków
rzek na pogórzach, co wskazuje, że jest ona szerzej rozpowszechniona od współwystępującego pluszcza, zwłaszcza w paśmie pogórzy (Tab. 7.28.1). Frekwencja gatunku
w poszczególnych makroregionach potwierdza szerokie
rozpowszechnienie pliszki górskiej na obszarach górskich. W Tatrach, w Obniżeniu Orawsko-Podhalańskim
oraz w Beskidach Środkowych gatunek występował na
wszystkich losowo wybranych odcinkach rzek. Niewiele niższe było rozpowszechnienie gatunku w Beskidach
Zachodnich oraz w Beskidach Lesistych, a także na Pogórzu Zachodniobeskidzkim. Najniższą frekwencję gatunek osiągał na Pogórzu Środkowobeskidzkim, a więc
makroregionie cechującym się najniższymi wysokościami względnymi i bezwzględnymi, gdzie był stwierdzony
na niespełna połowie wybranych losowo odcinków rzek
(Tab. 7.28.1). Zasięg występowania w polskiej części Karpat na podstawie danych projektu PK oszacowany został
na 18 910 km2, natomiast obszar zajmowany to 8380 km2
i 2980 km rzek.
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Dane projektu PK wskazują, że pliszka górska stwierdzana jest z podobną częstością w szerokim zakresie
wysokości 200–1500  m n.p.m. (Ryc. 7.28.2). Najniżej
gatunek ten odnotowano aktualnie na Pogórzu Rożnowskim na wysokości 210  m n.p.m., natomiast najwyżej
w Tatrach Zachodnich – 1880  m n.p.m. (dane projektu
PK), a nawet 1980  m n.p.m. (Ciach M. – dane niepubl.;
patrz również Tomiałojć, Stawarczyk 2003). W górach
i na pogórzu rozmieszczenie pionowe pliszki górskiej jest
szersze niż pluszcza, co związane jest z większą plastycznością w wyborze siedlisk lęgowych. W Beskidach Zachodnich pliszka górska najliczniej zasiedlała strefę 400–
700  m n.p.m. (Ledwoń i in 2009), choć dane z Beskidu
Żywieckiego wskazują na preferowanie strefy 600–900  m
n.p.m. (Ciach M., Bul K. – dane niepubl.). W Karpatach
słowackich gatunek ten występuje w szerokim przedziale wysokości, między 200 a 1950  m n.p.m. (Danko i in.
2002). W Karkonoszach pliszka górska zasiedla szeroką strefę od podnóży gór po wysokość 1500  m n.p.m.,
najczęściej jednak występuje w zakresie wysokości
500–900  m n.p.m. (Flousek i in. 2015).
Pliszki górskie z populacji zasiedlających południową Europę są osiadłe, natomiast ptaki z środkowej i północnej Europy należą odpowiednio do migrantów częściowych lub dalekodystansowych (Tyler 2016). Obszary
zimowisk ptaków pochodzących z populacji środkowoeuropejskiej, zwłaszcza zasiedlającej polskie Karpaty, nie
są dokładnie rozpoznane, choć dane z Czech i Słowacji
wskazują na dominację południowo-zachodniego kierunku migracji i zimowanie ptaków w południowo-zachodniej i południowej Europie (Cepák i in. 2008). Niewielka
część ptaków podejmuje próby zimowania w Polsce (Tomiałojć, Stawarczyk 2003). W Małopolsce pliszka górska

jest gatunkiem zimującym skrajnie nielicznie i lokalnie
(Cichocki 2000c). Na Słowacji większość populacji odlatuje na okres zimowy i tylko niewielka liczba ptaków
zimuje (Danko i in. 2002).

Liczebność
Dane projektu PK wskazują, że pliszka górska jest gatunkiem średnio licznym w polskiej części Karpat. Regionalną populację oszacowano na 5960 (3780–8620) par
lęgowych. Największa liczba stanowisk znajduje się w Beskidach Zachodnich, a wyraźnie mniejsze liczebności odnotowano w Beskidach Lesistych, Obniżeniu TatrzańskoPodhalańskim oraz Beskidach Środkowych. Gatunek ten
zasiedla również pogórza – stosunkowo dużą liczebność
odnotowano zarówno na Pogórzu Środkowobeskidzkim,
jak i na Pogórzu Zachodniobeskidzkim (Tab. 7.28.1).
Oszacowanie liczebności populacji karpackiej wskazuje
na kluczową rolę tego obszaru w zachowaniu populacji
pliszki górskiej w Polsce.
Bardziej szczegółowe dane na temat liczebności
pliszki górskiej pochodzą jedynie z kilku mezoregionów
i w większości dotyczą one fragmentów pasm lub ostoi
ptaków IBA. Jednak w części są to eksperckie szacunki
liczebności, a nie wyniki inwentaryzacji, w efekcie czego ich dokładność najprawdopodobniej nie jest duża.
Liczebność w poszczególnych pasmach Karpat oceniono na: 230–290 par w Beskidzie Żywieckim z Pasmem
Babiogórskim i Policą (Ciach i in. 2009a; 2009b; Ciach
2010b), 160–240 par w Beskidzie Niskim (Stój 2010) oraz
150–190 par w Beskidzie Śląskim (Król 2010). W zachodniej części Beskidów Zachodnich (Beskid Śląski i Żywie-

Ryc. 7.28.1. Rozmieszczenie pliszki górskiej w okresie lęgowym (lata 2000–2015), w siatce kwadratów 10×10 km.
Fig. 7.28.1. Breeding distribution of the Grey Wagtail (years 2000–2015) in a grid of 10×10 km squares.
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Pliszka górska Motacilla cinerea (fot. Marek Szczepanek)

cki) oraz Pogórza Zachodniobeskidzkiego liczebność gatunku oszacowano na 290–380 par (Ledwoń i in. 2009).
Liczebność populacji pliszki górskiej w Tatrzańskim Parku Narodowym w ostatnim ćwierćwieczu (1985–2009)
ulegała dość znacznym wahaniom – od 66 par w roku
1985 po 147 w 2000 i 178 par w 2009 roku (Cichocki,
Mielczarek 2011).
Starsze dane wskazywały na gniazdowanie w Małopolsce 1500–2000 par (Walasz, Mielczarek 1992), z których przeważająca część występowała zapewne w Karpatach. Wynik ten nie miał jednak mocnego oparcia
w danych, jakimi wówczas dysponowano, i nie może być
podstawą do wnioskowania o silnym wzroście liczebności. Z drugiej strony ówczesne szacunki mogą wskazywać
na pewien wzrost liczebności – przypuszczalnie niegdyś
surowsze warunki klimatyczne zimą oraz większe zanieczyszczenie wód mogły nie sprzyjać gatunkom związanym z ciekami wodnymi (Flousek i in. 2015). Liczebność krajowej populacji pliszki górskiej szacowana jest
na 7000–10 000 par lęgowych (Chodkiewicz i in. 2015).
Szacunki oparte na wynikach monitoringu ptaków lęgowych, wskazujące na możliwość występowania w naszym
kraju 12 600–27 000 par, należy uznać za zawyżone (Kuczyński, Chylarecki 2012).

Zagęszczenie
Wyniki projektu PK wskazują, że średnie zagęszczenie
pliszki górskiej w skali całej polskiej części Karpat wynosi 8,8 (6,8–11,5) pary/10 km cieku wodnego. Największe
zagęszczenie gatunek osiąga w Obniżeniu TatrzańskoPodhalańskim oraz w Tatrach. Nieco niższe wartości
odnotowano w Beskidach Lesistych oraz Beskidach Zachodnich, natomiast najniższe stwierdzono w Beskidach
Środkowych (Tab. 7.28.1). Zagęszczenia odnotowane
w pasmach pogórzy są niższe niż w górach, choć wartość na Pogórzu Zachodniobeskidzkim zbliża się do zagęszczeń uzyskanych w Beskidach Środkowych. Pliszka
górska osiąga najwyższe zagęszczenia na rzekach średniej
wielkości, natomiast na rzekach dużych jest ono najniższe (Tab. 7.28.1).
Wyniki prezentowane powyżej potwierdzają dotychczasową wiedzę na temat zagęszczeń osiąganych przez
pliszkę górską. Na zbadanych odcinkach cieków wodnych w polskich Karpatach wartości zagęszczenia wahają się w szerokich granicach od 3,4 pary/10 km cieku
w Beskidzie Niskim (Wasilewski, Zajchowski 2000) do
23,6 pary/10 km cieku w Tatrach (Cichocki, Mielczarek
2011). Jednakże najwyższe wartości dotyczą wybranych
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Tab. 7.28.1. Liczba zinwentaryzowanych odcinków 5-km (N) i parametry populacji pliszki górskiej w polskiej części Karpat. R – rozpowszechnienie – procent odcinków, na których stwierdzono gatunek. Zagęszczenie i liczebność populacji w poszczególnych makroregionach, w
całym regionie oraz w wyróżnionych klasach szerokości cieku – wartość szacowana z dolną (DPU) i górną (GPU) granicą 95-procentowego
przedziału ufności.
Table 7.28.1. Number of surveyed 5-km river sections (N) and parameters of the Grey Wagtail’s population in the Polish Carpathians. R – occupancy
– percentage of sections in which the species was observed. Density (2) and population numbers (3) in each of the macroregions (1), in the whole
region (5) and for different classes of river width (6-8) – an estimate(4) with the lower (DPU) and upper (GPU) 95% confidence interval limit.
Zagęszczenie [par/10 km] (2)
Region (1)

N

R [%]

14

93

Beskidy Środkowe

9

Beskidy Zachodnie

DPU

GPU

Wartość
szacowana (4)

DPU

GPU

14,1

7,9

22,0

1090

650

1650

100

8,8

3,7

15,3

600

280

1020

41

98

12,6

9,1

16,6

2380

1780

3080

Łańcuch Tatrzański

3

100

18,6

3,5

38,8

50

30

80

Obniżenie Orawsko-Podhalańskie

9

100

19,0

8,7

31,8

850

420

1370

Pogórze Środkowobeskidzkie

48

42

1,8

1,1

2,5

500

320

690

Pogórze Zachodniobeskidzkie

17

94

6,7

3,8

10,3

500

310

730

141

78

8,8

6,8

11,5

5960

3780

8620

szerokość rzeki 3–5  m (6)

–

–

7,0

5,0

9,5

–

–

–

szerokość rzeki 5–30  m (7)

–

–

13,2

8,4

18,0

–

–

–

szerokość rzeki >30  m (8)

–

–

5,4

2,5

8,5

–

–

–

Beskidy Lesiste

polska część Karpat (5)

Wartość
szacowana (4)

Liczebność [par] (3)

fragmentów optymalnych siedlisk w Tatrach, a poza nimi
są one wyraźnie niższe. W Bieszczadach pliszka górska
osiąga zagęszczenie 10,5–11,0 par/10 km cieku, a w Beskidzie Niskim dochodzi do 5,7 pary/10 km cieku, na
obszarze Pogórza Przemyskiego natomiast osiąga wartość 4,0–4,8 pary/10 km cieku (Wasilewski, Zajchowski
2000). W Beskidzie Wyspowym zagęszczenie gatunku na
rzekach o charakterze górskim (zlewnia Łososiny) wynosi średnio 7,8 pary/10 km cieku (zakres 2,5–12,5 pary/10
km), natomiast na rzekach posiadających w przeważającej mierze cechy podgórskie (zlewnia Stradomki) – 5,0
par/10 km cieku (zakres 0,0–7,5 pary/10 km) (Kajtoch
2012). Na terenie projektowanego Turnickiego Parku
Narodowego, a więc najdalej na wschód wysuniętego
obszaru pogórzy w Polsce, zagęszczenie pliszki górskiej
wynosi 4,4 pary/10 km cieku (Hutek i in. 2014).
Wysokie wartości lokalnych zagęszczeń mogą wynikać z ich obliczania dla krótkich odcinków cieków,
wybieranych często w sposób nielosowy. Ponadto problemem metodycznym jest zwykle wybór do badań odcinków rzek stanowiących optymalne siedliska gatunku,
w efekcie czego pomijane są cieki suboptymalne oraz takie, które nie są wykorzystywane przez gatunek – zwłaszcza cieki niewielkich rozmiarów. Powoduje to, że zagęszczenia dla większych obszarów osiągają z reguły niższe
wartości. Przykładowo w Beskidzie Żywieckim zagęsz-
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czenie pliszki górskiej obliczone dla całej długości badanej sieci hydrograficznej zlewni wynosiło 3,0 pary/10 km
cieku, natomiast obliczone dla powierzchni zlewni – 5,5
pary/10 km2 (Ciach M. – dane niepubl.). Zagęszczenie
pliszki górskiej wyrażone na jednostkę powierzchni wynosiło, w zależności od położenia powierzchni próbnej
nad poziomem morza oraz zbiorowiska roślinnego, w jakim się znajdowała, od 0,7 do 2,3 pary/10  ha w Gorcach
(Głowaciński 1991) oraz od 0,1 do 0,3 pary/10  ha w Tatrach (Głowaciński, Profus 1992).

Trend populacji
Trend krajowej populacji pliszki górskiej nie jest w pełni rozpoznany. Z uwagi na brak wieloletnich badań nad
liczebnością gatunku niemożliwe jest określenie długoterminowego trendu liczebności. W ostatnich latach,
w skali całego kraju, przy stabilnym rozpowszechnieniu, odnotowano umiarkowany spadek liczebności (Kuczyński, Chylarecki 2012), choć sami autorzy wskazują
na niepewność uzyskanego wyniku ze względu na niską
próbę oraz niezbyt wiarygodne oszacowanie liczebności
w pierwszym roku badań. Lokalnie notowano jednak
wzrost liczebności, m.in. na Warmii i Mazurach oraz na
ziemi lubuskiej (Sikora, Mielczarek 2007; Czechowski,

Jędro 2009). Aktualny obraz ogólnego rozmieszczania
pliszki górskiej w Karpatach nie różni się od dotychczasowej wiedzy na temat zasięgu występowania gatunku
– natomiast dawne szacunki liczebności sugerują trend
wzrostowy populacji (Walasz, Mielczarek 1992). Należy
jednak zaznaczyć, że poprzednie szacunki uzyskano innymi metodami niż obecne i nie miały one zapewne tak
silnego oparcia w danych, jakimi wówczas dysponowano,
w efekcie czego regionalna zmiana liczebności powinna
być traktowana z dużą ostrożnością. Nieliczne prace historyczne nie przedstawiają danych ilościowych na temat
lokalnych populacji karpackich, uniemożliwiając określenie zmian liczebności (Ferens 1950; Bocheński 1960;
Głowaciński 1969). Jednak w Tatrach liczebność pliszki
górskiej w ciągu ostatnich dwóch dekad wykazuje dość
wyraźny trend wzrostowy, a tutejsza populacja zwiększyła zagęszczenie z 8,7–17,6 do 23,0–23,6 pary/10 km
cieku (Cichocki, Mielczarek 1993; 2003; 2011). W Karkonoszach liczebność populacji pliszki górskiej jest stabilna na przestrzeni ostatnich dwóch dekad (Flousek i in.
2015). Lokalne i okresowe wahania liczebności mogą być
spowodowane ekstremami pogodowymi, które skutkują szybkim spadkiem liczebności w następstwie dłuż-

szych okresów niesprzyjających warunków pogodowych
(Smiddy, O’Halloran 1998; Tomiałojć, Stawarczyk 2003).

Ocena stanu rozpoznania
Rozpoznanie rozmieszczenia i liczebności populacji pliszki górskiej w polskich Karpatach należy uznać obecnie za
dobre – parametry te są w zadowalający sposób rozpoznane w skali całego regionu. Dawne dane na temat jej
karpackiej populacji są ogólnikowe i ograniczają się do informacji o rozmieszczeniu i szacunków liczebności (Walasz, Mielczarek 1992), a jedynie lokalnie wiedza na temat
liczebności gatunku zbierana jest w bardziej systematyczny sposób (Cichocki, Mielczarek 2011). Brak wieloletnich badań uniemożliwia określenie trendów liczebności
i rozpowszechnienia, w wyniku czego rozpoznanie dynamiki populacji należy uznać za niewystarczające. Pliszka
górska jest gatunkiem, którego biologia i ekologia są poznane w stopniu dobrym, jednak w Europie Środkowej
stopień rozpoznania jest umiarkowany. Biologia lęgowa,
przeżywalność, migracje, skład pokarmu, wielkość i użytkowanie rewiru, interakcje wewnątrz- i międzygatunko-

Cieki o dużym stopniu naturalności obecne w Beskidach Lesistych sprawiają, że pliszka górska osiąga tu jedne z najwyższych zagęszczeń
w polskiej części Karpat (fot. Tomasz Wilk).
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Pliszka górska jest silnie związana ze środowiskiem wód
płynących. Gatunek ten preferuje szybko płynące potoki
i strumienie oraz małe rzeki (Cramp 1998). Gniazdo jest
najczęściej lokowane bezpośrednio przy wodzie, jednak
ptaki mogą wykorzystywać także miejsca odległe nawet
o kilkaset metrów od wody płynącej (Cramp 1998). Ptaki
powszechnie zakładają gniazda pod mostami oraz w innych budowlach nadrzecznych (Czapulak i in. 2008; Czechowski, Jędro 2009; Ledwoń i in. 2009). Pliszki górskie
żerują głównie w obrębie cieku, jednak mogą wykorzystywać także miejsca położone w znacznej odległości od
wody (Bures 1995). Istotne znaczenie w rozmieszczeniu
pliszki górskiej ma skład chemiczny wody, co warunkuje obecność odpowiedniego pożywienia – głównie jętek
i chruścików (Tyler, Ormerod 1991). Gatunek ten osiąga
wyższe zagęszczenia w ciekach o wodzie bardziej nasyconej węglanem wapnia oraz bogatszej w owady stanowiące potencjalny pokarm (Ormerod, Tyler 1987). Jednocześnie pliszki górskie wyraźnie reagują na zmieniające
się zasoby pokarmowe, zmieniając miejsca żerowania
w zależności od czasu i miejsca pojawienia się obfitości
ofiar (Bures 1995). Bezkręgowce, którymi żywi się pliszka górska, mają duże wymagania co do czystości wody
oraz zawartości w niej tlenu i należą do reobiontów, czyli organizmów bytujących w ciekach o dużej prędkości
przepływu (Mikulski 1974). W związku z powyższym
rozmieszczenie gatunku jest silnie determinowane obecnością naturalnie płynących potoków górskich. Na występowanie pliszki górskiej istotny wpływ może mieć
skład roślinności brzegowej, np. w Czechach wykazano
negatywny wpływ na jej obecność inwazyjnego rdestowca Reynoutria spp. (Hajzlerová, Reif 2014).
Analiza wymagań siedliskowych wykonana na podstawie danych projektu PK wykazała, że dla pliszki górskiej duże znaczenie miały przede wszystkim wskaźnik
rozwoju infrastruktury i stopień naturalności odcinka
– wraz ze wzrostem obu tych wskaźników prawdopo-
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2. Wybiórczość siedliskowa

dobieństwo występowania gatunku istotnie rosło (Ryc.
7.28.3a, b). Wysoki wskaźnik rozwoju infrastruktury
wiąże się głównie z obecnością mostów, których to konstrukcje są powszechnie wykorzystywane przez ptaki
jako miejsce lokowania gniazda. Wybór takich miejsc
jest zapewne podyktowany ich mniejszą dostępnością
dla naziemnych drapieżników. Natomiast preferowanie
rzek o charakterze naturalnym jest potwierdzeniem silnej zależności tego gatunku od obecności rzek o czystej
wodzie i dużej prędkości przepływu. Pliszka górska występowała również istotnie częściej na ciekach o węższym
korycie (Ryc. 7.28.3c). Jednak prawdopodobieństwo występowania rosło także w przypadku rzek szerokich, gdy
jednocześnie wzrastał wskaźnik zmienności szerokości
ich koryta (istotna interakcja największej szerokości
i zmienności szerokości koryta). Oznacza to, że pliszka
górska zasiedla rzeki szerokie w sytuacji, gdy obecne są
na nich przynajmniej krótkie odcinki o węższym przebiegu. Pozostałe zmienne nie miały istotnego wpływu na
występowanie tego gatunku (Zał. 4).
Pliszka górska jest gatunkiem terytorialnym. Terytoria mają zwykle układ liniowy i obejmują fragment (kilkaset metrów) cieku i jego najbliższe otoczenie. Najmniejsze
dystanse między sąsiadującymi parami lęgowymi wahają
się w granicach od 100 do 800 m, a sąsiednie terytoria
mogą być oddzielone odcinkami cieku niezajętymi przez
ptaki (Cramp 1998). Wielkość obszaru wykorzystywana
przez pliszki górskie zmienia się w zależności od stadium
lęgu – badania przeprowadzone w Alpach wskazują, że
w okresie wychowu piskląt obszar użytkowany ma powierzchnię 2,3  ha, natomiast w okresie opieki nad lot-

częstość stwierdzeń [%] (1)

we pozostają bardzo słabo rozpoznane. Ponadto, wiedza
na temat preferencji siedliskowych oraz biologii lęgowej
w dużej części opiera się na wynikach badań z innych części zasięgu gatunku i może być trudna do przełożenia na
warunki środkowej Europy. Nieznane są przewidywania
w zakresie trendu populacji w świetle prognozowanych
zmian klimatycznych i związanego z nimi okresowego
niedoboru lub braku wody w ciekach.

0

0

przedział wysokości [m n.p.m.] (3)

Ryc. 7.28.2. Rozmieszczenie wysokościowe pliszki górskiej: (1)
– procentowy udział punktów obserwacyjnych zasiedlonych przez
gatunek (słupki); (2) – liczba skontrolowanych punktów obserwacyjnych (punkty).
Fig. 7.28.2. Altitudinal distribution of the Grey Wagtail: (1) – percentage of survey points occupied by the species; (2) – number of observation points (dots); (3) – altitude (mamsl).
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cieku, c – szerokości cieku. Linia ciągła – przewidywane średnie
prawdopodobieństwo występowania, linie przerywane – 95-procentowe przedziały ufności dla średniej (uwzględniające zmienność wynikającą z efektu losowego).
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Fig. 7.28.3. Significant environmental predictors of the Grey Wagtail’s occurrence at the level of river  habitat. Relationship between the
probability of occurrence (2) and following factors: a – index of the infrastructure development (1);. b – index of the river naturalness (1); c
– width of the river (1). Continuous line – predicted, mean probability of
occurrence, dashed line – 95% confidence intervals of the mean value
(which take into account variation related to the random effect).
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nymi młodymi zwiększa się do 5,9  ha (Klemp 2004). Na
podstawie wiedzy o zagęszczeniach gatunku w Karpatach
można przypuszczać, że jeden rewir pliszki górskiej przypada przeciętnie na 0,4–2,9 km cieku wodnego (Wasilewski i Zajchowski 2000), choć w optymalnych warunkach
w Tatrach może zajmować jedynie 400–600  m cieku (Cichocki, Mielczarek 2011). Powyższe wyliczenia, zwłaszcza dokonane dla cieków o niskim zagęszczaniu gatunku,
nie powinny być jednak wprost traktowane jako wskaźnik przeciętnej wielkości rewiru na rzekach w Karpatach,
gdyż pomiędzy sąsiednimi rewirami mogą znajdować się
fragmenty cieków nieużytkowane przez ptaki.
Wymagania siedliskowe w okresie pozalęgowym nie
były szczegółowo badane w naszym kraju. W okresie dyspersji polęgowej ptaki najprawdopodobniej zajmują te
same siedliska, co w okresie lęgowym. W okresie zimowym z reguły nie jest notowana w siedliskach lęgowych
(Ledwoń i in. 2009; Armatys i in. 2015), wybierając niezamarzające odcinki cieków wodnych, położone czasem
z dala od miejsc lęgowych (Cichocki 2000c).

3. Zagrożenia
Populacja zasiedlająca Karpaty nie jest zagrożona w skali
regionu. Lokalnie może dochodzić do spadków liczebności w następstwie zmian siedliskowych, będących efektem prowadzenia prac hydrotechnicznych w cieku lub
jego sąsiedztwie. W chwili obecnej pod większą presją
znajdują się ptaki zasiedlające tereny pogórzy oraz niższe
partie gór, gdzie działalność człowieka w ciekach wodnych jest intensywniejsza w porównaniu z ciekami położonymi w wysokich górach. Do głównych, rzeczywistych
i potencjalnych, zagrożeń zidentyfikowanych dla pliszki
górskiej w warunkach polskich Karpat należą:

Zmiany siedliskowe wywołane działalnością człowieka w obrębie cieków
Głównym zagrożeniem dla pliszki górskiej jest utrata i degradacja siedlisk. Są one głównie następstwem regulacji
i obudowy hydrotechnicznej cieków wodnych. Prace pro-
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wadzone w korytach obejmują zarówno obudowę brzegów,
co prowadzi do zaniku naturalnego charakteru otoczenia
cieku, jak i budowę spiętrzeń spowalniających spływ. Tamy,
stopnie, progi, tamy przeciwrumoszowe prowadzą do zbyt
silnego zmniejszenia spadku cieku, co redukuje przepływ
i natlenienie wody oraz powoduje zmiany charakteru dna
(Bucała, Radecki-Pawlik 2011), a w konsekwencji prowadzi do zubożenia składu i liczebności fauny wodnej, stanowiącej pokarm pliszki górskiej. Zagrożeniem dla gatunku
są także wahania poziomu wody w okresie lęgowym, będące efektem nagłego wezbrania powstającego w wyniku
zrzutu wód ze zbiorników zaporowych. Gwałtowne zmiany poziomu wody w sezonie lęgowym, wynikające z regulacji przepływu wód na zaporach, mogą w okresie wysiadywania jaj i karmienia piskląt powodować straty w lęgach
(Marzolin 2002; Morrissey 2004).

rodzaju odpadami, w tym budowlanymi, oraz opakowaniami po środkach chemicznych. Wszystkie te działania
mogą mieć negatywny wpływ na skład i liczebność fauny
wodnej, stanowiącej pokarm pliszki górskiej.

Gospodarka leśna w sąsiedztwie cieków

Niepokojenie ptaków w okresie lęgowym

Cieki wodne zasiedlane przez pliszkę górską są zazwyczaj
położone na terenach leśnych, w związku z czym praktyki gospodarcze, jakie mają miejsce w sąsiedztwie cieków, wpływają na jakość siedlisk tego gatunku. Lokalnie
zagrożeniem jest odlesianie brzegów, które zwiększa ekspozycję na erozję oraz insolację (nasłonecznienie). Działaniem niekorzystnym jest także usuwanie dużych drzew
rosnących w sąsiedztwie cieków, które stanowią przyszły
rumosz drzewny, deponowany w korycie cieku w chwili
ich wywrócenia się, a także usuwanie już zdeponowanego w korycie rumoszu drzewnego, wpływającego na zachowanie naturalnego charakteru cieków wodnych. Usuwanie lub niszczenie roślinności nadbrzeżnej prowadzi
do degradacji siedliska, gdyż takie miejsca są wykorzystywane jako żerowisko. Ponadto w niektórych rejonach
Karpat dość powszechna jest zrywka drewna potokami,
co może prowadzić do niszczenia lęgów oraz degradacji
siedlisk wodnych. Zrywka drewna potokami prowadzi
do niszczenia dna i brzegów cieków wodnych, w wyniku
czego dochodzi do erozji i uproszczenia struktury koryta
oraz zaniku zróżnicowania mikrosiedliskowego (Ciach
M. – dane niepubl.).

Istniejąca w korytach rzecznych zabudowa hydrotechniczna wymaga utrzymania i konserwacji, a termin wykonania prac z tym związanych pokrywa się zazwyczaj
z okresem lęgowym, co może prowadzić do niszczenia lęgów lub płoszenia ptaków. Mniej istotnym zagrożeniem
jest niepokojenie ptaków przez turystów, choć lokalnie
w okresie wiosenno-letnim problemem może być wykorzystywanie przez osoby wypoczywające łach i kamieńców nad wodami. W tym wypadku całodniowe przebywanie ludzi w miejscach zasiedlanych przez pliszkę
górską może skutkować długotrwałym płoszeniem ptaków. Cieki wodne wykorzystywane przez pliszkę górską
nie stanowią łowisk wykorzystywanych masowo przez
wędkarzy, a technika połowu ryb w takich warunkach
raczej nie oddziałuje na ptaki w długim okresie czasu.

Zmiany i ekstrema klimatyczne
Nasilające się w ostatnich latach pojawy ekstremów klimatycznych – zarówno silnych i gwałtownych opadów
w okresie wiosenno-letnim, jak ich długotrwały brak
– mogą stanowić potencjalne zagrożenie dla gatunków
związanych z ciekami wodnymi (Royan i in. 2015). Wezbrania o charakterze powodzi mogą prowadzić do niszczenia gniazd i strat w lęgach, natomiast obniżenie ilości
opadów może prowadzić do okresowego wysychania
cieków wodnych (Marzolin 2002; Morrissey 2004; Ciach
M., Trybała M. – dane niepubl.).

Drapieżnictwo
Potencjalnym zagrożeniem jest drapieżnictwo takich
gatunków, jak: norka amerykańska, jenot i szop pracz.
Jednak aktualne rozpowszechnienie tych drapieżników
w Karpatach jest relatywnie niskie i prawdopodobnie ich
wpływ, głównie na lęgi, jest obecnie niewielki.

Zakwaszenie i eutrofizacja wód
Zagrożeniem dla pliszki górskiej jest zanieczyszczenie
wód, w tym wzrost zakwaszenia oraz zanieczyszczenia
ściekami bytowymi, rzadziej rolniczymi. Mimo generalnej poprawy jakości wód w ostatnich latach zagrożenie to
jest wciąż obecne – zwłaszcza na terenach pozbawionych
kanalizacji. Ponadto, w rejonach górskich powszechną
praktyką jest zaśmiecanie dolin i koryt cieków wszelkiego
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4. Metody ochrony
Pliszka górska jest gatunkiem rozpowszechnionym
w Karpatach, a jego populacja przypuszczalnie nie jest
zagrożona. Istotna jest zatem realizacja działań ochronnych mających na celu utrzymanie aktualnego stanu po-

pulacji, a jedynie lokalnie działania powinny zmierzać do
odtwarzania populacji lub siedlisk gatunku.
Główne cele i działania zmierzające do ochrony
pliszki górskiej można sformułować następująco:

Cel I. Utrzymanie powierzchni siedlisk lęgowych o odpowiedniej dla gatunku strukturze
Działanie I.1. Wprowadzenie do planów urządzenia lasu
nadleśnictw karpackich zapisów gwarantujących tworzenie stref buforowych wokół cieków wodnych (o szerokości 25  m po obu stronach cieku), w których nie będą
prowadzone cięcia skutkujące odlesianiem brzegów lub
usuwaniem drzew mogących w przyszłości stanowić rumosz drzewny w korycie.
Działanie I.2. Wprowadzenie do planów urządzenia lasu
zapisów gwarantujących tworzenie wokół wszelkich cieków wodnych stref buforowych (o szerokości 50  m po
obu stronach cieku), w których nie będą wykonywane
cięcia w okresie lęgowym (marzec–lipiec).
Działanie I.3. Wprowadzenie nakazu pozostawiania grubego rumoszu drzewnego w korytach cieków wodnych.
Działanie I.4. Wprowadzenie zakazu regulacji cieków
wodnych i budowy urządzeń hydrotechnicznych, zwłaszcza piętrzących, prowadzących do zmian reżimu hydrologicznego na ciekach o wysokim stopniu naturalności.
Działanie I.5. Zaniechanie robót wodnych w korytach
cieków w okresie lęgowym (marzec– lipiec).
Działanie I.6. Wprowadzenie zakazu zabudowy (w tym letniskowej) w pasie o szerokości 100  m od brzegów cieków.
Działanie I.7. Powstrzymanie nagłych zrzutów dużych
ilości wody ze zbiorników zaporowych w okresie lęgowym, które mogą prowadzić do silnego wezbrania poziomu wody w cieku.

Działanie I.8. Uregulowanie gospodarki ściekowej
w zlewniach, zwłaszcza powstrzymanie zrzutu ścieków
oraz spływu biogenów przyczyniających się do zanieczyszczania i eutrofizacji wód.
Działanie I.9. Obejmowanie ochroną fragmentów cieków wodnych o charakterze naturalnym, obfitujących
w wodospady, bystrza, rozległe kamieńce, gruby rumosz
drzewny.
Działanie I.10. Na etapie prac projektowych poprzedzających remonty lub budowę mostów należy uwzględnić
możliwość bezpiecznego zakładania gniazd przez ptaki
– konstrukcja mostu powinna tworzyć miejsca, które
uniemożliwiają dostęp do nich naziemnych drapieżników (półki, gzymsy, belki).

Cel II. Odtworzenie siedlisk utraconych lub zdegradowanych
Działanie II.1. Ograniczenie utrzymania urządzeń
hydrotechnicznych do tych, których funkcjonowanie jest podyktowane względami bezpieczeństwa ludzi
– konserwacja lub odtwarzanie infrastruktury powinno
być ograniczone do działań niezbędnych i prowadzone z uwzględnieniem uwarunkowań przyrodniczych
i za pomocą metod przyjaznych przyrodzie (Bojarski
i in. 2005).
Działanie II.2. Renaturalizacja zdegradowanych cieków
wodnych – usuwanie tam i progów na rzekach przekształconych (RRC 2002).

Cel III. Poznanie trendu krajowej populacji
Działanie III.1. Wprowadzenie monitoringu stanu populacji i siedlisk ptaków związanych z rzekami górskimi
i podgórskimi.
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Czeczotka
Acanthis flammea
Tomasz Wilk

1. Występowanie
Rozmieszczenie
Czeczotka Acanthis flammea (Linnaeus, 1758) jest gatunkiem o zasadniczo borealno-alpejskim typie rozmieszczenia, który w Europie zasiedla Skandynawię i północną
Rosję (podg. flammea), a także górskie masywy Europy
centralnej oraz lokalnie obszary nizinne w Europie Zachodniej, m.in. w Wielkiej Brytanii, Holandii, Danii
i Niemczech (podg. cabaret, wyróżniany niekiedy jako
osobny gatunek – patrz np. Knox i in. 2001). Podgatunek
cabaret jest szeroko rozmieszczony w Alpach, natomiast
w Karpatach występuje głównie w ich północnej części,
na terytorium Słowacji i Polski, bardzo lokalnie również
w rumuńskich Karpatach Wschodnich (Hagemeijer,
Blair 1997; BirdLife International 2015).
W Polsce czeczotka występuje punktowo, a jej rozmieszczenie ograniczone jest do trzech regionów – Karpat oraz Sudetów w południowej części kraju, a także
pasa nadmorskiego w jego północnej części (Mikusek
i in. 2007). Górskie populacje należą do podgatunku cabaret, natomiast przynależność taksonomiczna populacji
pomorskiej nie jest rozstrzygnięta, choć prawdopodobnie również tworzą ją ptaki z tego podgatunku (Sikora
2001). Zasięg czeczotki w Polsce jest wyraźnie powiązany
z rozmieszczeniem kosodrzewiny Pinus mugo – zasiedla
ona naturalne jej formacje w górach (np. Głowaciński,
Profus 1992; dane projektu PK), a w pasie przymorskim
sztuczne nasadzenia tej rośliny (Sikora 2001).
Dane projektu PK wskazują, że w polskiej części
Karpat czeczotka jest gatunkiem o bardzo lokalnym rozmieszczeniu, stwierdzonym jedynie na 5 polach 10×10
km (2%, N=253). Jej występowanie ograniczone jest do
trzech pasm górskich położonych w zachodniej części re-
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gionu – Tatr, Babiej Góry i masywu Pilska (Ryc. 7.29.1).
Ptak ten stwierdzany był również sporadycznie w innych
regionach – np. w Beskidzie Wyspowym (Kajtoch, Piestrzyńska-Kajtoch 2006), jednak nie wiadomo, czy były
to ptaki lęgowe. Wszystkich obserwacji sugerujących
gniazdowanie dokonano w pasie gór, brak natomiast
stwierdzeń lęgowych tego gatunku z pogórzy. W Tatrach
czeczotka jest rozmieszczona nierównomiernie, występując głównie w części położonej na wschód od Doliny Kondratowej, a więc we wschodniej części Tatr Zachodnich oraz w Tatrach Wysokich (dane projektu PK;
Głowaciński, Profus 1992; Mikusek i in. 2007). Obecnie
gatunek ten najliczniej występuje w Kotle Gąsienicowym
oraz w Dolinie Pięciu Stawów (dane projektu PK). W Tatrach Zachodnich czeczotka występuje punktowo, a dane
zebrane w ramach projektu PK wykazały jej obecność jedynie w Dolinie Tomanowej i w okolicach Kasprowego
Wierchu, choć w latach 2005–2007 stwierdzono ją także
w kilku innych dolinach Tatr Zachodnich (np. Smreczyny, Pyszna, Jarząbcza, Starorobociańska; Mikusek i in.
2007; Cichocki W. – dane niepubl.). Dane projektu PK
potwierdziły występowanie czeczotki również na Babiej Górze, gdzie wcześniej podawali ją Karaska (1992),
jednak tylko ze słowackiej części, a także Bashta (2005),
choć nie było dotychczas informacji o tej populacji zarówno w publikacjach ogólnych (Tomiałojć, Stawarczyk
2003; Mikusek i in. 2007), jak i tych szczegółowo opisujących awifaunę tego obszaru (np. Bocheński 1970; Ciach
2010a). Wykryta w ramach projektu PK populacja w masywie Pilska nie była wcześniej znana. Zarówno w paśmie
Babiej Góry, jak i Pilska gatunek ten występuje w części
szczytowej, w miejscach z zaroślami kosówki (dane projektu PK). W paśmie Pilska większa część populacji obecna jest na terytorium Słowacji, gdzie znajdują się rozległe
powierzchnie preferowanego przez nią siedliska. Zasięg
występowania w polskiej części Karpat oszacowano na

podstawie danych projektu PK na 320 km2, natomiast
powierzchnię obszaru zajmowanego – na 52 km2.
Zakres wysokościowy występowania lęgowisk czeczotki zawiera się w przedziale od 1400 do 1800  m n.p.m.
i zasadniczo odpowiada pionowemu zasięgowi piętra
kosodrzewiny w poszczególnych pasmach. W Tatrach
czeczotka występuje na wys. 1500–1800  m n.p.m., na
Babiej Górze – 1450–1650  m n.p.m., a w masywie Pilska
– ok. 1450–1500  m n.p.m. (Głowaciński, Profus 1992;
Bashta 2005; dane projektu PK). Najniższe stwierdzenia
mogące dotyczyć ptaków lęgowych pochodzą z Mogielicy w Beskidzie Wyspowym – ok. 1150  m n.p.m. (Kajtoch, Piestrzyńska-Kajtoch 2006). Po słowackiej stronie
Tatr występuje w szerszym zakresie wysokości, sięgając
do 2000  m n.p.m. (Klima 1959, za: Głowaciński, Profus
1992), a w Karkonoszach – od 400  m n.p.m. do 1500  m
n.p.m. (Flousek i in. 2015).
W okresie jesienno-zimowym czeczotka jest znacznie szerzej rozpowszechniona niż w okresie lęgowym, co
związane jest z napływem ptaków z populacji północnych
(prawdopodobnie głównie podg. flammea, Hudec 1983, za:

Walasz 2000). W Karpatach stwierdzona zimą na 21% pól
atlasowych (Walasz 2000), choć z pewnością jest bardziej
rozpowszechniona, szczególnie w niższych położeniach
górskich, gdzie dominują siedliska otwarte, które gatunek
ten wykorzystuje w okresie zimowym (Walasz 2000).

Liczebność
Najliczniejsza populacja czeczotki w polskich Karpatach
zasiedla Tatry. W latach 2012–2014 w ramach inwentaryzacji projektu PK wykazano 23–37 terytoriów czeczotki
w polskiej części Tatr, zlokalizowanych głównie w Tatrach
Wysokich. Dane projektu PK wskazują, że obecnie najliczniej gatunek ten obecny jest w Dolinie Pięciu Stawów
– 7–12 par, w Kotle Gąsienicowym – 7–10 par, oraz w Dolinie Kondratowej – 3–5 par. W pozostałych miejscach
odnotowano pojedyncze stanowiska. Inwentaryzacja PK
praktycznie nie wykazała ptaków na zachód do Doliny
Kondratowej, jednak dane z lat 2005–2007 (Mikusek i in.
2007; Cichocki W. – dane niepubl.) wskazują na obecność pojedynczych par w tym rejonie. Uwzględniając

Czeczotka Acanthis flammea (fot. Mateusz Matysiak)
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te dane oraz fakt, że czeczotka zasiedla siedlisko niełatwe
do penetracji, co może utrudniać wykrycie części populacji, liczebność czeczotki w polskiej części Tatr należy
ocenić na 28–45 terytoriów. W paśmie Babiej Góry pojedyncze stwierdzenia pozwalają teraz oszacować liczebność na 2–4 pary, z czego po polskiej stronie 1–3 pary.
Dla pasma tego dotychczas jedynie Bashta (2005) podał
liczebność, wskazując na występowanie 6–10 par. W paśmie Pilska w 2015 roku liczebność oceniono na 4–8 par,
z czego tylko 1 występowała po polskiej stronie (Dyduch
M. – dane projektu PK). Aktualną liczebność populacji
w polskiej części Karpat należy łącznie oszacować na 30–
50 par. Populację krajową ocenia się obecnie na 200–400
par (Chodkiewicz i in. 2015), populacja karpacka stanowi więc ok. 14–15% krajowej.

Zagęszczenie
Dane projektu PK pozwalają na określenie zagęszczenia
populacji czeczotki jedynie dla wybranych wysokogórskich dolin w Tatrach, gdzie przeprowadzono dedykowane liczenia tego gatunku. Przeliczenie wartości uzyskanej
w Dolinie Pięciu Stawów (powierzchnia z dogodnymi
siedliskami, potencjalnie wykorzystywana przez ten gatunek; łącznie ok. 75  ha) wskazuje na wartość 0,9–1,6
pary/10  ha. Głowaciński i Profus (1992) podają z powierzchni próbnej (36  ha) w Tatrach Wysokich zagęszczenie 0,4 pary/10  ha, a Bashta (2005) – 0,3–0,4 pary/
10  ha w płatach jednorodnej kosówki i na siedlisku łąki
wysokogórskiej z płatami kosówki oraz znacznie więcej
– 1,7 pary/10  ha na najniżej zlokalizowanej powierzchni
z kosówką i jarzębiną. Na Babiej Górze Bashta (2005) wykazał zagęszczenie 0,8 pary/10  ha na dwóch transektach

zlokalizowanych w płatach jednorodnej kosówki oraz na
wysokogórskich łąkach z płatami kosówki. W polskiej
części Karpat, w miejscach występowania, zagęszczenia
czeczotki mieszczą się więc w zakresie 0,3–1,7 pary/
10  ha. Podobne zagęszczenia, ok. 0,5–1 (zakres: 0–2)
pary/10  ha wykazał również Sikora (2001) w nadmorskich płatach kosówki.

Trend populacji
Określenie długoterminowego trendu liczebności czeczotki w Karpatach nie jest możliwe ze względu na brak
dobrej jakości danych referencyjnych. Natomiast trend
krótkoterminowy, dotyczący trzech ostatnich dekad, należy uznać za stabilny lub lekko wzrostowy. Czeczotka
jako lęgowa w Tatrach wykazywana była już w XIX wieku,
a także w latach 50. XX wieku (Głowaciński, Profus 1992;
Tomiałojć, Stawarczyk 2003), jednak ówczesne źródła
nie zawierały precyzyjnych ocen liczebności. Niemożliwe jest więc odniesienie ich do aktualnej wielkości populacji. Pierwsze szacunki liczebności, z początku lat 90.
XX wieku, wskazywały na obecność w polskich Tatrach
20–40 par (Głowaciński, Profus 1992), co sugerowałoby,
że w ostatnich 25 latach tamtejsza populacja czeczotki była stabilna lub lekko wzrastała. Wzrost liczebności
i/lub zwiększanie zasięgu sugerowałoby stwierdzenie
nowych populacji lęgowych na Babiej Górze i w paśmie
Pilska (Bashta 2005, dane projektu PK). W innych krajowych populacjach – w Karkonoszach (Flousek i in. 2015)
i w pasie nadmorskim (Sikora 2001) – również notowano
raczej długoterminowy wzrost liczebności i zajmowanie
nowych terenów.

Ryc. 7.29.1. Rozmieszczenie czeczotki w okresie lęgowym (lata 2000–2015), w siatce kwadratów 10×10 km.
Fig. 7.29.1. Breeding distribution of the Common Redpoll (years 2000–2015) in a grid of 10×10 km squares.
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Środkowoeuropejski podgatunek czeczotki cabaret
w wielu miejscach Europy zwiększał, szczególnie w latach
50.–70. XX wieku, swoją liczebność i znacznie poszerzał
zasięg (np. Ernst 1988). W ostatnich dekadach w Europie Zachodniej wykazano jednak spadek liczebności tego
podgatunku, w niektórych krajach, np. w Wielkiej Brytanii, bardzo silny (Fuller i in. 2005; Knox i in. 2011; BirdLife International 2015). Generalny trend tego gatunku
w Europie określono jako fluktuujący (BirdLife International 2015), co potwierdzają również dane lokalne, sugerujące, że zmiany liczebności związane są m.in. z urodzajem nasion wybranych gatunków roślin (np. Enemar,
Nyström 1981).

Ocena stanu rozpoznania
Dane o rozmieszczeniu i liczebności gatunku w polskiej
części Karpat należy uznać za umiarkowane. Ogólny
obraz rozmieszczenia jest znany, co związane jest m.in.
z niewielką liczbą lokalnych populacji i ich znacznym
ograniczeniem przestrzennym. Ze względu na trudność
w eksploracji zajmowanego przez czeczotkę siedliska niełatwe jest precyzyjne określenie wielkości i dokładnego
zasięgu jej populacji. Trend liczebności gatunku w regionie poznany jest w stopniu umiarkowanym – wprawdzie
dostępne są dane referencyjne z ostatnich 20–30 lat, ale
nie mają one charakteru danych monitoringowych. Wymagania siedliskowe rozpoznane są w stopniu umiarkowanym – ogólne wymogi środowiskowe są znane, brak
natomiast badań szczegółowych, opisujących preferencje siedliskowe w mikroskali. Ekologia i biologia lęgowa
podgatunku cabaret rozpoznana jest słabo, na co wpływ
ma wysokogórskie rozmieszczenie populacji w naszym
regionie, jak i trudne do eksploracji siedlisko zajmowane
przez ten gatunek. Czeczotka, podobnie jak inne gatunki
wysokogórskie, powinna być przedmiotem dedykowanych badań monitoringowych i ekologicznych, m.in. ze
względu na niewielką liczebność populacji i potencjalnie
istotny wpływ zmian klimatycznych na ten gatunek.

2. Wybiórczość siedliskowa
Czeczotka zasiedla stosunkowo szerokie spektrum siedlisk, co związane jest m.in. z jej dużym zróżnicowaniem
populacyjnym – takson ten obejmuje kilka wyraźnie
wyodrębnionych podgatunków, zasiedlających różne
strefy klimatyczne i w konsekwencji nieco odmienne
siedliska (Knox i in. 2001). Podgatunki północne (flam-

mea, islandica) zajmują siedliska borealne północnej
Europy, w szczególności lasy iglaste, a także alpejskie
zadrzewienia brzozowe oraz wierzbowe (Hagemeijer,
Blair 1997; Knox i in. 2001). Środkowoeuropejski podgatunek cabaret wykazuje najszersze spektrum zajmowanych biotopów – zasiedla on zarówno obszary położone na niżu, m.in. luźne zadrzewienia, plantacje lasów
iglastych, sztuczne nasadzenia kosówki oraz siedliska
antropogeniczne (parki, cmentarze, ogrody), jak i siedliska wysokogórskie (Hagemeijer, Blair 1997; Sikora
2001). Populacje zasiedlające góry są z reguły związane
z terenami otwartymi położonymi powyżej górnej granicy lasu, często porośniętymi krzewami (w szczególności zaroślami kosodrzewiny), pojedynczymi drzewami
lub grupami drzew wkraczającymi ponad górną granicę
lasu (np. Bezzel 1974; Głowaciński, Profus 1992; dane
projektu PK). Niekiedy występuje także na torfowiskach
wysokich porośniętych kosówką i brzozą (Bezzel 1974;
Mikusek i in. 2007). Forma cabaret oprócz strefy subalpejskiej może również zasiedlać lasy górnoreglowe,
szczególnie ich strefę brzegową, lub miejsca, gdzie ich
struktura jest przerzedzona drogami oddziałowymi, trasami narciarskimi itp. (np. w Alpach Bawarskich; Bezzel
1974). Gniazdowanie tego podgatunku w warunkach
górskich stwierdza się również w siedliskach antropogenicznych, np. w ogrodach, parkach, na cmentarzach (np.
Bezzel 1974; Ernst 1988), co w warunkach krajowych
wykazano w niższych położeniach Sudetów (Zając 2003;
Mikusek i in. 2007; Flousek i in. 2015). W warunkach
polskich Karpat optymalnym siedliskiem czeczotki są
krzewiaste zarośla kosówki występujące powyżej górnej
granicy lasu – siedlisko to zajmowane jest zarówno przez
populację tatrzańską, jak i obydwie populacje beskidzkie – babiogórską i pilską (Głowaciński, Profus 1992;
Bashta 2005, dane projektu PK). Jest to również główne
siedlisko czeczotki w najważniejszej krajowej populacji
lęgowej położonej poza Karpatami – w Karkonoszach
(Flousek i in. 2015). W Tatrach najwyższe zagęszczenia
czeczotki podawane są z niejednolitych fragmentów
kosówki z udziałem jarzębiny Sorbus aucuparia, nieco
niższe zagęszczenia wykazano natomiast w jednorodnych płatach kosówki oraz w strefie  hal z płatami zarośli
kosodrzewiny (Głowaciński, Profus 1992; Bashta 2005).
Gatunek ten wymaga również w terytorium lęgowym
dostępu do terenów otwartych, gdzie żeruje, a także
miejsc z dostępem do wody (Hald-Mortensen 1970, za:
Sikora 2001; Bezzel 1974; Sikora 2001), czego potwierdzeniem może być fakt, że czeczotka w Tatrach najliczniej obecnie gniazduje w rozległych dolinach z jeziorami
wysokogórskimi (dane projektu PK). Wydaje się więc,
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że optymalnym dla tego gatunku siedliskiem w polskich
Karpatach są położone ponad górną granicą lasu niejednorodne zarośla kosodrzewiny urozmaicone gatunkami
domieszkowymi, np. jarzębiną i świerkiem, w pobliżu jezior wysokogórskich, obszarów podmokłych i fragmentów wysokogórskich łąk.
Dotychczasowa literatura podawała, że czeczotka jest
gatunkiem nieterytorialnym (Cramp, Perrins 1994; Angst
1998, za: Sikora 2001). Jednak badania Romero i in. (1997)
wskazują, że mimo że gatunek ten często przebywa w grupach w okresie lęgowym, to intensywnie broni terytoriów
przed osobnikami tego samego gatunku, co potwierdzają
również obserwacje z populacji alpejskiej (Epple, Mäck
1990). Powierzchnia terytorium w warunkach wysokich
zagęszczeń może być niewielka, przykładowo w populacji alpejskiej rejestrowano zajęte gniazda w odległości
zaledwie 20 i 50  m od siebie (Epple, Mäck 1990), jednak
brakuje dobrej jakości danych pozwalających ocenić wielkość terytoriów w warunkach karpackich.
Wymogi siedliskowe czeczotki w okresie pozalęgowym wyraźnie się zmieniają – w okresie migracji, a także

na zimowiskach gatunek ten zajmuje głównie tereny otwarte położone na niżu – z reguły mozaikę zadrzewień
(szczególnie brzozowych i olchowych), zakrzaczeń i siedlisk łąkowych. Szczególnie chętnie zajmuje miejsca odłogowane, z wyższą roślinnością zielną (np. Walasz 2000).

3. Zagrożenia
Na czeczotkę prawdopodobnie nie oddziałują aktualnie
czynniki w istotny sposób zagrażające jej przetrwaniu
w polskiej części Karpat, co związane jest m.in. z faktem,
że większość populacji zlokalizowana jest w granicach
parków narodowych, w stosunkowo stabilnym siedlisku
zarośli kosodrzewiny. Jednak potencjalny wpływ na ten
gatunek nawet niewielkich zagrożeń wzmacniany jest
przez warunki demograficzne populacji – bardzo małą
liczebność, a także usytuowanie na skraju zasięgu. Do
czynników oddziałujących w rzeczywisty i potencjalny
sposób na czeczotkę w polskiej części Karpat należą:

Typowe siedlisko czeczotki zasiedlającej polską część Tatr to mozaika zarośli kosodrzewiny, wysokogórskich  hal i terenów podmokłych.
Dolina Pięciu Stawów Polskich (fot. Tomasz Wilk).
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Ruch turystyczny i rozwój infrastruktury turystycznej
Czeczotka zasiedla miejsca o szczególnych walorach turystycznych – atrakcyjne doliny tatrzańskie oraz szczytowe
partie Babiej Góry i Pilska, które w okresie wiosenno-letnim są poddawane wysokiej presji turystycznej. Oddziaływanie ruchu turystycznego na ten gatunek może częściowo niwelować fakt, że czeczotka nie jest gatunkiem
mocno wrażliwym na obecność człowieka, co potwierdzają m.in. obserwacje ptaków śpiewających w pobliżu
schronisk tatrzańskich (Wilk T. – dane niepubl.), a dodatkowo zarośla kosówki będące siedliskiem lęgowym
tego gatunku są trudne do penetracji. Jednak areał lęgowy czeczotki w Tatrach jest bardzo mały, a preferowane
siedliska są położone w miejscach o dużym natężeniu
ruchu turystycznego (brzegi wysokogórskich jezior), co
sprawia, że dochodzić może niekiedy do płoszenia ptaków lub strat lęgowych powodowanych obecnością człowieka. Dotyczy to ruchu turystycznego na szlakach, ale
także nielegalnego ruchu poza szlakami (patrz np. Witkowski i in. 2010).

Zmiany klimatyczne i sukcesja naturalna
Brakuje badań bezpośrednio wskazujących wpływ zmian
klimatycznych na czeczotkę. Jednak grupa gatunków
wysokogórskich, do której zaliczyć należy formę cabaret
gniazdującą w górach Europy Środkowej, jest przez wielu
badaczy uważana za szczególnie narażoną na negatywny
wpływ zmian klimatycznych, w związku z przesuwaniem
się zasięgów pięter roślinnych w górach (np. La Sorte,
Jetz 2011). Zmiany zasięgu stref roślinności odnotowano
w Tatrach, m.in. w zasiedlonej przez czeczotkę Dolinie
Pięciu Stawów (np. Paterek, Olędzki 2005), choć nie jest
jasne, jakie są tego przyczyny (klimatyczne czy związane
ze zmianą użytkowania terenu). W skali polskich Karpat
krótkoterminowe dane monitoringowe wskazują raczej
na ekspansję zarośli kosodrzewiny, jednak w niektórych
lokalnych populacjach (np. w masywie Pilska) stwierdzono pogarszanie się jakości tego siedliska (Cierlik i in.
2015). Obecnie zagrożenie to należy zaliczyć do potencjalnych.

no m.in. w przypadku siwerniaka (np. Rauter i in. 2002)
czy podróżniczka (Gressel 2011). Czynnnik ten jednak
zasadniczo powinien być rozpatrywany jako element
specyfiki funkcjonowania ekosystemów górskich, a nie
zagrożenie.

4. Metody ochrony
Populacja czeczotki występująca w polskiej części Karpat
posiada niewielki areał występowania, związany ze specyficznymi wymaganiami siedliskowymi, a jej liczebność
jest skrajnie niewielka. Dlatego, mimo że populacja ta
prawdopodobnie nie zmniejsza zasięgu ani liczebności,
istotne jest podjęcie działań mających na celu utrzymanie aktualnych warunków siedliskowych, a także ograniczenie potencjalnych skutków antropopresji. Główne
działania ochronne:

Cel I. Ograniczenie w okresie lęgowym płoszenia ptaków związanego z ruchem turystycznym
Działanie I.1. Ograniczanie nielegalnej dyspersji turystów w Dolinie Pięciu Stawów i Kotle Gąsienicowym
poprzez odpowiednie, dopasowane do specyfiki miejsca działania, m.in.: zabezpieczanie szlaków barierkami, stawianie przeszkód na najczęściej użytkowanych
nielegalnych ścieżkach, stawianie tablic informacyjnych
i przenośnych toalet, intensyfikacja patroli odpowiednich służb.

Cel II. Ograniczenie potencjalnego wpływu rozwoju
infrastruktury turystycznej na siedliska lęgowe
Działanie II.1. Ujęcie w Planie Ochrony Tatrzańskiego
Parku Narodowego odpowiednich zapisów gwarantujących niepogarszanie stanu siedlisk lęgowych czeczotki,
w szczególności ograniczających potencjalną rozbudowę infrastruktury turystycznej w Dolinie Pięciu Stawów
i Kotle Gąsienicowym (schroniska turystyczne, dolna
stacja kolejki linowej).

Ekstremalne czynniki pogodowe

Cel III. Poznanie trendu liczebności populacji

Nie ma szczegółowych badań, które potwierdzałyby, że
warunki pogodowe w istotny sposób wpływają na górskie populacje czeczotki. Należy założyć, że podobnie
jak w przypadku innych gatunków wysokogórskich,
niekorzystne warunki pogodowe w okresie lęgowym
(np. intensywne opady deszczu lub śniegu) mogą
w istotny sposób zmniejszać sukces lęgowy, co wykaza-

Działanie III.1. Realizacja monitoringu populacji lęgowej czeczotki w Tatrach, a także na Babiej Górze
i Pilsku.
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Krzyżodziób świerkowy
Loxia curvirostra
Wiesław Król, Aleksandra Pępkowska-Król

1. Występowanie
Rozmieszczenie
Krzyżodziób świerkowy Loxia curvirostra Linnaeus, 1758
zasiedla większą część kontynentu europejskiego. W północnej części Europy (przede wszystkim w Fennoskandii) zasięg gatunku jest zwarty, natomiast w południowej
bardziej rozproszony i obejmuje przede wszystkim obszary górskie (Knox 1997). Wydziela się dwie, ekologicznie
różniące się populacje – północną, związaną głównie ze
świerkiem, i śródziemnomorską, uzależnioną od różnych
gatunków sosny (Cramp, Perrins 1994). W Karpatach
zasięg krzyżodzioba świerkowego obejmuje całe pasmo
z najliczniejszymi populacjami w Rumunii i na Słowacji
(Knox 1997; BirdLife International 2015). Krzyżodziób
świerkowy w Polsce jest gatunkiem bardzo nielicznie lub
nielicznie lęgowym. Występuje głównie w górach (Karpaty i Sudety) oraz w Polsce północno-wschodniej (Tomiałojć, Stawarczyk 2003; Mikusek 2007), gdzie udział
borów świerkowych jest największy. W pozostałych regionach gniazduje lokalnie, najczęściej nieregularnie. Podawany m.in. z Gór Świętokrzyskich jako prawdopodobnie nieregularnie lęgowy (Fijewski, Chmielewski 2005),
z Lubelszczyzny jako prawdopodobnie bardzo nielicznie
lęgowy (Biaduń, Wójciak 2005) czy z Wielkopolskiego
Parku Narodowego, gdzie od 1985 roku gnieździ się corocznie (Chylarecki 2000).
W polskich Karpatach krzyżodzioba świerkowego
stwierdzono na 26% powierzchni 10×10 km (N=253;
Ryc. 7.30.1). Występuje w całym regionie, przy czym
zdecydowana większość stwierdzeń pochodzi z pasa gór.
Największy udział powierzchni zajętych charakteryzuje
Tatry, Beskid Śląski, Beskid Żywiecki, Beskid Sądecki
i Beskid Niski. Wyraźnie rzadziej notowany był w Bieszczadach, Górach Sanocko-Turczańskich oraz w Beski-
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dzie Makowskim. W kotlinach śródgórskich, z wyjątkiem Kotliny Orawsko-Nowotarskiej, niestwierdzany.
W pasie pogórzy stwierdzany tylko lokalnie na Pogórzu
Śląskim, Pogórzu Wiśnickim, Pogórzu Rożnowskim,
Pogórzu Bukowskim, Pogórzu Dynowskim i Pogórzu
Przemyskim. W latach 1985–1991 w Karpatach rozpowszechnienie krzyżodzioba świerkowego było podobne, gatunek stwierdzono wtedy na 28% powierzchni
9×12  km (Terakowski 1992). Różnica dotyczy przede
wszystkim pasa pogórzy, gdzie w tamtym okresie udział
powierzchni zajętych przez gatunek był wyższy niż obecnie. W karpackich lasach krzyżodzioba świerkowego
stwierdzono na 50% losowo wybranych powierzchni
2×2 km (N=260) zinwentaryzowanych w ramach projektu PK (Tab. 7.30.1). Zróżnicowanie frekwencji stwierdzeń gatunku odzwierciedla głównie zróżnicowanie
udziału świerka w lasach poszczególnych makroregionów. W Karpatach udział świerka maleje z zachodu na
wschód, natomiast w gradiencie wysokościowym wzrasta wraz ze wzrostem wysokości (Boratyński, Bugała
1998). Zasięg występowania krzyżodzioba świerkowego
w regionie polskich Karpat obliczony na podstawie danych projektu PK obejmuje 14 190 km², natomiast obszar zajmowany to 4900 km².
Podczas inwentaryzacji projektu PK krzyżodziób
świerkowy najczęściej wykrywany był w przedziale wysokości 1200–1300  m n.p.m., rzadziej niżej – 1000–1200  m
n.p.m., a najrzadziej na pogórzu i w najniższych partiach
gór – w przedziale wysokości 300–1000  m n.p.m. (Ryc.
7.30.3). Najniżej stwierdzono go na Pogórzu Dynowskim
– 275  m n.p.m., a najwyżej na wysokości 1600  m n.p.m.
na Babiej Górze i 1400  m n.p.m. w Tatrach (dane projektu PK). Dotychczas najwyższym podawanym miejscem
występowania krzyżodzioba świerkowego w Polsce był
obszar położony w Tatrach na wysokości 1400–1580  m
n.p.m. (Głowaciński, Profus 1992).

Rozmieszczenie gatunku najprawdopodobniej przez
cały rok jest podobne.

Liczebność
Liczebność populacji krzyżodzioba świerkowego w polskiej części Karpat w okresie wiosennym oszacowana
została na 21 520 (13 510–31 720) osobników. Ocena ta
nie jest tożsama z wielkością populacji lęgowej tego gatunku, ponieważ terminy kontroli terenowych w ramach
inwentaryzacji przypadały wyłącznie na okres wiosenny,
który nie jest optymalnym okresem do oceny populacji
lęgowej krzyżodzioba świerkowego. Na podstawie zgromadzonych danych niemożliwe było również określenie
udziału osobników lęgowych i nielęgowych, a także proporcji płci i wieku w populacji (szczegółowo problemy
związane z oceną liczebności populacji lęgowej opisano
w części ,,Ocena stopnia rozpoznania populacji”). Stąd
otrzymane wyniki nie powinny być przekładane na liczebność populacji lęgowej i porównywane z dotychczas
publikowanymi danymi. Przeważająca część populacji
krzyżodzioba świerkowego zasiedla zachodnią część
regionu, przede wszystkim Beskidy Zachodnie i Obni-

żenie Orawsko-Podhalańskie. Na wschodzie gatunek
jest stosunkowo liczny w Beskidach Środkowych i Lesistych. Mniej licznie zasiedla natomiast pas pogórzy (Tab.
7.30.1). Zgodnie z oczekiwaniami największe populacje
zasiedlają regiony, w których dominują lasy iglaste (Tab.
4.7.1.1). Wyjątek stanowi Pogórze Środkowobeskidzkie,
gdzie powierzchnia lasów iglastych (ok. 450 km²) jest
drugą co do wielkości po Beskidach Zachodnich, natomiast oszacowana liczebność gatunku jest tu nieproporcjonalnie mała. Niską wartość może tłumaczyć mniejszy
udział świerczyn w ogólnej powierzchni lasów iglastych
(LMN RDLP w Katowicach 2014; LMN RDLP w Krośnie
2014), a także znaczna fragmentacja kompleksów leśnych. W dotychczas opublikowanych źródłach niewiele
jest informacji o liczebności krzyżodzioba świerkowego
w polskich Karpatach. Głowaciński i Profus (1992) oszacowali liczbę par lęgowych w Tatrzańskim Parku Narodowym na 200–400. Liczebność na poziomie 900–1500
par podano dla Polski południowo-wschodniej, gdzie
gatunek stwierdzany był niemal wyłącznie w Karpatach
(Terakowski 1992). Spoza polskich Karpat istnieje jedynie oszacowanie liczebności populacji karkonoskiej
– 370–1050 par, uwzględniające zarówno Karkonosze
polskie, jak i czeskie (Flousek i in. 2015). Liczebność

Krzyżodziób świerkowy Loxia curvirostra (fot. Mateusz Matysiak)
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krajowej populacji oceniona została na 2500–10 000 par
(Chylarecki, Sikora 2007), choć ostatnio opublikowane szacunki dla kraju wskazują raczej 9000–24 000 par
(Chodkiewicz i in. 2015). Analizując dane literaturowe,
trzeba mieć na względzie problemy metodyczne, o których wspomniano powyżej. Większość wyników opiera
się na danych uzyskanych z liczeń wiosennych, przez co
najprawdopodobniej nie oddają one rzeczywistych wielkości populacji lęgowych.

Zagęszczenie
Przeciętne zagęszczenie krzyżodzioba świerkowego w lasach polskich Karpat uzyskane na podstawie danych projektu PK oszacowano na 2,9 (1,8–4,3) os./km² powierzchni leśnej. Największe zagęszczenia osiąga on w Obniżeniu

Orawsko-Podhalańskim, Beskidach Zachodnich i w Tatrach (Tab. 7.30.1). Są to makroregiony, w których dominują lasy iglaste (Tab. 4.7.1.1), dodatkowo w powierzchni
leśnej znaczny udział mają drzewostany z dominującym
świerkiem – ponad 40% w przypadku Beskidów Zachodnich i Obniżenia Orawsko-Podhalańskiego i ponad 80%
w przypadku Tatr (LMN RDLP w Katowicach 2014; LMN
RDLP w Krakowie 2014; LMN RDLP w Krośnie 2014).
W pasie pogórzy, gdzie udział lasów iglastych jest mniejszy i dodatkowo udział świerczyn jest znikomy, odnotowano najniższe zagęszczenia – poniżej 1  os./km² (Tab.
7.30.1). Taki rozkład przestrzenny prezentuje również
mapa prognozowanych zagęszczeń (Ryc. 7.30.2), wskazując zmniejszanie się zagęszczenia z zachodu na wschód,
a także jego niskie wartości w niższych położeniach Karpat. Oszacowane zagęszczenia, podobnie jak liczebności,

Ryc. 7.30.1. Rozmieszczenie krzyżodzioba świerkowego w okresie lęgowym (lata 2000–2015), w siatce kwadratów 10×10 km.
Fig. 7.30.1. Breeding distribution of the Red Crossbill (years 2000–2015) in a grid of 10×10 km squares.

Ryc. 7.30.2. Prognozowane zagęszczenie populacji lęgowej krzyżodzioba świerkowego.
Fig. 7.30.2. Predicted breeding population density of the Red Crossbill.
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Tab. 7.30.1. Liczba zinwentaryzowanych powierzchni 2×2 km (N) i parametry populacji krzyżodzioba świerkowego w polskiej części Karpat.
R – rozpowszechnienie – procent powierzchni, na których stwierdzono gatunek. Zagęszczenie i liczebność populacji w poszczególnych
makroregionach i w całym regionie – wartość szacowana z dolną (DPU) i górną (GPU) granicą 95-procentowego przedziału ufności. Zagęszczenia podano na powierzchnię leśną.
Table 7.30.1. Number of 2×2 km census plots (N) and parameters of the Red Crossbill’s population in the Polish Carpathians. R – occupancy – percentage of plots in which the species was observed. Density (2) and population numbers (3) in each of the macroregions (1) and in the whole region (5)
– an estimate (4) with the lower (DPU) and upper (GPU) 95% confidence interval limit. The densities are per forest area.
Zagęszczenie [os./km2] (2)
Region (1)

N

R [%]

Liczebność [osobników] (3)

Wartość
szacowana (4)

DPU

GPU

Wartość
szacowana (4)

DPU

GPU

Beskidy Lesiste

51

27

1,1

0,1

2,7

1740

210

4350

Beskidy Środkowe

29

66

2,0

0,7

3,9

2250

740

4370

Beskidy Zachodnie

101

66

4,9

2,7

7,8

12 080

6690

19 050

Łańcuch Tatrzański

4

100

4,0

0

13,4

270

0

900

Obniżenie Orawsko-Podhalańskie

8

88

6,0

1,1

13,1

1250

220

2740

Pogórze Środkowobeskidzkie

53

25

0,6

0,1

1,4

1030

190

2320

Pogórze Zachodniobeskidzkie

14

36

0,7

0

2,3

150

0

550

260

50

2,9

1,8

4,3

21 520

13 510

31 720

polska część Karpat (5)

dotyczą osobników i nie można ich w żaden sposób przełożyć na pary lęgowe.
Jedyne publikowane dane dotyczące zagęszczeń
krzyżodzioba świerkowego z obszaru polskich Karpat
dotyczą strefy regla górnego Gorców i kopuły szczytowej Pilska w Beskidzie Żywieckim. W Gorcach na
dwóch powierzchniach różniących się typem lasu – las
bukowo-świerkowy graniczący z polaną oraz bór górnoreglowy z domieszką buka – zagęszczenie gatunku oceniono odpowiednio na 1,2 pary/10  ha i 0,8 pary/10  ha
(Głowaciński 1991). Na Pilsku, na polanie porośniętej
grupami młodych świerków odnotowano 1,4 pary/10  ha,
a w strefie przejściowej pomiędzy borem górnoreglowym
i zaroślami jarzębiny i kosówki – 1,7 pary/10  ha (Faber
2000). Zagęszczenie krzyżodzioba świerkowego zbadano dość szczegółowo również w Wielkiej i Małej Fatrze
(Karpaty słowackie). Wyniki z tego obszaru wskazują na
pionowe zróżnicowanie zagęszczeń – największe w reglu górnym – 1,9 os./10  ha, a mniejsze w reglu dolnym
i piętrze kosówki – odpowiednio 0,5 i 0,4 os./10  ha (Saniga 1995a). W reglu górnym Wielkiej Fatry najwyższe
zagęszczenia (2,6 os./10  ha) związane były z najstarszymi
borami świerkowymi, które jednocześnie charakteryzował największy udział świerka (Saniga 2009). Wartości
uzyskane w słowackich Karpatach dotyczą okresu od
kwietnia do czerwca i oszacowane zostały w osobnikach
na jednostkę powierzchni, czyli podobnie jak w przypadku inwentaryzacji PK. W strefie regla dolnego zagęszczenie krzyżodzioba świerkowego badano również

w Karpatach ukraińskich i w Sudetach. W 70–80-letniej
monokulturze świerkowej w Beskidzie Skoliwskim gatunek ten występował w zagęszczeniu 0,2–0,3 pary/10  ha
(Bashta 1999). W Karkonoszach, w sztucznej monokulturze świerkowej (100–150 lat) odnotowano zagęszczenie
0,1 pary/10  ha (Gramsz 1993), a w Górach Bystrzyckich
i Orlickich 0,5–2 par/10  ha (Mikusek 1996). Niewiele informacji pochodzi z niżowej części Polski. W rezerwacie
Czerwone Bagno (Kotlina Biebrzańska), na powierzchni
z dominującym borem bagiennym z płatami borealnej
świerczyny odnotowano zagęszczenie 0,09 terytorialnego
samca/km² (Dmoch i in. 2012), a w rezerwacie Jar Rzeki Raduni (Pomorze Gdańskie) o powierzchni 84,2  ha
stwierdzono 9–10 par (1,1–1,2 pary/10  ha; Neubauer,
Sikora 2012). Lokalne zagęszczenia prezentowane powyżej wskazują z reguły na wyższe wartości niż uśrednione
zagęszczenia wielkoobszarowe uzyskane w projekcie PK,
ponieważ pochodzą z niewielkich powierzchni, przeważnie zajętych przez optymalne dla gatunku siedliska.

Trend populacji
W polskich Karpatach nie prowadzono dotychczas badań monitoringowych, z których można by wnioskować
o trendzie populacyjnym krzyżodzioba świerkowego,
dlatego należy go uznać za nierozpoznany. Jednak ponieważ udział świerka w lasach karpackich się zmniejsza (np. Dziewolski 1991; Anonymous 2009; Chwistek
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2010), można przypuszczać, że parametry populacyjne
tego gatunku podlegają lub będą w przyszłości podlegać
negatywnym zmianom. Wyniki Monitoringu Pospolitych
Ptaków Lęgowych z lat 2000–2014 nie pozwoliły na określenie trendu liczebności krajowej populacji krzyżodzioba
świerkowego (Neubauer i in. 2015). W Europie krótkoterminowy trend liczebności, obejmujący lata 1995–2014,
określony został jako fluktuujący (BirdLife International
2015). Wynik ten zgodny jest z powszechnie znanymi
u tego gatunku silnymi wahaniami liczebności populacji
w kolejnych latach (Newton 1972; Newton 2006). Warto jednak zaznaczyć, że w Finlandii i Szwecji – krajach
skupiających znaczną część europejskiej populacji krzyżodzioba świerkowego – długoterminowy trend w okresie
1980–2012 był spadkowy (BirdLife International 2015).

Ocena stanu rozpoznania
Rozmieszczenie krzyżodzioba świerkowego w Karpatach zbadano dotychczas w stopniu umiarkowanym,
a liczebność populacji została rozpoznana słabo. Trend
liczebności gatunku w regionie nie jest znany. Zarówno

w polskich Karpatach, jak i całej Polsce nie prowadzono
dotąd żadnych badań nad wymaganiami siedliskowymi,
ekologią i biologią lęgową gatunku. Za niewystarczające rozpoznanie populacji krzyżodzioba świerkowego
odpowiada jego specyficzna ekologia i biologia lęgowa.
Konieczne jest podjęcie badań, które pozwolą na lepsze
rozpoznanie sytuacji w polskich Karpatach i w całym
kraju – przede wszystkim określenie liczebności populacji lęgowej i jej zmian w dłuższym okresie. Badania takie
powinny uwzględniać to, że liczebność gatunku w kolejnych latach może ulegać silnym zmianom (Newton
1972; Newton 2006). Wynikają one z przemieszczania
się krzyżodziobów świerkowych każdego roku, z reguły na niewielkie odległości, w poszukiwaniu miejsc
o dużym urodzaju szyszek świerkowych. Dodatkowo,
co kilka lat mają miejsce inwazje gatunku, będące wynikiem spadku urodzaju nasion drzew iglastych (głównie
świerka) i przegęszczenia populacji źródłowych w Rosji
i Fennoskandii. Obszar nalotów krzyżodzioba świerkowego obejmuje również terytorium Polski (np. Wilżak
2012). Równie ważna jest nietypowa fenologia lęgów
– gatunek ma bowiem zdolność do gnieżdżenia się
przez cały rok (Newton 1972; Glutz von Blotzheim, Bau-

Wyniki modelowania rozmieszczenia wskazują, że rozległe lasy szpilkowe Beskidu Żywieckiego są jedną z najistotniejszych ostoi dla krzyżodzioba świerkowego w polskiej części Karpat (fot. Tomasz Wilk).
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pasmach gór, np. w Karkonoszach (Flousek i in. 2015).
Największe powierzchniowo siedlisko gatunku stanowią
w polskich Karpatach sztuczne monokultury świerkowe,
których obecność w reglu dolnym jest wynikiem masowych nasadzeń w XIX w. (Kawecki 1939; Troll 1999).
Wyniki projektu PK wskazują, że w skali całego
regionu polskich Karpat najważniejszymi czynnikami
determinującymi występowanie krzyżodzioba świerkowego są wysokość bezwzględna oraz deniwelacja (Ryc.
7.30.4, 7.30.5), przy czym oba te czynniki są ze sobą
związane. Prawdopodobieństwo stwierdzenia gatunku wzrasta wraz ze wzrostem wysokości bezwzględnej i deniwelacji. Największy wzrost prognozowanego
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er 1997; Maumary i in. 2007), ze szczytami w różnych
okresach (Clouet 2000; Alonso, Arizaga 2011; Dixon,
Haffield 2013), uzależnionych od gatunku drzewa, na
którym żeruje. Według Newtona (1972) w borach świerkowych okres lęgowy rozpoczyna się w sierpniu, kiedy formują się szyszki świerka pospolitego, natomiast
największa liczba par przystępuje do lęgów w okresie
od lutego do kwietnia. Z kolei w Szwajcarii na częstsze
przystępowanie do lęgów w okresie całej zimy i wczesnej
wiosny (grudzień–maj) wskazują Maumary i in. (2007).
W Polsce nasiona świerka pospolitego dojrzewają z końcem października, a samoczynnie wypadają z szyszek
w drugiej połowie zimy (Boratyński 1998), stąd można
przypuszczać, że szczyt przystępowania do lęgów przez
krzyżodzioba świerkowego przypada na okres zimowy.
Potwierdzeniem tego mogą być obserwacje z Kotliny
Orawsko-Nowotarskiej, wskazujące na zwiększanie się
liczby śpiewających samców w okresie od grudnia do
lutego, a także stwierdzenie budowy gniazda na początku stycznia i obserwacje młodocianych osobników od
początku marca (dane własne z sezonu 2015/2016). Na
największą intensywność zachowań godowych w okresie
zimy (luty–marzec) wskazują również badania Dyrcza
(1964) prowadzone w Karkonoszach. Niemniej jednak
fenologia lęgów w warunkach polskich Karpat, jak również całej Polski, wymaga jeszcze szczegółowych badań.

0

przedział wysokości [m n.p.m.] (3)

Ryc. 7.30.3. Rozmieszczenie wysokościowe krzyżodzioba świerkowego.

2. Wybiórczość siedliskowa
Krzyżodziób świerkowy związany jest z lasami iglastymi
półkuli północnej (Knox 1997; Cramp, Perrins 1994).
W Polsce, zarówno na niżu, jak i w górach, zasiedla
przede wszystkim bory świerkowe, sporadycznie również sosnowe lub modrzewiowe, a także lasy mieszane
z dużym udziałem gatunków iglastych (Chylarecki 2000;
Tomiałojć, Stawarczyk 2003; Mikusek 2007). Preferuje
dojrzałe drzewostany charakteryzujące się obfitą produkcją szyszek (Knox 1997; Mikusek 2007), których nasiona są jego podstawowym źródłem pokarmu (Cramp,
Perrins 1994).
W Karpatach naturalnymi siedliskami lęgowymi
krzyżodzioba świerkowego są górnoreglowe bory świerkowe oraz jodłowo-świerkowe bory regla dolnego, a także podmokłe i torfowiskowe świerczyny górskie. Gatunek stwierdzany był również powyżej górnej granicy lasu
w zaroślach kosodrzewiny (dane projektu PK), jednak
nie jest jasne, czy w siedlisku tym gniazduje. Zwarte zarośla kosodrzewiny zasiedla również wyjątkowo w innych

Fig. 7.30.3. Altitudinal distribution of the Red Crossbill: (1) – percentage
of survey points occupied by the species; (2) – number of observation
points (dots); (3) – altitude (mamsl).

spadek dopasowania modelu (1)

Ryc. 7.30.4. Ważność najistotniejszych zmiennych środowiskowych w modelu opisującym przestrzenne zróżnicowanie zagęszczenia populacji krzyżodzioba świerkowego na poziomie krajobrazowym.
Fig. 7.30.4. Importance of the most significant environmental variables in a model describing the spatial variation of the Red Crossbill’s
population density at a landscape level; (1) – decrease of the model fit.
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Ryc. 7.30.5. Przebieg zależności zagęszczenia populacji krzyżodzioba świerkowego od najistotniejszych zmiennych środowiskowych
na poziomie krajobrazowym.
Fig. 7.30.5. Relationship between the Red Crossbill’s population density
and the most significant environmental variables at a landscape level.

zagęszczenia charakteryzuje obszar na wys. ok. 1100  m
n.p.m., co mniej więcej odpowiada granicy regli dolnego i górnego. W całym zakresie wysokościowym regla
górnego prawdopodobieństwo to utrzymuje się już na
stałym, wysokim poziomie. Wynik zgodny jest z oczekiwaniami, gdyż wzrostowi wysokości bezwzględnej towarzyszy w Karpatach z reguły wzrost udziału świerka
w drzewostanach, a co za tym idzie – wzrost dostępności
optymalnych siedlisk krzyżodzioba świerkowego. Również w Wielkiej i Małej Fatrze najwyższe zagęszczenia
gatunku wykazano w reglu górnym (Saniga 1995a). Kolejnym istotnym czynnikiem jest wielkość kompleksu
lasów iglastych (Ryc. 7.30.5). W konsekwencji najwyższe predyktywne zagęszczenia tego gatunku wykazano
w zachodniej części Karpat, gdzie dominują rozległe lasy
szpilkowe, w szczególności w najwyższych pasmach – Tatrach oraz wyższych partiach Beskidu Żywieckiego (Ryc.
7.30.2). Krzyżodziób świerkowy unika lasów liściastych,
ale może zasiedlać większe kompleksy lasów tego typu,
jeśli zawierają one odpowiednio duże płaty drzewostanów iglastych, co znajduje odzwierciedlenie w umiarkowanym zagęszczeniu w Bieszczadach Zachodnich (Ryc.
7.30.2). Gatunek ten częściej wybiera miejsca o ekspozycji w kierunku południowym i południowo-wschodnim.
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Ryc. 7.30.6. Zmienne siedliskowe istotnie wyjaśniające występowanie krzyżodzioba świerkowego na poziomie punktu obserwacyjnego. Zależność prawdopodobieństwa występowania od:
a – udziału świerka (wykreślona dla lasów zasobnych w martwe
drewno i stojące martwe drzewa); b – ilości wielkogabarytowego
martwego drewna i stojących martwych drzew (wykreślona dla lasów o udziale świerka wynoszącym 50%). Punkty – średnia, wąsy
– zakres 1 błędu standardowego.
Fig. 7.30.6. Significant environmental predictors of the Red Crossbill’s
occurrence at an observation point. Relationship between the probability of occurrence (2) and following factors: a – share of spruce (relationship presented for the forest stands with high amount of deadwood);
b – amount of large deadwood and standing dead trees (presented for
the forest stands with 50% share of spruce). Points – mean, whiskers
– standard error.

Wyniki analizy wymagań siedliskowych, wykonanej na
poziomie punktów obserwacyjnych na podstawie danych projektu PK, wskazują, że na prawdopodobieństwo
występowania krzyżodzioba świerkowego wpływa przede wszystkim udział świerka w drzewostanie – gatunek

ten częściej występuje w lasach z wyższym udziałem tego
drzewa (Ryc. 7.30.6a, Zał. 4). Bliski istotności (P=0,14)
okazał się także wpływ ilości leżących i stojących martwych drzew – w punktach charakteryzujących się większą ilością martwych drzew gatunek ten obserwowano
przeciętnie częściej (Ryc. 7.30.6b). Zależność ta prawdopodobnie nie wynika jednak wprost z wykorzystywania martwego drewna przez krzyżodzioby świerkowe.
Obecność martwych drzew i leżącego martwego drewna z jednej strony może świadczyć o dojrzałości drzewostanu, a co za tym idzie – pożądanej przez gatunek
dużej produktywności szyszek. Z drugiej strony może
być związana z mniejszym zwarciem koron drzew, gdyż
krzyżodziób świerkowy preferuje jasne, otwarte wnętrza
lasów (Cramp, Perrins 1994). W trakcie badań projektu
PK gatunek ten częściej stwierdzany był również w punktach położonych w pobliżu cieków wodnych (Zał. 4). Ponieważ krzyżodziób świerkowy często odwiedza źródła
wody (Cramp, Perrins 1994), ich obecność może sprzyjać jego występowaniu.

3. Zagrożenia
Lasy charakteryzujące się dużym udziałem świerka pospolitego, które stanowią podstawowe siedlisko krzyżodzioba świerkowego, podlegają obecnie istotnym przemianom. W całych Karpatach w ostatnich dekadach
wyraźnie spada udział lasów iglastych i mieszanych
w powierzchni leśnej, a wzrasta udział lasów liściastych
(np. Griffiths i in. 2014). Jednocześnie wyraźnie zmniejsza się udział świerka pospolitego (np. Dziewolski 1991;
Anonymous 2009; Chwistek 2010). W znacznym stopniu
przekształcenia te związane są z działalnością człowieka
i wynikają z historii zagospodarowania borów świerkowych w regionie. Stan zachowania borów świerkowych
w górskiej części polskich Karpat, objętej przez alpejski
region biogeograficzny, uznany został za niezadowalający
(Cierlik i in. 2014). Ma to związek z niewłaściwą strukturą i funkcjami siedliska przyrodniczego, w tym przede
wszystkim z niewystarczającą ilością martwego drewna.
Kluczowe czynniki zagrażające karpackiej populacji
gatunku można przedstawić następująco:

Spadek udziału świerka w drzewostanach
Obecnie znaczna część karpackiej populacji krzyżodzioba świerkowego zasiedla sztuczne monokultury
świerkowe regla dolnego. Od lat 50. XX wieku wdraża
się w Karpatach programy przebudowy tych świerczyn,

do intensyfikacji których przyczynia się masowy rozpad
drzewostanów (Anonymous 2009), uwarunkowany dużą
wrażliwością świerka pospolitego na zanieczyszczenia
środowiska, specyficzne warunki atmosferyczne, a także podatność na ataki patogenów grzybowych i owadów
(Boratyński, Bugała 1998). Uważa się, że w niektórych
pasmach karpackich (np. w Beskidzie Małym) osiągnięto
już stan pożądany, natomiast w innych (np. Beskid Śląski) przebudowa będzie intensywnie prowadzona również w kolejnych latach (Anonymous 2009).
Regres świerka dotyczy także ważnych w skali Karpat naturalnych siedlisk krzyżodzioba świerkowego, takich jak górnoreglowe bory świerkowe czy dolnoreglowy
bór jodłowo-świerkowy (Chwistek 2010). Za przyczynę
przemian w tych zbiorowiskach uznaje się zmiany klimatyczne oraz naturalną regenerację zbiorowisk leśnych
w przeszłości przekształconych w wyniku działalności
człowieka (Chwistek 2010).
Biorąc pod uwagę powyższe przesłanki, za podstawowe zagrożenie dla karpackiej populacji krzyżodzioba świerkowego należy uznać zmniejszanie się udziału
świerka w lasach regionu. Jest to jednak zjawisko, któremu trudno będzie przeciwdziałać i które występować będzie jeszcze w długim okresie, choć przez złożoność jego
przyczyn trudno przewidzieć jak intensywnie.

Gospodarka leśna
Prowadzenie gospodarki leśnej w okresie zimowym, co
jest najczęściej zalecane w kontekście ochrony awifauny
lęgowej lasów (np. Wilżak 2006; Bobrek 2014), może być
niekorzystne dla krzyżodzioba świerkowego, gdyż szczyt
lęgów tego gatunku najprawdopodobniej przypada właśnie na okres zimowy. Fenologia lęgów gatunku wymaga
jednak dalszych szczegółowych badań, aby możliwa była
ocena zagrożenia ze strony tego czynnika. Krzyżodziób
świerkowy negatywnie reaguje również na obecność zrębów lub młodników – im bliżej do takich struktur leśnych, tym mniejsza liczebność gatunku (Elmberg, Edenius 1999).

4. Metody ochrony
Ze względu na brak danych monitoringowych dotyczących karpackiej populacji krzyżodzioba świerkowego
o potencjalnym negatywnym trendzie liczebności można
wnioskować jedynie pośrednio na podstawie zmniejszania się udziału świerka w drzewostanach. Zmiany składu
gatunkowego lasów w Karpatach są w znacznej mierze
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natomiast w przypadku lasów objętych ochroną (parki
narodowe, rezerwaty przyrody) należy rozważyć ochronę
bierną na jak największych powierzchniach.

Cel II. Przeciwdziałanie negatywnym zmianom w obrębie naturalnych siedlisk lęgowych gatunku
Działanie II.1. Bierna ochrona górnoreglowych borów
świerkowych i dolnoreglowych borów jodłowo-świerkowych w całym paśmie Karpat. W szczególności dążenie
do ochrony naturalnych procesów w obrębie wymienionych zbiorowisk występujących na terenie parków narodowych i rezerwatów przyrody, a co za tym idzie – zaniechanie działań w postaci przebudowy lub sztucznej
regeneracji tych zbiorowisk. Badania nad efektywnością
różnych metod regeneracji górnoreglowych świerczyn
prowadzili m.in. Loch i in. (2001). Wykazali oni, że ingerencja człowieka w ekosystemy świerczyn uszkodzonych
w wyniku gradacji zasnui wysokogórskiej nie przynosi
większych korzyści, a wręcz jest mniej korzystna niż pozostawienie boru naturalnej odnowie.
Rozpad oraz usuwanie sztucznych świerczyn przyczynia się do
znacznego uszczuplania areału siedlisk krzyżodzioba świerkowego (fot. Aleksandra Pępkowska-Król)

wynikiem przemian monokultur świerkowych zajmujących siedliska lasów dolnoreglowych, którym trudno
przeciwdziałać, gdyż są one pożądane w kontekście stabilności, produktywności i stanu zachowania górskich
zbiorowisk leśnych. O ile sam cel związany z przywróceniem naturalności siedliskom leśnym nie jest kwestionowany, o tyle można się zastanawiać nad sposobami
jego osiągnięcia. Zamieranie świerka w zbiorowiskach
naturalnych wiąże się przede wszystkim ze zmianami
klimatycznymi (Chwistek 2010), które są zjawiskiem
globalnym i trudno rozpatrywać je w kontekście jednego
łańcucha górskiego.
Główne cele związane z ochroną karpackiej populacji krzyżodzioba świerkowego oraz działania zmierzające
do ich osiągnięcia przedstawiono poniżej:

Cel I. Przeciwdziałanie negatywnym zmianom wynikającym z przebudowy sztucznych monokultur
świerkowych
Działanie I.1. Proponuje się wyłączenie części sztucznych drzewostanów świerkowych z zabiegów związanych
z ich przebudową mającą na celu jak najszybsze przywrócenie ich zgodności z siedliskiem. W ograniczonym stopniu powinno to dotyczyć drzewostanów gospodarczych,
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Cel III. Poznanie fenologii lęgów, stanu populacji lęgowej i trendu liczebności krzyżodzioba świerkowego w Karpatach
Działanie III.1. Wdrożenie badań mających na celu wypracowanie metod oceny stanu i trendu populacji lęgowej gatunku.
Działanie III.2. Wdrożenie monitoringu populacji lęgowej krzyżodzioba świerkowego w paśmie Karpat.

Rozdział 7.31

Pomurnik
Tichodroma muraria
Włodzimierz Cichocki, Krzysztof Stępniewski

1. Występowanie
Rozmieszczenie
Pomurnik Tichodroma muraria (Linnaeus, 1766) zasiedla większość głównych pasm górskich w Europie.
Największe populacje zamieszkują góry Półwyspu Iberyjskiego i Alpy, a poza tym gatunek ten występuje
także w Apeninach, Karpatach oraz górach Półwyspu
Bałkańskiego (Hagemeijer, Blair 1997, BirdLife International 2004). Gatunek ten na obszarze łańcucha Karpat
występuje w wyższych, skalistych pasmach górskich od
Tatr po rumuńskie Karpaty. Stanowiska najbliższe granic
naszego kraju znajdują się na Słowacji, gdzie pomurnik
zamieszkuje Tatry, Niżne Tatry, Pieniny, Małą i Wielką
Fatrę, Góry Choczańskie i Strażowskie oraz Murańską
Płaninę, a wielkość tamtejszej populacji lęgowej wynosi
łącznie 20–40 par (BirdLife International 2015). Znacznie liczniejsza jest populacja pomurnika w rumuńskich
Karpatach, gdzie szacuje się ją na 200–1000 par (BirdLife
International 2015). W Polsce jest skrajnie nielicznym
gatunkiem lęgowym, występującym tylko w Tatrach, które są obecnie najdalej na północ wysuniętym obszarem
lęgowym tego gatunku w Europie (Stępniewski, Cichocki
2011). W pozostałej części kraju nie gniazduje, jedynie
sporadycznie spotyka się zalatujące lub zimujące osobniki. W Sudetach miał gniazdować jeszcze w XVII i XVIII
wieku (Tomiałojć, Stawarczyk 2003; Głowaciński 2007).
W polskich Karpatach pomurnik obecnie gniazduje
wyłącznie w Tatrach (Stępniewski, Cichocki 2011). W sezonie lęgowym był stwierdzony na 2 polach 10×10 km,
obejmujących Tatry Wysokie i Zachodnie (Ryc. 7.31.1),
co stanowi niecały 1% wszystkich pól regionu (N=253).
Jego stałymi rejonami występowania na przełomie XX
i XXI wieku były: Wielkie Koryciska (Dolina Chocho-

łowska), Raptawicka Turnia i Grań oraz Wąwóz Kraków (Dolina Kościeliska), Zawrat Kasprowy i Kościelec
(Stępniewski, Cichocki 2011). Do 2001 roku spotykano
go nieregularnie w sezonie lęgowym także w Pieninach,
gdzie rewiry notowano głównie w rejonie Trzech Koron
i Wąwozu Sobczańskiego (gniazdo znaleziono w 1983;
Głowaciński 2001, 2007). W latach 80. XX wieku gatunek ten sporadycznie stwierdzany był również w Małych
Pieninach, gdzie prawdopodobnie gniazdował na Smolegowej Skale (Głowaciński 2007). Zasięg występowania
w polskiej części Karpat na podstawie danych projektu
PK oszacowany został na 13 km2, natomiast obszar zajmowany to 12 km2.
Bardzo lokalne rozmieszczenie pomurnika związane
jest ze specyficznym siedliskiem lęgowym – gniazduje
on na ścianach skalnych, przede wszystkim wapiennych,
rzadziej zasiedla skały granitowe. Większość jego stanowisk znajduje się na wysokości od 1200 do 1800  m n.p.m.,
obejmującej piętra regla górnego, subalpejskie i alpejskie
(Stępniewski, Cichocki 2011). W Pieninach gniazdował
na niższych wysokościach bezwzględnych (do 980  m
n.p.m.; Głowaciński 2007).
W okresie pozalęgowym, po wylocie piskląt, pomurniki opuszczają miejsca gniazdowania i wówczas można
je obserwować na całym obszarze Tatr, jak również znacznie rzadziej poza nimi. Zimą przemieszczają się w niżej
położone rejony, choć bywają notowane o tej porze roku
również na skałach w piętrze regla górnego (Stępniewski,
Cichocki 2011). Dość regularnie obserwowane są w okresie zimowym w Zakopanem (Cichocki 1993) i innych
miejscowościach na Podhalu, jak również w Pieninach,
Małych Pieninach i na zamkach w Czorsztynie i Niedzicy
(Walasz 2000; Cierlik, Tworek 2004). Sporadyczne stwierdzenia pozalęgowe pochodzą z innych rejonów Karpat
(m.in. z Babiej Góry i Bieszczad) oraz z Sudetów, Dolnego
i Górnego Śląska (Profus, Matysiak 2009).
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Liczebność
Gatunek skrajnie nielicznie lęgowy. Całkowitą populację
szacowano pod koniec I dekady XXI wieku na 5–10 par
(Stępniewski, Cichocki 2011), a w świetle najnowszych
danych z projektu PK może być ona jeszcze mniej liczna.
Inwentaryzacja wykonana w latach 1995–1997 wykazała
obecność na całym obszarze polskich Tatr 16–20 stanowisk lęgowych: w Dolinie Chochołowskiej – 3, w Dolinie
Kościeliskiej (Kominiarski Wierch, Raptawicka Turnia,
Wąwóz Kraków, Organy) – 11, w Dolinie Bystrej (Giewont, Zawrat Kasprowy) – 3 i w Tatrach Wysokich (Kościelec, Dol. Pięciu Stawów) – 3. W późniejszych latach nie
podejmowano ponownych kontroli wszystkich rewirów.
Uproszczona inwentaryzacja w 2006 roku objęła tylko
część stanowisk (Wielkie Koryciska, Raptawicka Turnia,
Wąwóz Kraków, Zawrat Kasprowy, Kościelec); wykazano
obecność pary lęgowej na Raptawickiej Turni i jednego
osobnika na Kościelcu, pozostałe stanowiska nie były zajęte (Stępniewski, Cichocki 2011). Na Zawracie Kasprowym
w sezonie lęgowym pojedyncze osobniki tego gatunku
spotykano do roku 2011 prawie corocznie. W 2011 roku
przy gnieździe sokoła wędrownego w tym rejonie, w miejscu stałego „oporządzania” zdobyczy przez sokoły, znaleziono szczątki pomurnika (Zięba, Zwijacz-Kozica 2013).
Ostatnio obserwowano tutaj pojedynczego pomurnika
17 czerwca 2015 roku (Wróbel S., Zwijacz-Kozica T. – dane
niepubl.). Kontrole przeprowadzone w ramach projektu PK
w 2015 roku potwierdziły lęgi tylko na Raptawickiej Turni
(1–2 pary). Pomurniki obserwowane na Ratuszu w Wąwozie Kraków najprawdopodobniej przylatywały tam z Raptawickiej Turni (Stępniewski, Cichocki 2011, Czerwiński
B. – dane niepubl.). W roku 2015 nie wykazano obecności
ptaków na Kościelcu. Podsumowując, populacja lęgowa

w polskich Tatrach najprawdopodobniej wynosi obecnie
3–5 par. W Pieninach stwierdzono dawniej kilka rewirów,
które prawdopodobnie już nie istnieją (Profus, Matysiak
2009; Kozik B. – dane niepubl.). Aktualnie 100% populacji
krajowej tego gatunku występuje w Karpatach.

Zagęszczenie
W przypadku tak rzadkiego gatunku, zamieszkującego bardzo specyficzne siedlisko, trudno jest podać dokładne zagęszczenie. Powierzchnia obszarów skalnych
w polskich Tatrach wynosi ok. 1715  ha (dane TPN). Pod
koniec lat 90., przy 16–20 stanowiskach, zagęszczenie
populacji wynosiło zatem ok. 0,1 pary/10  ha. Taką samą
wartość uzyskano w paśmie Wielkiej Fatry na Słowacji
(Saniga 2002d). Obecnie obliczanie zagęszczenia populacji lęgowej, przy zaledwie pojedynczych gniazdujących
parach, nie jest zasadne.

Trend populacji
Mimo braku długofalowego monitoringu liczebności
przeprowadzone inwentaryzacje oraz przygodne obserwacje sugerują spadek liczby par lęgowych w porównaniu z końcem XX wieku. W Tatrach jako gatunek lęgowy
pomurnik został po raz pierwszy stwierdzony w połowie
XIX wieku (Wodzicki 1851) i od tego czasu jest w nich
stale notowany. W latach 50.–80. XX wieku gatunek ten
był regularnie obserwowany w Tatrach Wysokich (Kościelec, grań Orlej Perci, szczyty wokół Morskiego Oka),
skąd w późniejszych latach pochodzą tylko pojedyncze
stwierdzenia (Stępniewski, Cichocki 2011). Również
w Tatrach Zachodnich zanotowano w niektórych loka-

Ryc. 7.31.1. Rozmieszczenie pomurnika w okresie lęgowym (lata 2000–2015), w siatce kwadratów 10×10 km.
Fig. 7.31.1. Breeding distribution of the Wallcreeper (years 2000–2015) in a grid of 10×10 km squares.
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Pomurnik Tichodroma muraria (fot. Daniele Occhiato)

lizacjach spadek liczebności – np. na Raptawickiej Turni i na Raptawickim Murze w 1980 roku stwierdzono
w 6 miejscach 10 osobników, a w następnych latach w tych
samych miejscach spotkano tylko 1–2 osobniki (Cichocki 1986). Takie zmiany liczebności mogą odzwierciedlać
fluktuacje, którym podlegają lokalne populacje pomurnika, związane głównie z warunkami klimatycznymi;
przykładowo w Małej Fatrze liczba par lęgowych na przestrzeni 7 lat wahała się od 6 do 11, a w Wielkiej Fatrze
od 5 do 10 w ciągu 13 lat (Saniga 1995b, 2002d). Jednak
wyraźny spadek liczby obserwacji tego gatunku w ostatnich dziesięcioleciach, a także wyniki inwentaryzacji wybranych lokalizacji w ramach projektu PK wskazują, że
w przypadku polskich Tatr najprawdopodobniej mamy
do czynienia z rzeczywistym spadkiem liczebności. Istnienie populacji pomurnika do chwili obecnej sugeruje, że nie jest izolowana – prawdopodobnie jest zasilana
przez osobniki zalatujące ze słowackich ostoi lęgowych.
Jednak brak jest szczegółowych danych o skali tego zjawiska. Równocześnie dotychczasowe obserwacje dobrze
ilustrują duże przywiązanie ptaków tego gatunku do wybranych miejsc lęgowych. Na przykład na Raptawickiej
Turni pomurniki gniazdują co najmniej od lat 60. XX

wieku (Stępniewski, Cichocki 2011). Wysoką powracalność osobników do tych samych miejsc lęgowych stwierdzono również na Słowacji, w Małej i Wielkiej Fatrze
(Saniga 2001b). Populacja pienińska obecnie zanikła, nie
można jednak wykluczyć w przyszłości w tym paśmie
efemerycznych lęgów osobników, które na drodze dyspersji polęgowej lub koczowania zalecą tam z Tatr.

Ocena stanu rozpoznania
Rozmieszczenie i liczebność pomurnika w polskich
Karpatach są poznane w miarę dobrze, ale szczegóły
biologii lęgowej są nadal słabo rozpoznane, głównie ze
względu na trudność w eksploracji zajmowanych przez
ten gatunek siedlisk. Obecne w Tatrach rozległe obszary
skalne, gdzie mogą istnieć dotąd niewykryte stanowiska
pomurnika (m.in. Giewont, Dolina Małej Łąki, Dolina
Miętusia), penetrowane są rzadko lub wcale. Wymagania
siedliskowe są rozpoznane w stopniu umiarkowanym.
Kluczowe jest przeprowadzenie ponownej inwentaryzacji stanowisk lęgowych tego gatunku na obszarze całych
Tatr polskich i wdrożenie długoterminowego monitoringu liczebności populacji.
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2. Wybiórczość siedliskowa
Pomurnik zasiedla skaliste ściany i turnie, przede wszystkim wapienne i dolomitowe, w mniejszym stopniu granitowe. W polskich Tatrach 80% stanowisk tego gatunku
stwierdzonych w latach 90. XX wieku zlokalizowanych
było na skałach osadowych (Stępniewski, Cichocki 2011).
Preferuje skały o bogatej rzeźbie, porośnięte kępami roślinności, z obecnością dogodnych szczelin do założenia
gniazda, niedostępnych dla drapieżników. Zdecydowana
większość (90%) stanowisk pomurnika z lat 90. XX wieku znajdowała się w piętrach regla górnego, subalpejskim
i alpejskim, na wysokości 1200–1800  m n.p.m. Jedynie
2 stanowiska były niżej, w piętrze regla dolnego, na wysokości 950–1050  m n.p.m. Wystawa skał w rewirach była
przeważnie południowa, z odchyleniem na wschód lub
zachód (Stępniewski, Cichocki 2011).
Preferencje siedliskowe pomurnika w Tatrach są
zgodne z obserwacjami z Karpat słowackich, gdzie populacje tego gatunku były badane w Małej i Wielkiej Fatrze (Saniga 1999, 2004a). Pomurniki zamieszkują tam
dwa typy siedlisk: skaliste wąwozy górskich potoków
oraz wapienne ściany skalne, położone z dala od wody.
Stanowiska lęgowe zlokalizowane tam były w przedziale wysokościowym 400–1600  m n.p.m. Skały w bezpośredniej okolicy gniazda charakteryzowały się bogatą
rzeźbą (liczne szczeliny, półki i załomy), porośnięte były
kępami roślinności (trawy, drzewa, mchy). Obecność
płynącej wody w pobliżu gniazda stwierdzono na połowie stanowisk (Saniga 1999, 2004a). Sąsiedztwo płynącej wody jest również typowe dla pomurników z Alp
i Pirenejów, które najczęściej gniazdują w skalistych
wąwozach górskich potoków (Dorka 1976; Löhrl 1976),
tego typu siedlisk w Tatrach jest jednak niewiele (Stępniewski, Cichocki 2011).
Wielkość terytorium zajmowanego przez pomurniki w sezonie lęgowym jest bardzo trudna do oceny ze
względu na dużą rozległość zarówno wysokościową, jak
i przestrzenną (Saniga 2004a). Ponadto w sezonie lęgowym dorosłe ptaki mogą w poszukiwaniu pokarmu dla
młodych penetrować rejony dość znacznie (nawet o kilometr) oddalone od gniazda (Saniga 1995b, Cichocki W.,
Stępniewski K. – dane niepubl.). Same rewiry lęgowe, których pary bronią przed innymi osobnikami
tego gatunku, nie są zbyt rozległe. Często są to odcinki pionowych ścian o wysokości ok. 80  m i szerokości
ok. 100 m, jak np. na Raptawickiej Turni, niekiedy wyraźnie mniejsze (np. na Saturnie).
W okresie pozalęgowym pomurnik może przebywać
w siedliskach lęgowych, ale spotykany jest również na
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skałach w niższych położeniach, niekiedy także w kamieniołomach oraz na schroniskach górskich i budynkach
w miejscowościach podgórskich (Profus, Matysiak 2009).

3. Zagrożenia
Mimo że populacja pomurnika w tatrzańskiej ostoi lęgowej utrzymuje się od co najmniej 150 lat, jej niewielka
liczebność i położenie na skraju zasięgu geograficznego
czynią ją podatną na zanikanie (Cierlik, Tworek 2004).
Przy tak niskiej liczebności populacji strata każdego
osobnika może być istotna. W „Polskiej czerwonej księdze zwierząt” pomurnik ma status gatunku krytycznie
zagrożonego wyginięciem (Głowaciński 2001), a dane
z ostatnich lat sugerują wyraźny spadek liczebności tego
gatunku. Do najważniejszych zagrożeń dla pomurnika
należą:

Drapieżnictwo
Poważnym zagrożeniem dla tatrzańskich pomurników
może być odrodzenie się populacji sokoła wędrownego
w Tatrach (Krzan 2014b); przykładowo drapieżnictwo
sokoła na pomurniku zostało stwierdzone w Tatrach
w 2011 roku (Zięba, Zwijacz-Kozica 2013). Pomurniki
zakładają gniazda w miejscach niedostępnych dla ssaków
drapieżnych, jednak w sezonie pozalęgowym, szczególnie podczas zimowania w miastach, mogą padać łupem
kun i kotów (Saniga 2002d).

Penetracja siedlisk lęgowych przez ludzi
Pomurniki zasiedlają miejsca bardzo atrakcyjne pod
względem wspinaczkowym. W Tatrach Wysokich ich
stanowiska znajdowały się w rejonach intensywnie penetrowanych przez taterników – najprawdopodobniej ptaki
były tam przyzwyczajone do bliskości ludzi, a gniazda
zakładały w miejscach oddalonych od dróg wspinaczkowych. Tatry Zachodnie, gdzie znajduje się większość
stanowisk pomurnika, są wyłączone z ruchu taternickiego, jednak nielegalne wspinaczki nadal się tam zdarzają
(Cichocki W., Stępniewski K. – dane niepubl.). Mogą stanowić one potencjalne zagrożenie dla gatunku wskutek
płoszenia lub nawet nieumyślnego zniszczenia lęgu przez
wspinaczy. O dużym zagrożeniu ruchem wspinaczkowym świadczy stałe stanowisko asekuracyjne w ścianie
Raptawickiej Turni, położone tuż koło otworu wlotowego do gniazda pomurnika (Stępniewski, Cichocki 2011).
Sporadycznie stwierdzano negatywny wpływ innych

Raptawicka Turnia w Tatrach Zachodnich jest jedynym stałym miejscem gniazdowania pomurnika w Tatrach i jednocześnie w Polsce
(fot. Tomasz Wilk).

form działalności ludzkiej na pomurnika (np. osobnik
rozbity o linę lub podporę wyciągu narciarskiego w Dolinie Goryczkowej w latach 80. XX wieku; Stępniewski,
Cichocki 2011).

Czynnik genetyczny
W Małej i Wielkiej Fatrze u par gniazdujących w dużym rozproszeniu stwierdzono przypadki tworzenia par
lęgowych przez blisko spokrewnione osobniki (Saniga
2001b). Niska liczebność oraz duże przywiązanie pomurników do miejsc rozrodu mogą zwiększać prawdopodobieństwo takich kojarzeń, ze szkodą dla kondycji
genetycznej populacji.

4. Metody ochrony
Kluczowe siedliska pomurnika w polskich Karpatach są
zachowane w dobrym stanie, znajdują się na obszarze
chronionym (Tatrzański Park Narodowy) i nie grozi im
bezpośrednia degradacja. Ze względu jednak na niską
liczebność populacji i położenie na skraju zasięgu możli-

wy jest zanik tego gatunku, głównie w wyniku działania
czynników naturalnych. Ochrona pomurnika powinna
polegać przede wszystkim na rozpoznaniu rozmieszczenia i monitoringu liczebności oraz uchronieniu istniejących stanowisk przed presją taternicką. Główne cele
i działania ochronne:

Cel I. Dokładne rozpoznanie aktualnej liczebności
i rozmieszczenia gatunku w Tatrach Polskich.
Działanie I.1. Inwentaryzacja wszystkich wykazanych
w przeszłości oraz potencjalnych stanowisk lęgowych
tego gatunku oraz objęcie ich regularnym (co 2–3 lata)
monitoringiem.

Cel II. Przeciwdziałanie presji taternickiej na stanowiskach lęgowych
Działanie II.1. Utrzymanie i konsekwentne egzekwowanie zakazu wspinania w wapiennych partiach Tatr Zachodnich.
Działanie II.2. Monitoring i przeciwdziałanie nielegalnej aktywności wspinaczkowej w okolicy stanowisk lęgowych pomurnika.

Ptaki polskich Karpat 365

Rozdział 7.32

Pluszcz
Cinclus cinclus
Michał Ciach

1. Występowanie
Rozmieszczenie
Pluszcz Cinclus cinclus (Linnaeus, 1758) występuje w Palearktyce w kilku izolowanych geograficznie rejonach,
zamieszkiwanych przez odrębne podgatunki. Obecnie
wyróżnia się 12 taksonów, z których najszerzej rozpowszechnione w Europie są C. c. cinclus, występujący
głównie na obszarze od wschodniej Skandynawii po
północno-zachodnią Rosję oraz lokalnie na Półwyspie
Iberyjskim i we Francji, oraz C. c. aquaticus, zasiedlający centralną i południową Europę, w tym południową
i wschodnią część Półwyspu Iberyjskiego, Włochy oraz
Grecję (Ormerod i in. 2016). W środkowej Europie gatunek ten zasiedla niemal wszystkie tereny górskie i podgórskie, w tym Alpy, Sudety oraz cały łańcuch Karpat
– od wschodnich Czech po południową Rumunię (Hagemeijer, Blair 1997; BirdLife International 2015). Na Słowacji pluszcz występuje w średnich i wyższych partiach
Karpat, gdzie populacja tego gatunku w końcu XX wieku
była szacowana na 2000–3000 par lęgowych (Danko i in.
2002) i wobec braku nowszych danych szacunki te zostały utrzymane (BirdLife International 2015). We wschodniej części łańcucha Karpat gatunek obecny jest w paśmie
Karpat Ukraińskich, a główny obszar jego występowania
sięga do Karpat Południowych w Rumunii (Hagemeijer,
Blair 1997; Bokotey i in. 2010). Liczebność populacji zasiedlającej Ukrainę jest szacowana na 1150–1600 par, natomiast populacja w Rumunii liczy aż 10 000–20 000 par
(BirdLife International 2015).
W Polsce występują dwa podgatunki pluszcza. Podgatunek nominatywny gniazduje sporadycznie na niżu
w północnej części kraju – na Pomorzu i Warmii z Mazurami (Sikora 1993; Sikora, Neubauer 2008). Natomiast

366 Rozdział 7

podgatunek C. c. aquaticus spotykany jest prawie wyłącznie w górach (Tomiałojć, Stawarczyk 2003). Gatunek ten
jest szeroko rozmieszczony w Karpatach i Sudetach (Walasz, Mielczarek 1992; Czapulak i in. 2001; Czapulak i in.
2004; Struś 2004; Dziuba 2006; Sikora i in. 2007; Ciach
i in. 2009b). Na pogórzach jest mniej rozpowszechniony
i jednocześnie osiąga niższe zagęszczenia niż w górach
(Walasz, Mielczarek 1992).
Pluszcz należy w polskich Karpatach do gatunków
o umiarkowanym rozpowszechnieniu – stwierdzono
go ogółem na 42% pól siatki 10×10 km (N=253, Ryc.
7.32.1). W skali siedlisk nadrzecznych pluszcza stwierdzono na 48% losowo wybranych 5-kilometrowych odcinkach rzek (N=141). Występowanie gatunku jest determinowane obecnością naturalnych cieków wodnych
o szybkim nurcie i kamienistym lub żwirowym dnie oraz
czystej i dobrze natlenionej wodzie, co powoduje, że jest
on wyraźnie częstszy w paśmie gór niż w paśmie pogórzy. Pluszcz zasiedlał 80% losowo wybranych 5-kilometrowych odcinków rzek w górach (N=76) oraz zaledwie
11% odcinków rzek na pogórzach (N=65). Frekwencja
gatunku w poszczególnych makroregionach potwierdza
wpływ charakteru cieków wodnych, zależnego od wysokości i ukształtowania terenu, na rozmieszczenie gatunku. W pasmach cechujących się większą wysokością
i obecnością cieków o cechach górskich frekwencja jest
wyższa niż w górach niskich lub na pogórzach. W Tatrach
gatunek występował na wszystkich losowo wybranych
odcinkach rzek (Tab. 7.32.1). Nieco niższe było rozpowszechnienie gatunku w Beskidach Zachodnich i Beskidach Lesistych. Wysoką frekwencję odnotowano również
w Obniżeniu Orawsko-Podhalańskim. Najniższą gatunek
osiągał w Beskidach Środkowych – zasiedlając 67% losowo wybranych odcinków rzek, oraz na Pogórzu Zachodniobeskidzkim, gdzie stwierdzono go na 41% odcinków.
Na Pogórzu Środkowobeskidzkim podczas kontroli wy-

branych losowo odcinków rzek gatunku nie stwierdzono
(Tab. 7.32.1). Zasięg występowania w polskiej części Karpat na podstawie danych projektu PK oszacowany został
na 14 820 km2, natomiast obszar zajmowany to 4510 km2
i 1190 km cieków wodnych.
Dane projektu PK wskazują, że stwierdzenia pluszcza
pochodzą z obszarów położonych na wysokościach 200–
1400  m n.p.m., choć wyraźnie częściej występuje w zakresie 700–1200  m n.p.m. (Ryc. 7.32.2). Najniżej gatunek
ten zaobserwowano aktualnie na Pogórzu Wiśnickim na
wysokości 265  m n.p.m., natomiast najwyżej w Tatrach
Zachodnich – 1370  m n.p.m. (dane projektu PK), choć
podawany był nawet z wysokości 1660  m n.p.m. (Tomiałojć, Stawarczyk 2003). W górach i na pogórzu rozmieszczenie pionowe pluszcza jest węższe niż pliszki górskiej, co związane jest z mniejszą elastycznością pluszcza
w wyborze siedlisk lęgowych. W Beskidach Zachodnich
pluszcz najliczniej zasiedlał strefę 400–700  m n.p.m. (Ledwoń i in 2009), a dane z Beskidu Żywieckiego wskazują
na preferowanie strefy 600–800  m n.p.m. (Ciach M., Bul
K. – dane niepubl.). W Sudetach pluszcz zasiedla szeroką
strefę między 300 a 1250  m n.p.m. (Tomiałojć, Stawarczyk 2003), choć nowsze dane z Karkonoszy wskazują,

że gatunek ten występuje od podnóży gór po wysokość
1410  m n.p.m., najczęściej jednak sięga 1000  m n.p.m.
(Flousek i in. 2015). W Karpatach słowackich gatunek
ten obecny jest w szerokim przedziale wysokości, między
200  m a 1600  m n.p.m. (Danko i in. 2002).
Pluszcz jest gatunkiem osiadłym, jednak w okresie
polęgowym może dochodzić do przemieszczeń, zwłaszcza
z terenów znajdujących się w wysokich górach na obszary niżej położone (Ormerod i in. 2016). Przemieszczenia
ptaków pochodzących z populacji środkowoeuropejskiej,
zwłaszcza zasiedlającej polskie Karpaty, nie są dokładnie
rozpoznane. W Polsce gatunek zimuje regularnie (Tomiałojć, Stawarczyk 2003), jednak liczebność populacji jest
zależna od stopnia zlodzenia rzek. W okresie polęgowym
pluszcz przebywa w siedliskach lęgowych, przypuszczalnie jednak część populacji się przemieszcza, gdyż jest notowana poza miejscami gniazdowania (Ledwoń i in. 2009;
Armatys i in. 2015). W Małopolsce pluszcz jest uznawany
za gatunek osiadły, który w okresie zimowym spotykany
jest powszechnie w areale lęgowym (Cichocki 2000b).
Dane z Czech i Słowacji wskazują na istnienie krótkodystansowych przemieszczeń u małej części populacji

Pluszcz Cinclus cinclus (fot. Mateusz Matysiak)
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i wyraźną dominację przemieszczeń lokalnych (do
10 km) w okresie zimowym (Cepák i in. 2008).

Liczebność
Dane projektu PK wskazują, że pluszcz jest gatunkiem
nielicznym lub średnio licznym w polskiej części Karpat.
Regionalną populację oszacowano na 1850 (990–2790)
par lęgowych. Największa liczba stanowisk znajduje się
w Beskidach Zachodnich, a wyraźnie mniejsze liczebności odnotowano w Beskidach Lesistych, Obniżeniu
Tatrzańsko-Podhalańskim oraz Beskidach Środkowych.
Gatunek ten zasiedla również pogórza (Ryc. 7.32.1; Tab.
7.32.1), choć wyraźnie mniej licznie niż wyższe położenia
górskie. Dane projektu PK nie pozwoliły na oszacowanie
liczebności populacji z Pogórza Środkowobeskidzkiego,
choć występuje on tam nielicznie (np. Hordowski 1999;
Hutek i in. 2014).
Bardziej szczegółowe dane na temat liczebności pluszcza pochodzą jedynie z kilku mezoregionów i w większości dotyczą one tylko fragmentów pasm lub ostoi ptaków
IBA. Jednak w części są to eksperckie szacunki liczebności, a nie wyniki inwentaryzacji, w efekcie czego ich dokładność najprawdopodobniej nie jest duża. Liczebność
w poszczególnych pasmach Karpat oceniono na 43–63
pary w Beskidzie Żywieckim z Pasmem Babiogórskim
i Policą (Ciach i in. 2009a; 2009b; Ciach 2010), 60–80 par
w Beskidzie Niskim (Stój 2010c) oraz 65–85 par w Beskidzie Śląskim (Król 2010). W zachodniej części Beskidów Zachodnich (Beskid Śląski i Żywiecki) oraz Pogórza
Zachodniobeskidzkiego liczebność gatunku oceniono na
150–200 par (Ledwoń i in. 2009). Liczebność populacji
pluszcza w Tatrzańskim Parku Narodowym w ostatnim

ćwierćwieczu (1985–2009) wahała się w zakresie 35–55
par (Cichocki, Mielczarek 2011).
Starsze dane wskazywały na gniazdowanie w Małopolsce 600 par (Walasz, Mielczarek 1992), z których przeważająca część występowała w Karpatach. Wynik ten nie
miał jednak silnego oparcia w danych, jakimi wówczas
dysponowano, i nie może być podstawą do wnioskowania o wzroście liczebności tego gatunku w ostatnich dekadach. Z drugiej strony ówczesne szacunki mogą wskazywać na pewne zwiększenie liczebności – przypuszczalnie
niegdyś surowsze warunki klimatyczne zimą oraz większe zanieczyszczenie wód mogły nie sprzyjać gatunkom
związanym z ciekami wodnymi (Flousek i in. 2015).
W granicach Polski całkowita liczebność pluszcza
oceniana jest na 1800–3000 par lęgowych (Chodkiewicz
i in. 2015). Szacunek liczebności populacji karpackiej
wskazuje na kluczową rolę tego obszaru w zachowaniu
populacji pluszcza w Polsce.

Zagęszczenie
Wyniki projektu PK wskazują, że średnie zagęszczenie
pluszcza w skali całej polskiej części Karpat wynosi 2,9
(1,9–4,3) pary/10 km cieku wodnego. Największe zagęszczenie gatunek osiąga w Tatrach. Niższe wartości
odnotowano w Obniżeniu Tatrzańsko-Podhalańskim,
Beskidach Zachodnich oraz Beskidach Lesistych, natomiast najniższe stwierdzono w Beskidach Środkowych
(Tab. 7.32.1). Zagęszczenia odnotowane na Pogórzu Zachodniobeskidzkim są zdecydowanie niższe od wartości
uzyskanych dla pasm górskich. Pluszcz osiąga najwyższe
zagęszczenia na rzekach średniej wielkości, natomiast na
rzekach szerokich jest ono najniższe (Tab. 7.32.1).

Ryc. 7.32.1. Rozmieszczenie pluszcza w okresie lęgowym (lata 2000–2015), w siatce kwadratów 10×10 km.
Fig. 7.32.1. Breeding distribution of the White-throated Dipper (years 2000–2015) in a grid of 10×10 km squares.
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Tab. 7.32.1. Liczba zinwentaryzowanych odcinków 5-km (N) i parametry populacji pluszcza w polskiej części Karpat. R – rozpowszechnienie
– procent odcinków, na których stwierdzono gatunek. Zagęszczenie i liczebność populacji w poszczególnych makroregionach, w całym
regionie oraz w wyróżnionych klasach szerokości cieku – wartość szacowana z dolną (DPU) i górną (GPU) granicą 95-procentowego przedziału ufności.
Table 7.32.1. Number of surveyed 5-km river sections (N) and parameters of the White-throated Dipper’s population in the Polish Carpathians. R – occupancy – percentage of sections in which the species was observed. Density (2) and population numbers (3) in each of the macroregions (1), in the
whole region (5) and for different classes of river width (6-8) – an estimate(4) with the lower (DPU) and upper (GPU) 95% confidence interval limit.
Zagęszczenie [par/10 km] (2)
Region (1)

Liczebność [par] (3)

N

R [%]

Wartość
szacowana (4)

DPU

GPU

Wartość
szacowana (4)

DPU

GPU

14

79

4,3

1,9

7,3

340

160

540

Beskidy Środkowe

9

67

3,2

0,8

5,8

220

60

390

Beskidy Zachodnie

41

83

4,9

3,1

6,7

930

620

1250

Łańcuch Tatrzański

3

100

8,2

1,0

18,7

20

10

40

Obniżenie Orawsko-Podhalańskie

9

78

5,2

1,6

9,1

230

90

390

Pogórze Środkowobeskidzkie

48

0

0

0

0

0

0

0

Pogórze Zachodniobeskidzkie

17

41

1,5

0,5

2,6

110

50

180

141

48

2,9

1,9

4,3

1850

990

2790

szerokość rzeki 3–5  m (6)

–

–

2,1

1,3

3,1

–

–

–

szerokość rzeki 5–30  m (7)

–

–

5,3

2,9

8,1

–

–

–

szerokość rzeki >30  m (8)

–

–

1,1

0,3

2,2

–

–

–

Beskidy Lesiste

polska część Karpat (5)

Wyniki prezentowane powyżej potwierdzają dotychczasową wiedzę na temat zagęszczeń osiąganych przez
pluszcza. Na zbadanych odcinkach cieków wodnych
w polskich Karpatach wartości zagęszczenia wahają się
w znacznych granicach od 1,1 pary/10 km cieku w Beskidzie Niskim (Wasilewski, Zajchowski 2000) do 7,3
pary/10 km cieku w Tatrach (Cichocki, Mielczarek 1993).
Najwyższe wartości zagęszczeń dotyczą wybranych fragmentów optymalnych siedlisk w Tatrach, a poza nimi są
one nieco niższe. W Bieszczadach pluszcz osiąga zagęszczenie 4,8–5,1 pary/10 km cieku (Wasilewski, Zajchowski
2000), natomiast w Beskidzie Żywieckim 1,6–2,8 pary/10
km cieku (Ledwoń i in. 2009). W Beskidzie Wyspowym
zagęszczenie gatunku na rzekach o charakterze górskim
(zlewnia Łososiny) wynosi średnio 3,4 pary/10 km cieku
(zakres 0,0–7,5 pary/10 km), natomiast na rzekach posiadających w przeważającej mierze cechy podgórskie
(zlewnia Stradomki) 0,9 pary/10 km cieku (zakres 0,0–
2,5 pary/10 km) (Kajtoch 2012). Na terenie projektowanego Turnickiego Parku Narodowego, a więc najdalej na
wschód wysuniętego obszaru pogórzy w Polsce, zagęszczenie pluszcza wynosi 1,5 pary/10 km cieku (Hutek i in.
2014; obliczenia własne – dane źródłowe przeliczone na
długość wszystkich skontrolowanych cieków). Na obszarze Pogórza Przemyskiego natomiast zagęszczenie osiąga
wartość 0,6 pary/10 km cieku (Wasilewski, Zajchowski

2000). Zagęszczenie pluszcza w Sudetach jest zbliżone do
wartości uzyskiwanych w Karpatach i wynosi od 2,8–3,6
pary/10 km cieku (Czapulak i in. 2001; Dziuba 2006) do
nawet 6,0 par/10 km cieku w rejonie Łabskich Piaskowców oraz Górach Bialskich (Benda 1997; Czapulak i in.
2004). Na obszarze Pogórza Sudeckiego odnotowano natomiast zagęszczenie rzędu 1,2 pary/10 km cieku (Czapulak i in. 2001).
Wysokie wartości lokalnych zagęszczeń mogą wynikać z ich obliczania dla krótkich odcinków cieków,
wybieranych często w sposób nielosowy. Ponadto problemem metodycznym jest zwykle wybór do badań
odcinków rzek stanowiących optymalne siedliska gatunku, w efekcie czego pomijane są cieki suboptymalne
oraz takie, które nie są wykorzystywane przez gatunek
– zwłaszcza cieki niewielkich rozmiarów. Powoduje to,
że zagęszczenia dla większych obszarów osiągają z reguły niższe wartości. Przykładowo w Beskidzie Żywieckim
zagęszczenie pluszcza obliczone dla całej długości badanej sieci hydrograficznej zlewni wynosiło 0,5 pary/10 km
cieku, natomiast obliczone dla powierzchni zlewni – 0,9
pary/10 km2 (Ciach M. – dane niepubl.). Zagęszczenie
pluszcza wyrażone na jednostkę powierzchni jest zależne od położenia powierzchni próbnej nad poziomem
morza oraz zbiorowiska roślinnego, w jakim się znajdowała – w wysoko położonych powierzchniach próbnych
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w Tatrach gatunku nie notowano (Głowaciński, Profus
1992), natomiast w Gorcach jego zagęszczenie dochodziło maksymalnie do 0,5 pary/10  ha (Głowaciński 1991).
W okresie zimowym zagęszczenie pluszcza wynosiło 11,8–24,0 os./10 km cieku w Gorcach (Armatys i in.
2015) oraz 12,6–16,4 os./10 km cieku w Beskidzie Śląskim
i Żywieckim (Ledwoń i in. 2009). Na Słowacji zagęszczenie gatunku w okresie zimowym mieściło się w zakresie
6,0–22,5 os./10 km rzeki (Danko i in. 2002). Wyniki z Pirenejów wskazują na istnienie zależności między położeniem rzeki nad poziomem morza a liczebnością gatunku
w okresie zimowym – zagęszczenie na rzece wysokogórskiej (0,5–3 os./km) było istotnie niższe niż na odcinku
znajdującym się w niskich położeniach górskich (3–14
os./km) (D’Amico 2004). Zależność taka może być wynikiem zamarzania wysoko położonych rzek, w efekcie
czego stają się one częściowo niedostępne dla zimujących
pluszczy (Armatys i in. 2015).

Trend populacji
Trend krajowej populacji pluszcza nie jest dokładnie znany. Z uwagi na brak wieloletnich badań nad liczebnością
gatunku niemożliwe jest określenie długoterminowego
trendu liczebności. Aktualny obraz ogólnego rozmieszczania pluszcza w Karpatach nie różni się od dotychczasowej wiedzy na temat zasięgu występowania gatunku
– natomiast dawne szacunki liczebności sugerują istnienie trendu wzrostowego populacji (Walasz, Mielczarek
1992). Należy jednak zaznaczyć, że poprzednie szacunki
uzyskano innymi metodami niż obecne i nie miały one
zapewne tak silnego oparcia w danych, jakimi wówczas dysponowano, tak więc wnioskowanie o zmianie
liczebności w regionie powinno być traktowane z dużą
ostrożnością. Nieliczne prace historyczne nie przedstawiają danych ilościowych na temat lokalnych populacji
karpackich, uniemożliwiając określenie zmian liczebności (Ferens 1950; Bocheński 1960; Głowaciński 1969).
W Tatrach liczebność gatunku w ciągu ostatnich dwóch
dekad utrzymuje się na względnie stabilnym poziomie,
wahającym się od 4,6 do 7,3 pary/10 km cieku (Cichocki, Mielczarek 1993; 2003; 2011). Natomiast wzrost
liczebności pluszcza notowany jest w Sudetach Środkowych (Dziuba 2006), Górach Kaczawskich (Struś 2004)
oraz w Górach Bialskich i Masywie Śnieżnika (Czapulak i in. 2004). W Karkonoszach liczebność gatunku na
przestrzeni dwóch dekad zwiększyła się o mniej więcej
jedną trzecią (Flousek i in. 2015). Notowany w ostatnich
latach wzrost liczebności niektórych populacji jest przypuszczalnie efektem cieplejszych zim oraz poprawy czy-
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stości i mniejszego zakwaszenia wód, co z kolei wpływa
na wzbogacenie fauny strumieni (Tomiałojć, Stawarczyk
2003; Flousek i in. 2015).

Ocena stanu rozpoznania
Rozpoznanie rozmieszczenia i liczebności populacji
pluszcza w polskich Karpatach należy uznać obecnie za
dobre – parametry te są w zadowalający sposób rozpoznane w skali całego regionu. Dawne dane na temat karpackiej populacji pluszcza są ogólnikowe i ograniczają się
do informacji o rozmieszczeniu i szacunków liczebności
(Walasz, Mielczarek 1992), a jedynie lokalnie wiedza na
temat liczebności gatunku zbierana była w nieco bardziej
systematyczny sposób (Cichocki, Mielczarek 2011). Brak
wieloletnich badań uniemożliwia określenie trendów liczebności i rozpowszechnienia, w efekcie czego rozpoznanie dynamiki populacji należy uznać za niewystarczające. Pluszcz jest gatunkiem, którego biologia i ekologia
są poznane w stopniu dobrym, jednak w Europie Środkowej stopień rozpoznania jest umiarkowany. Biologia lęgowa, przeżywalność, migracje, skład pokarmu, wielkość
i użytkowanie rewiru, interakcje wewnątrz- i międzygatunkowe pozostają bardzo słabo rozpoznane. Ponadto
wiedza o preferencjach siedliskowych oraz biologii lęgowej w dużej części opiera się na wynikach badań z innych
części zasięgu gatunku i może być trudna do przełożenia
na warunki środkowej Europy. W świetle prognozowanych zmian klimatycznych i związanego z nimi okresowego niedoboru lub braku wody w ciekach nie można
przewidzieć, jaki będzie trend populacji.

2. Wybiórczość siedliskowa
Pluszcz jest silnie związany ze środowiskiem wód płynących. Gatunek ten preferuje potoki i strumienie oraz małe
rzeki o szybkim nurcie (Cramp 1998). Gniazdo jest niemal
wyłącznie lokowane bezpośrednio przy wodzie, czasem
może być zakładane za osłoną wodospadu (Ferens 1950;
Ciach M., Trybała M. – dane niepubl.). Ptaki powszechnie
zakładają gniazda pod mostami oraz w innych budowlach
nadrzecznych (np. Ledwoń i in. 2009). Gatunek ten powszechnie zasiedla również budki lęgowe przeznaczone
dla niego (Czapulak i in. 2008). Ptaki żerują niemal wyłącznie w obrębie cieku, rzadko wykorzystując kamieńce
i roślinność znajdujące się w sąsiedztwie (Cramp 1998).
Istotny wpływ na rozmieszczenie pluszcza ma skład chemiczny wody, który warunkuje obecność odpowiedniego

Tatrzańskie potoki stanowią optymalne siedliska lęgowe pluszcza – gatunek ten osiąga tu najwyższe zagęszczenia populacji lęgowej
w polskiej części Karpat (fot. Tomasz Wilk).

niedobory pokarmu dla ptaków, co przyczynia się do
zmiany masy ciała i wzrostu kostnego, jak również wzrostu piór pluszcza (Moreno-Rueda, Rivas 2007). Na wybiórczość siedliskową istotny wpływ może mieć również
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pożywienia, głównie owadów (muchówek, chruścików,
jętek i widelnic), a także mięczaków, skorupiaków oraz
ryb (Ormerod 1985; Ormerod, Tyler 1986; Ormerod i in.
1987). Badania brytyjskie wskazują, że ptaki unikają cieków położonych w lasach iglastych, gdzie woda charakteryzuje się większym zakwaszeniem wpływającym niekorzystnie na rozwój makrobentosu stanowiącego pokarm
gatunku (Ormerod i in. 1985; Vickery 1992). Podobną
zależność stwierdzono również w skali lokalnej Beskidu
Żywieckiego, gdzie ptaki unikały fragmentów cieków zlokalizowanych w drzewostanach iglastych (Ciach M., Bul
K. – dane niepubl.). Jednak w warunkach Karpat wpływ
świerczyn na zakwaszenie cieków może być mniej wyraźny, gdyż skład chemiczny wody może być silnie determinowany podłożem skalnym, na jakim zlokalizowane są
cieki i ich źródliska (np. skały węglanowe w Tatrach).
Bezkręgowce, którymi żywi się pluszcz, mają duże
wymagania tlenowe i należą do reobiontów, czyli organizmów bytujących w ciekach o dużej prędkości przepływu
(Mikulski 1974). W związku z tym rozmieszczenie gatunku jest silnie determinowane obecnością naturalnie
płynących potoków górskich. Zmniejszony przepływ
rzek może skutkować zmianami w faunie i powodować
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Ryc. 7.32.2. Rozmieszczenie wysokościowe pluszcza: (1) – procentowy udział punktów obserwacyjnych zasiedlonych przez gatunek
(słupki); (2) – liczba skontrolowanych punktów obserwacyjnych
(punkty).
Fig. 7.32.2. Altitudinal distribution of the White-throated Dipper:
(1) – percentage of survey points occupied by the species; (2) – number
of observation points (dots); (3) – altitude (mamsl).
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skład roślinności brzegowej, np. w Czechach wykazano
negatywne oddziaływanie inwazyjnego rdestowca Reynoutria spp. (Hajzlerová, Reif 2014).
Analiza wymagań siedliskowych wykonana na podstawie danych projektu PK wykazała, że w polskiej części Karpat dla pluszcza istotne znaczenie miała szerokość koryta – gatunek ten preferował cieki węższe (Ryc.
7.32.3a, Zał. 4). Ponadto prawdopodobieństwo występowania było istotnie wyższe na odcinkach cieków z lepiej
rozwiniętą infrastrukturą (Ryc. 7.32.3c; Zał. 4). Wysoki wskaźnik rozwoju infrastruktury wiąże się głównie
z obecnością mostów, których konstrukcje są powszechnie wykorzystywane przez ptaki jako miejsce lokowania
gniazda. Wybór takich miejsc jest zapewne podyktowany
ich mniejszą dostępnością dla naziemnych drapieżników.
Bliska istotności była również zależność występowania
pluszcza od stopnia naturalności – gatunek częściej występował na odcinkach cieków o charakterze bardziej
naturalnym (Ryc. 7.32.3b, c; Zał. 4). Preferowanie rzek
o charakterze naturalnym jest potwierdzeniem silnej za-
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Ryc. 7.32.3. Zmienne siedliskowe istotnie wyjaśniające występowanie pluszcza na poziomie siedliska rzecznego. Zależność prawdopodobieństwa występowania od: a – szerokości koryta, wyliczona
dla odcinków o wysokim stopniu naturalności i rozwoju infrastruktury, b – wskaźnika naturalności odcinka cieku, c – wskaźnika rozwoju infrastruktury odcinka cieku. Linia ciągła – przewidywane
średnie prawdopodobieństwo występowania, linie przerywane
– 95-procentowy przedziały ufności dla średniej (uwzględniające
zmienność wynikającą z efektu losowego).
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Fig. 7.32.3. Significant environmental predictors of the White-throated
Dipper’s occurrence at the level of river  habitat. Relationship between
the probability of occurrence (2) and following factors: a – width of
the river (1) (relationship presented for the river sections of high level
of naturalness and infrastructure development);. b – index of the river
naturalness (1); c – index of the infrastructure development (1). Continuous line – predicted, mean probability of occurrence, dashed line
– 95% confidence intervals of the mean value (which take into account
variation related to the random effect).

leżności tego gatunku od obecności rzek o czystej wodzie
i dużej prędkości przepływu.
Pluszcz jest gatunkiem terytorialnym. Terytoria mają
zwykle układ liniowy i obejmują fragment cieku i jego
najbliższe otoczenie. Rewir to odcinek cieku o długości
od 100  m do 3 km, a sąsiednie terytoria mogą być dodatkowo oddzielone fragmentami cieku niezajętymi przez
ptaki (Cramp 1998). Wielkość obszaru wykorzystywana
i broniona przez pluszcze zmienia się wraz ze stopniem
zaawansowania lęgów, zmniejszając się w okresie karmienia młodych (Cramp 1998), przy czym zależy także od zasobności pokarmowej terytorium (Ormerod, Tyler 1991).
Na podstawie wiedzy o zagęszczeniach gatunku w Karpatach można przypuszczać, że jeden rewir pluszcza w optymalnych warunkach Tatr i Bieszczad zajmuje 1,4–2,2 km
cieku (Wasilewski, Zajchowski 2000; Cichocki, Mielczarek 2003; 2011). Natomiast w niższych pasmach górskich
i na pogórzach, gdzie zagęszczenie populacji jest niskie,
jeden rewir może przypadać przeciętnie na 6,7–9,1 km

cieku wodnego (Wasilewski, Zajchowski 2000; Hutek
i in. 2014). Powyższe wyliczenia, zwłaszcza dokonane
dla cieków o niskim zagęszczaniu gatunku, nie powinny
być jednak wprost traktowane jako wskaźnik przeciętnej
wielkości rewiru na rzekach w Karpatach, gdyż pomiędzy fragmentami cieków zajętymi przez sąsiadujące pary
mogą znajdować się odcinki cieków nieużytkowane przez
ptaki (np. o słabej jakości siedliska). Wartości te należy
interpretować jako długość cieku (wielkość płata siedliska) dającą możliwość występowania rewiru jednej pary.
Wymagania siedliskowe w okresie pozalęgowym
oraz zimowym nie były szczegółowo badane w naszym
kraju. W okresie dyspersji polęgowej ptaki najprawdopodobniej zajmują te same siedliska, co w okresie lęgowym,
natomiast w okresie zimowym mogą częściej wykorzystywać cieki w niższych położeniach górskich oraz rzeki
podgórskie (Cichocki 2000b; Ledwoń i in. 2009).

3. Zagrożenia
Populacja zasiedlająca Karpaty nie jest zagrożona w skali
regionu. Lokalnie może następować spadek liczebności

w wyniku zmian siedliskowych, będących efektem prowadzenia prac hydrotechnicznych w cieku lub jego sąsiedztwie. Okresowo może również dochodzić do wahań
liczebności w następstwie wystąpienia zmieniających się
warunków pogodowych w okresie zimowym, jednak
zmiany te należy uznać za naturalne. W chwili obecnej
pod większą presją znajdują się ptaki zasiedlające tereny
pogórzy oraz niższe partie gór, gdzie działalność człowieka w ciekach wodnych jest intensywniejsza w porównaniu z ciekami położonymi w wysokich górach.
Do głównych, rzeczywistych i potencjalnych zagrożeń,
zidentyfikowanych dla pluszcza w warunkach polskich
Karpat, należą:

Zmiany siedliskowe wywołane działalnością człowieka w obrębie cieków
Głównym zagrożeniem dla pluszcza jest utrata lub degradacja siedlisk, głównie w następstwie regulacji i obudowy hydrotechnicznej cieków wodnych. Prace prowadzone w korytach obejmują zarówno obudowę brzegów,
co prowadzi do zaniku naturalnego charakteru otoczenia
cieku, jak i budowę spiętrzeń spowalniających spływ.
Tamy, stopnie, progi, tamy przeciwrumoszowe prowadzą

Na miejscu gniazdowe pluszcze często wybierają elementy infrastruktury nadrzecznej, takie jak mosty, a niekiedy zakładają gniazda również za wodospadami (fot. Marcin Nawrocki)
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do zbyt silnego zmniejszenia spadku cieku, co redukuje
przepływ i natlenienie wody oraz powoduje zmiany charakteru dna (Bucała, Radecki-Pawlik 2011), a w konsekwencji prowadzi do zubożenia składu i liczebności fauny wodnej, stanowiącej pokarm pluszcza. Zagrożeniem
dla gatunku są także wahania poziomu wody w okresie
lęgowym będące efektem nagłego wezbrania powstającego w wyniku zrzutu wód ze zbiorników zaporowych.
Gwałtowne zmiany poziomu wody w sezonie lęgowym,
wynikające z regulacji przepływu wód na zaporach, mogą
w okresie wysiadywania jaj i karmienia piskląt powodować straty w lęgach (Marzolin 2002; Morrissey 2004).

Gospodarka leśna w sąsiedztwie cieków
Cieki wodne zasiedlane przez pluszcza są zazwyczaj położone na terenach leśnych, w związku z czym praktyki
gospodarcze, jakie mają miejsce w sąsiedztwie cieków,
wpływają na jakość siedlisk tego gatunku. Lokalnie zagrożeniem jest odlesianie brzegów, które zwiększa ekspozycję na erozję oraz insolację (nasłonecznienie). Działaniem negatywnym jest usuwanie z koryt rzecznych
zdeponowanego w nich grubego rumoszu drzewnego,
wpływającego na zachowanie naturalnego charakteru
cieków wodnych. Działaniem niekorzystnym jest także
usuwanie dużych drzew rosnących w sąsiedztwie cieków,
które stanowią przyszły rumosz drzewny, deponowany
w korycie cieku w chwili ich wywrócenia się. Usuwanie
lub niszczenie roślinności nadbrzeżnej prowadzi do degradacji siedliska, gdyż takie miejsca mogą być wykorzystywane jako żerowisko oraz miejsce znajdowania materiału na gniazdo. Ponadto w niektórych rejonach Karpat
dość powszechna jest zrywka drewna potokami, co może
prowadzić do niszczenia lęgów oraz degradacji siedlisk
wodnych. Zrywka drewna potokami prowadzi do niszczenie dna i brzegów cieków wodnych, w wyniku czego
dochodzi do erozji i uproszczenia struktury koryta oraz
zaniku zróżnicowania mikrosiedliskowego (Ciach M.
– dane niepubl.).

mogą mieć negatywny wpływ na skład i liczebność fauny
wodnej, stanowiącej pokarm pluszcza.

Zmiany i ekstrema klimatyczne
Nasilające się w ostatnich latach pojawy ekstremów klimatycznych – zarówno silnych i gwałtownych opadów
w okresie wiosenno-letnim, jak i ich długotrwały brak
– mogą stanowić potencjalne zagrożenie dla gatunków
związanych z ciekami wodnymi (Royan i in. 2015). Wezbrania o charakterze powodzi mogą prowadzić do niszczenia gniazd i strat w lęgach, natomiast obniżenie ilości opadów może skutkować okresowym wysychaniem
cieków wodnych (Marzolin 2002; Morrissey 2004; Ciach
M., Trybała M. – dane niepubl.).

Niepokojenie ptaków w okresie lęgowym
Istniejąca w korytach rzecznych zabudowa hydrotechniczna wymaga utrzymania i konserwacji, a termin wykonania prac z tym związanych pokrywa się zazwyczaj
z okresem lęgowym, co może powodować niszczenie
gniazd lub płoszenie ptaków odbywających lęgi. Mniej
istotnym zagrożeniem jest niepokojenie ptaków przez turystów, choć lokalnie w okresie wiosenno-letnim problemem może być wykorzystywanie przez osoby wypoczywające łach i kamieńców nad wodami. W tym wypadku
całodniowe przebywanie ludzi w miejscach zasiedlanych
przez pluszcza może prowadzić do długotrwałego płoszenia ptaków. Cieki wodne wykorzystywane przez pluszcza
nie stanowią łowisk wykorzystywanych masowo przez
wędkarzy, a technika połowu ryb w takich warunkach
raczej nie oddziałuje na ptaki w długim okresie czasu.

Drapieżnictwo
Potencjalnym zagrożeniem jest drapieżnictwo takich
gatunków, jak: norka amerykańska, jenot i szop pracz.
Jednak aktualne rozpowszechnienie tych drapieżników
w Karpatach jest relatywnie niskie i prawdopodobnie ich
wpływ, głównie na lęgi, jest w chwili obecnej niewielki.

Zakwaszenie i eutrofizacja
Zagrożeniem dla pluszcza jest również zanieczyszczenie
wód ściekami bytowymi, rzadziej rolniczymi, a także
wzrost zakwaszenia wody. Mimo generalnej poprawy
jakości wód w ostatnich latach zagrożenie to jest wciąż
obecne lokalnie – zwłaszcza na terenach pozbawionych
kanalizacji. Ponadto w rejonach górskich powszechną
praktyką jest zaśmiecanie dolin i koryt cieków wszelkiego
rodzaju odpadami, w tym budowlanymi, oraz opakowaniami po środkach chemicznych. Wszystkie te działania
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4. Metody ochrony
Pluszcz jest gatunkiem rozpowszechnionym w Karpatach, którego populacja prawdopodobnie nie jest zagrożona. Istotna jest zatem realizacja działań ochronnych
mających na celu utrzymanie aktualnego stanu populacji.
Jedynie lokalnie działania powinny zmierzać do odtwarzania populacji lub siedlisk gatunku. Główne cele i dzia-

łania zmierzające do ochrony pluszcza można sformułować następująco:

Cel I. Utrzymanie powierzchni siedlisk lęgowych o odpowiedniej dla gatunku strukturze
Działanie I.1. Wprowadzenie do planów urządzenia lasu
zapisów gwarantujących tworzenie wokół wszelkich cieków wodnych stref buforowych (o szerokości 25  m po
obu stronach cieku), w których nie będą wykonywane
cięcia prowadzące do odlesiania brzegów lub usuwania
drzew mogących w przyszłości stanowić rumosz drzewny w korycie.
Działanie I.2. Wprowadzenie do planów urządzenia lasu
zapisów gwarantujących tworzenie wokół wszelkich cieków wodnych stref buforowych (o szerokości 50  m po
obu stronach cieku), w których nie będą wykonywane
cięcia w okresie lęgowym (marzec–lipiec).
Działanie I.3. Wprowadzenie nakazu pozostawiania grubego rumoszu drzewnego w korytach cieków wodnych.
Działanie I.4. Wprowadzenie zakazu regulacji cieków
wodnych i budowy urządzeń hydrotechnicznych, zwłaszcza piętrzących, prowadzących do zmian reżimu hydrologicznego na ciekach o wysokim stopniu naturalności.
Działanie I.5. Zaniechanie prowadzenia robót wodnych
w korytach cieków w okresie lęgowym (marzec–lipiec).
Działanie I.6. Wprowadzenie zakazu zabudowy (w tym
letniskowej) w pasie o szerokości 100  m od brzegów cieków.
Działanie I.7. Powstrzymanie nagłych zrzutów dużych
ilości wody ze zbiorników zaporowych w okresie lęgowym, które mogą prowadzić do silnego podniesienia poziomu wody w cieku.

Działanie I.8. Uregulowanie gospodarki ściekowej
w zlewniach, zwłaszcza powstrzymanie zrzutu ścieków
oraz spływu biogenów przyczyniających się do zanieczyszczania i eutrofizacji wód.
Działanie I.9. Obejmowanie ochroną fragmentów cieków wodnych o charakterze naturalnym, obfitujących
w wodospady, bystrza, rozległe kamieńce, gruby rumosz
drzewny.
Działanie I.10. Na etapie prace projektowych poprzedzających remonty lub budowę mostów należy uwzględnić
możliwość bezpiecznego zakładania gniazd przez ptaki
– konstrukcja mostu powinna tworzyć miejsca, które
uniemożliwiają dostęp do nich naziemnych drapieżników (półki, gzymsy, belki).

Cel II. Odtworzenie siedlisk utraconych lub zdegradowanych
Działanie II.1. Ograniczenie utrzymania urządzeń hydrotechnicznych jedynie do tych, których funkcjonowanie jest podyktowane względami bezpieczeństwa ludzi
– konserwacja lub odtwarzanie infrastruktury powinno
być ograniczone do działań niezbędnych i prowadzone
z uwzględnieniem uwarunkowań przyrodniczych i za pomocą metod przyjaznych przyrodzie (Bojarski i in. 2005).
Działanie II.2. Renaturalizacja zdegradowanych cieków
wodnych – usuwanie tam i progów na rzekach przekształconych (RRC 2002).

Cel III. Poznanie trendu krajowej populacji
Działanie III.1. Wprowadzenie monitoringu stanu populacji i siedlisk ptaków związanych z rzekami górskimi
i podgórskimi.
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Podróżniczek
Luscinia svecica svecica
Tomasz Wilk

1. Występowanie
Rozmieszczenie
Podróżniczek Luscinia svecica (Linnaeus, 1758) to takson politypowy, z kilkoma podgatunkami, z których dwa
o najszerszym rozmieszczeniu w Europie to nizinna forma L.s. cyanecula, występująca wyspowo w rozległym zasięgu w centralnej i wschodniej części kontynentu, oraz
borealno-alpejska forma L.s. svecica, zasiedlająca szeroki
pas od zachodniej Skandynawii po europejską część Rosji.
Izolowane, niewielkie populacje podgatunku borealnoalpejskiego występują również w górach Europy Środkowej – w Alpach, Karpatach i Karkonoszach (Hagemeijer,
Blair 1997; Cereda, Posse 2002). W Karpatach występuje
tylko w Tatrach, po polskiej i słowackiej stronie, być może
także w ukraińskiej części tego pasma (Hagemeijer, Blair
1997; Cereda, Posse 2002). Obecność podgatunku svecica
w górach środkowej Europy związana jest z obecnością
siedlisk przypominających charakterem strefę borealno-tundrową, a więc wysokogórskich obszarów otwartych,
podmokłych lub w pobliżu wody, z obecnym rumoszem
skalnym i zaroślami kosówki lub też z wysokogórskimi torfowiskami (Hegemeijer, Blair 1997; Cereda, Posse
2002; Gressel 2011). W kraju podróżniczek jest bardzo
nielicznym, słabo rozpowszechnionym gatunkiem (Krupa, Sikora 2007). Dominująca forma L.s. cyanecula występuje plamowo, głównie w środkowej, wschodniej oraz
północno-zachodniej części kraju, często w dużych dolinach rzecznych, gdzie jej głównym siedliskiem jest mozaika zakrzewień i terenów otwartych, w szczególności we
wczesnych stadiach sukcesji, zlokalizowanych w terasach
zalewowych rzek oraz w pobliżu wód stojących (Krupa, Sikora 2007). Natomiast podgatunek borealno-alpejski L.s.
svecica to skrajnie nieliczny takson występujący punktowo
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– zasiedla jedynie Karkonosze oraz Tatry (Krupa, Sikora
2007). Sporadycznie osobniki o cechach tego podgatunku
wykazujące zachowania terytorialne spotykane są na niżu
(Tomiałojć, Stawarczyk 2003), w tym w południowej Polsce (np. Polak, Wilniewczyc 2001; Beuch 2012).
W polskiej części Karpat podróżniczek L.s. svecica
występuje punktowo – w ramach inwentaryzacji projektu
PK stwierdzony został jedynie na 2 polach 10×10 km (1%,
N=253). Stałe występowanie tego gatunku ograniczone
jest wyłącznie do Tatr Wysokich (Ryc. 7.33.1). Historycznie populacja lęgowa podróżniczka na tym obszarze podawana była z dwóch miejsc – Doliny Gąsienicowej oraz
Doliny Pięciu Stawów Polskich (Głowaciński i in. 1983;
Cichocki 1996). W ramach inwentaryzacji projektu PK
gatunek ten stwierdzono w latach 2013–2014 tylko w tej
drugiej lokalizacji (gdzie zasiedla otoczenie Czarnego,
Wielkiego i Przedniego Stawu), nie potwierdzono natomiast jego obecności w Dolinie Gąsienicowej, a także
w okolicach Morskiego Oka. Obecnie zasięg populacji
lęgowej podróżniczka L.s. svecica w polskich Karpatach
wynosi jedynie ok. 1,1 km2 (powierzchnia Doliny Pięciu
Stawów, bez Zadniego Stawu), co wraz z niewielką populacją karkonoską sprawia, że jest to takson o jednym
z najmniejszych areałów występowania w Polsce. W słowackiej części Tatr lęg pewny odnotowano tylko raz, w Tatrach Zachodnich (Kocian, Kocian 1996; Karaska D. – inf.
ustna). Tatrzańska populacja podróżniczka występuje na
wysokości ok. 1660–1750  m n.p.m. (Głowaciński, Profus
1992; dane projektu PK). Z innych miejsc w Karpatach
znane są pojedyncze stwierdzenia podgatunku nizinnego
L.s. cyanecula, które sugerują nieliczne gniazdowanie tej
formy w pasie pogórzy polskiej części Karpat, m.in. na
zbiorniku czchowskim, na stawach w Posadzie Leskiej,
stawach w Wadowicach oraz osadnikach w Ropczycach
(Kajtoch 2012; dane projektu PK, dane MTO).

Podróżniczek jest dalekodystansowym migrantem,
przylatującym na lęgowiska w drugiej połowie kwietnia
(choć górska populacja podróżniczka prawdopodobnie
pojawia się na lęgowiskach później – w pierwszej połowie maja, po ustąpieniu śniegu; patrz np. Gressel 2011),
a odlatującym z naszego kraju w sierpniu – na początku
września (Krupa 2004). Nizinny podgatunek cyanecula
zimuje w zachodniej i środkowej części subsaharyjskiej
Afryki (Krupa 2004; BirdLife International 2015), natomiast podgatunek svecica w południowej Azji (Collar
2005). Rozmieszczenie alpejskiej formy podróżniczka
podczas stosunkowo krótkiego okresu polęgowego (sierpień, wrzesień) pokrywa się prawdopodobnie z rozmieszczeniem lęgowym (Gressel 2011). Natomiast gatunek ten
w okresie migracji może pojawiać się w szerszym spektrum siedlisk, głównie podmokłych i związanych z wodą
(Krupa 2004). Wśród ptaków migrujących przez Karpaty
prawdopodobnie dominuje forma cyanecula.

Liczebność
Podróżniczek L.s. svecica jest w polskiej części Karpat
skrajnie nielicznym gatunkiem lęgowym. Na podstawie
wyników inwentaryzacji projektu PK liczebność alpej-

skiej formy podróżniczka ocenić można obecnie jedynie
na 3–5 par, gniazdujących wyłącznie w Dolinie Pięciu
Stawów Polskich w Tatrach Wysokich. Mimo dedykowanych kontroli nie wykazano tego gatunku z miejsc historycznego występowania w Tatrach (Dolina Gąsienicowa)
lub z innych potencjalnych miejsc gniazdowania (okolice
Morskiego Oka), brak również danych o gniazdowaniu
podgatunku svecica poza Tatrami w polskiej części Karpat. Oznacza to, że borealno-alpejska forma podróżniczka jest obecnie jednym z najrzadszych taksonów lęgowych
w naszym kraju. Podgatunek ten, oprócz Tatr, zamieszkuje jedynie Karkonosze, gdzie w polskiej części tego pasma
gniazduje obecnie 5–6 par (Flousek i in. 2015). Populacja
tatrzańska stanowi więc 37–45% populacji krajowej, którą
można aktualnie oszacować jedynie na 8–11 par.

Zagęszczenie
Dane z naszego kraju dotyczące zagęszczenia populacji
alpejskiej formy podróżniczka wskazują na wartości rzędu 0,8 pary/10  ha (Głowaciński, Profus 1992) osiągane
w zwartej kosówce, na powierzchni obejmującej częściowo Dolinę Pięciu Stawów. Przeliczenia liczebności
uzyskanej w ramach inwentaryzacji PK w Dolinie Pięciu

Podróżniczek Luscinia svecica svecica (fot. Tomasz Wilk)
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Stawów (powierzchnia z dogodnymi siedliskami, wykorzystywana lub potencjalnie wykorzystywana przez ten
gatunek; łącznie 32  ha) wskazywałyby na podobne aktualne zagęszczenie populacji, rzędu 1–1,5 pary/10  ha,
choć w latach 90., gdy liczebność w tej dolinie była wyższa (Cichocki 1996), zagęszczenia musiały sięgać 2,2–3,4
pary/10  ha (przeliczenia własne). Zbliżone zagęszczenia
dla podgatunku svecica podawane są ze skandynawskiej
części zasięgu, mieszcząc się w szerokim zakresie 0,5–5
par/10 ha (Hagemeijer, Blair 1997), natomiast w Alpach
austriackich wykazano niższe zagęszczenia, sięgające
0,1–0,3 pary/10  ha (Flore 2001, przeliczenia własne).

Trend populacji
Po raz pierwszy przypadek lęgu podgatunku L.s. svecica
w naszym kraju odnotowano w 1981 roku w Dolinie
Pięciu Stawów Polskich (Głowaciński in. 1983), niewykluczone jednak, że gniazdował on tam już wcześniej.
Wykrycie tatrzańskiej populacji zbiega się w czasie
z powstaniem innych, wyspowych populacji podgatunku svecica w górach Europy Środkowej pod koniec

lat 70., m.in. w Alpach (Hagemeijer, Blair 1997; Kohl,
Schulze 2006) i w Karkonoszach (Miles, Formànek
1989). Szczegółowa inwentaryzacja w roku 1982 wykazała w Dolinie Pięciu Stawów 7 par (Głowaciński i in.
1983), a w latach 1992–1994 Cichocki (1996) stwierdził
11–16 stanowisk lęgowych, z czego 7–11 par w Dolinie
Pięciu Stawów oraz 4–5 par w Dolinie Gąsienicowej.
Wyniki inwentaryzacji projektu PK przeprowadzonej w latach 2013–2014 wykazały już jednak jedynie
3–5 par w Dolinie Pięciu Stawów i całkowite wycofanie
się z Doliny Gąsienicowej, które nastąpiło prawdopodobnie ok. 2011 roku (Cichocki W. – inf. ustna). Podobny spadek, po wzroście liczebności notowanym w latach
80., odnotowano w ostatnich latach również w populacjach zasiedlających Alpy, z których niektóre wygasły
całkowicie (Gressel 2011). Także długoterminowy trend
liczebności populacji karkonoskiej określony został jako
spadkowy (Flousek i in. 2015), choć populacja wykazuje wyraźne, krótkoterminowe fluktuacje (Gramsz 2003;
Pavel, Chutny 2007; Gramsz, Rąpała 2010). Biorąc pod
uwagę powyższe fakty, długoterminowy trend populacji
podróżniczka należy uznać za wzrostowy/fluktuujący,
natomiast trend krótkoterminowy jest spadkowy.

Podróżniczek w polskich Karpatach występuje wyłącznie w Tatrach, gdzie zasiedla mozaikę płatów kosodrzewiny, głazowisk i wysokogórskich  hal w bezpośrednim sąsiedztwie wysokogórskich jezior. Dolina Pięciu Stawów Polskich (fot. Tomasz Wilk).
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Ryc. 7.33.1. Rozmieszczenie podróżniczka L. s. svecica w okresie lęgowym (lata 2000–2015), w siatce kwadratów 10×10 km.
Fig. 7.33.1. Breeding distribution of the Bluethroat L. s. svecica (years 2000–2015) in a grid of 10×10 km squares.

Ocena stanu rozpoznania
Rozmieszczenie, liczebność i trend populacji alpejskiej
formy podróżniczka w polskich Karpatach są dobrze
rozpoznane. Wymagania siedliskowe nie były przedmiotem dedykowanych badań, jednak ze względu na wąską
specjalizację siedliskową tego taksonu w górach Europy
Środkowej i lokalne występowanie dogodnych siedlisk
należy uznać, że są one rozpoznane w stopniu umiarkowanym. Biologia i ekologia lęgowa nie były badane
w polskiej części Karpat, są natomiast dostępne wyniki badań innych populacji z obszarów górskich Europy
Środkowej, m.in. z Alp (np. Kohl, Schulze 2006). Istotne
byłoby podjęcie w najbliższej przyszłości szczegółowych
badań wybiórczości siedliskowej tego gatunku w Tatrach,
w połączeniu z analizą czynników mogących wpływać na
liczebność tego gatunku.

2. Wybiórczość siedliskowa
Podróżniczek jest gatunkiem o szerokim zasięgu, a jego
poszczególne podgatunki mają zróżnicowane wymagania
siedliskowe. Cechą wspólną szerokiego spektrum zajmowanych przez nie siedlisk jest obecność mozaiki roślinności o średniej wysokości (1–2 m) i terenów otwartych
z niską roślinnością oraz lokalizowanie stanowisk najczęściej w pobliżu wody lub terenów podmokłych, rzadko
w miejscach suchszych (Collar 2005). Podgatunek alpejski svecica w stałym zasięgu na północy kontynentu
(Skandynawia, Rosja) zasiedla m.in. tereny otwarte z zakrzaczeniami powyżej górnej granicy lasu, górskie brzeziny, zarośla wierzbowe i brzeziny bagienne, szczególnie

chętnie w dolinach potoków i w pobliżu jezior (Järvinen,
Pryl 1980; Collar 2005). W warunkach górskich Europy
Środkowej forma ta zamieszkuje różne formacje roślinne
o charakterze zakrzaczeń zlokalizowane powyżej górnej
granicy lasu – są to głównie zarośla kosodrzewiny Pinus
mugo, które podróżniczek zasiedla w Alpach, Karpatach
i Sudetach (np. Flore 2001; Głowaciński i in. 1983), w Alpach zamieszkuje również zarośla z różanecznikiem alpejskim Rhododendron ferrugineum (Collar 2005). Gressel (2011) oraz Malle i Probst (2010) wskazują, że gatunek
ten preferuje umiarkowane zwarcie kosówki, wynoszące
ok. 40–60%. W terenach górskich praktycznie zawsze występuje w pobliżu wody lub miejsc podmokłych – w obszarach źródliskowych, w dolinach rzek, przy torfiankach,
przy brzegach wysokogórskich jezior lub zbiorników
zaporowych (np. Cereda, Posse 2002; Flore 2001; Gressel 2011). Przykładowo jego występowanie w Karkonoszach ograniczone jest do torfowisk wysokich, a jedynie
wyjątkowo zasiedla zarośla kosodrzewiny w miejscach
suchszych (Flousek i in. 2015). Skłonność do sytuowania
gniazd blisko strumieni i obszarów podmokłych potwierdzają również dane dotyczące szwedzkiej populacji podgatunku svecica (Arheimer 1982).
Stanowiska lęgowe podróżniczka w Tatrach ograniczone są do zarośli kosówki zlokalizowanych na brzegach
wysokogórskich jezior (Głowaciński, Profus 1992; dane
projektu PK). Gatunek ten wydaje się preferować miejsca
wypłaszczone, gdzie płaty kosówki tworzą mozaikę z terenami otwartymi oraz miejscami z wolno płynącą lub
stagnującą wodą (dane własne).
Podróżniczek to gatunek terytorialny (Collar 2005),
ale ptaki mogą żerować na terytoriach sąsiadów (Sorjonen, Merilä 2000), a samice odwiedzają terytoria sąsiednich samców w celach reprodukcyjnych (Smiseth,
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Amundsen 1995). Średnia odległość między gniazdami
borealnej formy tego gatunku w jednej z norweskich populacji wyniosła 119  m (Collar 2005), a średnia wielkość
terytoriów wykazana w fińskiej populacji to 1–1,5  ha
(Järvinen, Pietiäinen 1983). Brak takich danych z populacji alpejskich.

3. Zagrożenia
Alpejska forma podróżniczka prawdopodobnie zasiedliła masywy górskie Europy Środkowej stosunkowo
niedawno, na przełomie lat 70. i 80. XX wieku (Hagemeijer, Blair 1997; Kohl, Schulze 2006; Gressel 2011),
i większość z tych nowych populacji początkowo wzrastała liczebnie, co sugerowałoby brak czynników istotnie
je ograniczających. Jednak wyraźny spadek liczebności
tego gatunku stwierdzony w populacjach alpejskich (np.
Gressel 2011), odnotowany w ostatnich latach również
w Tatrach (dane projektu PK), wskazuje, że istnieją obecnie czynniki mogące istotnie redukować liczebność tego
gatunku. Do najważniejszych czynników, rzeczywistych
i potencjalnych, zagrażających karpackiej populacji podróżniczka należą:

Antropopresja, związana z ruchem turystycznym
Podróżniczek jest prawdopodobnie gatunkiem umiarkowanie wrażliwym na obecność człowieka, co sugerować mogą obserwacje ptaków przebywających w pobliżu
schronisk turystycznych, niekiedy niewykazujących lęku
przed człowiekiem (Głowaciński i in. 1983; Cichocki
1996; obserwacje własne). Dodatkowo zarośla kosówki
będące siedliskiem lęgowym podróżniczka są trudne do
eksploracji, co może zmniejszać intensywność ich penetrowania przez ludzi. Jednak fakt, że areał lęgowy tego
gatunku w Tatrach jest bardzo mały, a siedliska preferowane przez ten gatunek są zlokalizowane w miejscach
o dużym natężeniu ruchu turystycznego (brzegi wysokogórskich jezior), sprawia, że z pewnością dochodzić
może niekiedy do płoszenia ptaków lub strat lęgowych
powodowanych obecnością człowieka. Dotyczy to ruchu
turystycznego na szlakach, ale także nielegalnego ruchu
poza szlakami, którego natężenie w Tatrach jest znaczne
(patrz np. Witkowski i in. 2010).

Utrata siedlisk lęgowych poprzez budowę infrastruktury lub zmianę użytkowania terenu
W Alpach wykazano, że wiele lokalnych populacji jest
zagrożonych przez rozwój infrastruktury, głównie nar-

Dolina Pięciu Stawów Polskich w Tatrach jest jedynym, potwierdzonym aktualnie miejscem gniazdowania alpejskiej formy podróżniczka
w polskich Karpatach (fot. Tomasz Wilk).
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ciarskiej (Gressel 2011). Również w Tatrach, prawdopodobnie w wyniku przeprowadzenia modernizacji dolnej
stacji wyciągu, zanikło jedno ze stanowisk w Kotle Gąsienicowym (Cichocki W. – inf. ustna). Jednak ze względu na fakt, że cała karpacka populacja alpejskiej formy
podróżniczka chroniona jest w granicach Tatrzańskiego
Parku Narodowego, czynnik ten ma prawdopodobnie
niewielkie znaczenie.

Zmiany klimatyczne
Aktualnie brak badań wskazujących bezpośrednio na
wpływ zmian klimatycznych na podróżniczka, w szczególności na jego borealno-alpejską formę. Jednak grupa gatunków wysokogórskich, do której zaliczyć należy
gniazdujący w górach Europy Środkowej podgatunek
svecica, jest przez wielu badaczy uważana za szczególnie
narażoną na negatywny wpływ zmian klimatycznych,
w związku z przesuwaniem się zasięgów pięter roślinnych w górach (np. La Sorte, Jetz 2011). Potwierdzeniem
tego jest fakt, że Reif i Flousek (2012) zaliczyli sudecką
populację podróżniczka do grupy taksonów mocno zagrożonych, w związku z efektami zmian klimatycznych,
a Huntley i in. (2007) prognozują znaczne zmniejszenie
się zasięgu tego gatunku, w tym również środkowoeuropejskich populacji górskich, w wyniku zmian klimatycznych. Zmiany zasięgu stref roślinności odnotowano
w Tatrach, m.in. w zasiedlonej przez podróżniczka Dolinie Pięciu Stawów (Paterek, Olędzki 2005), choć nie jest
jasne, jakie są jej przyczyny (klimatyczne czy związane
ze zmianą użytkowania terenu). Jak wskazano powyżej,
podróżniczek preferuje umiarkowane zwarcie kosówki
(Gressel 2011), zmiany siedliskowe prowadzące np. do
dominacji zarośli kosodrzewiny mogą więc powodować
wycofywanie się tego gatunku.

Czynniki pogodowe
Brak szczegółowych badań, które potwierdzałyby, że warunki pogodowe (np. intensywne opady deszczu lub śniegu) w istotny sposób wpływają na populację tego gatunku, jedynie Gressel (2011) wskazuje, że była to w latach
2006–2010 jedna z głównych przyczyn strat lęgowych
w Alpach austriackich. Hipotetycznie więc czynnik ten
również w warunkach karpackich, podobnie jak w przypadku wielu innych gatunków wysokogórskich, może
w istotny sposób redukować liczebność populacji.

efekt powyższych czynników może być bardziej odczuwalny i szybciej prowadzić do istotnego zmniejszania się
liczebności lub nawet wymierania lokalnych populacji.

4. Metody ochrony
Alpejska forma podróżniczka gniazdująca w polskich
Karpatach (wyłącznie Tatry Wysokie), ze względu na
skrajnie niewielką, w ostatnich latach malejącą populację, wymaga działań związanych z utrzymaniem aktualnych warunków siedliskowych, a także ograniczeniem
potencjalnych czynników związanych z antropopresją.
Główne, proponowane działania ochronne to:

Cel I. Minimalizacja płoszenia związanego z ruchem
turystycznym
Działanie I.1. Intensyfikacja ograniczenia nielegalnej
dyspersji turystów w Dolinie Pięciu Stawów i Kotle Gąsienicowym poprzez odpowiednie, dopasowane do specyfiki miejsca, działania, m.in.: zabezpieczanie szlaków
barierkami, stawianie przeszkód na najczęściej użytkowanych nielegalnych ścieżkach, stawianie tablic informacyjnych, intensyfikacja patroli odpowiednich służb.

Cel II. Ograniczenie potencjalnego wpływu rozwoju
infrastruktury turystycznej na siedliska lęgowe
Działanie II.1. Ujęcie w Planie Ochrony Tatrzańskiego
Parku Narodowego zapisów gwarantujących niepogarszanie stanu siedlisk lęgowych podróżniczka poprzez potencjalną rozbudowę infrastruktury turystycznej w Dolinie Pięciu Stawów i Kotle Gąsienicowym (schroniska
turystyczne, dolna stacja kolejki linowej).

Cel III. Poznanie trendu liczebności populacji podróżniczka oraz zmian struktury siedlisk lęgowych
Działanie III.1. Realizacja monitoringu populacji lęgowej podróżniczka w Tatrach (ze względu na dynamiczne
zmiany liczebności i punktowe występowanie sugeruje
się wykonywanie monitoringu co 1–2 lata).
Działanie III.2. Realizacja monitoringu struktury siedlisk lęgowych podróżniczka w Dolinie Pięciu Stawów
i Kotle Gąsienicowym.

Poszczególne populacje podróżniczka svecica gniazdujące w górach Europy Środkowej są bardzo małe (z reguły kilka–kilkanaście par), co sprawia, że negatywny
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Rozdział 7.34

Muchołówka mała
Ficedula parva
Tomasz Wilk

1. Występowanie
Rozmieszczenie
Muchołówka mała Ficedula parva (Bechstein, 1792)
zasiedla znaczną część kontynentu europejskiego,
w szczególności jego środkową i wschodnią część. Brak
jej natomiast na zachodzie Europy, a także na krańcach
południowych i północnych (Hagemeijer, Blair 1997;
BirdLife International 2015). Gatunek ten występuje
w całych Karpatach, a szczególnie liczna populacja zasiedla rumuńską część pasma (BirdLife International
2015). W Polsce jest to gatunek umiarkowanie rozpowszechniony (Stajszczyk 2007). Częstszy jest w dwóch
regionach kraju – na północy (Pomorze, Warmia, Podlasie) oraz na krańcu południowo-wschodnim (Karpaty), natomiast w środkowej części kraju rozmieszczenie
muchołówki małej ma charakter wyspowy, a w jego południowo-zachodniej części praktycznie jej brak (Stajszczyk 2007).
W polskich Karpatach muchołówkę małą stwierdzono na 38% pól 10×10 km (N=253). Występuje praktycznie w całym regionie, jednak jej rozmieszczenie
jest nierównomierne (Ryc. 7.34.1). Gatunek ten wyraźnie częstszy jest na wschodzie – w Beskidach Lesistych
i Środkowych, gdzie wykazany został na większości pól.
Stosunkowo szeroko występuje również we wschodniej
części Pogórza Środkowobeskidzkiego – na Pogórzu
Przemyskim i Dynowskim. W zachodniej części Karpat
występuje wyraźnie rzadziej, choć niektóre mezoregiony
są enklawami pospolitszego występowania tego gatunku
– m.in. Beskid Sądecki i Gorce (patrz również mapa prognozowanego zagęszczenia – Ryc. 7.34.2). Muchołówka
mała jest natomiast nieobecna na rozległych obszarach
w pasie pogórzy. Praktycznie nie występuje w Obniże-
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niu Orawsko-Podhalańskim, nie uzyskano także danych
o jej aktualnym występowaniu w Tatrach, choć nieliczna
populacja jest stamtąd podawana (Głowaciński, Profus
1992; Cichocki 2015). W skali siedlisk leśnych gatunek
ten wykazano na 40% losowych powierzchni 2×2 km
o znacznej lesistości (N=260; Tab. 7.34.1). Zmienność
rozpowszechnienia na inwentaryzowanych powierzchniach w poszczególnych makroregionach dobrze koresponduje z ogólnym obrazem rozmieszczenia przedstawionym powyżej – najwyższe wartości wskaźnik ten
uzyskuje w Beskidach Lesistych i Środkowych, gdzie
muchołówkę małą odnotowano na ponad połowie kontrolowanych powierzchni. Wysokie rozpowszechnienie
wykazano także na Pogórzu Środkowobeskidzkim, a wyraźnie niższe w pozostałej części Karpat (Tab. 7.34.1).
Taki obraz występowania w Karpatach determinowany
jest głównie rozmieszczeniem lasów liściastych i mieszanych zasiedlanych przez ten gatunek, których udział
w regionie zwiększa się w kierunku wschodnim (patrz
Rozdz. „Wymagania siedliskowe”). Bardzo podobny obraz rozmieszczenia i frekwencję zajętych pól atlasowych
9×12 km (43%) uzyskano w latach 80. XX wieku (Walasz, Mielczarek 1992). Aktualny zasięg gatunku w polskiej części Karpat oszacowano na 17 100 km2, a obszar
zasiedlany to ok. 3920 km2.
Rozmieszczenie pionowe muchołówki małej obejmuje duży zakres wysokości, od 200 do 1000  m n.p.m.
(Ryc. 7.34.3). Najliczniej występuje ona jednak w pasie
od 600 do 1000 m, co odpowiada zasadniczo rozmieszczeniu lasów regla dolnego we wschodniej części Karpat,
z preferowanymi przez ten gatunek buczynami i lasami
mieszanymi (np. Winnicki, Zemanek 2009). Najniżej
w ramach projektu PK gatunek ten odnotowano na wys.
210  m n.p.m. na Pogórzu Dynowskim, a najwyżej na
wys. 1050  m n.p.m. w Bieszczadach Zachodnich, choć

w Tatrach ma sięgać do 1100  m n.p.m. (Głowaciński,
Profus 1992).
Muchołówka mała jest migrantem dalekodystansowym, opuszczającym nasz kraj w sierpniu–wrześniu (Tomiałojć, Stawarczyk 2003) i spędzającym zimę w południowej Azji (Taylor 2006b). Rozmieszczenie w krótkim
okresie polęgowym nie było przedmiotem badań w polskiej części Karpat, jednak należy sądzić, że ptaki po odbyciu lęgów zajmują do czasu migracji jesiennej siedliska lęgowe lub przemieszczają się na niewielkie dystanse
w ramach dyspersji polęgowej. Rozmieszczenie w tym
okresie jest więc podobne do rozmieszczenia populacji
lęgowej.

Liczebność
Opierając się na danych projektu PK, aktualną liczebność
muchołówki małej w polskiej części Karpat oszacowano
na 21 470 (15 140–28 600) par. Najwyższą liczebność
wykazano w Beskidach Lesistych, gdzie występuje prawie 10 tys. par. Dużą populację, liczącą kilka tys. par, zidentyfikowano także w Beskidach Środkowych, podobnej wielkości populacja występuje również w Beskidach

Zachodnich, jednak na znacznie większym obszarze.
Liczna populacja zasiedla Pogórze Środkowobeskidzkie,
w szczególności jego wschodnią część, natomiast pozostałe makroregiony – Pogórze Zachodniobeskidzkie,
Obniżenie Orawsko-Podhalańskie oraz Tatry – nie są
zasiedlone lub występują tam niewielkie populacje (Tab.
7.34.1). Dotychczasowe szacunki liczebności wskazywane dla rozległych obszarów Natura 2000 w Karpatach
potwierdzają powyższe rozmieszczenie kluczowych populacji – najważniejsze z nich wykazywano dotychczas
z Beskidu Niskiego, Bieszczad, Pogórza Przemyskiego
i Gór Słonnych (przegląd w: Wilk i in. 2010). Jednak
podawane dotychczas liczebności (szacunki eksperckie)
były znacznie niższe niż te uzyskane w ramach projektu
PK – przykładowo łączna liczba par dla wymienionych
powyżej 4 obszarów Natura 2000 to 3100–4600 par (Wilk
i in. 2010). Również dotychczasowy szacunek liczebności
– 2000–3000 par dla całego regionu Polski południowowschodniej (Walasz, Mielczarek 1992) – był z pewnością
zaniżony. Populacja krajowa muchołówki małej szacowana jest obecnie na 24 000–65 000 par (Chodkiewicz
i in. 2015), co mogłoby wskazywać, że Karpaty skupiają
ok. 44–63% populacji naszego kraju, choć należy raczej
przyjąć, że krajowy szacunek liczebności jest zaniżony,

Muchołówka mała Ficedula parva – samiec (fot. Grzegorz Leśniewski)
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choćby z uwagi na niedoszacowane wyniki dostępne
wcześniej dla Karpat. Uzyskane dane potwierdzają, że
pasma górskie we wschodniej części Karpat są jednymi
z najważniejszych ostoi tego gatunku w Polsce.

Zagęszczenie
Średnie zagęszczenie muchołówki małej obliczone na
powierzchnię leśną w polskiej części Karpat wyniosło 2,9
(2,1–3,9) pary/km2. Najwyższe zagęszczenia odnotowano we wschodniej części regionu – w Beskidach Lesistych
i Środkowych (Tab. 7.34.1). Wyraźnie niższe wartości
uzyskano w Beskidach Zachodnich, a także na Pogórzu
Środkowobeskidzkim i Pogórzu Zachodniobeskidzkim,
natomiast zebrane dane nie pozwoliły na obliczenie war-

tości zagęszczeń w Obniżeniu Orawsko-Podhalańskim
i w Tatrach, jednak są one z pewnością niskie (patrz mapa
prognozowanych zagęszczeń na Ryc. 7.34.2). Dostępne
dane literaturowe z terenu polskich Karpat wskazują z reguły na wyższe zagęszczenia populacji lęgowej, jednak
wyniki te pochodzą z niewielkich powierzchni próbnych,
zlokalizowanych często w optymalnych biotopach, nie są
więc porównywalne z zagęszczeniami uzyskanymi w projekcie PK. W badaniach tych otrzymywano z reguły wartości rzędu 1–2 pary/10  ha, przykładowo 2 pary/10  ha
na Pogórzu Przemyskim (Hordowski, Kunysz 1991),
1,4 pary/10  ha w Gorczańskim Parku Narodowym (Głowaciński 1991, za: Tomiałojć, Stawarczyk 2003), 1,3 pary/
10  ha w rezerwacie Woronikówka (Stój, Kawa 2002),
1 para/10  ha w buczynie Tatrzańskiego Parku Narodowego (Głowaciński, Profus 1992), 0,3 pary/10  ha w bu-

Ryc. 7.34.1. Rozmieszczenie muchołówki małej w okresie lęgowym (lata 2000–2015), w siatce kwadratów 10×10 km.
Fig. 7.34.1. Breeding distribution of the Red-breasted Flycatcher (years 2000–2015) in a grid of 10×10 km squares.

Ryc. 7.34.2. Prognozowane zagęszczenie populacji lęgowej muchołówki małej.
Fig. 7.34.2. Predicted breeding population density of the Red-breasted Flycatcher.
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czynie Bieszczadzkiego Parku Narodowego (Cichoń, Zając 1991), choć na innej bieszczadzkiej powierzchni aż
3,2 pary/10  ha (Głowaciński, Profus 1996), gdzie jednak
kształt powierzchni próbnej mógł prowadzić do zawyżenia wartości zagęszczenia. Jedynie Stój i Kawa (1992) dostarczają danych z dużej powierzchni (150  ha) w rez. Sine
Wiry, podając wartość 0,3 pary/10  ha, a więc zbliżoną do
uzyskanych w ramach projektu PK dla Beskidów Lesistych (3,30–9,18 pary/km2). Zagęszczenia uzyskiwane na
powierzchniach próbnych w odpowiednich siedliskach
lasów niżowych Polski wahają się w podobnym zakresie
jak te z powierzchni karpackich, tj. z reguły 0,5–2 pary/
10  ha (Stajszczyk 2007), przykładowo 1,3–1,8 pary/10  ha
w Puszczy Bukowej na Pomorzu (Wysocki 1997), 1–2,5
pary/10  ha w buczynach na Roztoczu (Grądziel 1992, za:
Tomiałojć, Stawarczyk 2003) oraz między 0,6 a 1,2, choć
niekiedy nawet 2 pary/10  ha w grądach Puszczy Białowieskiej (Wesołowski i in. 2002, 2006). W siedliskach
suboptymalnych – łęgach czy lasach mieszanych zagęszczenia są wyraźnie niższe (np. Wesołowski i in. 2006).
Tumiel i in. (2013) podają zagęszczenia krajobrazowe
w Puszczy Knyszyńskiej, uzyskane z powierzchni 2×2  km
(takich samych jak w projekcie PK), sięgające średnio
0,9 pary/km2 (zakres 0–4,5 pary/km2), a więc zbliżone
wartością do danych z projektu PK.

oraz wymagania siedliskowe rozpoznane są w stopniu
umiarkowanym – wyniki szczegółowych badań dostępne
są z niżowych populacji w kraju (Puszcza Białowieska,
np. Mitrus, Soćko 2004; 2008), a ogólnych danych dotyczących tego aspektu z polskich Karpat dostarcza jedynie projekt PK. Brak jest jednak szczegółowych danych
z obszaru Karpat, dotyczących np. biologii lęgowej, czy
charakterystyki miejsc gniazdowych.

2. Wymagania siedliskowe
Muchołówka mała występuje w szerokim spektrum biotopów leśnych, jednak w warunkach Europy Środkowej
zasiedla najczęściej dwa główne typy siedlisk – lasy liściaste, głównie buczyny i grądy, zajmowane szczególnie
na nizinach; oraz lasy mieszane, z reguły z dominującym
bukiem lub jaworem, zajmowane najchętniej w górach
(Hagemeijer, Blair 1997; Taylor 2006b; Wichmann, Frank
2007; Gedeon i in. 2014). Niekiedy zasiedlać może również inne typy lasów, np. olsy, łęgi, a w północnej części
zasięgu również świerkowe lasy tajgowe (Hagemeijer,

Trend populacji
Z obszaru polskich Karpat nie ma wyników długoterminowych badań monitoringowych umożliwiających określenie trendu liczebności – parametr ten należy więc uznać
za nieokreślony. Natomiast nie zanotowano w ostatnich
30 latach istotnych zmian zasięgu tego gatunku w regionie (Walasz, Mielczarek 1992; dane projektu PK). W skali
kraju muchołówka mała nie wykazuje w ostatnich kilkunastu latach istotnych zmian liczebności (Neubauer i in.
2015), a w skali europejskiej trend populacji jest rosnący
(BirdLife International 2015).

Ocena stanu rozpoznania
Rozmieszczenie i liczebność muchołówki małej w polskiej części Karpat należy obecnie uznać za rozpoznane w stopniu dobrym. Trend liczebności w regionie jest
rozpoznany w stopniu słabym. Elementy biologii lęgowej

Muchołówka mała w warunkach karpackich najchętniej zasiedla dojrzałe drzewostany bukowe, preferując fragmenty, gdzie
obecne są stojące, martwe drzewa (fot. Tomasz Wilk).
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Tab. 7.34.1. Liczba zinwentaryzowanych powierzchni 2×2 km (N) i parametry populacji muchołówki małej w polskiej części Karpat.
R – rozpowszechnienie – procent powierzchni, na których stwierdzono gatunek. Zagęszczenie i liczebność populacji w poszczególnych
makroregionach i w całym regionie – wartość szacowana z dolną (DPU) i górną (GPU) granicą 95-procentowego przedziału ufności. Zagęszczenia podano na powierzchnię leśną. b.d. – brak danych, oszacowanie wartości parametru nie było możliwe.
Table 7.34.1. Number of 2×2 km census plots (N) and parameters of the Red-breasted Flycatcher’s population in the Polish Carpathians. R – occupancy – percentage of plots in which the species was observed. Density (2) and population numbers (3) in each of the macroregions (1) and in the
whole region (5) – an estimate (4) with the lower (DPU) and upper (GPU) 95% confidence interval limit. The densities are per forest area. b.d. – no
data, estimation of the parameter was not possible.
Zagęszczenie [par/km2] (2)
Region (1)

N

R [%]

Wartość
szacowana (4)

DPU

GPU

Liczebność [par] (3)
Wartość
szacowana (4)

DPU

GPU

Beskidy Lesiste

51

67

5,9

3,3

9,2

9440

5280

14 710

Beskidy Środkowe

29

52

4,1

2,2

6,3

4550

2460

7020

Beskidy Zachodnie

101

27

1,8

0,9

2,8

4340

2270

6920

Łańcuch Tatrzański

4

0

b. d.

b. d.

b. d.

b. d.

b. d.

b. d.

Obniżenie Orawsko-Podhalańskie

8

0

b. d.

b. d.

b. d.

b. d.

b. d.

b. d.

Pogórze Środkowobeskidzkie

53

45

2,1

1,0

3,5

3400

1590

5860

Pogórze Zachodniobeskidzkie

14

36

1,6

0

3,8

360

0

890

260

40

2,9

2,1

3,9

21 470

15 140

28 600

polska część Karpat (5)

Blair 1997), ale zagęszczenia są w nich z reguły niższe (Angelstam i in. 2004). Rzadko występuje również w parkach
i niewielkich zadrzewieniach (Hagemeijer, Blair 1997;
Stajszczyk 2007). Muchołówka mała wymaga starych
drzewostanów (Hagemeijer, Blair 1997; Taylor 2006b),
a preferencje takie potwierdzili m.in. Hamzo (2010),
Csaba (2000) oraz Angelstam i in. (2004), wskazując, że
optymalnie powinny to być fragmenty lasu w wieku min.
80–120 lat, choć w populacji austriackiej aż 43% stanowisk zlokalizowanych było w płatach drzewostanu o wieku powyżej 200 lat (Wichmann, Frank 2007). Niekiedy

Dojrzałe buczyny Beskidów Lesistych są miejscem najliczniejszego występowania muchołówki małej w polskich Karpatach
(fot. Tomasz Wilk).
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występuje w młodszych drzewostanach (np. 40–60 lat),
jeśli tylko posiadają one odpowiednią strukturę (Tumiel
i in. 2013). Gatunek ten częściej występuje w miejscach
o wysokiej zasobności w martwe drzewa, co wykazano
m.in. w populacji austriackiej (Wichmann, Frank 2007),
jak i w lasach niżowych Polski – w Puszczy Białowieskiej
gatunek ten częściej niż inne dziuplaki wtórne zasiedlał
martwe drzewa (Mitrus, Soćko 2004). Potwierdzają to
również dane z polskiej części Karpat, które wskazują,
że występowanie muchołówki małej koreluje z poziomem naturalności lasu, będącej m.in. funkcją zasobności w martwe i wielkogabarytowe drzewa (Kajtoch
i in. 2015a). Muchołówka mała chętnie wybiera miejsca
o wilgotnym i chłodnym mikroklimacie (np. Hagemeijer,
Blair 1997). Zależność taką wykazano m.in. w populacjach austriackiej i węgierskiej, gdzie gatunek ten liczniej
zasiedlał miejsca w sąsiedztwie potoków (Wichmann,
Frank 2007; Csabo 2010), a ostatnio potwierdzono ją także w polskich Karpatach (Kajtoch i in. 2015a). W populacji szwedzkiej częściej wybierał podmokłe fragmenty
lasów (Hamzo 2010), a 60% stanowisk w badanej populacji litewskiej znajdowało się w pobliżu wód powierzchniowych (Brazaitis, Késtutis 2009, za: Figarski 2013).
Obecność siedlisk podmokłych być może pozytywnie
wpływa na zasobność bazy żerowiskowej, jednocześnie
obszary w dolinach potoków mogą być rzadziej poddawane zabiegom w ramach prowadzonej gospodarki leśnej (Wichmann, Frank 2007), co wykazano także w wa-
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przedział wysokości [m n.p.m.] (3)

Ryc. 7.34.3. Rozmieszczenie wysokościowe muchołówki małej.
(1) – procentowy udział punktów obserwacyjnych zasiedlonych
przez gatunek (słupki); (2) – liczba skontrolowanych punktów obserwacyjnych (punkty).
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runkach Karpat (Kajtoch i in. 2015a). Muchołówka mała
unika gęstego podszytu, preferując stosunkowo widne
drzewostany (m.in. Hagemeijer, Blair 1997; Mitrus i in.
2006; Wichmann, Frank 2007). Angelstam i in. (2004)
wskazują, że muchołówka mała to typowy gatunek wnętrza drzewostanu. W populacji litewskiej 55% stanowisk
zlokalizowanych było w odległości większej niż 300  m od
brzegu lasu (Brazaitis, Késtutis 2009, za: Figarski 2013),
co potwierdza również Fuller (2000), wykazując, że gatunek ten częściej zasiedla obszary położone z dala od
luk. W Austrii wykazano również, że gatunek ten unika
miejsc, gdzie prowadzona była gospodarka leśna (Wichmann, Frank 2007), co może się wiązać z mniejszą zasob-
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Fig. 7.34.4. Importance of the most significant environmental variables in a model describing the spatial variation of the Red-breasted
Flycatcher’s population density at a landscape level.
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Ryc. 7.34.4. Ważność najistotniejszych zmiennych środowiskowych
w modelu opisującym przestrzenne zróżnicowanie zagęszczenia
populacji muchołówki małej na poziomie krajobrazowym.
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Fig. 7.34.3. Altitudinal distribution of the Red-breasted Flycatcher.
(1) – percentage of survey points occupied by the species; (2) number of
observation points (dots); (3) altitude (mamsl).

nością w wielkogabarytowe lub martwe drzewa, które, jak
wykazano powyżej, wpływają pozytywnie na występowanie gatunku. Na miejsca gniazdowe muchołówka mała
wybiera różne gatunki drzew. W zależności od populacji
wykazano częstsze wybieranie buka Fagus sylvatica, graba Carpinus betulus czy olszy czarnej Alnus glutinosa (np.
Mitrus, Soćko 2004; Wichmann, Frank 2007; Aleknonis
1976, za: Mitrus, Boćko 2004). Może to sugerować, że to
nie gatunek drzewa gniazdowego, ale raczej dostępność
odpowiednich dziupli i zasobność bazy żerowiskowej jest
czynnikiem limitującym występowanie muchołówki małej (Mitrus i in. 2006).
Analiza wymagań siedliskowych na podstawie danych projektu PK wykonana na poziomie krajobrazowym
wykazała, że w polskiej części Karpat muchołówka mała
najwyższe zagęszczenia osiąga w rozległych kompleksach
lasów liściastych i mieszanych, jednak w tym drugim typie
siedliska zagęszczenia są relatywnie niższe (Ryc. 7.34.4,
7.34.5). Gatunek ten preferuje w Karpatach wnętrze kompleksów leśnych, co potwierdza dotychczasowe wyniki
z innych populacji (np. Angelstam i in. 2004; Fuller 2000).
Wykazano także silną preferencję muchołówki małej do
urozmaiconej rzeźby terenu, co pośrednio wskazywać
może na częstsze zasiedlanie miejsc w dolinach potoków
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Ryc. 7.34.5. Przebieg zależności zagęszczenia populacji muchołówki małej od najistotniejszych zmiennych środowiskowych na
poziomie krajobrazowym.
Fig. 7.34.5. Relationship between the Red-breasted Flycatcher’s
population density and the most significant environmental variables
at a landscape level.
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Ryc. 7.34.6. Zmienne siedliskowe istotnie wyjaśniające występowanie muchołówki małej na poziomie punktu obserwacyjnego. Zależność
prawdopodobieństwa występowania od: a – udziału buka; b – liczby stojących, martwych, wielkogabarytowych drzew, wykreślona dla
udziału buka równego 50%. Punkty – średnia, wąsy – zakres 1 błędu standardowego.
Fig. 7.34.6. Significant environmental predictors of the Red-breasted Flycatcher’s occurrence at the level of observation point. Relationship between
the probability of the occurrence and the following factors: a – amount of beech (1); b – number of dead, standing, large-size trees (1), determined
for 50% amount of beech. Points – mean, whiskers – standard error.

i potwierdza wyniki Kajtocha i in. (2015a) z Beskidu Wyspowego i Pogórza Wielickiego. Takie preferencje muchołówki małej sprawiają, że najliczniej występuje we wschodniej części Karpat, szczególnie w pasie gór (Ryc. 7.34.2),
natomiast jest wyraźnie mniej związana z liściastymi lasami na pogórzach, w przeciwieństwie do muchołówki
białoszyjej. Analiza wymagań siedliskowych wykonana
na poziomie punktów obserwacyjnych wykazała, że spośród analizowanych zmiennych na prawdopodobieństwo
występowania muchołówki małej istotnie wpływał przede
wszystkim udział buka w drzewostanie (Ryc. 7.34.6a; Zał.
4). Występowanie tej muchołówki w polskich Karpatach
istotnie pozytywnie koreluje również z liczbą grubych
drzew, o pierśnicy powyżej 50 cm (Zał. 4), a także z liczbą
martwych, stojących drzew (Ryc. 7.34.6b), co potwierdza
związek tego dziuplaka z zasobami martwego drewna, znany m.in. z populacji niżowych (np. Mitrus, Soćko 2004).
Prawdopodobieństwo występowania było także związane
ze stopniem rozwinięcia warstwy podszytu: muchołówka
mała częściej występowała w lasach pozbawionych podszytu, a rzadziej tam, gdzie podszyt był gęsty, natomiast
pozostałe zmienne nie miały istotnego wpływu na występowanie tego gatunku (Zał. 4).
Niewiele jest danych wskazujących na wielkość areału ptaków lęgowych. W populacji białowieskiej wielkość
terytorium oceniono na 0,38 (0,15–0,77)  ha, a średnia
odległość między środkami terytoriów w optymalnych
siedliskach wynosiła ok. 200 m, co wskazuje, że teryto-
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ria są w pewnym stopniu rozproszone. Niekiedy jednak
ptaki gniazdują skupiskowo, a gniazda mogą być czasami
oddalone od siebie o 50  m (Walankiewicz i in. 2015). Angelstam i in. (2004) wskazują, że minimalna powierzchnia płatu odpowiedniego siedliska, umożliwiająca zasiedlenie go przez ten gatunek, to ok. 40  ha.

3. Zagrożenia
Muchołówka mała w skali polskich Karpat prawdopodobnie nie jest zagrożona. Wprawdzie jej trend liczebności w regionie jest nieznany, jednak zasięg gatunku się nie
zmniejsza, tutejsza populacja jest liczna i szeroko rozpowszechniona, a trend populacji krajowej jest stabilny. Do
czynników negatywnie oddziałujących na muchołówkę
małą w skali lokalnej należą:

Niewłaściwa struktura siedlisk lęgowych
Muchołówka mała jest ściśle uzależniona od dostępności
siedliska o właściwej strukturze, zawierającego m.in. odpowiednią liczbę wielkogabarytowych drzew dziuplastych,
drzew martwych czy odpowiednią strukturę przestrzenną
drzewostanu (patrz Rozdz. „Wymagania siedliskowe”).
Działania związane z prowadzeniem gospodarki leśnej mogą więc lokalnie powodować obniżanie jakości

siedlisk lęgowych lub ich całkowitą utratę. Najistotniej
na ten gatunek oddziałuje prowadzenie cięć rębnych
i sanitarnych w starszych klasach wieku i związane z tym
przypadkowe usuwanie drzew dziuplastych, a także
uszczuplanie zasobów martwych i zamierających drzew,
głównie w ramach cięć sanitarnych. Potwierdzają to badania populacji austriackiej, gdzie wykazano, że gatunek
ten unika miejsc, w których prowadzona jest gospodarka
leśna (Wichmann, Frank 2007). Lokalnie działania takie
mogą powodować wycofywanie się gatunku lub zmniejszanie jego liczebności, jednak brak danych pozwalających ocenić ich wpływ w skali całego regionu. Ponieważ
w kraju średni wiek drzewostanów wzrasta (Zajączkowski i in. 2015), w skali całego regionu czynnik ten prawdopodobnie nie powoduje zmniejszania się liczebności
i zasięgu populacji (ale patrz rozdz. 9.1). Struktura gatunkowa drzewostanów w skali całego regionu jest aktualnie odpowiednia dla tego gatunku, a działania związane
z przebudową karpackich lasów mogą w długim czasie
powodować zwiększanie powierzchni drzewostanów liściastych, preferowanych przez ten gatunek.

Czynniki naturalne – drapieżnictwo i warunki pogodowe
W kilku europejskich populacjach wykazano, że istotnym
czynnikiem wpływającym na liczebność populacji muchołówki małej jest drapieżnictwo. Przykładowo Mitrus
i Soćko (2008) wykazali, że połowa lęgów tego gatunku
zakończyła się stratą, a spośród nich w 82% przypadków
powodem było drapieżnictwo. Należy jednak przyjąć, że
czynnik ten powinien być rozpatrywany jako element
naturalny, kształtujący liczebność populacji, ale nieprowadzący do jej wymierania. Możliwe jest również, że na
gatunek ten oddziałuje nieodpowiednia pogoda (deszcz,
niska temperatura) w okresie wychowu piskląt, co wykazano m.in. dla blisko spokrewnionej muchołówki białoszyjej, zasiedlającej w Karpatach podobne siedliska (Torok, Toth 1988; Wilk T. – dane własne).

4. Metody ochrony
Muchołówka mała jest w polskich Karpatach licznym
i stosunkowo szeroko rozpowszechnionym gatunkiem.
Należy więc założyć, że gatunek ten wymaga działań
ochronnych związanych z utrzymaniem aktualnego stanu siedlisk w skali całego regionu. Proponowane działania ochronne:

Cel I. Utrzymanie lub lokalne zwiększenie powierzchni siedlisk lęgowych o odpowiedniej dla gatunku
strukturze
Działanie I.1. Wprowadzenie w nowo powstających
planach urządzenia lasu, przygotowywanych dla nadleśnictw karpackich, zapisów gwarantujących niezmniejszanie powierzchni starodrzewi liściastych (drzewostanów w V i wyższych klasach wieku).
Działanie I.2. Wprowadzenie w nowo powstających planach urządzenia lasu, przygotowywanych dla nadleśnictw
karpackich, zapisów gwarantujących niezmniejszanie, a
lokalnie zwiększanie do optymalnego poziomu min. 10%
powierzchni leśnej nadleśnictwa obszarów wyłączonych
z użytkowania gospodarczego.
Działanie I.3. Konsekwentne kontynuowanie pozostawiania martwych i dziuplastych drzew na powierzchniach, gdzie prowadzone jest pozyskanie drewna lub cięcia sanitarne we wszystkich karpackich nadleśnictwach.
Działanie I.4. Cykliczne przeprowadzanie akcji informacyjnych i szkoleniowych wśród służb leśnych o znaczeniu
martwych i dziuplastych drzew dla ochrony muchołówki
małej (oraz innych gatunków ptaków).
Działanie I.5. Wdrożenie programu leśno-środowiskowego lub wypracowanie alternatywnego systemu dopłat,
będących narzędziem do kształtowania odpowiedniej
struktury siedlisk leśnych w lasach prywatnych.
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Muchołówka białoszyja
Ficedula albicollis
Tomasz Wilk

1. Występowanie
Rozmieszczenie
Muchołówka białoszyja Ficedula albicollis (Temminck,
1815) to gatunek, którego globalny zasięg ograniczony
jest do środkowej, wschodniej i południowej Europy,
gdzie zasiedla obszar od wschodniej Francji do europejskiej części Rosji, na północy sięgając po Litwę, na południu zaś do Włoch (Hagemeijer, Blair 1997; BirdLife International 2015). W Karpatach muchołówka białoszyja
występuje niemal w całym paśmie, a najliczniej zasiedlane są wschodnie i południowe jego fragmenty, położone
na terytorium Rumunii oraz Ukrainy (Hagemeijer, Blair
1997; BirdLife International 2015). W Polsce muchołówka białoszyja jest nielicznym, lokalnie średnio licznym
gatunkiem lęgowym o niskim rozpowszechnieniu (Mielczarek, Walankiewicz 2007). Występuje głównie w południowo-wschodniej Polsce, lokalnie również na Dolnym
Śląsku oraz na Podlasiu i Warmii, z największymi krajowymi populacjami wykazanymi w Puszczy Białowieskiej,
Puszczy Niepołomickiej, Grądach Odrzańskich oraz we
wschodniej części polskich Karpat (Tomiałojć, Stawarczyk 2003; Mielczarek, Walankiewicz 2007).
W skali regionu polskich Karpat gatunek ten został wykazany na 50% powierzchni 10×10 km (N=253;
Ryc. 7.35.1). We wschodniej części regionu, szczególnie
w Bieszczadach, Górach Sanocko-Turczańskich i Beskidzie Niskim, występuje najszerzej i w tych pasmach górskich praktycznie każde pole 10×10 km jest zasiedlone
przez ten gatunek. Stosunkowo często muchołówka białoszyja występuje również w pasie pogórzy, choć znajdują
się tam również rozległe obszary o niskiej lesistości, gdzie
gatunku nie wykazano. Mniej licznie występuje w Beskidach Zachodnich, choć są tam enklawy nieco powszech-
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niejszego jej występowania, m.in. w Gorcach i Beskidzie
Sądeckim. W Tatrach gatunku tego nie wykazano, a w Obniżeniu Orawsko-Podhalańskim występuje skrajnie rzadko (Ryc. 7.35.1). Na przełomie lat 80. i 90. XX wieku rozpowszechnienie muchołówki białoszyjej w Karpatach,
w siatce pól 9×12 km, było wyraźnie mniejsze i wynosiło
37% (Walasz, Mielczarek 1992). W skali siedlisk leśnych
muchołówkę białoszyją stwierdzono w ramach prac projektu PK na 58 proc. losowo wybranych powierzchni 2×2
km (N=260). Występuje ona częściej w pasie pogórzy niż
w pasie gór, jest również wyraźnie liczniejsza we wschodniej części regionu, obejmującej Beskidy Lesiste i Środkowe (Tab. 7.35.1). Taki obraz rozmieszczenia gatunku determinowany jest głównie dostępnością lasów liściastych,
w szczególności buczyn, w mniejszym stopniu również
grądów, łęgów czy lasów mieszanych, których ogólny
udział zwiększa się w skali regionu w kierunku wschodnim, a także powszechniejszym występowaniem takich
drzewostanów w pasie pogórzy (CLC 2006). Jak wskazują
wyniki projektu PK, a także dane literaturowe (Cichocki
2010a, b; Ciach 2010a, b), gatunek ten nie występuje bądź
jest rzadki w pasmach o dominującym udziale drzewostanów szpilkowych, m.in. w Tatrach czy w paśmie Babiogórskim. Zasięg występowania w polskiej części Karpat
na podstawie danych projektu PK oszacowany został na
18 750 km2, natomiast obszar zajmowany to 5680 km2.
Muchołówka białoszyja występuje w polskiej części
Karpat z podobną częstością w dość szerokim przedziale wysokościowym – od 300 do 1000  m n.p.m., rzadziej
sięgając wyżej (Ryc. 7.35.3). Gatunek ten w ostatnich latach najwyżej stwierdzony został w Gorcach – 1060  m
n.p.m. (dane projektu PK), choć występowanie do wys.
1000  m n.p.m. odnotowano również w Bieszczadach
(Tomiałojć 1990).
Rozmieszczenie muchołówki białoszyjej w okresie
pozalęgowym (lipiec–wrzesień) jest prawdopodobnie

podobne do rozmieszczenia populacji lęgowej, ponieważ
zajmuje ona wtedy te same siedliska co w okresie lęgowym (Cramp, Simmons 1980), choć brak jest dobrych
danych potwierdzających to z obszaru Karpat. Zimuje
poza granicami badanego obszaru, w subsaharyjskiej
części Afryki (Cramp, Simmons 1980).

Liczebność
Aktualnie liczebność populacji muchołówki białoszyjej
w polskiej części Karpat oceniono na podstawie danych
projektu PK na 62 620 par (51 120–74 280 par). Szacunki
liczebności dla poszczególnych makroregionów wskazują, że najliczniejsze populacje znajdują się na wschodzie
regionu, w Beskidach Lesistych oraz na Pogórzu Środkowobeskidzkim (Tab. 7.35.1). Liczna populacja zasiedla również Beskidy Środkowe, a także znacznie większy
makroregion Beskidów Zachodnich, gdzie jednak zagęszczenie populacji jest wyraźnie niższe (patrz Rozdz.
Zagęszczenie). Uzyskane wyniki potwierdzają, że takie
pasma górskie, jak Beskid Niski, Bieszczady, Pogórze
Przemyskie czy Góry Słonne, są jednymi z najważniejszych ostoi tego gatunku w Polsce. Jednocześnie dane

projektu PK wskazują, że podawane dotychczas oceny
liczebności dla obszarów Natura 2000 zlokalizowanych
w tych pasmach (łącznie 4900–6300 par w tych czterech
obszarach, za: Kunysz 2010 a,b,c; Stój 2010) były istotnie
zaniżone. Dane projektu PK potwierdzają, że zachodnia część regionu jest zasiedlona wyraźnie mniej licznie.
Dotychczasowe dane z Beskidów Zachodnich podawały
niewielkie populacje zasiedlające poszczególne obszary
Natura 2000, np. w Beskidzie Śląskim (80 par), Beskidzie
Sądeckim (min. 100 par), a w pozostałych pasmach górskich (Gorce, Beskid Wyspowy, Beskid Żywiecki) populacje po ok. 10–50 par (Baziak 2010; przegląd w: Wilk
i in. 2010). Dane projektu PK wskazują, że dotychczasowe oszacowania liczebności również w tej części Karpat
były zaniżone. Potwierdzają to zarówno wyliczenia na
poziomie makroregionów (Tab. 7.35.1), jak i dane lokalne. Przykładowo na 4 powierzchniach 2×2 km zajmujących ok. 5% powierzchni Beskidu Sądeckiego liczebność
oparta na szacunkach obserwatorów wyniosła ok. 40–75
par (dane projektu PK), a dotychczasowy szacunek dla
całego pasma to 100 par (Baziak 2010). W Tatrach, na
Babiej Górze i na Torfowiskach Orawsko-Nowotarskich
jest to gatunek nielęgowy lub bardzo nieliczny (Cichocki
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2010a, b; Ciach 2010a; dane projektu PK). Dane uzyskane
w ramach projektu PK wskazywałyby, że populacja karpacka stanowi ok. 87% populacji krajowej, szacowanej
obecnie na 43 000–100 000 par (Chodkiewicz i in. 2015),
choć należy raczej przyjąć, że aktualne oszacowanie dla
kraju jest zaniżone, m.in. ze względu na wcześniejsze
niedoszacowanie populacji karpackiej. Również wielkość
populacji podawana dotychczas dla całego regionu Polski południowo-wschodniej (2000–4000 par; za: Walasz,
Mielczarek 1992) była z pewnością niedoszacowana.

Zagęszczenie
Średnie zagęszczenie w całym regionie, oszacowane na
podstawie danych z projektu PK, wyniosło 8,5 pary/km2
(7,0–10,1) powierzchni leśnej. Najwyższe zagęszczenia

wykazano w Beskidach Lesistych i Środkowych i tylko
nieco niższe na Pogórzu Środkowobeskidzkim i Zachodniobeskidzkim, natomiast wartość zagęszczenia w Beskidach Zachodnich jest ponaddwukrotnie niższa niż we
wschodniej części regionu (Tab. 7.35.1). Mapa prognozowanych zagęszczeń (Ryc. 7.35.2) potwierdza, że szczególnie istotne dla muchołówki są lasy wschodniej części
regionu, zwłaszcza Bieszczadów, Gór Sanocko-Turczańskich, Beskidu Niskiego, a lokalnie także Pogórza Przemyskiego i Dynowskiego. W zachodniej części regionu
przewidywane zagęszczenia populacji wyższe wartości
osiągają m.in. na Pogórzu Śląskim, a lokalnie również
w Beskidach Zachodnich (Beskid Sądecki, Gorce). Uzyskane wyniki dobrze korespondują z nielicznymi danymi
literaturowymi z terenu Karpat. Przykładowo na 3 powierzchniach w Bieszczadzkim PN wykazano podobne

Ryc. 7.35.1. Rozmieszczenie muchołówki białoszyjej w okresie lęgowym (lata 2000–2015), w siatce kwadratów 10×10 km.
Fig. 7.35.1. Breeding distribution of the Collared Flycatcher (years 2000–2015) in a grid of 10×10 km squares.

Ryc. 7.35.2. Prognozowane zagęszczenie populacji lęgowej muchołówki białoszyjej.
Fig. 7.35.2. Predicted breeding population density of the Collared Flycatcher.
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Tab. 7.35.1. Liczba zinwentaryzowanych powierzchni 2×2 km (N) i parametry populacji muchołówki białoszyjej w polskiej części Karpat.
R – rozpowszechnienie – procent powierzchni, na których stwierdzono gatunek. Zagęszczenie i liczebność populacji w poszczególnych
makroregionach i w całym regionie – wartość szacowana z dolną (DPU) i górną (GPU) granicą 95-procentowego przedziału ufności. Zagęszczenia podano na powierzchnię leśną. b.d. – brak danych, oszacowanie wartości parametru nie było możliwe.
Table 7.35.1. Number of 2×2 km census plots (N) and parameters of the Collared Flycatcher’s population in the Polish Carpathians. R – occupancy
– percentage of plots in which the species was observed. Density (2) and population numbers (3) in each of the macroregions (1) and in the whole
region (5) – an estimate (4) with the lower (DPU) and upper (GPU) 95% confidence interval limit. The densities are per forest area. b.d. – no data,
estimation of the parameter was not possible.
Zagęszczenie [par/km2] (2)
Region (1)

N

R [%]

Beskidy Lesiste

51

Beskidy Środkowe

Wartość
szacowana (4)

DPU

GPU

67

12,6

8,7

17,2

29

62

11,4

7,2

Beskidy Zachodnie

101

46

5,0

Łańcuch Tatrzański

4

0

Obniżenie Orawsko-Podhalańskie

8

Pogórze Środkowobeskidzkie
Pogórze Zachodniobeskidzkie
polska część Karpat (5)

Liczebność [par] (3)
Wartość
szacowana (4)

DPU

GPU

20 200

13 880

27 580

16,4

12 710

8010

18 160

3,4

6,8

12 210

8430

16 550

b. d.

b. d.

b. d.

b. d.

b. d.

b. d.

13

1,0

0

3,1

200

0

660

53

77

9,3

6,3

12,8

15 440

10 510

21 250

14

71

8,1

2,9

14,7

1880

660

3410

260

58

8,5

7,0

10,1

62 620

51 120

74 280

wartości rzędu 0,9–1,6 pary/10  ha (Cichoń, Zając 1991;
Głowaciński, Profus 1996), a Stój i Kawa (2002) podają
z dużej powierzchni w rezerwacie Sine Wiry 0,3 pary/
10  ha oraz 2,7 pary/10  ha w buczynie rezerwatu Woronikówka. Zagęszczenia populacji w Karpatach są przeciętnie
nieco niższe niż w lasach niżowych, gdzie w dogodnych
siedliskach mieszczą się one z reguły w przedziale 2–6
par/10  ha (np. Tomiałojć, Stawarczyk 1993; Czeszczewik
2013; Wilk i in. 2013), a w grądach Puszczy Białowieskiej nawet do 10,3 pary/10  ha (Tomiałojć, Stawarczyk
2003). Lokalnie w optymalnych siedliskach gatunek ten
może być dominantem, osiągając zagęszczenia rzędu
22 par/10  ha w starych grądach Białowieskiego Parku
Narodowego (Walankiewicz 1991, za: Tomiałojć, Stawarczyk 2003) czy 12,7 pary/10  ha w rezerwacie Lipówka
w Puszczy Niepołomickiej (Głowaciński 1975). Zagęszczenie populacji wyraźnie wzrasta również w populacjach z budkami lęgowymi, które gatunek ten chętnie
zasiedla (Hagemeijer, Blair 1997). Należy zauważyć, że
badania Walankiewicza (1997) oraz Neubauera i Sikory
(2013) wykazały, że podczas standardowych prac terenowych niewykrywana jest istotna część populacji, co może
powodować jej niedoszacowanie.

Trend populacji
Nie ma danych odpowiedniej jakości, na podstawie których można jednoznacznie określić zmiany liczebności

oraz zasięgu muchołówki białoszyjej w polskiej części
Karpat. Hordowski (1999), opierając się na materiałach z XIX i pierwszej połowy XX wieku, wskazuje, że
w regionie obejmującym m.in. wschodnią część polskich
Karpat dawniej była ona znacznie mniej liczna niż obecnie. Pewną oznaką zwiększania się populacji jest również
wyraźnie wyższe obecne rozpowszechnienie niż stwierdzone w polskich Karpatach w latach 80. XX wieku (Walasz, Mielczarek 1992), choć za taki obraz mogą również
odpowiadać różnice w intensywności prac terenowych.
W skali krajowej także brakuje danych dotyczących
trendu populacji (Neubauer i in. 2015), choć lokalne
dane pochodzące m.in. ze Śląska, Małopolski i Podlasia
wskazują, że liczebność tego gatunku wzrasta (np. Tomiałojć, Stawarczyk 2003). Biorąc pod uwagę powyższe
informacje, a także poprawę struktury wiekowej drzewostanów (Królikowski i in. 2015), można przypuszczać, że
populacja karpacka jest co najmniej stabilna, choć wobec braku danych monitoringowych bezpieczniej jest
uznać trend za nierozpoznany. W skali Europy w latach
1985–2013 gatunek ten wykazywał umiarkowany wzrost
liczebności (EBCC 2015).

Ocena stanu rozpoznania
Stan zbadania rozmieszczenia i liczebności populacji należy uznać za dobry – parametry te są w zadowalający
sposób rozpoznane w skali całego regionu. Brakuje pew-
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nych informacji o trendzie liczebności, co związane jest
z brakiem starszych danych referencyjnych i/lub brakiem
powtarzanych cenzusów w tych samych lokalizacjach.
Wymagania siedliskowe, a także elementy biologii lęgowej rozpoznane są w stopniu umiarkowanym. Niniejsza
publikacja jest pierwszą, która analizuje wymagania siedliskowe tego gatunku w polskich Karpatach, a ekologia
lęgowa nie była dotychczas badana w tym regionie. Są
natomiast dostępne wyniki badań z obszarów niżowych,
w szczególności z Puszczy Białowieskiej (np. Mitrus 2003;
Walankiewicz 2002a; Walankiewicz i in. 2007).

2. Wybiórczość siedliskowa
Muchołówka białoszyja jest związana głównie z nizinnymi lasami liściastymi, w warunkach Europy Środkowej
szczególnie z lasami grądowymi z istotnym udziałem dębów Quercus spp., lip Tilia spp. i graba Carpinus betulus
(Cramp, Perrins 1993; Taylor 2006a). Niekiedy zasiedla
także lasy mieszane (Czeszczewik 2013), a nawet drzewo-

stany iglaste z niewielką domieszką drzew liściastych (np.
Wilk i in. 2013). W górach gatunek ten zasiedla głównie
buczyny i lasy mieszane, a w warunkach podgórskich
i w niższych położeniach górskich chętnie także lasy łęgowe i inne typy lasów w dolinach potoków i rzek (np.
Hordowski 1999). Wykazano, że muchołówka białoszyja
preferuje drzewostany dojrzałe, w wieku powyżej 80 lat,
ponieważ wymaga obecności starych drzew (np. Walankiewicz i in. 2015). Wyjątkowo wysokie zagęszczenia
stwierdzane w obszarach ściśle chronionych, np. w rezerwacie Lipówka w Puszczy Niepołomickiej (Głowaciński
1972) lub Białowieskim Parku Narodowym (Walankiewicz i in. 1997), pośrednio wskazują na preferowanie lasów o charakterze naturalnym, a więc takich, w których
obecne są stare, wielkogabarytowe drzewa, gwarantujące
dostępność naturalnych dziupli i odpowiednią bazę pokarmową. Chętnie zasiedla budki lęgowe, a w miejscach
ich wywieszania może zasiedlać siedliska suboptymalne,
np. drzewostany w niższych klasach wieku (Hagemeijer,
Blair 1997; Walankiewicz i in. 1997). Muchołówka białoszyja w Puszczy Białowieskiej na drzewa gniazdowe wybierała najchętniej żywe drzewa o średniej pierśnicy ok.

Preferowanym siedliskiem muchołówki białoszyjej w polskiej części Karpat są dojrzałe lasy bukowe, dominujące szczególnie we wschodniej części regionu (fot. Tomasz Wilk).
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Ryc. 7.35.3. Rozmieszczenie wysokościowe muchołówki białoszyjej. (1) – procentowy udział punktów obserwacyjnych zasiedlonych
przez gatunek (słupki); (2) – liczba skontrolowanych punktów obserwacyjnych (punkty).
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Fig. 7.35.3. Altitudinal distribution of the Collared Flycatcher. (1) – percentage of survey points occupied by the species; (2) number of observation points (dots); (3) altitude (mamsl).

Analiza wymagań na poziomie krajobrazowym dokonana na podstawie danych projektu PK wykazała, że
w polskich Karpatach związana jest ona przede wszystkim z rozległymi lasami liściastymi, choć relatywnie wysokie zagęszczenia notuje się także w lasach mieszanych
(Ryc. 7.35.4 i 7.35.5). Preferuje wnętrza lasów i zdecydowanie unika dużych kompleksów lasów iglastych. Takie
preferencje sprawiają, że najwyższe zagęszczenia gatunek
ten osiąga we wschodniej części regionu oraz w pasie pogórzy (Ryc. 7.35.2), gdzie dominują lasy liściaste i mieszane. Wyniki analizy dokonanej na poziomie punktów
obserwacyjnych wskazują, że prawdopodobieństwo występowania muchołówki białoszyjej w Karpatach było
wyraźnie wyższe w miejscach obfitujących w martwe, leżące drzewa o dużych gabarytach (średnica >50 cm) (Ryc.
7.35.6a; Zał. 4). Gatunek ten, ponieważ żeruje głównie na
owadach latających, prawdopodobnie nie korzysta z nich
w bezpośredni sposób, a obserwowana zależność, wykazana również w przypadku muchołówki małej (Wichmann,
Frank 2007), odzwierciedlać może wyższą zasobność takich miejsc w bezkręgowce mogące być ofiarą muchołówek. Na występowanie tego gatunku negatywnie wpływa
gęstość podszytu, a pozytywnie udział buka w drzewostanie (Ryc. 7.35.6b, c), co wykazano również w innych
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40 cm, w szczególności graby, ale również klony, lipy
i olchy (Walankiewicz i in. 2007), zajmując chętniej dziuple naturalne niż te wykute przez dzięcioły (Walankiewicz i in. 2007; Mitrus i in. 2007). Dotychczasowe badania nie wskazują na związek tego gatunku z martwymi
drzewami (Walankiewicz i in. 1997; Kralj i in. 2009), choć
w populacji austriackiej stwierdzono, że w terytoriach
muchołówki białoszyjej jest więcej martwych, stojących
drzew niż na powierzchniach kontrolnych (Sachslehner
1995, za: Kralj 2009).
Nie badano dotychczas preferencji siedliskowych
muchołówki białoszyjej na terenie polskich Karpat.
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Fig. 7.35.4. Importance of the most significant environmental variables
in a model describing the spatial variation of the Collared Flycatcher’s
population density at a landscape level. (1) – decrease of the model fit.
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Ryc. 7.35.4. Ważność najistotniejszych zmiennych środowiskowych
w modelu opisującym przestrzenne zróżnicowanie zagęszczenia
populacji muchołówki białoszyjej na poziomie krajobrazowym.
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Ryc. 7.35.5. Przebieg zależności zagęszczenia populacji muchołówki
białoszyjej od najistotniejszych zmiennych środowiskowych na poziomie krajobrazowym.
Fig. 7.35.5. Relationship between the Collared Flycatcher’s population
density and the most significant environmental variables at a landscape level.
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Ryc. 7.35.6. Zmienne siedliskowe istotnie wyjaśniające występowanie muchołówki białoszyjej na poziomie punktu obserwacyjnego.
Zależność prawdopodobieństwa występowania od: a – zasobności martwego, leżącego, wielkogabarytowego drewna, wykreślona
dla udziału buka równego 50%. Punkty – średnia, wąsy – zakres
1 błędu standardowego; b – obecności i zwarcia podszytu dla obszarów z obecnymi polanami i zrębami (punkty białe) i bez nich
(punkty zielone); c – udziału buka w drzewostanie.

0.5

c
prawdopodobieństwo występowania (2)

gęsty

podszyt (1)

zasobność leżącego drewna (poziom) (1)

0.4

0.3
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pasmach górskich Europy (np. Kralj i in. 2009). Ponadto
gatunek ten wyraźnie unikał terenów otwartych (polany,
zręby; Ryc. 7.35.6b; Zał. 4), co potwierdza preferowanie
wnętrza drzewostanów wykazane na poziomie krajobrazowym (patrz Ryc. 7.35.5). Muchołówka białoszyja
w warunkach karpackich unika lasów z gęstym podszytem, który prawdopodobnie utrudnia jej żerowanie, a zależność taką stwierdzono również w górach Chorwacji
(Kralj i in. 2009). Pozostałe badane zmienne nie wpływały
znacząco na występowanie gatunku (Zał. 4).
Badania populacyjne wskazują, że w warunkach lasów niżowych obszar wykorzystywany przez parę lęgową
nie przekracza prawdopodobnie 1–2  ha (Walankiewicz
i in. 2015). Niekiedy ptaki gniazdują w skupiskach, przykładowo w Puszczy Białowieskiej znajdowano czynne
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luźny

gniazda w odległości nawet 7  m od siebie, choć średnio
ok. 70  m (Walankiewicz 1991; Walankiewicz i in. 2015).
Wymagania siedliskowe po zakończeniu lęgów (lipiec–wrzesień) nie były szczegółowo badane w naszym
kraju. W krótkim okresie polęgowym ptaki najprawdopodobniej zajmują te same siedliska co w okresie lęgowym.

3. Zagrożenia
Prawdopodobnie nie ma aktualnie czynników znacząco
zagrażających muchołówce białoszyjej w skali całego regionu polskich Karpat. Mimo że nie są dostępne regionalne dane monitoringowe opisujące zmiany liczebności tej
muchołówki, to dane z innych regionów Polski sugerują,
że należy ona do gatunków o przynajmniej stabilnym
trendzie populacji, a jej zasięg w skali polskich Karpat się
nie zmniejsza. Istnieje natomiast grupa czynników, które

oddziałują na ten gatunek w skali lokalnej lub są zagrożeniami potencjalnymi.

Niewłaściwa struktura siedlisk lęgowych
Działania związane z prowadzeniem gospodarki leśnej
mogą lokalnie powodować obniżanie jakości siedlisk lęgowych lub ich całkowitą utratę. Ponieważ muchołówka
białoszyja zasiedla najchętniej drzewostany w starszych
klasach wieku, z licznymi wielkogabarytowymi, dziuplastymi drzewami, najistotniej oddziaływać może na ten
gatunek prowadzenie cięć rębnych i sanitarnych w starszych fragmentach lasów oraz usuwanie drzew dziuplastych, martwych i zamierających, głównie w ramach cięć
sanitarnych. Lokalnie działania takie mogą powodować
wycofywanie się tego gatunku lub zmniejszanie jego liczebności. Ponieważ w kraju średni wiek drzewostanów
wzrasta (Zajączkowski i in. 2015), w skali całego regionu
czynnik ten prawdopodobnie nie powoduje zmniejszania
się liczebności i zasięgu populacji (ale patrz rozdz. 9.1).
Struktura gatunkowa drzewostanów w skali całego regionu jest aktualnie odpowiednia dla muchołówki, a działania
związane z przebudową karpackich lasów mogą w długiej
skali czasu powodować zwiększanie powierzchni drzewostanów liściastych, preferowanych przez ten gatunek.

Czynniki naturalne – drapieżnictwo i warunki pogodowe
Jak wykazały badania Walankiewicza (2002a), drapieżniki, głównie mysz leśna Apodemus flavicollis, w mniejszym stopniu dzięcioł duży Dendrocopos major i kuna
leśna Martes martes, niszczą istotną frakcję lęgów muchołówki białoszyjej. Drapieżnictwo, szczególnie ze strony myszy leśnej, może być ważnym czynnikiem wpływającym na liczebność tego gatunku, choć raczej nie
powoduje istotnego spadku liczebności populacji, a jedynie jej fluktuacje (Walankiewicz 2002b). W populacjach
zamieszkujących budki lęgowe istotnym czynnikiem powodującym śmiertelność muchołówki białoszyjej może
być również konkurencja międzygatunkowa o miejsca
lęgowe – w Szwecji wykazano, że w jednym z sezonów
lęgowych 17% dorosłych osobników zostało zabitych
przez sikory, choć wartość ta jest prawdopodobnie niższa

w populacjach gniazdujących w naturalnych warunkach
(Merilä, Wiggins 1995). Wykazano również, że zła pogoda (deszcz, niska temperatura) może istotnie zmniejszać
sukces reprodukcyjny tego gatunku (Torok, Toth 1988;
Wilk T. – dane własne). Wymienione powyżej czynniki
naturalne powinny być jednak traktowane jako elementy
funkcjonowania populacji, a nie jak zagrożenia. Nie ma
więc również potrzeby podejmowania działań związanych z ich niwelowaniem.

4. Metody ochrony
Muchołówka białoszyja należy do gatunków o dużej
liczebnie populacji, a jej zasięg w polskich Karpatach
prawdopodobnie się nie zmniejsza. Istotna jest więc
realizacja działań ochronnych mających na celu utrzymanie stanu aktualnego, nie są natomiast w skali całego
regionu konieczne działania zmierzające do odtwarzania
populacji lub siedlisk gatunku. Proponowane działania
ochronne:

Cel I. Utrzymanie lub lokalne zwiększenie powierzchni siedlisk lęgowych o odpowiedniej dla gatunku
strukturze.
Działanie I.1. Wprowadzenie w nowo powstających
planach urządzenia lasu, przygotowywanych dla nadleśnictw karpackich, zapisów gwarantujących niezmniejszanie powierzchni starodrzewi liściastych (drzewostanów w V i wyższych klasach wieku).
Działanie I.2. Wprowadzenie w nowo powstających
planach urządzenia lasu, przygotowywanych dla nadleśnictw karpackich, zapisów gwarantujących niezmniejszanie, a lokalnie zwiększanie do optymalnego poziomu
min. 10% powierzchni leśnej nadleśnictwa obszarów wyłączonych z użytkowania gospodarczego.
Działanie I.3. Wdrożenie programu leśno-środowiskowego lub wypracowanie alternatywnego systemu dopłat,
będących narzędziem do kształtowania odpowiedniej
struktury siedlisk leśnych w lasach prywatnych.
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Nagórnik
Monticola saxatilis
Rafał Bobrek

1. Występowanie
Rozmieszczenie
Zwarty obszar europejskiego zasięgu występowania nagórnika Monticola saxatilis (Linnaeus, 1758) obejmuje
południową cześć kontynentu – od zachodnich krańców
Półwyspu Iberyjskiego, przez południową Francję, Alpy,
Półwysep Apeniński i Bałkański, aż po zachodnie wybrzeża Morza Czarnego. W południowej części Europy
Środkowej zasięg jest natomiast pofragmentowany i obejmuje Karpaty oraz rejon pogranicza Mołdawii i Ukrainy
(Hagemeijer, Blair 1997). Nagórnik gniazduje w całym
zasięgu łańcucha Karpat, poza Polską również na Słowacji, Węgrzech i Ukrainie oraz w Rumunii (Ruzicka 2003).
Populacje najbliższe polskiej – słowacka i węgierska – są
przy tym skrajnie nieliczne, natomiast wyraźnie liczniejsze
są te zasiedlające Ukrainę i Rumunię (Hagemeijer, Blair
1997; Cramp 1998; BirdLife International 2012, 2015).
W Polsce nagórnik jest nieregularnie, skrajnie nielicznie lęgowym i przelotnym gatunkiem związanym
z biotopami skalnymi w górach (Profus 1992c). W niżowej części kraju dawniej lęgowy na obszarze Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, lecz od lat 60. XX wieku już tam
niegniazdujący (Tomiałojć, Stawarczyk 2003; Zielińska
2007). Do rzadkości należą stwierdzenia z sezonu lęgowego i pozalęgowego z pozostałej części kraju (Profus 2001b;
Tomiałojć, Stawarczyk 2003). Gatunek ten osiąga w Polsce
północną granicę swojego zasięgu lęgowego w Europie
(Hagemeijer, Blair 1997; Profus 2001b; Zielińska 2007).
W ostatnich kilkudziesięciu latach w Polsce nagórnik obserwowany był w sezonie lęgowym bardzo rzadko,
a jeszcze rzadziej obserwacje te wykazywały przesłanki
gniazdowania. Dawniej, szczególnie w XIX i na początku XX wieku, ptak ten był w kraju bardziej powszechny,
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szczególnie na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej,
gdzie stwierdzono co najmniej kilkanaście przypadków
gniazdowania, a ostatni potwierdzony lęg w tym regionie
(po kilkudziesięcioletniej przerwie) miał miejsce jeszcze
w roku 1963 (Profus 1992c, 2001b; Tomiałojć, Stawarczyk
2003). Natomiast ostatni przypadek prawdopodobnego
lęgu w polskich Karpatach dotyczy dwukrotnego stwierdzenia pary ptaków, w maju i sierpniu 1987 roku, w Wąwozie Szopczańskim (Sobczańskim) w Pieninach (Komisja Faunistyczna 1989; Profus 1992c; Zielińska 2007). Po
tym roku brak stwierdzeń wskazujących na gniazdowanie
– znane są tylko nieliczne obserwacje pojedynczych ptaków (Komisja Faunistyczna 2000–2015; Zielińska 2007).
W polskich Karpatach obserwacje tego gatunku
pochodzą zasadniczo z trzech regionów – Pienin, Tatr
i Bieszczadów. W XIX wieku stwierdzenia lęgowe notowano m.in. na zamku Odrzykoń pod Krosnem, w Pieninach i Tatrach (Bocheński 1960; Tomiałojć, Stawarczyk
2003). Z tych dwóch ostatnich miejsc również po roku
1950 udokumentowano stwierdzenia nagórników, w tym
obserwacje lęgowe i prawdopodobnie lęgowe. W Pieninach, poza stwierdzeniem z Wąwozu Szopczańskiego
z roku 1987, lęgi wykryto wcześniej w latach 1957–1958
na Macelowej Górze, a w roku 1959 samicę obserwowano
na Facimiechu (Bocheński 1960). W Małych Pieninach
obserwowano kilka par w latach 1962–1975, w roku 1964
stwierdzono tam rodzinę, a ponadto pojedynczego samca
w roku 2000 (Profus 2001b; Tomiałojć, Stawarczyk 2003,
Komisja Faunistyczna 2004). W Tatrach na Filipczańskiej
Skałce, w końcu lipca 1953 roku Ferens (1954) obserwował lotnego, prawdopodobnie młodocianego osobnika, sugerując gniazdowanie nagórnika w tym miejscu.
Późniejsze tatrzańskie obserwacje, zarówno samców, jak
i samic, pochodzą z Kościelca z lat 1985–1986 (Komisja
Faunistyczna 1988, Profus 2001b), Doliny Chochołowskiej z 1993 i Kasprowego Wierchu z 1997 (Tomiałojć,

Stawarczyk 2003) oraz z Doliny Kościeliskiej z 2012
roku (Komisja Faunistyczna 2013). Trzecim regionem
polskich Karpat, z którego pochodzą liczniejsze obserwacje nagórników, w tym stwierdzenia pewnego gniazdowania, są najwyższe partie Bieszczadów Zachodnich.
Dawniej, najczęściej pojedyncze osobniki obserwowano
na połoninach Krzemienia (w latach 1963, 1987 i 1992;
Kania, Rafiński 1964; Głowaciński i in. 2000; Tomiałojć,
Stawarczyk 2003), a w roku 1965 stwierdzono tam trzy
wyrośnięte, młode ptaki (Głowaciński 1969). Z kolei
w roku 1969 na Połoninie Caryńskiej znalezione zostało
gniazdo z 5 jajami (Gotzman 1969). Nowsze, choć dość
późne, sierpniowe stwierdzenia pochodzą również z połonin pod Krzemieniem z roku 2003 (2 os.) oraz z Tarnicy z roku 2004 (1 samiec i 2 samice lub juv.) (Komisja
Faunistyczna 2004, 2005; Kajtoch Ł. – inf. ustna).
Poza trzema wymienionymi regionami w potencjalnie odpowiednim do gniazdowania biotopie jeszcze tylko w szczytowej partii Babiej Góry w roku 1998 obserwowano w sezonie lęgowym pojedynczego samca (Komisja
Faunistyczna 2000b; Bashta 2005).
W ramach prac inwentaryzacyjnych PK w latach
2011–2016 nagórnik nie był obserwowany w polskiej części Karpat w sezonie lęgowym. Nie prowadzono poszuki-

wań ukierunkowanych specjalnie na ten gatunek z wyjątkiem skontrolowania w roku 2016 rejonu Filipczańskiej
Skałki w Tatrach i Wąwozu Homole w Małych Pieninach,
gdzie nagórnika nie odnaleziono. Znaczny nacisk położono natomiast na prace terenowe w odpowiednich dla
nagórnika biotopach w Bieszczadach Zachodnich, Tatrach i na Babiej Górze, przy okazji prac inwentaryzacyjnych nastawionych na inne ptaki siedlisk skalnych (por.
Rozdz. 5.3.6). Nie prowadzono ich jednakże w Pienińskim PN – miejscu ostatniego prawdopodobnego gniazdowania nagórnika w regionie. Pomimo tego wydaje się
prawdopodobne, że gatunek ten w wymienionym okresie
nie odbywał lęgów w polskiej części Karpat.
Nagórnik jest gatunkiem petrofilnym (Pawłowski
2006), związanym z otwartymi powierzchniami skał,
a jego występowanie w górach cechuje się dużą tolerancją
wobec strefy wysokościowej – gniazduje on zasadniczo
tam, gdzie ma dostęp do odsłoniętych skał o odpowiednim charakterze. Z tego powodu w polskich Karpatach
miejsca stwierdzonego potencjalnego gniazdowania lub
potwierdzonych lęgów tego gatunku położone są na różnych wysokościach, począwszy od 500–600  m n.p.m.
w Pieninach, poprzez ok. 1200–1335  m n.p.m. w Bieszczadach Zachodnich, aż po ok. 1200–2150  m n.p.m.

Nagórnik Monticola saxatilis – samiec (fot. Daniele Occhiato)
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w Tatrach (Ferens 1954; Bocheński 1960; Głowaciński
1969; Gotzman 1969; Tomiałojć, Stawarczyk 2003). Zasięg pionowy potencjalnych lęgowisk nagórnika w polskiej części Karpat jest zatem bardzo rozciągnięty i sięga
od strefy pogórza do górnych partii piętra alpejskiego.
Warto zaznaczyć, że poza górami ptak ten gniazdować
może w strefie wyżyn, na wysokościach nieprzekraczających 500  m n.p.m. (Tomiałojć, Stawarczyk 2003). W innych regionach Europy gniazduje on na wysokościach
od 150 aż do 3000  m n.p.m., zwykle jednak pomiędzy
500 a 2000  m n.p.m. (Beven 1969; Brichetti i in. 1997;
Cramp 1998).
Nagórnik odbywa dalekodystansowe wędrówki.
Europejskie populacje opuszczają lęgowiska w sierpniu
i wrześniu, by okres zimowy spędzić głównie w Afryce
Środkowej i Wschodniej oraz na Półwyspie Arabskim.
Powracają na lęgowiska od lutego, a na stanowiskach
w pobliżu północnej granicy zasięgu (w tym w Polsce)
pojawiają się dopiero w kwietniu (Beven 1969; Brichetti
i in. 1997; Cramp 1998; Profus 2001b; Tomiałojć, Stawarczyk 2003). W okresie wędrówek nagórniki spotykane są, choć rzadko, także poza biotopami lęgowymi,
w różnych regionach kraju, w tym także na niżu (Profus
2001b; Tomiałojć, Stawarczyk 2003). Ponieważ gatunek
obserwowany jest na terenie polskich Karpat rzadko
i większość stwierdzeń dotyczy miejsc, gdzie potencjalnie może gniazdować (Pieniny, Bieszczady Zachodnie,
Tatry), trudno jest oddzielić stwierdzenia lęgowe od tych
dotyczących ptaków przelotnych. Niemniej jednak najbardziej aktualne stwierdzenie nagórnika w kraju, pochodzące z masywu Ćwilina w Beskidzie Wyspowym,
gdzie 10.05.2014 obserwowano pojedynczą samicę (Komisja Faunistyczna 2015), najprawdopodobniej dotyczy
właśnie osobnika przelotnego.

Liczebność
Według aktualnej wiedzy w polskich Karpatach nagórnik
gniazduje nieregularnie, możliwe nawet, że nie odbywał
tu lęgów od końca lat 80. XX wieku, kiedy to wykryto
ostatni przypadek prawdopodobnego gniazdowania.
Ponieważ potencjalne miejsca lęgowe – mające często
charakter niedostępnych ścian skalnych – są trudne do
dokładnej penetracji, możliwe, że niewielka liczba tych
płochliwych ptaków mogła ujść uwadze osób potrafiących w terenie rozpoznać ten gatunek. Jednakże brak
stwierdzeń wykazujących wyraźne przesłanki gniazdowania na przestrzeni ostatnich 25 lat (Komisja Faunistyczna
2000–2015; Zielińska 2007), w połączeniu z całkowitym
brakiem stwierdzeń w ramach intensywnych prac tere-
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nowych inwentaryzacji PK (2011–2016) i położeniem
regionu na skraju zasięgu geograficznego tego gatunku,
nakazuje uznać obecne gniazdowanie nagórnika w polskiej części Karpat za wątpliwe. Z tego powodu tutejszą,
skrajnie nieliczną populację lęgową można oszacować
obecnie jedynie na 0–1 parę lęgową.

Zagęszczenie
W warunkach polskich Karpat stwierdzano jedynie lęgi
pojedynczych par, gniazdujących w znacznym rozproszeniu. Z tego powodu nie ma możliwości określenia lęgowych zagęszczeń populacji nagórnika w tym regionie.
W rejonach Europy trwale zasiedlanych przez ten gatunek, np. w szwajcarskich i włoskich Alpach, zagęszczenia par lęgowych są ogólnie dość niskie i wahają się od
0,5 do 1,2 pary/km2 (Brichetti i in. 1997). Cramp (1998)
na podstawie danych z Włoch, Szwajcarii i Francji podaje, że poszczególne pary dzieli zwykle odległość
200–1000  m, a często znacznie więcej, natomiast samo terytorium lęgowe ma powierzchnię 3,5–12,7  ha.

Trend populacyjny
W przypadku wielu europejskich populacji nagórnika
udokumentowano wyraźny spadek liczebności, zarówno dawniej, na przełomie XIX i XX wieku, jak i w ostatnich dziesięcioleciach (Brichetti i in. 1997; Cramp 1998;
Profus 2001b; BirdLife International 2004), choć nowsze
źródła uznają gatunek za stabilny (BirdLife International 2012) lub prawdopodobnie zmniejszający liczebność
(BirdLife International 2015). Niekorzystny trend dotyczy również populacji polskiej, w tym karpackiej, choć
mało zauważalny jest on w aspekcie słabo rozpoznanej
liczebności populacji lęgowej, gdyż ptak ten nieprzerwanie od co najmniej poł. XIX wieku pozostaje skrajnie
nieliczny (Profus 2001b). Regres jest jednak wyraźnie widoczny, gdy weźmie się pod uwagę systematyczny spadek
liczby stwierdzeń (w tym lęgowych) postępujący od początku XX wieku (Profus 2001b; Tomiałojć, Stawarczyk
2003; Zielińska 2007). Potwierdzają to kolejne oszacowania krajowej populacji, które, jak zauważają Tomiałojć
i Stawarczyk (2003), począwszy od lat 80. XX wieku po
początek wieku XXI, są systematycznie coraz niższe – od
10–20, poprzez 5–10, po 0–5 par lęgowych. Aktualna,
skrajnie niska liczba stwierdzeń w polskich Karpatach
dobrze wpisuje się w ten trend.
Areał występowania nagórnika w polskich Karpatach
nie wykazywał w ostatnich stu latach większych zmian

– ptaki stwierdzane były w tym okresie zwykle w tych
samych trzech głównych regionach (Pieniny, Bieszczady Zachodnie, Tatry). Warto jednak zwrócić uwagę, że
w tym okresie nagórnik wycofał się całkowicie z Wyżyny
Krakowsko-Częstochowskiej, która w XIX wieku stanowiła miejsce jego najliczniejszego występowania w kraju
(Tomiałojć, Stawarczyk 2003). W wielu rejonach Europy
zaobserwowano wycofywanie się tego gatunku z północnych lęgowisk, wiele stanowisk zanikło zupełnie, a północna granica zasięgu przesunęła się w kierunku południowym (Cramp 1998).

Ocena stanu rozpoznania
Wiedzę o aktualnym występowaniu nagórnika w polskich
Karpatach można uznać za umiarkowaną. Przy gatunku, który stwierdzany jest w regionie niezwykle rzadko
i nieregularnie, zwykle wystarczającym sposobem śledzenia zmian populacyjnych jest skrupulatne rejestrowanie wszystkich stwierdzeń. Ma to obecnie miejsce, gdyż
nagórnik znajduje się w sferze zainteresowania Komisji

Faunistycznej. Dodatkowo należałoby co pewien czas
(np. co 3–4 lata) przeprowadzać systematyczne kontrole
miejsc dawniejszego, prawdopodobnego gniazdowania
tego gatunku, które znajdują się na obszarach chronionych, poza bezpośrednim dostępem ornitologów i turystów (np. Macelowa Góra i Facimiech w Pienińskim PN
czy Filipczańska Skałka w Tatrzańskim PN). Należy dołożyć starań, by wszystkie obserwacje nagórników były
odnotowywane i by w każdym przypadku skrupulatnie
weryfikować możliwość gniazdowania. W razie potwierdzenia obecności lęgu wszelkie aspekty biologii i ekologii
lęgowej tego gatunku w polskich Karpatach wymagają
zbadania, ponieważ obecna wiedza na ten temat jest bardzo skąpa.

2. Wybiórczość siedliskowa
Nagórnik związany jest z terenami otwartymi, zwykle suchymi i nasłonecznionymi, a jako typowy gatunek petrofilny wymaga obecności powierzchni skalnych w biotopie

Ostatni przypadek prawdopodobnego lęgu nagórnika w polskich Karpatach miał miejsce w 1987 roku w Wąwozie Szopczańskim w Pieninach (fot. Tomasz Wilk).
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lęgowym. W polskiej części Karpat stanowią je zwykle
strome, skaliste stoki górskie i ściany skalne o wystawie
południowej, często – choć nie zawsze – zbudowane ze
skał wapiennych (Bocheński 1960; Gotzman 1969; Profus 2001b; Tworek, Cierlik 2004). W Pieninach nagórniki zasiedlały wapienne, nasłonecznione zbocza górskie
o południowej wystawie (Bocheński 1960). W Bieszczadach Zachodnich lęgi stwierdzano ponad górną granicą
lasu, w grzbietowych partiach otwartych siedlisk połoninowych, w otoczeniu wychodni skalnych (Głowaciński 1969, Gotzman 1969; Hordowski 1999). W Tatrach
stwierdzenia pochodzą z kilku rejonów o zróżnicowanym
charakterze, w tym szczególnie z wysoko położonych
skalistych stoków oraz ścian skalnych w niższych, reglowych położeniach (Ferens 1954, Wasilewski 1996; Profus
2001b, Tomiałojć, Stawarczyk 2003). W pasie wyżyn nagórnik wybiera odsłonięte zbocza z grupami wapiennych
skał, często o kserotermicznym charakterze, rzadko porośnięte krzewami i karłowatymi drzewami, które służą
mu za miejsca śpiewu i do obserwacji otoczenia, rzadko
zasiedla też opuszczone kamieniołomy i ruiny zamków
(Profus 2001b; Tworek, Cierlik 2004).
W Europie jest to gatunek preferujący ciepłe, skalistotrawiaste obszary o znacznym nasłonecznieniu. Oprócz
odsłoniętych skalistych zboczy, pokrytych murawami
i rzadkimi zakrzewieniami, z licznymi głazami i piargami, zasiedla on także różnego rodzaju odsłonięcia skalne,
wąwozy, sterty gruzu, kamieniste wrzosowiska, winnice,
a nawet suche trawiaste stepy z pojedynczymi krzewami
(Beven 1969; Brichetti i in. 1997; Cramp 1998).
Gniazdo nagórniki umieszczają zwykle nad ziemią,
w miejscu niewidocznym z zewnątrz – w poziomych
szczelinach i niszach w skałach, urwiskach, murach,
pod głazami, a sporadycznie nawet w dziupli drzewa.
Żerowiska mogą być położone nawet kilkaset metrów
od gniazda, zarówno w biotopach lęgowych, jak i na terenach zagospodarowanych rolniczo, a nawet w lasach.
Jako miejsca obserwacyjne w czasie żerowania chętnie
wykorzystywane są eksponowane skały, głazy, mury
i dachy budynków oraz drzewa i krzewy (Koffan, Farkas
1956; Beven 1969; Cramp 1998; Profus 2001b; Tworek,
Cierlik 2004).
Na zimowiskach nagórnik spotykany jest przede
wszystkim na sawannach i terenach pozbawionych zwartej pokrywy roślinnej, z rzadkimi krzewami i skałami,
a czasem także na terenach zadrzewionych (Beven 1969,
Cramp 1998). W okresie wędrówek stwierdzany głównie
w biotopach lęgowych, rzadziej poza nimi, choć czasem
nawet daleko poza zwartym zasięgiem lęgowisk (Profus
2001b; Tomiałojć, Stawarczyk 2003).
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3. Zagrożenia
Nagórnik obecnie najprawdopodobniej nie gniazduje regularnie na obszarze kraju, w tym polskiej części Karpat,
znajduje się więc tu na skraju zaniku. Wysoki status zagrożenia wynika z ewidentnie spadkowego trendu populacyjnego, w tym przede wszystkim z wyraźnego zmniejszenia liczby dokonywanych stwierdzeń oraz opuszczenia
(od ok. połowy XX wieku) stanowisk położonych poza
Karpatami, na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej,
będącej niegdyś głównym obszarem lęgowym w Polsce.
Postępujący regres gatunku w regionie polskich Karpat
dowodzi, że czynniki limitujące, jakkolwiek dotychczas
niezidentyfikowane w sposób zadowalający, również
obecnie oddziałują na populację nagórnika.
Brakuje wiarygodnych wyników badań wskazujących
czynniki powodujące spadek liczebności nagórnika w polskiej części Karpat. Poniżej wymieniono kilka głównych,
rzeczywistych i potencjalnych zagrożeń tego gatunku.

Peryferyjne położenie populacji
W Europie nagórnik zasiedla przede wszystkim południową cześć kontynentu, natomiast stanowiska w środkowej
Europie, szczególnie te położone w polskiej części Karpat,
wyznaczają północną granicę jego zasięgu na kontynencie. Uważa się, że takie peryferyjnie położone populacje
charakteryzują się zwykle niskim zagęszczeniem i są bardziej narażone na ekstynkcję (Guo i in. 2005). Możliwe,
że populacja karpacka funkcjonuje w systemie metapopulacyjnym i jest zasilana osobnikami z silniejszych populacji źródłowych z południa Europy (Profus 2001b), co
sugerowano w przypadku taksonów wysokogórskich zasiedlających Karpaty (Głowaciński 2006). Czynniki naturalne wynikające z położenia na skraju zasięgu mogą być
głównym powodem tego, że polska populacja nagórnika
od wielu dziesięcioleci pozostaje skrajnie nieliczna.

Niedostatek odpowiednich biotopów
Występowanie nagórnika w polskiej części Karpat limitowane jest dostępnością dogodnych siedlisk lęgowych,
które są rozmieszczone punktowo w kilku regionach.
Dodatkowo biotopy te zajmują stosunkowo niewielką
powierzchnię. Ich położenie w granicach parków narodowych i rezerwatów przyrody pozwala jednak mieć nadzieję na ich zachowanie w dobrym stanie i na niezmniejszonym obszarze, choć w niektórych regionach Karpat
podlegają one negatywnym przemianom sukcesyjnym
(Ciach, Kowalski 2012). Jednocześnie zmniejszenie powierzchni odpowiednich siedlisk (zarówno na lęgowi-

skach, jak i na obszarach zimowania) jest uważane za jedną z głównych przyczyn regresu populacji europejskiej
(BirdLife International 2015). Należy też pamiętać, że
nagórnik, jako ptak wyraźnie związany z wysokogórskimi biotopami skalnymi, znajduje się też w grupie taksonów najsilniej zagrożonych zmniejszeniem powierzchni
odpowiednich siedlisk wskutek procesów powodujących
zmiany zasięgu pięter roślinnych w górach (Sekercioglu
i in. 2008; Chamberlain i in. 2013).

Niepokojenie ptaków na lęgowiskach
Nagórnik jest gatunkiem płochliwym, stroniącym od ludzi i wrażliwym na niepokojenie w miejscach gniazdowania (Cramp 1998, Głowaciński 2006), dlatego penetrowanie przez człowieka jego stanowisk w okresie lęgowym
może stanowić spore zagrożenie. Jest to tym bardziej
istotne, że nagórnik jest gatunkiem skrajnie nielicznym,
a wiele potencjalnych miejsc lęgowych to rejony popularne wśród turystów górskich i wspinaczy skałkowych.

Drapieżnictwo
W przypadku tak skrajnie nielicznego gatunku jak nagórnik, potencjalnym zagrożeniem może być drapieżnictwo ze strony sokoła wędrownego, który w Karpatach
zakłada gniazda w podobnych co nagórnik biotopach.
Ponadto, występowanie u nagórnika złożonych lotów
tokowych (Koffan, Farkas 1956) czyni go narażonym na
ataki powietrznego drapieżnika. Wydaje się więc, że aktualna ekspansja sokoła wędrownego w Tatrach (w tym
obecność m.in. na Filipczańskiej Skałce) i niedawna restytucja w Pieninach mogą potencjalnie ograniczać zasiedlenie przez nagórnika jego dawnych stanowisk w tych
pasmach górskich.

Polowania na trasach wędrówek
Polowania na ptaki wędrowne odbywające się w krajach
basenu Morza Śródziemnego mogą zagrażać nagórnikowi,
gdyż również ten gatunek jest tam przedmiotem nielegalnego pozyskiwania (Profus 2001b).

tego gatunku jako stałego składnika krajowej awifauny
lęgowej. Dlatego też zaproponowane poniżej działania
należy potraktować jedynie jako podstawę zapewniającą
nagórnikowi ogólne warunki do odbycia lęgów, jednak
niegwarantującą odtworzenia jego lęgowej populacji na
obszarze polskich Karpat.

Cel I. Zapewnienie dostępności odpowiednich siedlisk lęgowych
Działanie I.1. Określenie stanu siedliska w historycznych miejscach gniazdowania nagórnika w polskich Karpatach i wdrożenie ich długoterminowego monitoringu
pod kątem przydatności dla gatunku.
Działanie I.2. W razie stwierdzenia niekorzystnych zjawisk (np. zarastania odsłoniętych zboczy przez krzewy
i drzewa) w miejscach dawnego gniazdowania nagórnika
– wdrożenie działań ochrony czynnej,  hamujących procesy sukcesji.

Cel II. Zmniejszenie antropopresji i zapewnienie ptakom spokoju w miejscach gniazdowania
Działanie II.1. Ograniczenie i kontrolowanie poziomu
presji turystów i/lub wspinaczy w miejscach historycznych lęgów nagórnika.
Działanie II.2. W razie stwierdzenia obecności ptaków
w siedliskach potencjalnie nadających się do gniazdowania zabezpieczenie ptaków przed niepokojeniem, np. poprzez czasowe wyłączenie rejonu z ruchu turystycznego
(w tym wspinaczkowego).

Cel III. Ograniczenie śmiertelności ptaków, powodowanej przez polowania na trasach wędrówek
Działanie III.1. Prowadzenie kampanii zmierzających
do zaprzestania pozyskiwania dzikich ptaków wędrownych w krajach basenu Morza Śródziemnego oraz monitorowanie i przeciwdziałanie nielegalnym polowaniom
i odłowom.

4. Metody ochrony
Ponieważ nie są znane przyczyny zaniku polskiej, w tym
i karpackiej populacji nagórnika, i nie wiadomo jaką rolę
odgrywają w tym procesie czynniki naturalne, a jaki jest
wpływ działalności człowieka, trudno podać propozycje
praktycznych działań, które gwarantowałyby zachowanie
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Rozdział 7.37

Drozd obrożny
Turdus torquatus
Michał Ciach

1. Występowanie
Rozmieszczenie
Drozd obrożny Turdus torquatus Linnaeus, 1758 występuje w zachodniej Palearktyce w trzech izolowanych
geograficznie strefach, tworząc odrębne podgatunki.
Podgatunek północny T. t. torquatus występuje na Wyspach Brytyjskich oraz na Półwyspie Skandynawskim.
Podgatunek T. t. alpestris występuje w Pirenejach, Masywie Centralnym, Alpach, Karpatach oraz na Półwyspie
Apenińskim, natomiast T. t. amicorum w Azji Mniejszej
(Cramp 1998). W środkowej Europie gatunek zasiedla
praktycznie cały łańcuch Karpat – od wschodnich Czech
po południową Rumunię (Hagemeijer, Blair 1997; BirdLife International 2015). Na Słowacji występuje w średnich
i wyższych partiach Karpat w środkowej i północno-zachodniej części kraju, a izolowane stanowiska, oddzielone dysjunkcją w najniższej części łuku Karpat, znajdują
się także w północno-wschodniej Słowacji (Danko i in.
2002). Populacja drozda obrożnego na Słowacji w końcu
XX wieku była szacowana na 3000–5000 par lęgowych
(Danko i in. 2002), a obecne dane wskazują na występowanie w tym kraju 2500–5000 par (BirdLife International 2015). We wschodniej części łańcucha Karpat gatunek występuje w paśmie Karpat Ukraińskich (Bokotey
i in. 2010), a szeroki zasięg tego gatunku sięga do Karpat
Południowych w Rumunii (Hagemeijer, Blair 1997). Liczebność populacji zasiedlającej Ukrainę jest szacowana
na 4500–8000 par, natomiast populacja w Rumunii liczy
aż 80 000–120 000 par (BirdLife International 2015).
W Polsce występują dwa podgatunki drozda obrożnego
(Tomiałojć, Stawarczyk 2003) – podgatunek nominatywny T. t. torquatus, gniazdujący w północnej Europie,
rzadko zalatujący do naszego kraju w okresie migracji,
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oraz podgatunek alpejski T. t. alpestris, gniazdujący w górach środkowej Europy, w tym w Karpatach i Sudetach
(Karkonosze, Góry Izerskie, Masyw Śnieżnika). Gatunek
ten w Karpatach jest nieliczny, lokalnie średnio liczny,
natomiast w Sudetach występuje bardzo nielicznie (Tomiałojć, Stawarczyk 2003; Dyrcz, Mielczarek 2007a).
Drozd obrożny należy w polskich Karpatach do gatunków słabo rozpowszechnionych – w ramach projektu
PK stwierdzono go ogółem na 28% pól siatki 10×10 km
(N=253, Ryc. 7.37.1). W skali siedlisk leśnych stwierdzono go na 27% losowo wybranych powierzchni 2×2 km
o wysokiej lesistości (N=260; Tab. 7.37.1). Występowanie
tego gatunku jest silnie determinowane obecnością borów, dominujących w zachodniej części regionu, w szczególności wysokogórskich borów świerkowych i borów
jodłowo-świerkowych. Natomiast we wschodniej części
Karpat drozd obrożny zasiedla również górskie lasy liściaste i lasy mieszane. W związku z preferowaniem specyficznych siedlisk jego frekwencja w poszczególnych
makroregionach jest względnie niska, natomiast stosunkowo wysokie rozpowszechnienie gatunek ten osiąga
w najwyższych partiach pasm beskidzkich. W górach zasiedla 36% losowo wybranych powierzchni 2×2 km, natomiast w paśmie pogórzy nie stwierdzono go na żadnej
z losowo wybranych powierzchni (Tab. 7.37.1). Drozd
obrożny jest szeroko rozpowszechniony w Tatrach,
gdzie stwierdzono go na wszystkich losowo wybranych
powierzchniach leśnych. W Obniżeniu Orawsko-Podhalańskim oraz w Beskidach Lesistych drozda obrożnego stwierdzono na ok. połowie zbadanych pól, nieco
rzadziej w Beskidach Zachodnich, natomiast frekwencja
na powierzchniach w Beskidach Środkowych wyniosła
jedynie 24% (Tab. 7.37.1).
Gatunek ten występuje w polskich Karpatach w szerokim przedziale wysokości, między 600 a 1700  m n.p.m.,
choć do wyraźnego wzrostu zagęszczenia dochodzi

w strefie wysokości 1100–1300  m n.p.m. (Ciach, Mrowiec 2013). Dane projektu PK potwierdzają, że stwierdzenia drozda obrożnego pochodzą z obszarów położonych na wysokościach 500–1500  m n.p.m., przy czym
zauważalny jest wzrost częstości obserwacji w strefie
1000–1300  m n.p.m. (Ryc. 7.37.3). Najniżej gatunek ten
stwierdzono aktualnie w Beskidzie Niskim na wysokości 385  m n.p.m. (dane projektu PK), natomiast najwyżej
w Tatrach Zachodnich – 1930  m n.p.m. (Ciach M. – dane
niepubl.). Zasięg występowania w polskiej części Karpat
na podstawie danych projektu PK oszacowany został na
10 400 km2, natomiast obszar zajmowany to 2640 km2.
Drozd obrożny jest gatunkiem wędrownym, odlatującym na okres zimowy na tereny zlokalizowane w basenie Morza Śródziemnego. Obszar zimowisk gatunku rozciąga się od południowej Hiszpanii po północną Afrykę,
zwłaszcza góry Atlas (Cramp 1998). Stosunkowo dobrze
rozpoznane są wędrówki populacji zasiedlających Wyspy
Brytyjskie oraz północną Europę, które zimują w południowej Hiszpanii oraz północno-zachodniej Afryce
(Burfield 2002). Natomiast obszary zimowisk ptaków pochodzących z populacji środkowoeuropejskiej, zwłaszcza
zasiedlającej Karpaty, nie są dokładnie rozpoznane. Pod-

czas okresu polęgowego gatunek ten przebywa prawdopodobnie w siedliskach lęgowych. Rozmieszczenie
w okresie polęgowym jest więc przypuszczalnie zbliżone
do rozmieszczenia populacji lęgowej.

Liczebność
Dane projektu PK wskazują, że drozd obrożny jest gatunkiem średnio licznym w polskiej części Karpat. Regionalną populację oszacowano na 4560 (3070–6460) par
lęgowych. Największa liczba stanowisk drozda obrożnego znajduje się w Beskidach Lesistych, Beskidach
Zachodnich oraz w Tatrach. W pozostałych makroregionach – Obniżeniu Tatrzańsko-Podhalańskim i Beskidach Środkowych – liczebność jest wyraźnie mniejsza.
Gatunek nie występuje na pogórzach – nie odnotowano
go zarówno na Pogórzu Środkowobeskidzkim, jak i na
Pogórzu Zachodniobeskidzkim (Tab. 7.37.1). Szacunek
liczebności populacji karpackiej wskazuje na kluczową
rolę tego obszaru w zachowaniu populacji drozda obrożnego w Polsce.
Starsze dane wskazywały na gniazdowanie w Karpatach aż 6000–8000 par drozda obrożnego (Walasz,

Drozd obrożny Turdus torquatus (fot. Mateusz Matysiak)
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Mielczarek 1992), co wydaje się jednak wartością zawyżoną i niemającą silnego oparcia w danych, jakimi wówczas
dysponowano. W Tatrach liczebność gatunku była szacowana na 1000–2000 par (Głowaciński, Profus 1992), choć
ocena ta, opierająca się na ekstrapolacji liczebności uzyskanej na kilku niewielkich powierzchniach próbnych,
to zapewne również była zbyt wysoka. Dokładniejsze
i bardziej aktualne dane na temat liczebności drozda obrożnego pochodzą z kilku mezoregionów i w większości
dotyczą one jedynie fragmentów pasm, głównie rezerwatów, parków narodowych lub ostoi ptaków IBA. Dodatkowo w przeważającej mierze są to eksperckie szacunki liczebności, a nie wyniki inwentaryzacji. Liczebność
w wybranych pasmach Karpat oceniono na 250–300 par
w Beskidzie Żywieckim z Pasmem Babiogórskim (Ciach
2009a; 2009b; 2010a), 80–100 par w Beskidzie Niskim

(Stój 2010), 30–50 par w Gorcach (Armatys 2010) oraz
40–50 par w Beskidzie Wyspowym (Kajtoch 2011).
Krajowa populacja drozda obrożnego, niedawno
oceniana na 1000–3000 par lęgowych (Chylarecki, Sikora 2007), teraz szacowana jest na zbliżonym poziomie
1600–3600 par (Chodkiewicz i in. 2015). Zsumowana liczebność drozda obrożnego z karpackich ostoi IBA daje
zbieżną ocenę i wskazuje, że w polskich Karpatach może
gniazdować obecnie 1500–2500 par (Wilk i in. 2010). Dla
porównania populacja zasiedlająca Słowację (powierzchnia 49 000 km2, przeważający udział gór) jest oceniana na
2500–5000 par (BirdLife International 2015). Uzyskana
aktualnie ocena liczebności populacji karpackiej przekracza zatem blisko dwukrotnie wcześniejsze szacunki
wielkości populacji krajowej. Aktualną ocenę liczebności
karpackiej populacji drozda obrożnego uzyskaną w ra-

Ryc. 7.37.1. Rozmieszczenie drozda obrożnego w okresie lęgowym (lata 2000–2015), w siatce kwadratów 10×10 km.
Fig. 7.37.1. Breeding distribution of the Ring Ouzel (years 2000–2015) in a grid of 10×10 km squares.

Ryc. 7.37.2. Prognozowane zagęszczenie populacji lęgowej drozda obrożnego.
Fig. 7.37.2. Predicted breeding population density of the Ring Ouzel.
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Tab. 7.37.1. Liczba zinwentaryzowanych powierzchni 2×2 km (N) i parametry populacji drozda obrożnego w polskiej części Karpat. R – rozpowszechnienie – procent powierzchni, na których stwierdzono gatunek. Zagęszczenie i liczebność populacji w poszczególnych makroregionach i w całym regionie – wartość szacowana z dolną (DPU) i górną (GPU) granicą 95-procentowego przedziału ufności. Zagęszczenia
podano na powierzchnię leśną.
Table 7.37.1. Number of 2×2 km census plots (N) and parameters of the Ring Ouzel’s population in the Polish Carpathians. R – occupancy – percentage of plots in which the species was observed. Density (2) and population numbers (3) in each of the macroregions (1) and in the whole region (5)
– an estimate (4) with the lower (DPU) and upper (GPU) 95% confidence interval limit. The densities are per forest area.
Zagęszczenie [par/km2] (2)
Region (1)

N

R [%]

Wartość
szacowana (4)

Liczebność [par] (3)

DPU

GPU

Wartość
szacowana (4)

DPU

GPU

Beskidy Lesiste

51

45

1,0

0,4

1,7

1540

680

2780

Beskidy Środkowe

29

24

0,2

0

0,3

180

30

390

Beskidy Zachodnie

101

32

0,5

0,2

0,8

1130

530

1950

Łańcuch Tatrzański

4

100

15,9

8,5

25,1

1060

570

1680

Obniżenie Orawsko-Podhalańskie

8

50

1,6

0,4

3,1

340

90

650

Pogórze Środkowobeskidzkie

53

0

0

0

0

0

0

0

Pogórze Zachodniobeskidzkie

14

0

0

0

0

0

0

0

260

27

0,6

0,4

0,9

4560

3070

6460

polska część Karpat (5)

mach projektu PK należy traktować z ostrożnością. Mimo
braku precyzyjnych danych porównawczych należy przypuszczać, że jest ona prawdopodobnie przeszacowana,
a rzeczywista liczebność gatunku oscyluje raczej w dolnych granicach uzyskanego przedziału. Szerokie zakresy
liczebności uzyskane dla poszczególnych makroregionów
(Tab. 7.37.1) wskazują na znaczną niepewność oszacowania i potwierdzają przypuszczenie, że lokalne populacje
mogą być stosunkowo nieliczne. Przesłanką wskazującą
na przeszacowanie liczebności jest brak gatunku lub jego
jedynie rzadkie występowanie na obszarach monitorowanych lub inwentaryzowanych na przestrzeni ostatnich
lat. Na terenie Kotliny Orawsko-Nowotarskiej nie wykazano gniazdowania gatunku (Cierlik G. – dane niepubl.),
a w Beskidzie Niskim drozd obrożny jest gatunkiem
rzadko obserwowanym (Cierlik G., Nowak D. – dane
niepubl.). Ponadto dane z Beskidu Wyspowego i Beskidu Żywieckiego wskazują, że rzeczywiste rozmieszczenie
gatunku ma charakter silnie wyspowy, gdyż zasiedlane są
jedynie najwyższe partie gór, gdzie obecne są preferowane siedliska (Kajtoch 2011; Ciach, Mrowiec 2013).

Zagęszczenie
Wyniki projektu PK wskazują, że średnie zagęszczenie
drozda obrożnego w skali całego regionu polskiej części
Karpat wynosi 0,6 (0,4–0,9) pary/km2 powierzchni zalesionej. Największe zagęszczenie gatunek osiąga w Ta-

trach. Wyraźnie niższe wartości odnotowano w Obniżeniu Tatrzańsko-Podhalańskim, w Beskidach Lesistych
oraz w Beskidach Zachodnich. Najniższe zagęszczenie
stwierdzono natomiast w Beskidach Środkowych (Tab.
7.37.1). Modelowanie predyktywnego występowania
drozda obrożnego w Karpatach wykonane na bazie danych projektu PK potwierdza dotychczasową wiedzę na
temat rozmieszczenia tego gatunku. Drozd obrożny najliczniej ma występować w wyższych partiach gór (szczególnie powyżej 1000  m n.p.m.), a obszary o najwyższym
prawdopodobieństwie jego występowania obejmują Tatry
i Beskid Żywiecki (szczególnie Pasmo Babiogórskie i Pasmo Policy, a także masyw Pilska), a w dalszej kolejności
Beskid Śląski, Gorce i Bieszczady. W pozostałych częściach Karpat gatunek ten występuje w znacznie niższych
zagęszczeniach, w tym w niższych położeniach, szczególnie na pogórzach, ma występować wyspowo i nielicznie
(Ryc. 7.37.2). Niskie zagęszczenie predyktywne w Beskidzie Niskim, Beskidzie Sądeckim oraz w Górach Sanocko-Turczańskich wskazuje, że licznie występujące tam
drzewostany jodłowe nie oferują obecnie siedlisk sprzyjających występowaniu gatunku.
Zróżnicowanie zagęszczeń drozda obrożnego jest
głównie zależne od obecności specyficznych pięter roślino-klimatycznych (Ciach, Mrowiec 2013). Zagęszczenia
gatunku na badanych w polskich Karpatach powierzchniach próbnych wahały się w granicach 0,3–4,9 pary/
10  ha (Głowaciński 1991; Ślizowski 1991; Głowaciński,
Profus 1992; Kajtoch 2011). Jednak wyniki te dotyczą
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Drozd obrożny w polskich Karpatach preferuje dojrzałe drzewostany świerkowe, zasobne w stojące, martwe drzewa, ze słabo wykształconym podszytem, położone w bliskim sąsiedztwie terenów otwartych, gdzie gatunek ten żeruje (fot. Michał Ciach)

siedlisk optymalnych, gdzie zagęszczenie jest relatywnie
wysokie, gdyż gatunek może gniazdować w skupiskach
lub półkolonijnie. Ponadto wysokie wartości zagęszczeń
mogą wynikać także z ich obliczania dla małych powierzchni próbnych. Rozkład wartości uzyskanych na
powierzchniach próbnych w Karpatach i Sudetach wskazuje, że najwyższe zagęszczenie gatunek osiąga w strefie
wysokości 900–1500  m n.p.m., gdzie przekracza ono
0,5 pary/10  ha, a w siedliskach optymalnych, w strefie
wysokości 1100–1300  m n.p.m., dochodzi do 1 pary/
10  ha (Ciach, Mrowiec 2013). Zagęszczenie drozda
obrożnego w Karkonoszach wynosi 0,19–0,22 pary/
10  ha, a lokalnie, zapewne w siedliskach optymalnych,
może osiągać nawet 2,03 pary/10  ha (Flousek i in. 2015).
Drozd obrożny występuje niemal wyłącznie powyżej
600  m n.p.m. i jedynie wyjątkowo może być spotykany
poniżej tej wysokości, gdzie jego zagęszczenie jest bardzo
niskie (Walasz, Mielczarek 1992; Hordowski 1999; Kajtoch 2011). Zagęszczenia gatunku w skali krajobrazowej
Beskidu Wyspowego oraz Beskidu Żywieckiego (Beskidy
Zachodnie) są stosunkowo niskie i wynoszą 0,01–0,07
pary/10  ha (Kajtoch 2011; Ciach, Mrowiec 2013). Wartości te są zbliżone do wyników uzyskanych w ramach
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projektu PK dla tego makroregionu (Tab. 7.37.1), lecz
dotyczą obszarów o przeciętnie wyższej jakości siedlisk
drozda obrożnego niż średnia regionalna. Może to zatem
potwierdzać przypuszczenia, że oszacowania zagęszczenia uzyskane w ramach projektu PK na poziomie niektórych makroregionów mogą być nieco zawyżone.

Trend populacji
Z uwagi na brak wieloletnich badań nad liczebnością i rozmieszczeniem drozda obrożnego niemożliwe jest określenie trendu liczebności i rozpowszechnienia. Nieliczne
prace historyczne nie przedstawiają danych ilościowych,
uniemożliwiając określenie zmian liczebności (Ferens
1950; Bocheński 1960; Głowaciński 1969). Według Tomiałojcia i Stawarczyka (2003) populacja karpacka jest
stabilna, choć Dyrcz i Mielczarek (2007a) wskazują na
spadek liczebności w Bieszczadach, jednak bez powołania
się na konkretne dane. Dawne, wysokie szacunki liczebności w Karpatach (Walasz, Mielczarek 1992) budzą wątpliwości. Aktualne, nieco szersze rozmieszczenie stanowisk
drozda obrożnego w Beskidzie Wyspowym (Kajtoch 2011)
może być artefaktem związanym z uprzednio niepełnym

stopniem zbadania terenu. W Sudetach zasięg drozda
obrożnego uległ redukcji, gdyż gatunek ten ustąpił z gór:
Izerskich, Sowich, Stołowych i Orlickich, a jego gniazdowanie w Górach Bialskich i w Masywie Śnieżnika jest
niepewne (Tomiałojć, Stawarczyk 2003; Dyrcz, Mielczarek
2007a). Natomiast w Karkonoszach notowany jest stały
wzrost liczebności gatunku (Flousek i in. 2015). Obecna
ocena liczebności karpackiej populacji drozda obrożnego
z uwagi na jej możliwe przeszacowanie nie może być traktowana jako oznaka wzrostu liczebności gatunku. Ogólny
obraz rozmieszczenia drozda obrożnego w ciągu ostatnich
30 lat nie zmienił się istotnie w regionie polskich Karpat
(Walasz, Mielczarek 1992; dane projektu PK).

Ocena stanu rozpoznania
Dawne dane na temat karpackiej populacji drozda obrożnego są ogólnikowe i ograniczają się do informacji o rozmieszczeniu i zasięgu występowania (Walasz, Mielczarek
1992; Tomiałojć, Stawarczyk 2003), a także szacunków liczebności, które w przeważającej mierze nie są wynikami
szczegółowych inwentaryzacji. Brak wieloletnich badań
uniemożliwia określenie trendów liczebności i rozpowszechnienia. Rozpoznanie trendu populacji należy więc
uznać za niewystarczające. Obecne rozpoznanie rozmieszczenia i wielkości populacji drozda obrożnego w polskich
Karpatach można uznać za dobre. Drozd obrożny jest gatunkiem, którego biologia i ekologia, zwłaszcza w Europie
Środkowej, są poznane stosunkowo słabo. Biologia lęgowa,
przeżywalność, migracje, skład pokarmu, wielkość i użytkowanie rewiru, interakcje wewnątrz- i międzygatunkowe pozostają bardzo słabo rozpoznane. Ponadto, wiedza
na temat preferencji siedliskowych oraz biologii lęgowej
w dużej części opiera się na wynikach badań z innych
części zasięgu gatunku (ale patrz: Ciach, Mrowiec 2013)
i może być trudna do przełożenia na warunki środkowej
Europy. Nieznane są przewidywania w zakresie trwałości
populacji karpackiej w świetle prognozowanych zmian
klimatycznych i związanego z nimi regresu świerka w karpackich lasach. Trudny do przewidzenia jest także długoterminowy wpływ na populację gatunku zmian, jakie dokonują się w gospodarce leśnej i rolnej oraz w turystyce.

2. Wybiórczość siedliskowa
Drozd obrożny zasiedla szerokie spektrum środowisk od
lasów łęgowych, poprzez lite buczyny, lasy mieszane złożone z buka zwyczajnego, jodły pospolitej oraz świerka

pospolitego, aż po górnoreglowe lite świerczyny, strefę
przejściową przy górnej granicy lasu i piętro kosodrzewiny oraz wysokogórskie łąki z kępami kosodrzewiny i olszy zielonej (patrz Ciach, Mrowiec 2013). Jednak w warunkach polskich Karpat gatunek ten gniazduje przede
wszystkim w górnoreglowych borach świerkowych,
a mniej licznie także w dolnoreglowych borach mieszanych i jodłowych, dolnoreglowych lasach jodłowo-bukowych ze znaczącym udziałem jodły bądź świerka. Drozd
obrożny preferuje drzewostany naturalne o zróżnicowanej strukturze wiekowej i przestrzennej. W lasach gospodarczych gatunek ten występuje w starszych partiach
drzewostanów lub w mozaice płatów lasów o różnym
wieku i składzie gatunkowym (np. starodrzew w otoczeniu młodników) (Ciach, Mrowiec 2013; Ciach, Kajtoch
2013). Jego występowanie na obszarach górskich jest
również uzależnione od położenia terenu nad poziomem
morza, co jest powiązane z obecnością specyficznych
pięter roślinno-klimatycznych (Ciach, Mrowiec 2013).
Populacje alpejskie występują w szerokiej strefie od regla dolnego aż do podnóża piętra turni, preferując strefę
przejściową przy górnej granicy lasu (von dem Bussche
i in. 2008). W górach Europy Środkowej optymalne siedliska drozda obrożnego leżą w nieco niższych piętrach
roślinno-klimatycznych niż w Alpach i obejmują głównie
lasy górnej części regla dolnego (tzw. regiel środkowy),
z dominacją jodły oraz domieszką świerka, oraz regla górnego, z dominującym świerkiem (Ciach, Mrowiec 2013).
Terytoria drozda obrożnego zawierają w swoich granicach ok. 80% lasów, a pozostałą część stanowią siedliska
otwarte lub półotwarte: górskie murawy i borówczyska
na polanach i  halach, zręby, skały, gołoborza i głazowiska, źródliska i młaki, torfowiska (Ciach, Mrowiec 2013).
Udział w terytoriach terenów otwartych bądź półotwartych, które są wykorzystywane jako żerowiska, zmienia
się w zakresie od 0 do 41%, co wskazuje, że gatunek ten
może zasiedlać mozaikę terenów otwartych z niewielkimi płatami lasów. Również inne badania potwierdzają, że
obecność terenów otwartych i związanego z nimi ekotonu z lasem, a także obecność lasów o luźnym zwarciu, silnie determinuje występowanie drozda obrożnego (Marisova, Vladyshevsky 1961; Hudec 1983; Danko i in. 2002;
Buchanan i in. 2003; von dem Bussche i in. 2008; Sim i in.
2007). Brytyjskie populacje drozda obrożnego związane
są niemal wyłącznie z siedliskami otwartymi i półotwartymi – wrzosowiskami, torfowiskami i łąkami, czasem
luźno porośniętymi krzewami (Buchanan i in. 2003; Sim
i in. 2007). Drozd obrożny unika zwartych, plantacyjnych lasów, żyznych łąk oraz zabudowy (Buchanan i in.
2003; von dem Bussche i in. 2008; Ciach, Mrowiec 2013),
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Ryc. 7.37.3. Rozmieszczenie wysokościowe drozda obrożnego: (1)
– procentowy udział punktów obserwacyjnych zasiedlonych przez
gatunek (słupki); (2) – liczba skontrolowanych punktów obserwacyjnych (punkty).
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Fig. 7.37.3. Altitudinal distribution of the Ring Ouzel: (1) – percentage
of survey points occupied by the species; (2) – number of observation
points (dots); (3) – altitude (mamsl).

glowych borach świerkowych Tatr, Beskidu Żywieckiego i Gorców (Ryc. 7.37.2). Gatunek ten występuje także
w niżej położnych lasach iglastych, choć zagęszczenia są
tutaj zdecydowanie niższe. Drozd obrożny wyraźnie unika niewielkich powierzchniowo lasów liściastych w postaci wysp, które dominują w pasie pogórzy omijanym
przez ten gatunek, zasiedla natomiast duże kompleksy
liściaste, np. w Beskidach Lesistych, gdzie prawdopodobnie związany jest z niewielkimi płatami lasów iglastych.
Licznie występuje na stokach o ekspozycji południowej
i wschodniej (Ryc. 7.37.4, 7.37.5). Wyniki analizy siedliskowej wykonanej na poziomie punktów obserwacyjnych
wykazały, że występowanie drozda obrożnego w polskiej części Karpat było pozytywnie zależne od liczby
stojących martwych drzew o dużych rozmiarach (średnica >50 cm) (Ryc. 7.37.6a; Zał. 4). Zależność ta może
być jednak artefaktem wynikającym ze zróżnicowania
przestrzennego wielkości zasobów martwego drewna.
W siedliskach preferowanych przez drozda obrożnego,
a więc drzewostanach położonych na dużych wysokościach, wpływ gospodarki leśnej jest nieco ograniczony
ze względu na mniejszą dostępność terenu, co skutkuje
wyższą frekwencją martwych drzew. Z drugiej jednak
strony obecność martwego drewna ma duże znaczenie
w kształtowaniu zróżnicowania mikrosiedliskowego lasu
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Ryc. 7.37.4. Ważność najistotniejszych zmiennych środowiskowych
w modelu opisującym przestrzenne zróżnicowanie zagęszczenia
populacji drozda obrożnego na poziomie krajobrazowym.
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co wskazuje na niekorzystne oddziaływanie silnych, antropogenicznych przekształceń środowiska w warunkach
górskich.
Analiza wymagań siedliskowych wykonana na podstawie danych projektu PK na poziomie krajobrazowym
wykazała, że głównymi czynnikami determinującymi
występowanie drozda obrożnego w polskich Karpatach
jest wysokość n.p.m. i związana z nią deniwelacja terenu,
a także udział lasów iglastych na powierzchni – gatunek
ten preferuje wielkopowierzchniowe lasy szpilkowe zlokalizowane powyżej 1000  m n.p.m. (Ryc. 7.37.4, 7.37.5).
Na mapie prognozowanych zagęszczeń znajduje to odzwierciedlenie w wysokich zagęszczeniach w górnore-
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Fig. 7.37.4. Importance of the most significant environmental variables in a model describing the spatial variation of the Ring Ouzel’s
population density at a landscape level; (1) – decrease of the model fit.

400

0

200

600
lasy.igl.k

100

200
ekspozycja

Ryc. 7.37.5. Przebieg zależności zagęszczenia populacji drozda
obrożnego od najistotniejszych zmiennych środowiskowych na
poziomie krajobrazowym.
Fig. 7.37.5. Relationship between the Ring Ouzel’s population density
and the most significant environmental variables at a landscape level.
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Ryc. 7.37.6. Zmienne siedliskowe istotnie wyjaśniające występowanie drozda obrożnego na poziomie punktu obserwacyjnego.
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Fig. 7.37.6. Significant environmental predictors of the Ring Ouzel’s occurrence at an observation point. Relationship between the probability
of occurrence (2) and following factors: a – number of standing, dead
trees (1), relationship presented for coniferous forests; b – type of the
forest (1) – from left: coniferous, mixed, decidous; c – presence and density of understorey (1). Points – mean, whiskers – standard error.
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i prowadzi do wzrostu różnorodności gatunkowej roślin
i zwierząt (Stokland i in. 2012), z czego z kolei korzystać
może drozd obrożny poprzez bogatsze zasoby pokarmowe. Jednocześnie gatunek ten jest silnie uzależniony od
typu lasu – występował najczęściej w lasach iglastych,
natomiast lasy liściaste a nawet mieszane były zdecydowanie mniej preferowane (Ryc. 7.37.6b). Wynik ten potwierdza dużą zależność drozda obrożnego od obecności
drzewostanów szpilkowych (von dem Bussche i in. 2008;
Ciach, Mrowiec 2013). Prawdopodobieństwo występowania gatunku było również wyraźnie wyższe w lasach
bez podszytu, natomiast w drzewostanach, gdzie podszyt
był gęsty lub nawet luźny, było ono zdecydowanie niższe
(Ryc. 7.37.6c). Potwierdza to wcześniejsze doniesienia
o unikaniu przez drozda obrożnego drzewostanów o sil-

nym zwarciu (von dem Bussche i in. 2008; Sim i in. 2007).
Analiza pozostałych zmiennych, takich jak obecność
cieków wodnych, zabudowań lub obszarów otwartych,
wykazała, że nie wpływały one istotnie na występowanie
tego gatunku w skali polskich Karpat (Zał. 4).
Przeciętna wielkość terytorium drozda obrożnego
nie jest dokładnie znana, ale przypuszczalnie zajmuje ono ok. 5  ha (Cramp 1998). Na podstawie wiedzy
o zagęszczeniach gatunku na powierzchniach próbnych
można przypuszczać, że w siedliskach optymalnych
jeden rewir drozda obrożnego obejmuje przeciętnie
5–20  ha terenu, a lokalnie, w efekcie gniazdowania półkolonijnego, może obejmować nawet 2  ha (Ciach, Kajtoch 2013). W skład terytoriów wchodzą polany,  hale,
skały, głazowiska, źródliska, torfowiska, zręby, które są
wykorzystywane głównie jako żerowiska (Cramp 1998,
Ciach, Kajtoch 2013).
W okresie polęgowym gatunek ten występuje w siedliskach lęgowych. W trakcie migracji lub na początku
okresu lęgowego ptaki mogą być widywane w grupach,
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zwykle w miejscach dogodnych do żerowania, zlokalizowanych zwłaszcza na łąkach w górach, na których zalegają płaty topniejącego śniegu (Ciach M. – dane niepubl.).

3. Zagrożenia
Populacja drozda obrożnego zasiedlająca Karpaty nie
jest zagrożona w skali całego regionu. Natomiast lokalnie może dochodzić do spadku liczebności w następstwie
zmian siedliskowych. Aktualnie regresem zagrożone są
szczególnie populacje z Beskidów Żywieckiego i Śląskiego,
gdzie następuje wielkopowierzchniowy rozpad świerczyn
i związana z nim intensywna przebudowa drzewostanów.
Na zanik narażone są również rozproszone stanowiska
gatunku znajdujące się w niższych pasmach beskidzkich
(w Beskidzie Małym, Wyspowym, Sądeckim i Beskidzie
Niskim), gdzie ilość dogodnych siedlisk jest stosunkowo
mała i są one rozproszone. Do głównych, rzeczywistych
i potencjalnych zagrożeń, zidentyfikowanych dla drozda
obrożnego w warunkach polskich Karpat, należą:

Zmiany siedliskowe na terenach otwartych
Zagrożeniem dla drozda obrożnego mogą być zmiany
siedliskowe na terenach otwartych, do jakich dochodzi
w wyniku działalności człowieka (Buchanan i in. 2003;
von dem Bussche i in. 2008; Ciach, Mrowiec 2013). Zalesianie terenów rolniczych oraz sukcesja roślinności leśnej
w efekcie zaniechania użytkowania pasterskiego i łąkarskiego prowadzi do zaniku ważnego elementu siedlisk
gatunku. Zagrożeniem jest także zabudowa terenów
otwartych leżących w wyższych położeniach górskich.
Zabudowa letniskowa w formie rozproszonej, a także budowy tras i wyciągów narciarskich oraz towarzyszącej im
infrastruktury mogą prowadzić do utraty lub degradacji
siedlisk gatunku (Ciach, Kajtoch 2013).

Wielkopowierzchniowe odnowienia i przebudowa
drzewostanów świerkowych
Gospodarka leśna poprzez jednoczesne odnawianie lasu
na znacznych powierzchniach może prowadzić do powstawania jednowiekowych i silnie zwartych drzewostanów, pozbawionych przez długi czas właściwej dla drozda obrożnego luźnej struktury. Dodatkowo preferowanie
w składzie drzewostanu określonych gatunków lasotwórczych, zwłaszcza przebudowa drzewostanów świerkowych
na jodłowe i jodłowo-bukowe, może doprowadzić do
zmniejszenia się w kolejnych dziesięcioleciach powierzch-
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ni odpowiednich dla drozda obrożnego siedlisk. Również
zwiększone udostępnianie (drogi wywozowe) terenów dotychczas zagospodarowanych w stopniu umiarkowanym
może prowadzić do degradacji siedlisk lęgowych.

Zmiany klimatyczne
Drozd obrożny wykazuje spadek liczebności w znacznej
części areału występowania (Burfield, Brooke 2005). Scenariusze długoterminowych zmian liczebności w Alpach
przewidują kurczenie się zasięgu występowania w związku ze zmianami klimatycznymi i podnoszeniem się górnej granicy lasu (von dem Bussche i in. 2008). Również
na Wyspach Brytyjskich zmiany klimatyczne i ich konsekwencje są uważane za jedno z głównych zagrożeń dla
gatunku (Beale i in. 2006). W ich następstwie liczebność
drozda obrożnego spada po ciepłych miesiącach letnich,
którym towarzyszą umiarkowane opady deszczu, a także
w następstwie wystąpienia wysokich opadów deszczu na
obszarach zimowisk w północnej Afryce. W przypadku
populacji karpackiej zmiany klimatyczne, w tym ekstrema w postaci długotrwałych susz, mogą potęgować
postępujący regres świerka. W perspektywie długoterminowej może dojść do zaniku lub silnego zmniejszenia
powierzchni borów wysokogórskich (Theurillat, Guisan
2001; Lenoir i in. 2008).

Niepokojenie ptaków w okresie lęgowym
Drozd obrożny nie wydaje się być silnie zagrożony presją
turystyczną, choć nasilające się, zwłaszcza agresywne, jej
formy (motocykle crossowe, quady) mogą prowadzić do
płoszenia, którego następstwem mogą być straty w lęgach
lub opuszczanie rewirów. Również koncentracja pieszego ruchu turystycznego na szlakach górskich, zwłaszcza
położonych w strefie kosówki oraz na łąkach i polanach
wysokogórskich, może skutkować płoszeniem ptaków.
Zagrożeniem jest ponadto wykonywanie prac leśnych
w okresie lęgowym, mogące prowadzić do strat w lęgach
(Ciach, Kajtoch 2013).

4. Metody ochrony
Stan i perspektywy populacji drozda obrożnego i jego
siedlisk w polskich Karpatach są uzależnione od statusu
danego terenu. Część populacji zasiedlająca tereny chronione, głównie obszary ochrony biernej w parkach narodowych i rezerwatach przyrody, ma długoterminowo
zapewnione dobre warunki siedliskowe. Natomiast stan

części populacji występującej na terenach niepodlegających ochronie jest zróżnicowany i może wymagać podejmowania działań ochronnych. Wskazane jest w szczególności wprowadzanie ochrony biernej w siedliskach
leśnych zajmowanych przez drozda obrożnego. Należy
rozważyć objęcie ochroną bierną wszystkich terenów
położonych powyżej 1000  m n.p.m. Takie rozwiązanie,
uzasadnione również względami ekonomicznymi prowadzonej gospodarki leśnej oraz potrzebami ochrony
gleb i wód w warunkach górskich, zapewniałoby właściwą ochronę zarówno drozda obrożnego, jak i współwystępujących z nim w tych siedliskach głuszca, sóweczki,
włochatki oraz dzięcioła trójpalczastego. Znaczna część
takich terenów jest już chroniona poprzez istniejące formy ochrony – rezerwaty oraz parki narodowe. Jednoczesnym krokiem powinno być radykalne zwiększanie
na nich udziału ochrony biernej w miejsce powszechnej
obecnie ochrony czynnej. Natomiast na terenach administrowanych przez Lasy Państwowe obszary powyżej
wskazanej rzędnej powinny być wyłączane z użytkowania gospodarczego, a w ich miejsce powinny powstawać
gospodarstwa specjalne, a w uzasadnionych przypadkach
rezerwaty.
Główne cele i działania zmierzające do ochrony
drozda obrożnego można sformułować następująco:

Cel I. Zachowanie odpowiedniej powierzchni i jakości
siedlisk zapewniających trwałe występowanie gatunku
Działanie I.1. Ochrona bierna części siedlisk gatunku
– zwłaszcza górnoreglowych borów świerkowych, w tym
promowanie ochrony biernej na obszarach parków narodowych. Realizacja działania m.in. poprzez odpowiednie

zapisy w planach zadań ochronnych i planach urządzenia
lasu, poprzez tworzenie gospodarstw specjalnych. Pozostawianie części drzewostanów do naturalnego rozpadu.
Działanie I.2. Stosowanie rębni złożonych, kształtujących zróżnicowaną strukturę przestrzenną drzewostanów, a także prowadzących do rozluźnienia zwarcia
koron w drzewostanie; pozostawianie biogrup i kęp starodrzewów na zrębach.
Działanie I.3. Pozostawienie bez ingerencji 10% powierzchni lasów użytkowanych gospodarczo, na których
zachodzi naturalna dynamika drzewostanu (rozpad i odnowienie); wyznaczenie sieci i przestrzennego rozmieszczenia obszarów wyłączonych poprzez zapisy w planach
urządzenia lasu i planach ochrony/zadań ochronnych.
Działanie I.4. Zaniechanie prowadzenia prac gospodarczych w okresie lęgowym (kwiecień– lipiec) w miejscach
występowania gatunku.
Działanie I.5. Promowanie świerka w drzewostanie
– zwiększanie udziału świerka w odnowieniach do poziomu wyznaczonego względami siedliskowymi.
Działanie I.6. Promowanie gospodarki pasterskiej i łąkarskiej na obszarach górskich – kontynuacja lub przywracanie ekstensywnego wypasu, prowadzenie koszeń
w okresie pozalęgowym (od sierpnia), promocja produktów regionalnych związanych z gospodarką rolną, powstających w zgodzie z wymogami ochrony przyrody.

Cel II. Poznanie trendu krajowej populacji
Działanie II.1. Wprowadzenie monitoringu karpackiej
populacji drozda obrożnego.
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Ogólna charakterystyka awifauny polskich
Karpat oraz rola regionu w ochronie ptaków
Tomasz Wilk

Bogactwo gatunkowe, status ptaków
w regionie polskich Karpat
W polskiej części Karpat potwierdzono dotychczas występowanie 326 gatunków ptaków (patrz Zał. 1, gdzie
podano ich listę, status występowania w Karpatach oraz
źródła danych), co stanowi 72% wszystkich gatunków
(452) stwierdzonych dotychczas w Polsce (Komisja Faunistyczna 2016). Spośród nich 193 gatunki odnotowano
jako lęgowe, z czego aktualnie 171 jest regularnie lęgowych, 15 gniazduje w regionie wyjątkowo (poniżej 5
udokumentowanych przypadków lęgu, np. mornel, sieweczka obrożna, szablodziób, błotniak zbożowy, uszatka błotna), a w przypadku kolejnych 7 lęgi stwierdzono
dawniej – przed 1985 rokiem (np. orlik grubodzioby, pustułeczka, dzierzba rudogłowa, wieszczek). W przypadku
kolejnych 4 gatunków gniazdowanie w Karpatach jest
możliwe, jednak nie udało się go jak dotąd bezsprzecznie
potwierdzić (orzełek, gadożer, wójcik, świstunka górska).
Pozostałe taksony odnotowane w regionie polskich Karpat to gatunki nielęgowe, ale regularnie (34) lub nieregularnie (41) przelotne/zimujące, lub gatunki, których
pojawy mają charakter mniej lub bardziej incydentalny
(54) – odnotowano poniżej 5 ich stwierdzeń (Zał. 1).

Zmiany awifauny w czasie
Ocena zmian awifauny Karpat polskich w czasie, ze
względu na niedostatek danych, może mieć jedynie charakter ogólny i odnosić się do jakościowych zmian składu gatunkowego ptaków w regionie, w XX i XXI wieku.
Z terenu Karpat w drugiej połowie XX wieku ustąpiło 5
gatunków lęgowych – kania ruda, dzierzba rudogłowa,
nagórnik, droździk, a w ostatnich dekadach dołączyła
do nich dzierzba czarnoczelna. Proces ten jest zgodny
z ogólnokrajowym trendem ich populacji (z wyjątkiem
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kani rudej) i odzwierciedla szersze zmiany demograficzne (Tomiałojć, Stawarczyk 2003; Chodkiewicz i in. 2016).
W przypadku kilku gatunków lęgi w Karpatach miały
charakter efemeryczny (np. mornel, orlik grubodzioby,
pustułeczka, prawdopodobnie również wieszczek) i trudno na podstawie braku gniazdowania w latach bieżących
wysuwać wnioski dotyczące trendu populacji. Nieliczne
gatunki (nurogęś, żuraw, mewa białogłowa, rybitwa białoczelna, żołna, pliszka cytrynowa, podróżniczek) trwale
w ostatnim czasie zasiedliły region polskich Karpat (Kajtoch i in. 2010; Karaska, Cichocki (w druku); Wilk i in.
2009; Wilk i in. 2015; Wilk, Mazgaj 2016; dane własne).
Zajmują one z reguły pojedyncze stanowiska w skali regionu, a wyjątkiem jest nurogęś zasiedlająca obecnie większą
część pasma Karpat polskich (Kajtoch i in. 2010).
Niedostatek danych praktycznie uniemożliwia przeprowadzenie kompleksowej analizy ilościowych zmian
awifauny karpackiej w czasie – długoterminowe dane
opisujące wielkość populacji dostępne są dla niewielu gatunków. Przykładem mogą tu być gatunki zdefiniowane
jako kluczowe w projekcie PK – spośród 37 z nich aż dla
22 (59%) trend populacji określono jako nieznany (Tab.
8.1; por. również Rozdz. 7). W przypadku 6 gatunków
kluczowych (nurogęś, bocian biały, bocian czarny, sóweczka, puszczyk uralski, sokół wędrowny) odnotowano
w ostatnich dekadach wzrost liczebności. Wyraźny spadek liczebności w skali regionu stwierdzono w przypadku
5 gatunków – głuszca, cietrzewia, orlika krzykliwego, nagórnika i pomurnika. Natomiast dla 3 gatunków (jarząbka, orła przedniego i czeczotki) określono ich trend jako
stabilny, a dla alpejskiego podgatunku podróżniczka –
jako fluktuujący (Tab. 8.1). Zarówno gatunki zwiększające, jak i zmniejszające liczebność należą do różnych grup
ekologicznych. Brak klarownych wzorców w tym zakresie jest prawdopodobnie wynikiem tego, że dane o zmianach liczebności dostępne są dla nielicznych gatunków,

co utrudnia uogólnienia i uniemożliwia np. wskazanie
grup taksonomicznych szczególnie istotnie zagrożonych.
W przypadku większości gatunków ocena trendu populacyjnego odzwierciedla szersze zmiany demograficzne,
widoczne w skali całego kraju, związane z ekspansją gatunków (np. nurogęś, sóweczka), zanikaniem w dużej
części zasięgu (np. głuszec, cietrzew, nagórnik) lub być
może odbudową ich populacji po okresie jej wcześniejszego spadku (sokół wędrowny). W niektórych przypadkach obserwowane zmiany być może odzwierciedlają
polepszenie (np. puszczyk uralski) lub pogorszenie (np.
głuszec) lokalnych warunków siedliskowych w regionie
Karpat, choć czynniki stojące za zmianą liczebności tych
gatunków są często słabo rozpoznane. Fragmentaryczne
dane o zmianach liczebności kluczowych gatunków ptaków polskich Karpat wskazują na pilną potrzebę wdrożenia monitoringu populacji ptaków tego regionu, sygnalizowaną także w Rozdz. 9.

Gatunki rzadkie i zagrożone
Wśród aktualnie lęgowych i prawdopodobnie lęgowych
gatunków polskich Karpat odnotowano 2 gatunki zagro-

żone w skali globalnej (kategoria VU – głowienka, turkawka) oraz 2 bliskie zagrożenia (kategoria NT – czajka,
świergotek łąkowy) (IUCN 2016). Dla żadnego z tych
gatunków (być może z wyjątkiem świergotka łąkowego;
Kuczyński, Chylarecki 2012) Karpaty nie stanowią jednak istotnego lęgowiska w skali kraju. Wśród gatunków
lęgowych znajduje się również 8 wymienionych w Europejskiej czerwonej liście ptaków jako zagrożone lub
bliskie zagrożenia (Zał. 1). Jednak Karpaty nie grupują
istotnej części populacji krajowej również w ich przypadku, z wyjątkiem zimorodka (Tab. 8.1) oraz być może
świergotka łąkowego (Kuczyński, Chylarecki 2012). Niewielki udział w karpackiej awifaunie gatunków zagrożonych w skali kontynentu odzwierciedla fakt, że najwięcej
taksonów zagrożonych jest w grupach związanych z siedliskami wodnymi (szczególnie morskimi), podmokłymi oraz otwartymi (BirdLife International 2015), które
w niewielkim stopniu reprezentowane są w Karpatach.
Wśród gatunków lęgowych odnotowano w Karpatach
polskich łącznie 46 wymienionych w załączniku I dyrektywy ptasiej (DP), z czego lęgi 35 mają charakter regularny (Zał. 1). Region zasiedla również 26 gatunków
zagrożonych w skali kraju wg „Polskiej czerwonej księgi

Włochatka Aegolius funereus jest jednym z wielu gatunków ptaków, których długoterminowy trend populacji w polskich Karpatach jest
nieznany. Brak takiej informacji znacznie utrudnia wnioskowanie o stanie populacji gatunku (fot. Grzegorz Leśniewski).
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zwierząt” (Głowaciński 2001), z czego 20 gniazduje regularnie (Zał. 1), a kolejnych 6 sporadycznie. Oznacza
to, że ok. 11% gatunków gniazdujących w Karpatach
jest zagrożonych w skali kraju, co jest wartością zbliżoną
do udziału gatunków zagrożonych w skali całej Europy
(13%; BirdLife International 2015). Należy jednak podkreślić, że ze względu na dynamiczne zmiany w statusie
zagrożenia wielu gatunków ptaków w ostatnich dekadach krajowa lista gatunków zagrożonych z pewnością
powinna zostać zmodyfikowana (patrz np. Chodkiewicz
i in. 2016). Wśród gatunków zagrożonych na poziomie
kraju na szczególną uwagę zasługuje występowanie w regionie Karpat aż 5 gatunków z najwyższymi kategoriami
zagrożenia (CR – krytycznie zagrożony, EN – zagrożony)
– głuszca, cietrzewia, orła przedniego, sokoła wędrownego i pomurnika – dla większości z tych gatunków polska
część Karpat stanowi aktualnie najważniejszy region występowania w Polsce (Tab. 8.1).

Wśród regularnie lęgowych gatunków o priorytetowym statusie ochrony najwięcej związanych jest z siedliskami leśnymi – 18 (55%) z zał. I DP i 9 (50%) z „Polskiej
czerwonej księgi zwierząt”. Podkreśla to kluczową rolę
karpackich lasów w zachowaniu grupy ptaków rzadkich i zagrożonych w skali kraju lub Unii Europejskiej.
W grupie gatunków z załącznika I dyrektywy ptasiej
stosunkowo licznie były jeszcze reprezentowane ptaki
terenów otwartych – należy do niej 7 gatunków, z czego
w przypadku 3 (cietrzew, derkacz, bocian biały) Karpaty
grupują znaczącą część populacji krajowej. Warto jednak
pamiętać, że tereny otwarte są istotnym elementem siedlisk lęgowych również dla szerokiej grupy zagrożonych
ptaków leśnych (łącznie co najmniej 7 gatunków z załącznika I DP – ptaki szponiaste, sowy, bocian czarny), co
wzmacnia rolę tego typu siedlisk w Karpatach w kontekście ochrony ptaków. Analizowany region jest też najistotniejszym miejscem występowania ptaków siedlisk wyso-

Tab. 8.1. Liczebność i trend populacji karpackiej oraz jej udział w populacji krajowej dla 37 gatunków ptaków uznanych za kluczowe w regionie polskich Karpat. Liczebność podano w parach lęgowych, chyba że wskazano inaczej (os. – osobniki; m – samce). Trend liczebności
przyjęto za ekspercką oceną z Rozdz. 7 (oznaczenia: ↑ - wzrost, ↓ – spadek, ↔ – trend stabilny, F – fluktuacje populacji, ? – trend nieznany).
Do wyliczenia udziału populacji krajowej przyjęto oceny liczebności z niniejszej publikacji oraz oceny populacji krajowej za: Chodkiewicz i in.
2016. W przypadku 4 gatunków wartość populacji krajowej obliczono sumując aktualne oceny wielkości populacji ze wszystkich regionów
kraju gdzie gatunek występuje (gatunki te oznaczono*). Kursywą zaznaczono wszystkie gatunki, w przypadku których oszacowania uzyskane w ramach projektu PK sugerują zaniżoną ocenę populacji krajowej (por. również Rozdz. 7), a więc oszacowanie udziału proc. populacji
karpackiej powinno być traktowane jako przybliżone.
Table. 8.1. The population sizes (3) and trends (2) of the 37 key bird species in the Polish Carpathians (1), and their percentages in corresponding
Polish populations (4-5). Population numbers are given in breeding pairs, unless otherwise specified (os. – individuals; m – males). The population
trends are based on the expert evaluations from Chapter 7 (symbols: ↑ – increase, ↓ – decrease, ↔ – trend stable, F – trend fluctuating, ? – trend
unknown). To calculate percentages in Polish populations, the estimates from this book and Polish population estimates after Chodkiewicz et al.
2016 were adopted. In the case of 4 species (marked with an *), the values were obtained, by calculating national population as a sum of Carpathian
estimates and the current population estimates in other areas of occurrence, based on the available literature data. All the species whose PK project
population estimates indicate an underestimated assessment of the Polish population are marked in italics (see also Chapter 7) – for those species
calculated percentage of Carpathian population in national one, should be treated as approximate.
Gatunek
(1)

Lp.

Trend
liczebności
(2)

Liczebność populacji
karpackiej
(3)

% populacji
krajowej w
Karpatach - min
(4)

% populacji
krajowej w
Karpatach - max
(5)

1.

nurogęś

Mergus merganser

↑

250 (100–430)

15

20

2.

jarząbek

Tetrastes bonasia

↔

8060 (4000–17 320)

27

87

3.

głuszec

Tetrao urogallus

↓

270–345 os.

60

60

4.

cietrzew

Tetrao tetrix

↓

60–80 m

25

36

5.

siniak

Columba oenas

?

6950 (3580–13 830)

20

37

6.

derkacz

Crex crex

?

10 770 (8900–12 650) m

25

25

7.

mornel

Charadrius morinellus

?

0

?

?

8.

brodziec piskliwy

Actitis hypoleucos

?

720 (480–950)

30

40

9.

bocian czarny

Ciconia nigra

↑

190 (130–250)

12

13

10.

bocian biały

Ciconia ciconia

↑

740

1,4

1,4
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11.

trzmielojad

Pernis apivorus

?

360 (260–450)

9

10

12.

orlik krzykliwy

Clanga pomarina

↓

370–470

16

18

13.

orzeł przedni

Aquila chrysaetos

↔

28–32

86

90

14.

sóweczka

Glaucidium passerinum

↑

400 (320–490)

26

40

15.

włochatka

Aegolius funereus

?

460 (220–690)

20

30

16.

puszczyk uralski

Strix uralensis

↑

1120 (910–1340)

95

95

17.

puchacz

Bubo bubo

?

50–80

18

21

18.

dzięcioł zielonosiwy

Picus canus

?

1350 (1110–1610)

33

56

19.

dzięcioł czarny

Dryocopus martius

?

2480 (2160–2830)

7

9

20.

dzięcioł średni

Dendrocopos medius

?

640 (360–920)

2,8

3,6

21.

dzięcioł białogrzbiety

Dendrocopos leucotos*

?

1280 (1070–1500)

77

78

22.

dzięcioł trójpalczasty

Picoides tridactylus*

?

710 (550–890)

82

84

23.

zimorodek

Alcedo atthis

?

710 (350–1180)

10

17

24.

sokół wędrowny

Falco peregrinus

↑

4–6

25

30

25.

orzechówka

Nucifraga caryocatactes

?

3060 (2530–3590)

72

84

26.

płochacz halny

Prunella collaris

?

400–1600 os.

96

99

27.

siwerniak

Anthus spinoletta

?

1700–2600

99

99

28.

pliszka górska

Motacilla cinerea

?

5960 (3780–8620)

49

94

29.

czeczotka

Acanthis flammea

↔

30–50

14

15

30.

krzyżodziób świerkowy

Loxia curvirostra

?

21 520 (13 510–31 720) os.

?

?

31.

pomurnik

Tichodroma muraria

↓

3–5

100

100

32.

pluszcz

Cinclus cinclus*

nieznany

1850 (990–2790)

71

86

33.

podróżniczek

Luscinia svecica

F

3–5

37

45

34.

muchołówka mała

Ficedula parva

nieznany

21 470 (15 140–28 600)

44

63

35.

muchołówka białoszyja Ficedula albicollis

nieznany

62 620 (51 120–74 280)

87

87

36.

nagórnik

Monticola saxatilis

↓

0–1

?

?

37.

drozd obrożny

Turdus torquatus*

nieznany

4560 (3070–6460)

94

96

kogórskich w skali całego kraju. W grupie tej znajdują
się 4 gatunki wymienione w „Polskiej czerwonej księdze
zwierząt” (Głowaciński 2001) – płochacz halny, pomurnik, czeczotka i podróżniczek (a także nieregularnie lęgowe – nagórnik i mornel). Dwa gatunki wysokogórskie
– płochacz halny i pomurnik, to gatunki o zasięgu ograniczonym do jednego biomu (tutaj tzw. eurazjatyckiego
biomu wysokogórskiego), których obecność jest jednym
z kryteriów wyznaczania ostoi ptaków o znaczeniu międzynarodowym (Wilk i in. 2010). Tak więc, mimo że

siedliska wysokogórskie grupują stosunkowo ubogi zespół ptaków lęgowych, wyróżnia się on występowaniem
gatunków rzadkich, o ograniczonym zasięgu, i sprawia,
że obszary wysokogórskie polskich Karpat powinny być
traktowane priorytetowo w kontekście ochrony ptaków.
Należy również podkreślić, że karpacka populacja niektórych gatunków gniazdujących w regionie jest
skrajnie nieliczna. Liczebność czterech gatunków (sokół
wędrowny, pomurnik, nagórnik, podróżniczek L.s. svecica) nie przekracza 10, a kolejnych czterech (cietrzew,
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Polska część Karpat jest miejscem regularnych lęgów 20 gatunków ptaków z Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt, do których należy również orzeł przedni, dla którego region ten jest najważniejszą ostoją w kraju (fot. Mateusz Matysiak).

orzeł przedni, puchacz, czeczotka) 100 par lęgowych. Aż
5 spośród powyższych gatunków ma również skrajnie
niewielki areał występowania w regionie, obejmujący tylko pasmo Tatr. Z wyjątkiem puchacza grupa ta obejmuje
taksony, dla których region polskiej części Karpat stanowi główny obszar występowania w skali kraju.

Rola Karpat w ochronie
krajowej awifauny
Karpaty, mimo że zajmują jedynie 6,3% powierzchni kraju, ze względu na swoje specyficzne warunki środowiskowe (Rozdz. 4) stanowią dla szerokiej grupy gatunków
najważniejszy region występowania w kraju. Pewnym
wskaźnikiem oceny „ważności” regionu dla ptaków może
być udział populacji karpackiej w całkowitej populacji
krajowej danego gatunku. Spośród 37 gatunków uznanych za kluczowe w regionie, w przypadku 24 gatunków
karpacka populacja stanowi istotną (>25%) część populacji krajowej (Tab. 8.1), a w przypadku 6 z nich region
polskich Karpat grupuje całą (pomurnik) lub prawie całą
(>90%; orzeł przedni, puszczyk uralski, drozd obrożny,
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płochacz halny, siwerniak) krajową populację lęgową.
Wśród gatunków tych znajduje się 15 z załącznika I dyrektywy ptasiej oraz 12 wymienionych w „Polskiej czerwonej księdze zwierząt” (Głowaciński 2001). Oznacza to,
że dla szerokiej grupy gatunków rzadkich i zagrożonych
region polskich Karpat jest kluczowy, aby zapewnić ich
długoterminowe przetrwanie w naszym kraju. Wśród gatunków z wysokim (>25%) udziałem populacji krajowej
w Karpatach ponad połowę – 13 (54%), stanową taksony
leśne (Tab. 8.1). Znaczący jest również udział gatunków
wysokogórskich (6), natomiast znikomy innych grup
siedliskowych – gatunków związanych z siedliskami wodnymi (3) oraz terenami otwartymi (2), jednak jeszcze raz
należy podkreślić, że dla wielu gatunków zasiedlających
lasy, siedliska wodne i otwarte są istotną częścią terytoriów lęgowych.
Wyjątkowe znaczenie obszaru Karpat dla ochrony
ptaków potwierdza również analiza wskazująca, że średnia liczba gatunków kwalifikujących obszar jako ostoję
ptaków o znaczeniu międzynarodowym (Wilk i in. 2010)
jest wyraźnie wyższa (po uwzględnieniu różnic w powierzchni obszarów i ich lesistości) w ostojach karpackich
w porównaniu z leśnymi ostojami ptaków położonymi na
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Ryc. 8.1. Liczba gatunków kwalifikujących w ostojach ptaków
w Karpatach i w pozostałych ostojach w Polsce. Analiza obejmowała 50 ostoi o lesistości co najmniej 50%, uwzględniono w niej
tylko gatunki kwalifikujące (wielkość populacji w danej ostoi >1%
populacji krajowej). Kółka pokazują przewidywaną przez najlepszy
model liczbę gatunków dla poszczególnych ostoi, linie poziome
– przeciętną liczbę gatunków dla ostoi karpackich i pozostałych,
wyliczoną dla średnich wartości powierzchni i lesistości ostoi
w Karpatach i w pozostałych ostojach (linia ciągła – średnia, linie
przerywane – 95-procentowe przedziały ufności). Dane za: Wilk i in.
2010; obliczenia własne (Neubauer G.)
Fig. 8.1. The number of qualifying species (2) in Carpathian Important
Bird Areas (IBAs) and in other IBAs in Poland (1). The analysis covered 50
sites with a forest cover of 50% or more, and included only qualifying
species (with a population size in a given site >1% of the Polish population). Circles represent the number of species in an area as predicted by
the best model (black – Carpathian IBAs, white – other IBAs in Poland) ,
horizontal lines show the mean number of species for Carpathian and
other IBAs, calculated for mean values of area size and forest cover
(continuous line – mean, dashed line – 95% confidence interval). Data
from: Wilk i in. 2010; own calculations (Neubauer G.)

niżu kraju (Ryc. 8.1). Wynik taki prawdopodobnie związany jest z wysokimi parametrami przyrodniczymi lasów
karpackich, m.in. wysoką miąższością, średnim wiekiem
drzewostanów czy zasobami martwych drzew (BULiGL
2015; por. Rozdz. 9.1).
Wyniki modelowania predyktywnego rozmieszczenia zespołu gatunków leśnych z załącznika I DP sugerują, że szczególnie istotne dla rzadkich i zagrożonych
gatunków są obszary leśne we wschodniej części regionu (Ryc. 6.1.2). Analiza ta wskazuje również, że obszary
dotąd nieobjęte ochroną jako obszary specjalnej ochrony
ptaków (Beskid Śląski, Beskid Mały, Beskid Wyspowy)
charakteryzują się wysokimi walorami ornitologicznymi
i uwzględnienie ich w krajowej sieci obszarów ptasich Natura 2000 jest uzasadnione. W tym kontekście niezwykle
ważne jest też objęcie wyższą formą ochrony (planowany
Turnicki Park Narodowy) fragmentów Pogórza Przemyskiego i Gór Sanocko-Turczańskich, gdzie bogactwo

Dla szerokiej grupy ptaków Karpaty stanowią jedną z najważniejszych krajowych ostoi. Przykładem gatunków, w przypadku
których Karpaty grupują powyżej 25% ich krajowej populacji, są
sóweczka (fot. Marcin Lenart), muchołówka mała (fot. Mateusz
Matysiak), jarząbek (fot. Mateusz Matysiak) i pomurnik (fot. Mateusz Matysiak).
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Jak wskazują wyniki projektu PK, wschodnia część regionu jest miejscem występowania szczególnie wysokiej liczby gatunków z załącznika I dyrektywy ptasiej (fot. Grzegorz Leśniewski).

gatunków z załącznika I dyrektywy siedliskowej jest wyjątkowo wysokie (Ryc. 6.1.2). Mimo niższego, średniego
bogactwa w gatunki z załącznika I DP zachodniej części
Karpat (Ryc. 6.1.2) należy pamiętać, że tę część regionu
zasiedlają istotne populacje gatunków najrzadszych lub
najbardziej zagrożonych – np. głuszec, cietrzew, a także
grupa cennych gatunków borealnych – włochatka, sóweczka, dzięcioł trójpalczasty, drozd obrożny. Również
obszary wysokogórskie cechują się stosunkowo niewielkim bogactwem gatunków z załącznika I DP, co związane
jest ze spadkiem liczby gatunków wraz ze zwiększającą się
wysokością bezwzględną (Ryc. 6.1.5). Jak jednak wskazywano wcześniej, ubogi zespół gatunków wysokogórskich
obejmuje rzadkie taksony o ograniczonym zasięgu, a jego
obecność jest cechą najbardziej wyróżniającą awifaunę Karpat. Analiza faunistycznej rangi poszczególnych
subregionów polskich Karpat powinna więc z pewnością
brać pod uwagę zarówno wysokie bogactwo gatunkowe
taksonów zagrożonych, jak i unikatowość oraz rzadkość
występowania ptaków.
W przypadku gatunków pospolitych i większości gatunków średniolicznych znacznie mniej jest dostępnych
danych pozwalających ocenić rangę obszaru polskich
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Karpat w kontekście ich populacji krajowych. Jednak
opracowanie Kuczyńskiego i Chylareckiego (2012) wskazuje, że Karpaty polskie są istotnym regionem występowania również wielu gatunków pospolitych – m.in. takich
jak paszkot, pokrzywnica, gil, sikora uboga, sosnówka,
zniczek, mysikrólik. Autorzy ci zwracają też uwagę, że
zagęszczenie zespołu gatunków leśnych zmniejszających
liczebność w skali kraju jest wyraźnie wyższe w Karpatach w porównaniu z resztą kraju. Oznacza to, że dla gatunków należących do tego zespołu, takich jak gajówka,
pliszka górska, sikora uboga, czarnogłówka, gil, zięba
i mysikrólik, Karpaty są kluczowym regionem występowania w skali kraju.

Rozdział 9

Awifauna polskich Karpat – analiza zagrożeń
i postulaty ochronne

Przetrwanie w regionie polskich Karpat ptaków opisanych szczegółowo w niniejszej publikacji zależy od zrozumienia czynników, które im zagrażają, oraz od podejmowania adekwatnych działań ochronnych. Planowanie
i wdrażanie takich działań warto przeprowadzać w skali
całego regionu, analizując jednocześnie całe zespoły gatunków powiązanych siedliskowo, czy też całe grupy zagrożeń – dzięki temu łatwiej o rozwiązania systemowe,
efektywniej realizujące postulaty ochronne. Taki też jest
cel niniejszego rozdziału. Bazując przede wszystkim na
danych przedstawionych przez autorów poszczególnych
części gatunkowych (Rozdz. 7), ale również na danych
literaturowych, przedstawia on najważniejsze zagrożenia
i konieczne do podjęcia działania ochronne, analizując
główne typy siedlisk ptaków w Karpatach – lasy, tereny otwarte, rzeki i biotopy nadrzeczne oraz obszary alpejskie.
Stosunkowo niewielka grupa kluczowych gatunków
ptaków polskich Karpat obejmuje taksony bardzo zróżnicowane pod względem biologii lęgowej czy wymagań
siedliskowych. Dodatkowo są to najczęściej gatunki
wyspecjalizowane siedliskowo, pełniące rolę taksonów
wskaźnikowych. Przygotowanie w oparciu o ich potrzeby wytycznych do postulatów ochronnych uwzględnia
zatem wymagania wielu innych grup organizmów występujących w regionie. Stąd mamy nadzieję, że wysunięte propozycje działań ochronnych będą stymulować
szeroko zakrojone przedsięwzięcia dedykowane ochronie całej karpackiej przyrody. Jednocześnie trzeba jednak mieć na względzie, że przedstawiona synteza nie
prezentuje pełnego spektrum występujących w regionie

zagrożeń i odpowiadających im, koniecznych do podjęcia działań ochronnych. Wiele z zagrożeń jest specyficznych dla poszczególnych gatunków lub obszarów,
niektóre z czynników oddziałują na populacje w sposób
synergiczny, a niektóre mogą oddziaływać na ptaki poza
lęgowiskami – podczas migracji lub na zimowiskach.
Wszystko to sprawia, że proces racjonalnej ochrony gatunku jest niezwykle złożony (np. Sanderson 2006; Tear
i in. 2005). W skali poszczególnych obszarów chronionych czy na poziomie poszczególnych taksonów wdrażanie działań ochronnych powinno więc być zawsze
poprzedzone stosowną analizą pozwalającą na dostosowanie ich do lokalnych uwarunkowań. Pewne rozwiązania systemowe mogą i powinny być wdrażane jednak już
teraz, zanim na ochronę niektórych siedlisk i gatunków
będzie za późno. Przedstawione w Rozdz. 9 informacje
będą z pewnością pomocne w ich planowaniu, prezentując zarówno ogólne kierunki działań, jak i sugerując
pewne szczegółowe rozwiązania.
Należy również zwrócić uwagę, że istotnym elementem analizy zagrożeń i realizacji działań ochronnych
powinny być badania oraz programy monitoringowe
sprawdzające efektywność podejmowanych kroków. Tylko dzięki nim będziemy wiedzieć, w jakim punkcie procesu ochrony danego gatunku jesteśmy i czy podejmowane przez nas działania mają sens (Chylarecki i in. 2015).
Zwracamy na to uwagę w wielu punktach tego rozdziału,
wskazując, że odpowiednio zaplanowane prace badawcze
i monitoringowe powinny być nieodłącznym elementem
procesu ochrony gatunków.
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9.1. Siedliska leśne
Tomasz Wilk

Zagrożenia
Większość kluczowych – najrzadszych lub najbardziej
zagrożonych – gatunków ptaków regionu polskich Karpat związana jest z lasami. Stan siedlisk leśnych w szczególny sposób wpływa więc na możliwości ochrony awifauny tego regionu. Lasy polskich Karpat wyróżniają się
istotnie na tle większości lasów niżowych naszego kraju – uwarunkowania historyczne i geograficzne, m.in.
mniejsza dostępność tego regionu, utrudniająca wdrażanie bardziej intensywnych modeli gospodarki leśnej,
spowodowały, że należą one do jednych z najcenniejszych w Polsce. Świadczą o tym m.in. wyraźnie wyższe
w porównaniu ze średnią krajową parametry, takie jak
średni wiek drzewostanów czy zasoby martwego drewna
(Marszałek 2011; BULiGL 2015). Przekłada się to na ich
wysoką wartość przyrodniczą (np. Stachura-Skierczyńska 2007; Kuczyński, Chylarecki 2012), którą pośrednio
potwierdza również fakt, że występuje tu wyjątkowo
dużo obszarów chronionych, w szczególności parków
narodowych. Mimo to na lasy karpackie oddziałuje wiele
czynników, które mogą obniżać ich wartość przyrodniczą, w tym ograniczać jego rolę miejsca występowania
rzadkich i zagrożonych gatunków ptaków. Czynniki te
związane są głównie z gospodarką leśną, prowadzoną zarówno w lasach państwowych, jak i prywatnych, których
udział w tej części kraju jest znaczny (BULiGL 2015).
Ocena siły oddziaływania tych czynników na ptaki nie
jest łatwa z kilku powodów, m.in. ze względu na niedostatek wyników dedykowanych badań oraz dobrej jakości danych monitoringowych, opisujących w długiej skali
czasu zmiany populacji ptaków i cechy karpackich lasów,
ważnych w kontekście ochrony ptaków. Poniżej wskazano kilka kluczowych parametrów stanu lasów, które
w najistotniejszy sposób wpływają na populacje ptaków.

Niewłaściwa struktura wiekowa lasów i niedostatek
starych drzew
Starsze drzewostany charakteryzują się większą biomasą,
większą zasobnością w mikrosiedliska nadrzewne (np.
dziuple, szczeliny, złomy) i wyższą dostępnością martwych drzew (Schieck i in. 1995; Winter, Möller 2008),
a także większym bogactwem owadów (np. Jeffries i in.
2006). Cechy te sprawiają, że starodrzewia w porówna-
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niu z młodymi drzewostanami oferują więcej miejsc do
gniazdowania i wyższą zasobność żerowiskową dla wielu gatunków ptaków – zarówno pospolitych, jak i rzadkich (np. Laiolo 2002; Moning, Müller 2009). Obecność
starszych drzewostanów, w wieku powyżej 100–150 lat
(patrz np. Moning, Müller 2009), jest kluczowa dla gatunków wyspecjalizowanych siedliskowo, które zależne
są od mikrosiedlisk i specyficznych cech niespotykanych
w drzewostanach młodszych. Do gatunków szczególnie
związanych ze starszymi fragmentami lasów należy większość rzadkich i zagrożonych ptaków w Karpatach, np.
dzięcioły – czarny, białogrzbiety, średni; sowy – np. puchacz, puszczyk uralski, sóweczka; muchołówki – mała
i białoszyja, czy ptaki szponiaste (np: Mikusek 2001; Kosiński 2006; Wichmann, Frank 2007; Keller i in. 2008;
Walankiewicz i in. 2015), a dla niektórych z nich zależność taką potwierdzono również w warunkach polskich
Karpat (Kajtoch i in. 2013). Należy zaznaczyć, że pojęcie
wieku drzewostanu w odniesieniu do lasów karpackich
jest w porównaniu z lasami niżowymi mniej przydatne.
W warunkach karpackich drzewostany posiadają z reguły silnie zróżnicowaną strukturę wiekową, a realizowana w Karpatach gospodarka leśna bazująca na rębniach
złożonych z długim okresem odnowienia, podtrzymuje
to zróżnicowanie. W sytuacji, gdy drzewostan jest wielowiekowy, parametrem lepiej opisującym przydatność
lasu dla ptaków jest występowanie wielkogabarytowych,
starych drzew (tzw. drzew weteranów, drzew biocenotycznych). Korelacje między ich dostępnością a występowaniem rzadkich gatunków ptaków również wielokrotnie
potwierdzano (np. Kajtoch i in. 2013; Kajtoch i in. 2015),
także w ramach prac projektu PK (Rozdz. 7.5, 7.34).
Lokalnie zbyt niski udział starodrzewi lub niedostatek drzew weteranów z pewnością negatywnie oddziałuje na populacje ptaków w regionie polskich Karpat
– jest to jeden z najczęściej wymienianych czynników
zagrożenia w przypadku kluczowych gatunków ptaków
(Rozdz. 7), a także w ostojach ptaków IBA (Wilk i in.
2010). Ocena długoterminowego wpływu struktury wiekowej lasów na zespół rzadkich/zagrożonych gatunków
ptaków w skali całego regionu polskich Karpat nie jest
jednak łatwa, ze względu na brak odpowiednich danych.
W skali całego kraju udział drzewostanów w starszych
klasach wieku wzrasta (Zajączkowski i in. 2015). Wyniki WISL taki wzrost w krótkiej skali czasu potwierdzają

również w Krainie Karpackiej (BULiGL 2015), jednak
następuje on głównie w klasie 100–120 lat i jest efektem
dorastania drzewostanów do wieku rębności, natomiast
powierzchnia drzewostanów >120-letnich czy >140-letnich nie zwiększa się. Jednak, jak wskazano powyżej,
parametr wieku drzewostanów jedynie w ograniczonym
zakresie może być stosowany w lasach karpackich, ze
względu na powszechność cięć przerębowych i znaczny
udział klasy odnowienia (z drzewostanem zróżnicowanym wiekowo).

Niedostatek martwych i zamierających drzew
Rola martwych i zamierających drzew w zachowaniu różnorodności biologicznej siedlisk leśnych, w tym ptaków,
była przedmiotem wielu opracowań (np. Angelstam i in.
2003; Müller, Bütler 2010), również w Polsce (np. Gutowski i in. 2004; Pawlaczyk, w druku). Dostępne dane wskazują, że zasoby martwego drewna są istotne dla wielu
zagrożonych gatunków ptaków, będąc dla nich miejscem
gniazdowania – np. dla dzięcioła białogrzbietego, puszczyka uralskiego, muchołówki małej, lub żerowiskiem –
np. dla dzięcioła trójpalczastego, białogrzbietego (Bütler

i in. 2004; Mitrus, Soćko 2004; Wichmann, Frank 2007;
Roberge i in. 2008). Dla niektórych gatunków zależność
taką potwierdzono również w warunkach lasów karpackich (Kajtoch i in. 2013), w tym w ramach projektu PK
(Rozdz. 7). Wartości progowe zasobów martwego drewna, potrzebne do zachowania populacji zależnych od nich
gatunków, są zróżnicowane, jednak z reguły mieszczą się
w zakresie 20–50 m3/ha, w tym w mieszanych lasach górskich – 30–40 m3/ha (przegląd w: Müller, Bütler 2010).
Należy zwrócić uwagę, że oprócz ilości martwego drewna
również jego rodzaj, jakość oraz przestrzenne rozmieszczenie ma znaczenie. Podkreśla się tu m.in. szczególną
rolę tzw. wielkogabarytowego martwego drewna (coarse
woody debris), utrzymania zróżnicowanych – w odniesieniu do gatunków drzew i stopnia rozkładu – zasobów
martwych drzew, a także zachowania naturalnej zmienności jego przestrzennego występowania (np. Siitonen
2001; Ranius, Fahrig 2006).
Zasoby martwego drewna w skali całego regionu
polskich Karpat są stosunkowo słabo rozpoznane. Informacje dostępne dla całego kraju wskazują na średnie
wartości rzędu 5,8 m3/ha (BULiG 2015) lub 9,6 m3/ha
(Czerepko i in. 2008), choć ta druga wartość uzyskana jest

Niektóre działania realizowane w ramach gospodarki leśnej mogą zagrażać populacjom cennych gatunków ptaków – potrzeba ich
ochrony powinna być uwzględniana w planowaniu użytkowania karpackich lasów (fot. Tomasz Wilk).
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Większość polskiej populacji dzięcioła trójpalczastego występuje w Karpatach – jego przetrwanie w naszym kraju zależy więc w dużej
mierze od rozwiązań przyjętych w gospodarce leśnej, dotyczących m.in. pozostawiania martwych drzew oraz gospodarowania drzewostanami świerkowymi (fot. Mateusz Matysiak).

metodą umożliwiającą wliczanie pniaków, co sprawia, że
jest ona nieporównywalna z większością innych wartości
(Pawlaczyk 2014). Zasoby martwego drewna w regionie
polskich Karpat są wyraźnie większe niż w niżowej części
kraju (Czerepko i in. 2008), a wyniki wielkoobszarowej
inwentaryzacji lasów (BULiGL 2015) wskazują na wartość
18,1 m3/ha posuszu i leżaniny w Krainie Karpackiej. Lokalnie objętość martwego drewna w karpackich lasach
może więc osiągać wskazany wyżej zakres wartości progowych, a nawet go przekraczać. Szczególną rolę w akumulacji martwych drzew spełniają obszary chronione lub
wyłączone z prac gospodarczych, w których ich zasoby są
z reguły dużo wyższe (np. Zielonka 2006; Banaś i in. 2014).
Jednak w znacznej części karpackich lasów, szczególnie
tych użytkowanych gospodarczo, jego zasoby są znacznie
niższe niż ilości wymagane przez gatunki wyspecjalizowane siedliskowo. Wskazują na to m.in. rezultaty badań
(np. Kajtoch i in. 2013) i wyniki monitoringu leśnych
siedlisk przyrodniczych Natura 2000 (Cierlik i in. 2015).
Należy podkreślić, że praktycznie nie ma danych o długoterminowych zmianach zasobności martwych i zamierających drzew w Karpatach ani badań nad szczegółowymi
aspektami, takimi jak przestrzenne rozmieszczenie tych
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zasobów. Utrudnia to ocenę wpływu tego czynnika na populację ptaków w obrębie całego regionu polskich Karpat
w długiej skali czasu.

Struktura gatunkowa lasów, w tym dynamiczne zmiany drzewostanów świerkowych
Strukturę gatunkową lasów w Karpatach należy generalnie uznać za zadowalającą w odniesieniu do potrzeb
ochrony ptaków. Świadczy o tym m.in. wysoki udział
siedlisk leśnych spełniających kryteria „naturowych”
siedlisk przyrodniczych, a także fakt, że znaczna część
lasów karpackich jest zgodna z siedliskiem, a prowadzony w ostatnich dekadach proces przywracania przez
służby leśne udziału lasów właściwych siedliskowo będzie zwiększał ten parametr. W całym regionie w długiej
skali czasu należy spodziewać się dalszego zwiększania
udziału drzewostanów bukowo-jodłowych kosztem
świerkowych. Proces ten uzasadniony jest zarówno
względami hodowli lasu, jak i ochrony przyrody. Należy jednak zwrócić uwagę, że będzie on powodował pogorszenie jakości lub utratę siedlisk wybranych gatun-

ków, a szczególnym zagrożeniem mogą być dynamiczne
zmiany w zasięgu i jakości drzewostanów świerkowych
w Beskidach Zachodnich (np. Grodzki 2007), z którymi związanych jest wiele ptaków o wysokim priorytecie
ochronnym – np. głuszec, sóweczka, dzięcioł trójpalczasty czy drozd obrożny. Dotyczy to głównie zamierania świerczyn sztucznego pochodzenia w reglu dolnym i realizowanego w związku z tym programu ich
intensywnego usuwania przez służby leśne. Wprawdzie
krótkoterminowo obserwowane aktualnie zamieranie
drzewostanów świerkowych może pozytywnie wpływać
na gatunki związane z martwymi drzewami – np. dzięcioła trójpalczastego czy sóweczkę (Rozdz. 7.14, 7.22),
jednak w długiej skali czasu zanikanie tych drzewostanów z pewnością może istotnie zagrażać tym gatunkom.
Negatywnie na populacje ptaków może również wpływać zbyt rzadkie uwzględnianie w procesie przebudowy
lasów gatunków domieszkowych buczyn (jodły, jawora,
wiązu, lipy, także brzozy, trześni, iwy, jesionu), których
obecność jest istotna dla wielu gatunków.

Fragmentacja lasów
Fragmentacja siedlisk w skali krajobrazowej oddziałuje
na ptaki, ze względu na mobilność tej grupy, z mniejszą
intensywnością niż w przypadku takich grup jak płazy,
ssaki czy wiele bezkręgowców. Istnieją jednak gatunki,
dla których brak łączności pomiędzy poszczególnymi
płatami siedlisk istotnie zagraża trwałości populacji. Należą do nich kuraki, ale także dzięcioły czy sowy, a więc
ptaki stosunkowo mało mobilne (np. Kurki, Linden 1995;
Carlson 2000; Robles i in. 2008). W polskich Karpatach
negatywny wpływ fragmentacji siedliska potwierdzono
w przypadku jarząbka (Kajtoch i in. 2012) i puszczyka
uralskiego (Bylicka i in. 2010). Szczególnie istotny wpływ
izolacji, związanej z pofragmentowaniem siedlisk, spodziewany jest również w przypadku karpackich populacji
głuszca (Rozdz. 7.3), choć brak tu wyników szczegółowych badań.
Udział lasów w krajobrazie Karpat zwiększa się, na
co wskazują zarówno dane z ostatnich dekad, jak i dane
długoterminowe, obejmujące ostatnie 250 lat (Muntenau
i in. 2014). W skali krajobrazowej całego regionu proces
ten z pewnością może wspomagać niwelowanie efektu fragmentacji siedlisk leśnych. Jednocześnie nasila się
jednak presja inwestycji realizowanych w mniejszej skali
geograficznej, które poprzez niewielkie powierzchniowo
działania mogą utrudniać przemieszczanie się między
płatami siedlisk lub w obrębie płatów siedlisk (np. zabudowa rozproszona, usuwanie zadrzewień śródpolnych,

drogi, wyciągi i trasy narciarskie). Szczególnie groźne
mogą być dwa rodzaje działań pogłębiających izolację
płatów siedlisk – usuwanie drzewostanów wzdłuż cieków
(w Karpatach przede wszystkim wzdłuż większych rzek
w niższych położeniach górskich) oraz budowa dróg.
Obecność dróg z reguły w mniejszym stopniu wpływa
bezpośrednio (poprzez fragmentację i niszczenie siedlisk) na populacje ptaków, częściej oddziałuje pośrednio, poprzez zwiększanie antropopresji, możliwości
kolizji czy dostępność obszaru dla kolejnych inwestycji
(Forman i in. 2009). Należy jednocześnie pamiętać, że
proces fragmentacji może się odbywać nie tylko poprzez
fizyczną izolację danego płatu siedliska, ale także poprzez
obniżanie jakości siedliska w obrębie płatu. W przypadku gatunków wyspecjalizowanych siedliskowo, mimo
ciągłości lasu, płaty rzeczywiście zajmowanych przez
nie siedlisk leśnych mogą być rozproszone i izolowane
przez drzewostany nieodpowiednie dla gatunku. Ten typ
„ukrytej” izolacji generalnie nie oddziałuje tak istotnie
na organizmy tak mobilne jak ptaki (np. Brotons i in.
2003), jednak w przypadku niektórych gatunków może
mieć istotne znaczenie. Specyficznym dla obszarów górskich czynnikiem negatywnie wpływającym na integralność siedlisk leśnych jest budowa wyciągów narciarskich.
Wpływ tego typu inwestycji na awifaunę jest bardzo złożony i w warunkach krajowych słabo poznany (Mikusek
2016). Natomiast wyniki badań z innych pasm górskich
wskazują na negatywne oddziaływanie w związku z niszczeniem i fragmentacją siedlisk przede wszystkim na gatunki związane z lasami (m.in. drozd obrożny, cietrzew,
głuszec, dzięcioły; Saniga 2003a; Patthey i in. 2008; Laiolo i Rolando 2005), Lokalizacja wielkopowierzchniowej
infrastruktury turystycznej w górach przyczynia się do
niepokojenia ptaków przez obecność dużej liczby osób,
hałas i oświetlenie (Sato i in. 2013). Może także sprzyjać kolizjom ptaków z elementami infrastruktury wyciągów narciarskich, linii wysokiego napięcia czy ogrodzeń. W Alpach wykazano, że oddziaływanie na faunę
znacznie wykracza poza obszar samej inwestycji – m.in.
stwierdzono negatywny wpływ na populację cietrzewia
w odległości do 1,5 km od działających wyciągów narciarskich (Patthey i in. 2008). Szczegółowo problem
wpływu ośrodków narciarskich na ptaki obszarów górskich podsumował Mikusek (2016).

Antropopresja, płoszenie, zmniejszanie powierzchni
obszarów niedostępnych
Oprócz zmian strukturalnych w siedliskach leśnych na
niektóre gatunki istotnie oddziaływać może obecność
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ludzi, powodująca czasem m.in. płoszenie, przypadkowe
lub intencjonalne niszczenie lęgów, czy zwiększone drapieżnictwo powiązane z antropopresją (Boyle, Samson
1985; Blumstein i in. 2005). W przypadku wielu gatunków
potwierdzono, że czynniki te przyczyniają się do wzrostu
poziomu stresu u ptaków, strat energetycznych, czy też
niekiedy zmniejszonego sukcesu reprodukcyjnego (np.
Thiel i in. 2008; Margalida i in. 2010; Leshyk i in. 2013),
choć z reguły brak jest dobrych danych potwierdzających ich wpływ na liczebność gatunku (Gill i in. 2010).
Za szczególnie wrażliwe na obecność człowieka uznaje się
gatunki o dużych rozmiarach ciała (Blumstein i in. 2005),
wśród gatunków kluczowych w polskich Karpatach wymienia się tu np. głuszca i puchacza (np. Mikusek 2005a;
Thiel i in. 2008, patrz również Rozdz. 7.3, 7.17). Praktycznie brak jest informacji z obszaru polskich Karpat
o wpływie antropopresji na populacje ptaków, choć dane
takie są dostępne dla innych regionów górskich Europy
(np. Thiel i in. 2008). Istniejące dane wskazują, że polskie
Karpaty podlegają bardzo istotnej presji ze strony ruchu
turystycznego (Kukowka i in. 2006), także w obszarach
chronionych (w tym na terenach leśnych) (Kistowski,
Śleszyński 2010). Intensywnie rozbudowywana jest także

sieć dróg leśnych w karpackich lasach (Jermaczek 2015)
mogąca pogłębiać wpływ antropopresji. Procesy te, prowadzące do zwiększonej penetracji lasów, wraz z faktem,
że prace leśne prowadzone są w okresie lęgowym ptaków,
mogą z pewnością negatywnie oddziaływać na populacje
najbardziej wrażliwych gatunków.

Postulaty ochronne
Gospodarka leśna na przełomie XX i XXI wieku znacznie się zmieniła, w większym stopniu biorąc pod uwagę
aspekty związane z ochroną przyrody i na wielu poziomach wspierając zachowanie zasobów przyrodniczych
(np. Szwagrzyk 2007). Niektóre parametry siedlisk leśnych, takie jak ich powierzchnia, średni wiek czy zasobność drzewostanów, poprawiają się (Zajączkowski 2015).
Jednocześnie pospolite ptaki terenów leśnych mają
z reguły stabilne lub wzrostowe populacje (Gregory i in.
2007; Chodkiewicz i in. 2016), a lasy Karpat odgrywają
w ich ochronie szczególną rolę, będąc jedną z najistotniejszych ostoi krajowych (Kuczyński, Chylarecki 2012).
Jednak dla gatunków wyspecjalizowanych, znacznie bardziej wrażliwych na zmiany siedliskowe, nie posiadamy

Niektóre z fragmentów Puszczy Karpackiej wciąż przypominają lasy o charakterze naturalnym i w pełni zasługują na objęcie ochroną
bierną (fot. Grzegorz Leśniewski).
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z reguły danych pozwalających ocenić w skali regionu
trend ich populacji, a nieliczne dostępne dane dla szerszych jednostek przestrzennych wskazują na znacznie
gorszą sytuację tej grupy ptaków (np. Gregory i in. 2007).
Dodatkowo, rzeczywista żywotność ich populacji może
być bardziej ograniczona, niż sądzimy, ponieważ, jak
wielokrotnie wykazano, zmiany w siedliskach z reguły
powodują obniżanie parametrów populacji z pewnym
opóźnieniem. Obecność danego gatunku nie zawsze jest
więc miernikiem właściwego stanu siedlisk, ponieważ
jego populacja może być poniżej progu gwarantującego
jej długoterminowe trwanie (np. Tilman i in. 1994; Hanski, Walsh 2004). Oznacza to, że jeśli chcemy zachować
pełne spektrum bogactwa gatunkowego lasów karpackich, wraz z ich najrzadszymi czy najbardziej wyspecjalizowanymi siedliskowo mieszkańcami, musimy podejmować pewne działania ochronne, ponieważ jak trafnie
zauważono, mimo ekologizacji leśnictwa, „racjonalna
gospodarka sprzyja ochronie przyrody, ale jej nie zastępuje” (Szwagrzyk 2007).
Jak wskazano powyżej, odpowiedni stan siedlisk leśnych ma kluczowe znaczenie dla wielu rzadkich i zagrożonych gatunków ptaków. Jednocześnie podejmowanie
decyzji dotyczących ochrony lasów karpackich nie jest
łatwe w kontekście wielorakich funkcji, jakie spełniają.
Planowanie i realizacja postulatów ochronnych musi bowiem brać pod uwagę fakt, że zdecydowana większość
karpackich lasów jest użytkowana gospodarczo, a znaczna ich część znajduje się w rękach prywatnych lub wykorzystywana jest turystycznie. Wiele postulatów ochronnych powstaje na poziomie poszczególnych obszarów
chronionych, w ramach planów zadań ochronnych lub
planów ochrony. Dotychczas brak było jednak inicjatyw
całościowo analizujących potrzebę ochrony zasobów
przyrodniczych karpackich lasów, szczególnie w kontekście ptaków (ale patrz: Wilk i in. 2014). Wyspecjalizowane siedliskowo gatunki ptaków są w tym względzie
grupą wyjątkowo przydatną. Wiele z nich to tzw. gatunki
wskaźnikowe, których obecność odzwierciedla naturalność siedlisk lub różnorodność gatunkową innych grup,
w tym ptaków, co potwierdzono również w polskiej części
Karpat (np. Kajtoch, Figarski 2014). Niektóre z analizowanych taksonów to jednocześnie gatunki zwornikowe,
których obecność bezpośrednio sprzyja innym organizmom. Klasycznym przykładem są tu dzięcioły, których obecność warunkuje występowanie szerokiej grupy
dziuplaków wtórnych (np. Angelstam, Mikusiński 1994).
Oznacza to, że proponowane poniżej rozwiązania nie tylko służyć będą wąskiej grupie ptaków, których dotyczą,
ale mogą być również traktowane jako działania szerzej

wspierające zachowanie istotnych elementów karpackiej
przyrody, choć nie zawsze będą w stanie zastąpić specyficzne rozwiązania adresowane do innych grup.
Główne grupy działań, które należy podjąć w skali
całego regionu polskich Karpat, w celu efektywniejszej
ochrony ptaków, można sformułować następująco:
I. Wyznaczanie obszarów o różnej intensywności
ochrony
II. Ustalenie i wdrożenie metod działania w lasach użytkowanych gospodarczo
III. Zapewnienie odpowiedniej powierzchni i ciągłości
siedlisk leśnych
IV. Wdrożenie stałego monitoringu zasobów leśnych
Karpat i realizacja badań naukowych

I. Wyznaczanie obszarów o różnej intensywności
ochrony
Obecnie w kraju realizowany jest tzw. model wielofunkcyjnej gospodarki leśnej. Zakłada on, że przeciętny
las powinien pełnić różnorakie funkcje – m.in. gospodarczą, społeczną czy tą związaną z ochroną przyrody.
W praktyce jednak niemożliwe jest, aby ten sam fragment lasu spełniał dobrze jednocześnie np. funkcję
produkcyjną i ochronną (np. Stachura-Skierczyńska,
Walsh 2010; Brunet i in. 2010; Bollmann, Braunisch
2013), a wielofunkcyjność lasu powinna być raczej rozpatrywana w szerszej skali przestrzennej. Jak wykazano
wielokrotnie, lasy użytkowane gospodarczo charakteryzują się z reguły niższymi zasobami mikrosiedlisk
nadrzewnych, martwych drzew czy drzew weteranów
(np. Winter i in. 2005; Winter, Möller 2008). Istnieje
szeroka grupa gatunków wyspecjalizowanych (będących
z reguły jednocześnie gatunkami najwyższej troski – zagrożonymi, rzadkimi), które wymagają właśnie takich,
specyficznych elementów ekosystemu. Oznacza to, że
aby efektywnie chronić całe spektrum gatunków leśnych, w tym tych najbardziej wymagających siedliskowo, pewna pula drzewostanów musi zostać wyłączona
z działań gospodarczych. Ich powierzchnia i lokalizacja
powinny być dostosowane do lokalnych warunków i celów ochrony na danym obszarze. Precyzyjne ustalenie
tych parametrów na podstawach naukowych nie jest
łatwe, ze względu na niedostatek danych, a także zróżnicowane wymogi przedmiotów ochrony. Dostępne badania wskazują, że dla wielu grup wyspecjalizowanych
siedliskowo zwierząt i roślin wartość progowa udziału
odpowiednich siedlisk, poniżej której istotnie wzrasta
prawdopodobieństwo ich wymierania, to ok. 10–30%
całkowitej powierzchni siedliska (Andren 1994; Hanski,
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Jednymi z kluczowych postulatów ochronnych w odniesieniu do karpackich lasów są te dotyczące zapewnienia odpowiednich zasobów martwych drzew (fot. Grzegorz Leśniewski) oraz utrzymania naturalnie zróżnicowanej struktury gatunkowej drzewostanów (fot. Tomasz Wilk).

Walsh 2004; Carlsson 2000). Powinniśmy więc przyjąć,
że co najmniej 10% karpackich lasów należy pozostawić
bez zabiegów, a jednostką funkcjonalną wdrażania tego
działania powinny być poszczególne nadleśnictwa, w ramach których takie obszary trzeba wyznaczać. W niektórych karpackich nadleśnictwach ten postulat jest już
spełniony; w innych sieć drzewostanów wyłączonych
z użytkowania wymagałaby tylko drobnych uzupełnień
w celu poprawy reprezentatywnego ujęcia poszczególnych ekosystemów, w niektórych jednak nadleśnictwach
sieć taka wymaga zasadniczej rozbudowy (Pawlaczyk P.
– dane niepubl.; dane projektu PK, dla wybranych nadleśnictw karpackich). Wartość ta powinna być traktowana jako ogólna wskazówka (patrz np. van der Hoek i in.
2015) i modyfikowana w odniesieniu do lokalnych warunków przyrodniczych, a także w przypadku pojawienia się lepszych danych naukowych. Szkielet obszarów
wyłączonych z użytkowania mogą tworzyć już istniejące
obszary chronione, lasy referencyjne/drzewostany reprezentatywne/ostoje ksylobiontów, obszary, na których nie
prowadzi się gospodarki leśnej ze względu na ich niedostępność (np. głębokie doliny potoków). Wyjątkowa rola
przypada tu karpackim parkom narodowym, ponieważ
tylko w nich występują wielkoobszarowe lasy chronione biernie; także w warunkach naturalnych zaburzeń.
Znaczne takie obszary są np. w Gorczańskim, Tatrzańskim i Bieszczadzkim Parku Narodowym. Rozmieszczenie obszarów wyłączonych z działań gospodarczych
powinno obejmować wszystkie główne typy siedlisk leśnych w danym obszarze, a także zapewniać funkcjonalną
spójność i łączność poszczególnych fragmentów (Pawlaczyk 2014). Obszary te należy wyznaczać w różnej skali
przestrzennej – od dużych, w których przebiegać mogą
naturalne procesy w szerszej skali (np. w parkach narodowych), przez obszary rdzeniowe w skali nadleśnictwa
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(np. rezerwaty przyrody czy większe fragmenty wyłączone z działalności gospodarczej), po niewielkie powierzchnie pojedynczych drzewostanów, obejmujące zarówno
reprezentatywne przykłady najlepiej wykształconych
ekosystemów, jak i powierzchnie, na których doszło do
zaburzeń – powiatrołomowe, pokornikowe itp. (Pawlaczyk 2014). Z reguły wskazuje się również na potrzebę
wyznaczenia stref buforowych wokół obszarów wyłączonych z użytkowania (Hanski, Walsh 2004; StachuraSkierczyńska, Walsh 2010). Głównym zadaniem takich
stref jest ograniczenie wpływu prowadzonej gospodarki
leśnej na obszary wyłączone, a także zapewnienie łączności między poszczególnymi ich płatami (Ryc. 9.1). Na
obszarach buforowych możliwe jest prowadzenie gospodarki leśnej, powinno się jednak unikać działań mocno
ingerujących w ekosystem, np. rozbudowywania dróg
leśnych, używania ciężkiego sprzętu, prowadzenia prac
w okresie lęgowym itp. Z reguły przyjmuje się, że obszary buforowe powinny również stanowić co najmniej 10%
powierzchni leśnej. Na pozostałej części obszarów leśnych realizowana może być racjonalna gospodarka leśna,
przy uwzględnieniu postulatów z punktu II.

II. Ustalenie i wdrożenie metod działania w lasach
użytkowanych gospodarczo
Obszary wyłączone z działań gospodarczych z reguły
stanowić będą niewielką część powierzchni leśnej, dlatego tak istotne jest wdrażanie w pozostałej części lasów
użytkowanych gospodarczo modelu gospodarki leśnej
wspierającego ochronę zasobów przyrodniczych. Kluczowe parametry siedlisk leśnych, mające największe
znaczenie dla ochrony ptaków, to udział drzewostanów
w starszych klasach wieku, udział drzew weteranów, zasobność martwych i zamierających drzew, dostępność

gatunków domieszkowych i naturalnego zróżnicowania
struktury lasu (patrz Zagrożenia w Rozdz. 9.1). Istotne
jest więc zagwarantowanie, że parametry te nie będą się
pogarszały w regionie w długiej perspektywie czasu. Najwłaściwszą metodą wdrażania tego postulatu wydaje się
konsekwentne ujmowanie w nowo powstających planach
urządzenia lasu zapisów zapewniających odpowiednie
wartości tych wskaźników w kolejnych dziesięcioleciach,
a także ogólnoregionalny monitoring tych parametrów
(patrz niżej). Do najważniejszych elementów prośrodowiskowej gospodarki leśnej należą:
– Zasada pozostawiania fragmentów każdego użytkowanego rębnie drzewostanu (zwykle przyjmuje się,
że powinny to być fragmenty rzędu 5%) na kolejne
pokolenie, docelowo do naturalnej śmierci i rozpadu
pozostawionych drzew, a także lokalne nieusuwanie
przestojów. Zapewni to w przyszłości udział w drzewostanach pewnej puli drzew rzeczywiście starych,
które mają kluczowe znaczenie biocenotyczne.
– Konsekwentne pozostawianie przy wszystkich cięciach tzw. drzew biocenotycznych – szczególnie oka-

–

–

załych, znacznie starszych od przeciętnego wieku
drzewostanu, obłamanych, zahubionych, dziuplastych, martwych.
Konsekwentna troska o zasoby martwego drewna
polegająca w szczególności na ograniczeniu do minimum usuwania drzew zamierających, złomów, wykrotów itp. (powinny pozostać na gruncie poza wyjątkowymi sytuacjami, gdy stwarzają zagrożenie dla
bezpieczeństwa lub trwałości całego drzewostanu).
Kontynuowanie działań wspierających zróżnicowanie strukturalne siedlisk leśnych – promowanie rębni
złożonych z długim okresem odnowienia, wysokich
wieków rębności, wprowadzania gatunków domieszkowych, naturalnego odnowienia drzewostanu.

III. Zapewnienie odpowiedniej powierzchni i ciągłości
siedlisk leśnych
Jak wskazano powyżej, brakuje danych, które wskazywałyby, że niedostateczna powierzchnia siedlisk leśnych jest

Ryc. 9.1. Hipotetyczny rozkład przestrzenny lasów wyznaczonych do wyłączenia z działań gospodarczych w skali jednego nadleśnictwa
(ciemnozielony – obszary wyłączone; kreskowany – obszary buforowe). Należy dążyć, aby ich powierzchnia była nie mniejsza niż 10% całkowitej powierzchni leśnej, stanowiła funkcjonalną całość i obejmowała reprezentatywne siedliska obszaru.
Fig. 9.1. Hypothetical, spatial distribution of set-aside forests presented at a forest district scale (dark green – set aside area, dashed – buffer zone).
Set-aside forests should cover at least 10% of a total forest area, provide functional unity and cover most representative habitats of the area.
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istotnym czynnikiem limitującym występowanie kluczowych gatunków ptaków w polskiej części Karpat. Obecny
udział lasów można więc uznać za bezpieczny dla utrzymania ich populacji i w skali regionu nie są potrzebne
działania zwiększające poziom lesistości, a niekiedy mogłyby one wręcz zagrażać ptakom związanym z terenami
otwartymi, które uważane są z reguły za grupę bardziej
zagrożoną niż gatunki leśne (np. Chodkiewicz i in. 2016).
Istotne są natomiast działania wyszczególnione w punktach I i II, mające na celu podniesienie lub utrzymanie
jakości lasów, niwelujące efekt ukrytej fragmentacji wewnątrz siedlisk leśnych. Działania związane z uzupełnianiem pokrycia lasów powinny obejmować specyficzne
przypadki, dotyczące poprawiania ciągłości korytarzy
migracyjnych, np. w dolinach rzek, które wspierać mogą
nie tylko ochronę ptaków, ale przede wszystkim dużych
ssaków, a także m.in. płazów i bezkręgowców. Jedynym
siedliskiem ptaków leśnych w polskich Karpatach, które
istotnie zmniejsza swoją jakość i powierzchnię, są bory
świerkowe, w szczególności dolnoreglowe drzewostany
pochodzące z nasadzeń. Istotne jest podjęcie działań mających na celu ocenę i minimalizację wpływu tego procesu na populacje ptaków. Ich realizacja powinna być poprzedzona analizą wpływu zmniejszania się powierzchni
borów świerkowych na populacje ptaków w skali całego
regionu i wdrożeniem odpowiednich działań minimalizujących ten wpływ. Wśród zadań, które mogą być realizowane już teraz, wymienić można: (1) objęcie ochroną
bierną całości górnoreglowych borów świerkowych; (2)
powszechne pozostawianie świerka jako gatunku panującego lub domieszkowego w innych typach siedlisk
leśnych; (3) rozciągnięcie w czasie, a w uzasadnionych
przypadkach powstrzymanie się od przebudowy zamierających drzewostanów dolnoreglowych.
Ważne jest również konsekwentne utrzymywanie
lub lokalne odtwarzanie ciągłości w obrębie kompleksów leśnych, których integralność zagrożona jest przede wszystkim przez rozwój infrastruktury drogowej, ale
także m.in. turystycznej, np. przez wyciągi narciarskie.
Działania w tym zakresie podejmowane powinny być
głównie na trzech polach – poprzez (1) właściwe planowanie przestrzenne, (2) efektywny i rzetelny proces

430 Rozdział 9

oceny środowiskowych kosztów tego typu inwestycji
(głównie procedura oceny oddziaływania na środowisko) oraz (3) wdrażanie właściwych rozwiązań minimalizujących i kompensujących. Szeroki zakres tych tematów
wykracza poza ramy niniejszej publikacji. Należy jedynie
nadmienić, że wdrażanie powyższych działań wymaga
m.in. odpowiednich zmian legislacyjnych, systemowych
rozwiązań wspierających efektywniejsze wdrażanie istniejących zapisów prawych, czy też szerokiej edukacji, na
co wskazują przeglądowe publikacje w tym zakresie (np.
Kistowski, Pchałek 2009; Forman i in. 2009; Walasz 2015;
Okrasiński i in. 2016).

IV. Wdrożenie stałego monitoringu zasobów leśnych
Karpat i realizacja badań naukowych
Papierkiem lakmusowym zrównoważonej gospodarki
leśnej powinien być stan siedlisk i populacji gatunków
zasiedlających lasy. Dlatego tak istotne jest prowadzenie
stałego monitoringu wybranych elementów ekosystemów leśnych. Lukę w danych monitoringowych wypełnia częściowo Państwowy Monitoring Środowiska realizowany przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
– nie obejmuje on jednak wielu gatunków ptaków, a dla
innych, ze względu na niską intensywność prac w Karpatach, dane nie są miarodajne. Ze względu na specyfikę i swoją wysoką wartość przyrodniczą lasy karpackie
winny mieć indywidualny program monitoringowy lub
też liczba powierzchni monitoringowych w tym regionie
kraju powinna zostać wydatnie zwiększona.
Proponowanie działań ochronnych wymaga również szerokiej wiedzy na temat ekologii oraz wymagań
siedliskowych poszczególnych gatunków, a także szczegółowych danych o wpływie gospodarki leśnej na populacje ptaków. Liczba takich danych wzrasta, jak jednak
wykazano powyżej, a także w wielu miejscach Rozdz. 7,
jest ona wciąż daleka od wystarczającej. Dlatego istotne
jest, aby w najbliższych latach zintensyfikować badania
dotyczące wskazanych aspektów. Wraz z danymi monitoringowymi umożliwiać one mogą ocenę efektywności
podejmowanych działań ochronnych, a także wpływu
gospodarki leśnej na gatunki i siedliska.

9.2. Tereny otwarte
Aleksandra Pępkowska-Król

Zagrożenia
Wykształcone na skutek wielowiekowego ekstensywnego
użytkowania obszary rolnicze Europy stanowią ważne
miejsce występowania wielu gatunków roślin i zwierząt
(np. Batáry 2015). Szczególnie cenne pod względem
różnorodności biotycznej są obszary rolne w granicach
państw środkowej i wschodniej Europy, w tym państw
karpackich (Tryjanowski i in. 2011). Różnorodność
i duży zasięg zbiorowisk terenów otwartych w Karpatach
sprzyjają występowaniu w regionie cennych gatunków
ptaków. Jednocześnie współczesne przemiany, które dotykają terenów otwartych Europy, najczęściej oceniane są
jako negatywnie oddziałujące na zespoły ptaków związane z tradycyjnym krajobrazem rolniczym (np. Henle
i in. 2007; Wretenberg i in. 2007; Tryjanowski i in. 2009;
Dyulgerova i in. 2015; Zakkak i in. 2015). Do takich
przemian pod wpływem dynamicznej sytuacji społeczno-gospodarczej dochodziło i nadal dochodzi również
w polskich Karpatach (Wolski 2007; Wesołowska 2009;
Zarzycki 2011). Istnienie niekorzystnych dla ptaków zjawisk potwierdzają m.in. opinie przedstawione w niniejszej
książce. Dla 15 spośród 37 gatunków omówionych tu ze
względu na ich szczególną wagę, wśród najważniejszych
istniejących lub potencjalnych czynników zagrażających
zachowaniu populacji wymienione zostały te związane ze
współczesną gospodarką rolną. Do gatunków tych zaliczają się zarówno gatunki ściśle związane z krajobrazem
rolniczym – takie jak derkacz, jak i gatunki korzystające
z łąk, pastwisk lub pól uprawnych wyłącznie jako miejsc
żerowiskowych (niektóre gatunki ptaków szponiastych
i sów, siniak, drozd obrożny, bocian biały) lub tokowisk
(cietrzew). Specyficzną grupą ptaków negatywnie reagujących na przemiany półnaturalnych zbiorowisk trawiastych są również ptaki związane z najwyższymi partiami
gór, takie jak siwerniak. Ale przemiany w karpackim rolnictwie oddziałują również na wiele gatunków nieomówionych szczegółowo w niniejszej książce.

Porzucanie gruntów rolnych, inwazje gatunków obcych
W grupie zagrażających ptakom polskich Karpat czynników związanych z przekształcaniem terenów otwartych
najczęściej wymieniano (patrz Rozdz.7) zaniechanie gospodarki rolnej, w szczególności użytkowania łąk i pa-

stwisk. W polskiej części łańcucha Karpat stosunkowo
dobrze udokumentowany jest spadek powierzchni gruntów rolnych przede wszystkim na rzecz lasów, postępujący już od drugiej połowy XVIII wieku (Munteanu i in.
2014). Szczególnie intensywny charakter recesja rolnictwa przybrała w dwóch okresach XX wieku – po drugiej
wojnie światowej na wysiedlonych terenach wschodniej
części regionu, a w całym paśmie w latach 90., po transformacji ustroju Polski (Zarzycki, Kaźmierczakowa 2007;
Kuemmerle i in. 2008; Musiał 2008; Wolski 2009; Zarzycki 2011). Zaniechanie użytkowania gruntów rolnych
i związana z tym sukcesja terenów otwartych w kierunku zakrzaczeń, zadrzewień i w końcu lasów czy planowe zalesienia terenów rolniczych są współcześnie dość
powszechnym zjawiskiem. Recesja rolnictwa wiąże się
przede wszystkim ze znacznym rozdrobnieniem własności gruntów rolnych w Karpatach i związaną z tym niską
opłacalnością produkcji rolnej (Musiał 2008; Ryc. 9.2).
Nasilenie tego problemu jest zróżnicowane przestrzennie – wydaje się, że obecnie porzucanie użytkowania łąk
i pastwisk oraz ugorowanie pól w większym stopniu dotyczy zachodniej części polskich Karpat, gdzie struktura
gruntów rolnych jest najmocniej rozdrobniona. Pośrednio wskazywać na to może także powierzchnia użytków
rolnych objętych programem rolnośrodowiskowym, najmniejsza w województwie śląskim, nieco większa w województwie małopolskim i największa na Podkarpaciu
(Anonymous 2012). Proces zróżnicowany jest również
w gradiencie wysokościowym – najszybciej dochodzi do
kurczenia się powierzchni półnaturalnych zbiorowisk
łąkowych i murawowych w najmniej dogodnych dla
użytkowania, najwyższych położeniach (Winnicki 1999;
Wesołowska 2009; Armatys i in. 2010; Kucharzyk 2010;
Zarzycki, Korzeniak 2013).
Negatywny wpływ kurczenia się areału użytków
rolnych na ptaki lęgowe w krajobrazie rolniczym został
dobrze udokumentowany dla Europy (Dyulgerova i in.
2015; Zakkak i in. 2015). Potwierdzają go także badania
prowadzone w południowej Polsce obejmującej Karpaty (Tworek 2010). W regionie Karpat ważnym gatunkiem typowym dla krajobrazu rolniczego jest derkacz,
dla którego zaniechanie użytkowania półnaturalnych
siedlisk lęgowych wielokrotnie wymieniane było jako
jedna z głównych przyczyn zmniejszania się liczebności
populacji (Green i in. 1997; Koffijberg, Schaffer 2006).
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Ryc. 9.2. Powierzchnia użytków rolnych przypadająca na jedno
gospodarstwo rolne w 2010 r. w gminach Polski, polskich Karpat
oraz obszaru Karpat zawierającego się w województwach śląskim,
małopolskim i podkarpackim (opracowanie własne na podstawie
danych GUS 2016).
Fig. 9.2. The mean area of agricultural land per farm (1) as of 2010, in
the communes (2) of: Poland (3), the Polish Carpathians (4) and the
area of Carpathians covered by the Silesian(5), the Lesser Poland (6)
and the Subcarpathian Voivodeship (7) (based on data of the Polish
Central Statistical Office, GUS, 2016).

Recesja rolnictwa i ekspansja lasów mogą niekorzystnie
wpływać również na różne aspekty biologii ptaków, które łąki i uprawy wykorzystują jako tereny żerowiskowe
lub tokowiska. Wykazano to m.in. dla orła przedniego
(Watson 1992; Pedrini, Sergio 2001), puchacza (Dalbeck,
Heg 2006) czy bociana białego (Skov 2014). Specyficzną grupą ptaków są wreszcie te związane z trawiastymi
zbiorowiskami najwyższych partii gór. W przeszłości
areał odpowiednich dla nich siedlisk naturalnych rozszerzył się w wyniku powstania półnaturalnych zbiorowisk
otwartych, przede wszystkim za sprawą wypasu owiec.
Negatywny wpływ porzucania górskich pastwisk na liczebność i zasięg ptaków terenów trawiastych wykazano
w szczególności w Alpach (np. Laiolo i in. 2004; Bazzi
i in. 2015). W polskich Karpatach gatunkiem, dla którego
zarastanie tatrzańskich hal, beskidzkich polan reglowych
lub bieszczadzkich połonin stanowi potencjalne zagrożenie, jest siwerniak.
Porzucane łąki i pola uprawne mogą w określonych
warunkach podlegać inwazjom obcych gatunków roślin
(Tokarska-Guzik i in. 2012), które negatywnie oddziałują
na różnorodność biologiczną (np. Moroń i in. 2009; Kajzer-Bonk i in. 2016), w tym na zespoły ptaków lęgowych.
Taką zależność dla Polski południowej wykazali Skórka
i in. (2010), którzy podczas badań m.in. nie stwierdzili występowania derkacza na łąkach zarośniętych przez
obce gatunki nawłoci. Obecność obcych gatunków roślin
uznana została również w niniejszej książce za jedno z potencjalnych zagrożeń dla bociana białego. Obszary górskie
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uważane są za mniej podatne na inwazje biologiczne m.in.
ze względu na surowe warunki klimatyczne, mniejsze zaludnienie i większą presję ze strony naturalnych wrogów
(Parks i in. 2005; McDougall i in. 2011; Najberek 2014).
Zasadę tę wydają się potwierdzać obserwacje z polskich
Karpat, gdzie stanowiska zwartych połaci obcych gatunków nawłoci Solidago spp. czy rudbekii Rudbeckia spp.
obserwuje się przede wszystkim w niższych położeniach
– na pogórzach i w dolinach rzek (Tokarska-Guzik 2005;
Najberek K. – dane niepubl.; obserwacje własne). W przyszłości, jeśli recesja rolnictwa w Karpatach będzie postępowała, należy się jednak spodziewać, że zjawisko będzie
się nasilać, a w związku ze zmianami klimatycznymi może
też dotyczyć coraz wyżej położonych terenów. Podobnie
na strukturę użytków zielonych, a co za tym idzie zespoły
ptaków, oddziaływać może zarastanie przez ekspansywne
gatunki rodzime, takie jak trzcina pospolita czy mozga
trzcinowata, które preferują miejsca wilgotne i podmokłe
i zarastają m.in. nieużytkowane torfowiska niskie.

Intensyfikacja rolnictwa, upraszczanie struktury siedlisk, melioracje osuszające
Współcześnie w Karpatach mamy do czynienia przede
wszystkim z recesją rolnictwa, lokalnie dochodzi jednak
do intensyfikacji gospodarki rolnej (Musiał 2008). Problem intensyfikacji użytkowania dotyczy przede wszystkim łąk w obszarach o największym pogłowiu bydła.
Duże zapotrzebowanie na paszę w takich miejscach
skłania rolników do przekształcania wartościowych pod
względem przyrodniczym łąk w użytki charakteryzujące
się dużą produktywnością paszy (sianokiszonki), głównie za sprawą wzmożonego nawożenia i podsiewania wydajnymi mieszankami traw. Konsekwencją tego procesu
jest uproszczona struktura roślinności – zmniejsza się
zarówno liczba gatunków roślin w runi, jak i zróżnicowanie mikrosiedlisk (Zarzycki 2011). Podobnemu uproszczeniu ulega struktura pastwisk i muraw bliźniczkowych
wypasanych przy zbyt dużej obsadzie owiec lub bydła.
Wykorzystywane w opisany sposób trwałe użytki zielone spotkać można m.in. w niektórych częściach Kotliny
Orawsko-Nowotarskiej i Beskidu Niskiego. W łąki o niskiej wartości przyrodniczej przekształcone zostały również znaczne powierzchnie dawnych gruntów rolnych na
glebach charakteryzujących się znaczną żyznością, przede wszystkim na wysiedlonych po II wojnie światowej
obszarach Karpat, na pogórzach czy w Pieninach (Zarzycki, Kaźmierczakowa 2007; Zarzycki 2011).
W Karpatach nie ma raczej miejsca intensyfikacja
upraw rolniczych przejawiająca się wielkoobszarowy-

mi uprawami monokulturowymi, utrudnia to bowiem
znaczne rozdrobnienie własności gruntów. Lokalnie
(szczególnie na pogórzach, gdzie odsetek pól uprawnych
jest największy) może jednak dochodzić do wzrostu ilości
wykorzystywanych środków ochrony roślin w związku ze
wzrostem popularności upraw roślin wymagających tego
typu zabiegów (np. rzepaku) lub podnoszeniem wydajności upraw sadowniczych.
Jednym z przejawów intensyfikacji rolnictwa (ale
w pewnym stopniu także zaniechania użytkowania
gruntów rolnych) jest zanikanie siedlisk marginalnych
– miedz, śródpolnych i śródłąkowych zakrzaczeń i zadrzewień, oczek wodnych, a także upraszczanie strefy
ekotonu na granicy łąk i lasów. Prowadzi to do upraszczania struktury krajobrazu. Trudno ocenić, jaki jest
stopień tego zjawiska w Karpatach. Znane są przypadki
usuwania zadrzewień i zakrzaczeń nawet na bardzo dużych powierzchniach użytków zielonych, paradoksalnie, w związku z wdrażaniem przyrodniczych pakietów
działania rolnośrodowiskowego (Hordowski J. – dane
niepubl.; Ciach M. – dane niepubl.) – usunięcie takich
elementów krajobrazu przed przystąpieniem do dopłat
zwiększa powierzchnię użytków kwalifikującą się do nich,
a co za tym idzie – maksymalizuje zysk; ułatwia również
późniejsze użytkowanie łąki czy pastwiska. Zjawisko dotyczy przede wszystkim wschodniej części regionu, gdzie
stopień wdrażania programu rolnośrodowiskowego jest
największy, ale zdarzają się przypadki takiego postępowania również w innych częściach polskich Karpat. Tam,
gdzie do niego dochodzi, różnorodność awifauny może
podlegać negatywnym trendom (Wilson i in. 2005; Tworek 2010; Wuczyński i in. 2011).
W wyniku intensyfikacji i upraszczania składu
i struktury użytków rolnych pogarsza się jakość siedlisk
lęgowych derkacza (Green, Rayment 1996) czy cietrzewia (porównaj Rozdz. 7.4), a w przypadku gatunków
korzystających z łąk i pól jako żerowisk – puchacza (Dalbeck, Heg 2006) i orlika krzykliwego (Rodziewicz 2004)
– zmniejsza się dostępność pokarmu. Podnoszenie wydajności łąk wiąże się również ze stosowaniem wczesnego terminu pierwszych pokosów, niekorzystnego dla
gatunków przystępujących do lęgów na łąkach, np. derkacza (Green i in. 1997).
W kontekście ochrony ptaków niekorzystnym zjawiskiem towarzyszącym intensyfikacji rolnictwa jest
również osuszanie terenów podmokłych. Negatywny
wpływ zabiegów melioracyjnych osuszających grunty
rolne na liczebność populacji dotyczy przede wszystkim
ptaków siewkowych (np. Wieczorek, Linkowski 2004;
Wilson i in. 2004), a z kluczowych gatunków dla pol-

skich Karpat może mieć również znaczenie dla bociana
białego i czarnego. Pośrednio oddziaływać też może na
wiele innych gatunków żerujących na siedliskach łąkowych. Do lat 90. XX wieku w polskich Karpatach melioracjom odwadniającym poddano 19,4% powierzchni
gruntów rolnych (Soja 2002). Obecnie nie ma już większego ryzyka, że osuszane będą kolejne tereny – zaprzestano tego bowiem wraz z załamaniem się gospodarki
rolnej (Soja 2002). Szczególnym przypadkiem gruntów poddanych w przeszłości melioracjom są torfowiska wysokie w Kotlinie Orawsko-Nowotarskiej, które
przekopano siecią rowów odwadniających już w XIX
wieku na potrzeby związane z pozyskiwaniem torfu
(Łajczak 2006).

Niszczenie i fragmentacja siedlisk terenów otwartych
Kolejnym wymienianym dla Karpat polskich czynnikiem
mogącym negatywnie oddziaływać na ptaki związane
z krajobrazem rolniczym jest niszczenie siedlisk terenów
otwartych i ich fragmentacja, która odbywa się przede

Jednym z najcenniejszych gatunków ptaków ściśle związanych
z półnaturalnymi siedliskami łąk i pastwisk jest w polskich Karpatach derkacz (fot. Mateusz Matysiak).
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Błędy polityki planistycznej, które pozwalają na niemal nieograniczone rozpraszanie zabudowy, przyczyniają się do niszczenia i fragmentacji siedlisk związanych z krajobrazem rolniczym. Pogórze Śląskie (fot. Kazimierz Walasz).

wszystkim za sprawą wprowadzania zabudowy. Od początku okresu osadnictwa w polskich Karpatach tworzono
osady o zabudowie rozproszonej, w latach 80. XX wieku
stanowiły one ok. 15% wszystkich wsi karpackich (Górka
1995). Współczesny rozwój osad przyczynia się do dalszego rozpraszania zabudowy, także w miejscach, które
historycznie charakteryzował skupiony typ organizacji.
Nowa zabudowa powstaje przede wszystkim w miejscu
terenów otwartych, użytkowanych dotychczas jako grunty rolne, duże niebezpieczeństwo niesie także zabudowa
dolin rzecznych. Według „Raportu o ekonomicznych
stratach i społecznych kosztach niekontrolowanej urbanizacji w Polsce” (Kowalewski i in. 2013) w miejscowych
planach zagospodarowania przestrzennego wielokrotnie
przeszacowywany jest bilans potrzeb terenowych dla
budownictwa mieszkaniowego. W polskich Karpatach
w przypadku niektórych gmin powierzchnie przeznaczone pod zabudowę nawet 10-krotnie przekraczają realne
potrzeby. Sprzyja to procesowi rozpraszania zabudowy
w regionie Karpat, w którym istnieje duża presja na zabudowę zarówno ze strony lokalnych społeczności (budownictwo mieszkaniowe i usługowe), jak i ze strony inwestorów spoza regionu, którzy chcą tu lokalizować swoje
domy letniskowe (drugie domy) lub przedsiębiorstwa.
Nowe domy mieszkalne i letniskowe powstają w coraz to
większych odległościach od wsi, nie tylko przy podsta-
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wowych szlakach komunikacyjnych, ale także na stokach
i wierzchowinach (np. Mika 2013).
W ostatnich latach ważnym czynnikiem prowadzącym do niszczenia i fragmentacji siedlisk otwartych
stała się budowa elektrowni wiatrowych. W Karpatach
polskich lokalizowane dotąd były przede wszystkim
we wschodniej części pasma pogórzy, gdzie panują
najlepsze warunki wiatrowe (Skoczkowski i in. 2007).
W zachodniej części zrealizowano zaledwie kilka inwestycji, z niewielką liczbą turbin. Obecnie w związku
z wprowadzoną w 2016 roku ustawą regulującą przepisy
związane z energetyką wiatrową, w tym ustalającą minimalną odległość elektrowni od terenów zabudowanych,
możliwości lokowania w Karpatach nowych elektrowni
wiatrowych zostały znacząco ograniczone (Dz.U. z dn.
1.07.2016, poz. 961). Wpływ niszczenia i fragmentacji
siedlisk półnaturalnych na awifaunę terenów otwartych jest dość złożony – poszczególne gatunki ptaków
w różny sposób reagują na zmiany w krajobrazie rolniczym, znaczenie ma także sama przyczyna utraty siedliska/jego fragmentacji i szerszy kontekst krajobrazowy
(Tworek 2010). Odnośnie do kluczowych gatunków
ptaków polskich Karpat, taksonami szczególnie narażonymi są tu derkacz i cietrzew, a także ptaki korzystające
z rolniczych terenów otwartych jako żerowisk (np. ptaki
szponiaste czy sowy). Cietrzewie unikają sąsiedztwa terenów zabudowanych oraz różnego typu dróg, szlaków

i ścieżek (Patthey i in. 2012). W bliskim sąsiedztwie terenów zabudowanych zwiększa się presja drapieżników
związanych z gospodarstwami – kotów i psów, która
negatywnie oddziałuje m.in. na cietrzewia czy derkacza (patrz Rozdz. 7). Rozpraszanie zabudowy sprzyja
powstawaniu nowych linii energetycznych i ogrodzeń.
Kolizje z tymi elementami krajobrazu mogą być przyczyną zwiększonej śmiertelności wśród wielu gatunków
ptaków (por. Maniakowski i in. 2011). Na zwiększoną
śmiertelność w wyniku kolizji narażone są również ptaki wybierające na miejsca rozrodu i żerowiska obszary
sąsiadujące z elektrowniami wiatrowymi. W warunkach
polskich prowadzone są badania wpływu wiatraków
na populację lęgową orlika krzykliwego (Cenian, Mirski 2016), ale zagrożenia wynikające z obecności farm
wiatrowych nie dotyczą samych kolizji i odnoszą się do
wielu gatunków ptaków zarówno w okresie lęgów, jak
i w czasie migracji (np. Drewitt i in. 2006).

Postulaty ochronne
Do działań zmierzających do ochrony walorów terenów
rolniczych w polskich Karpatach należą przede wszystkim:
I. Modyfikacja założeń dopłat rolnośrodowiskowych
II. Edukacja rolników
III. Rozwijanie i promocja alternatywnych do działania
rolnośrodowiskowego kierunków aktywizacji rolnictwa w regionie
IV. Racjonalne planowanie przestrzenne

I. Dopłaty rolne
Wspieraniu działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania służą płatności
rolne dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub
innymi szczególnymi ograniczeniami (inaczej obszary
o niekorzystnych warunkach gospodarowania, ONW;
MRiRW 2015). Za obszary ONW uznano niemal cały obszar górskiej części polskich Karpat (strefa górska), a także znaczną część pogórzy (jako obszary ze specyficznymi
utrudnieniami; MRiRW 2015;). Dopłaty wyrównawcze
(podobnie jak dopłaty bezpośrednie) są ważnym wsparciem dla czynnych rolników w regionie i podnoszą rentowność prowadzonej działalności, jednak nie w stopniu,
jaki mógłby przywrócić użytkowanie odłogowanych gruntów na znacznych powierzchniach. Dodatkowo zachowaniu terenów rolniczych o wysokich wartościach przyrodniczych służy wdrażane działanie rolnośrodowiskowe (od

2015 roku działanie rolnośrodowiskowo-klimatyczne).
Celem tzw. pakietów przyrodniczych działania jest poprawa stanu zachowania cennych, półnaturalnych siedlisk
przyrodniczych (w polskich Karpatach należą do nich
łąki świeże, wilgotne i zmiennowilgotne, murawy i torfowiska), a także cennych gatunków ptaków (w warunkach
karpackich – derkacza, lokalnie również kszyka i czajki).
Nie jest jasne, czy program rolnośrodowiskowy przynosi zamierzone korzyści w kontekście ochrony różnorodności biologicznej, ponieważ dotychczasowe badania
prowadzą do rozbieżnych wniosków (np. Kleijn, Sutherland 2003; Kampmann i in. 2012; Batáry i in. 2015; Żmihorski i in. 2016). Za umiarkowanie pozytywną oceną
przemawiają m.in. wyniki monitoringu efektów programu
rolnośrodowiskowego w Polsce w zakresie ornitofauny
(Kotowska, Żmihorski 2015). Pozwalają one stwierdzić,
że na działkach objętych wariantami programu skierowanymi na ochronę siedlisk ptaków spadek bogactwa gatunkowego całego zespołu ptaków, jak i spadek liczebności
derkacza są istotnie niższe niż na działkach kontrolnych.
Jednocześnie badania Kampmann i in. (2012) pokazują,
że rozwijanie systemu zachęt do prowadzenia proprzyrodniczej działalności rolniczej jest szczególnie efektywnym narzędziem ochrony przyrody w obszarach charakteryzujących się ekstensywnym użytkowaniem gruntów,
takich jak obszary górskie. Wydaje się zatem, że program
rolnośrodowiskowy może być skutecznym narzędziem
w ochronie cennych gatunków ptaków związanych z terenami rolniczymi w polskich Karpatach i powinien być tu
kontynuowany. Sama realizacja systemu dopłat wymaga
jednak dalszych badań monitoringowych i lepszego dostosowania do lokalnych warunków.
Dostosowanie programu rolnośrodowiskowego do potrzeb ochrony przyrody
Najczęściej wykorzystywanym wariantem programu rolnośrodowiskowego związanym z ochroną siedlisk ptaków w perspektywie finansowej 2007–2013 na terenie
polskich Karpat był wariant związany z ochroną siedlisk
derkacza – wyjątkowo korzystny finansowo, dotyczący
gatunku szeroko rozpowszechnionego w regionie. Zmiany w obecnym okresie programowania (2014–2020) doprowadziły do niemal całkowitego braku zainteresowania pakietem ochrony derkacza ze strony rolników, stał
się on bowiem dużo mniej opłacalny. Dodatkowo szansę
pozyskiwania dopłat do użytkowania korzystnego dla
wszystkich gatunków ptaków ograniczono do obszarów
specjalnej ochrony ptaków sieci Natura 2000. Wykluczono w ten sposób z możliwości subsydiowania działań
korzystnych dla ptaków ok. 70% karpackich łąk znaj-
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dujących się poza obszarami ptasimi. Stąd o ile w poprzedniej perspektywie na znacznych powierzchniach
trwałych użytków zielonych prowadzono działania korzystne z punktu widzenia ochrony derkacza (w szczególności znaczne opóźnienie terminu pierwszego koszenia), o tyle obecnie dużo częściej wdrażany jest wariant
związany z ochroną półnaturalnych łąk świeżych, którego założenia dopuszczają wykonanie pierwszego koszenia w terminie już od 15 czerwca. Wpłynąć to może
niekorzystnie na sytuację gatunków odbywających lęgi
później, poprzez zwiększone zagrożenie niszczeniem
lęgów. Obecnie najczęściej wybór konkretnego pakietu
przez rolnika związany jest z rentownością i wydaje się
w zbyt małym stopniu uwzględniać rzeczywiste potrzeby w zakresie ochrony przyrody, co może prowadzić do
nieefektywnego wydatkowania środków oraz niekiedy
negatywnego oddziaływania na różnorodność biologiczną na znacznych powierzchniach w związku z unifikacją sposobu użytkowania łąk i pastwisk. Wydaje się
również, że dostępne warianty programu nie dotykają
wszystkich istotnych problemów związanych z ochroną przyrody zależnej od rolnictwa w terenach górskich.
Zróżnicowanie dostępnych wariantów oparte na specyfice danego regionu z powodzeniem wdrażane jest np. we
Francji, gdzie oprócz wariantów obejmujących cały kraj
dostępne są warianty regionalne, ustalane przez powołaną do tego instytucję (Blumentrath i in. 2014). OTOP
(2014) postulował wprowadzenie do nowego Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich (2014–2020) wariantu
działania rolnośrodowiskowo-klimatycznego przeznaczonego dla obszarów górskich: „zachowanie krajobrazu
rolniczego i związanych z nim siedlisk przyrodniczych
terenów podgórskich i górskich”. Celem takiego działania mogłoby być zachowanie mozaiki siedlisk rolniczych
odpowiednich dla zróżnicowanej grupy cennych gatunków ptaków zależnych od terenów rolniczych występujących w obszarach górskich. Założenia tego wariantu
powinny zapobiegać unifikacji użytkowania trwałych
użytków zielonych na znacznych powierzchniach, a także uwzględniać problem likwidacji siedlisk marginalnych. Szersze spojrzenie na problem ochrony górskich
terenów rolniczych uwzględniające oprócz różnorodności biologicznej także dziedzictwo kulturowe i walory
krajobrazowe postulowali też wcześniej Kampmann i in.
(2012). Ważne jest również to, by warunki przyznawania dopłat rolnośrodowiskowo-klimatycznych były tak
skonstruowane, żeby podstawowym czynnikiem decydującym o wyborze konkretnego wariantu dotowanych
działań była wyjściowa wartość przyrodnicza lub krajobrazowa danego użytku rozpatrywana w kontekście
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ochrony całego regionu, a nie tylko wysokość dopłaty,
jak to często ma miejsce obecnie.
Zwiększenie stopnia wdrażania programu rolnośrodowiskowego
W województwach śląskim i małopolskim działaniem
rolnośrodowiskowym objęte są najmniejsze powierzchnie gruntów rolnych w skali całego kraju. Zdecydowanie
lepiej sytuacja wygląda w województwie podkarpackim.
Co ważniejsze, pakiety przyrodnicze działania rolnośrodowiskowego (najważniejsze w kontekście ochrony
cennych użytków zielonych) wdrażane są jedynie na
niewielkim procencie powierzchni łąk i pastwisk województwa śląskiego i małopolskiego. Jedynie województwo podkarpackie znajduje się pod tym względem w samej czołówce (Ryc. 9.3).
Za niewielki odsetek użytków rolnych, na których realizowane są założenia programu rolnośrodowiskowego
w regionie polskich Karpat (w szczególności w ich części
objętej woj. śląskim i małopolskim), odpowiada znaczne rozdrobnienie gruntów rolnych. Do pewnego stopnia
problem niewielkiego zainteresowania płatnościami rolnośrodowiskowowymi w warunkach dużego rozdrobnienia gruntów miał rozwiązać w nowym PROW (2014–2020)
zapis o możliwości zgłaszania do dopłat działek o łącznej
powierzchni mniejszej niż 1 ha, pod warunkiem spełnienia wymogu powierzchni co najmniej 1 ha wspólnie z innym rolnikiem/rolnikami (wcześniej spełnienie wymogu
co najmniej 1 ha było obligatoryjne dla każdego wnioskującego o płatność). Nie rozwiązało to jednak problemu
niewielkiej rentowności użytkowania proprzyrodniczego
tak małych działek, przez co zainteresowanie dopłatami
wśród właścicieli niewielkich łąk i pastwisk zapewne nie
wzrośnie istotnie. Musiał (2008) proponował rozwiązanie
problemu przez wprowadzenie w Karpatach kilku stawek
płatności, których wysokość miała być zależna od stopnia
trudności użytkowania rolniczego w różnych regionach.
Taki stopień trudności mógłby w większym stopniu niż
obecnie uwzględniać stopień rozdrobnienia własności.
Innym sposobem mogłoby być wspólne przystępowanie
rolników do płatności, ograniczające komplikacje związane z formalnościami (m.in. ekspertyza przyrodnicza, plan
działalności rolnośrodowiskowej), a przez to podnoszące
rentowność jego wdrażania. Takie podejście realizowane
jest m.in. w Niemczech i Holandii, gdzie przynosi wymierne korzyści środowiskowe, ekonomiczne i społeczne
(Prager 2015). W Polsce jak dotąd nie przewidziano takiej
możliwości. Wydaje się, że niekorzystna struktura agrarna może być zmieniona obecnie jedynie poprzez upowszechnienie dzierżawy i użyczania ziemi (Musiał 2008).

40
35
30
25
20
15
10
5
0

50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0

udział [%] (3)

powierzchnia [ha] (1)

60 000

województwo (2)
Ryc. 9.3. Powierzchnia [ha] użytków objętych pakietami przyrodniczymi programu rolnośrodowiskowego w 2014 r. w poszczególnych
województwach (słupki) oraz jej udział [%] w łącznej powierzchni łąk i pastwisk w każdym z województw (punkty; obliczenia własne na
podstawie: ARiMR 2016; GUS2016).
Fig. 9.3. The mean area [ha] of agricultural land covered by environmental options of the agri-environmental scheme as of 2014 (1; bars), and percentage of this area in the total area of meadows and pastures (2; points), by voivodeships (3) (own calculation based on ARiMR 2016; GUS 2016).

Promocji takich rozwiązań służyły m.in. działania projektu PK (warsztaty dla rolników w 2015 i 2016 roku). Tego
typu rozwiązania są ważne również ze względu na zachowanie w dobrej kulturze użytków zielonych będących
własnością instytucji nieprowadzących działalności rolniczej i niemogących bezpośrednio uczestniczyć w działaniu rolnośrodowiskowym (np. urzędy gmin, wspólnoty
urbarialne). Dobre przykłady przywrócenia użytkowania łąk i pastwisk poprzez dzierżawę pochodzą z gminy
Czarny Dunajec, gdzie zarówno samorząd lokalny, jak
i wspólnota urbarialna oddają w dzierżawę swoje grunty
na potrzeby działalności rolniczej najczęściej powiązanej
z pozyskiwaniem przez dzierżawców dopłat rolnych.

II. Edukacja rolników
Często podnoszonym problemem w kontekście stopnia
wykorzystania dopłat rolnośrodowiskowych w regionie
Karpat jest słabe rozpowszechnienie informacji o możliwościach z nimi związanych i potrzeba edukacji rolników
(np. Tworek 2010). Oczywiście z roku na rok przybywa
chętnych do udziału w programie (Anonymous 2012),
ale w Karpatach potencjał programu (nawet w woj. podkarpackim) jest nadal znacznie większy niż stopień jego
realizacji. Oprócz problemów związanych z rozdrobnieniem gruntów, hamulcem w szczególności dla starszych
mieszkańców Karpat jest obawa przed pozyskiwaniem

unijnych funduszy („bo zapewne ktoś kiedyś zechce je
odzyskać”) czy dość skomplikowany proces wnioskowania o płatności. Do pewnego stopnia pomocne mogłoby się okazać przekonanie właścicieli gruntów rolnych
o dużej roli, jaką rolnictwo odgrywa w zachowaniu różnorodności biologicznej i o usługach ekosystemowych,
jakich ta różnorodność dostarcza (np. o jej znaczeniu dla
rozwoju turystyki, która jest ważnym źródłem dochodu
mieszkańców regionu). Ważną kwestią związaną z edukacją jest rozwijanie kompetencji w zakresie prośrodowiskowych metod gospodarowania wśród czynnych rolników (Brodziński 2008), od których bezpośrednio zależy
sposób użytkowania gruntów. Na przykład uczulanie na
odpowiedzialne wykorzystywanie nawozów mineralnych
i środków ochrony roślin, problem rozprzestrzeniania
się obcych gatunków roślin czy właściwe wykorzystanie
sznurków rolniczych (dbanie o niezaśmiecanie nimi pól
i łąk, ponieważ przyczyniają się do zwiększonej śmiertelności piskląt w gniazdach). Wśród różnych prośrodowiskowych metod najbardziej pożądaną jest oczywiście
rolnictwo ekologiczne z założenia wykluczające stosowanie pestycydów, które przyczyniają się do ograniczania zasobów pokarmowych ptaków terenów rolniczych
(Bright i in. 2008). Pomocne w tym jest również działanie
rolnośrodowiskowo-klimatyczne, które przewiduje płatności dla rolników produkujących żywność ekologiczną.
Ale istotna jest tu także promocja takiej żywności wśród
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Spadek pogłowia zwierząt gospodarskich związany z coraz mniejszą rentownością ich hodowli jest jedną z przyczyn negatywnych zmian
w krajobrazie karpackich łąk i pastwisk (fot. Aleksandra Pępkowska-Król).

konsumentów i rozwijanie dróg jej dystrybucji, np. wśród
mieszkańców dużych aglomeracji sąsiadujących z regionem polskich Karpat. Na potrzebę podnoszenia świadomości ekologicznej rolników i mieszkańców wsi w ogóle
wskazują m.in. badania Brodzińskiego (2013) – doradcy
rolnośrodowiskowi zauważyli w nich, że rozwijanie oferty szkoleniowej z tego zakresu powinno być priorytetem
polityki rozwoju obszarów wiejskich. Zdecydowanie najważniejszą rolę do odegrania na tym polu mają ośrodki
doradztwa rolniczego i Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

III. Alternatywne do działania rolnośrodowiskowego
kierunki aktywizacji rolnictwa
Szczególną cechą rolniczych obszarów górskich jest wysoki udział trwałych użytków zielonych. W polskich Karpatach zajmują one ok. 36% powierzchni gruntów rolnych,
podczas gdy dla całego kraju jest to tylko 18% (obliczenia
własne na podstawie GUS 2016). Tak znaczny udział łąk
i pastwisk sprawia, że Karpaty powinien charakteryzować wysoki odsetek gospodarstw rolnych prowadzących
chów zwierząt gospodarskich. Obecnie tak jednak nie
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jest, dla przykładu w 2010 roku w gminach górskich województwa podkarpackiego zaledwie 28,1% gospodarstw
prowadziło chów bydła (Czudec 2013). W przeszłości
kluczowe znaczenie w regionie miała hodowla owiec.
Ich liczba zaczęła się jednak załamywać w latach 80. XX
wieku. Mimo to nadal żywy jest pogląd, że pasterstwo
powinno być strategicznym kierunkiem rozwoju działalności rolniczej w regionie (Michałek 2013) i prowadzonych jest wiele działań zmierzających do jego rewitalizacji. Ważne, by działania aktywizujące hodowlę zwierząt
gospodarskich brały pod uwagę to, że zbyt intensywna
hodowla prowadzi do niepożądanych zmian w cennych
zbiorowiskach półnaturalnych, a sama obecność zwierząt
gospodarskich na łąkach i pastwiskach może negatywnie
wpływać na cenne gatunki ptaków, takie jak derkacz (Kotowska, Żmihorski 2015) czy cietrzew. Stąd szczególnie
cenne są inicjatywy, dla których punktem wyjścia jest
przyroda. Sztandarowym przykładem takiej działalności
jest Program Aktywizacji Gospodarczej oraz Zachowania Dziedzictwa Kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko-Częstochowskiej – Owca Plus, realizowany przez
Samorząd Województwa Śląskiego od 2007 roku. W Karpatach jego podstawowym celem jest czynna ochrona
polan górskich Beskidu Śląskiego i Beskidu Żywieckiego,

natomiast gospodarka pasterska jest narzędziem pozwalającym na osiągnięcie tego celu (Fąfera i in. 2007). Mimo
wielu nakładów i prób odwrócenia negatywnego trendu
pogłowia owiec, w XXI wieku w Polsce południowej (woj.
śląskie, małopolskie i podkarpackie) ich liczba nadal
spada, podobnie zresztą jak pogłowie bydła (GUS 2016).
Podnoszeniu rentowności działalności rolniczej służy
sprzedaż bezpośrednia (lub marginalna, lokalna i ograniczona) produktów pochodzących z indywidulanych
gospodarstw rolnych. W polskich Karpatach należą do
nich m.in. produkty tradycyjne, takie jak sery, jagnięcina, soki czy miody, ściśle powiązane ze zrównoważonym
rolnictwem i dobrze zachowanym środowiskiem przyrodniczym. Popyt na nie tworzą w dużej mierze turyści,
ale ważnym rynkiem zbytu są również duże aglomeracje
miejskie sąsiadujące z regionem. Podstawowym ograniczeniem dla takiej sprzedaży wydają się bariery prawne
(Serafin, Pietras-Goc 2013), które wymagają znacznego uproszczenia zapisów, a także wprowadzania preferencyjnych dla małych gospodarstw rolnych rozwiązań
związanych np. z opodatkowaniem takiej działalności.
Za zaniechanie użytkowania łąk odpowiada przede
wszystkim brak zapotrzebowania na paszę. Brak ten jest
też czynnikiem limitującym do pewnego stopnia samo
wdrażanie wariantów przyrodniczych działania rolnośrodowiskowego, które bezwzględnie wymagają usuwania
pokosu z użytkowanych łąk i pastwisk. Aktywizacja lokalnej przedsiębiorczości związana z rozwojem przetwarzania biomasy na cele energetyczne (produkcja peletu

i brykietu) może być dobrym pomysłem na wzmocnienie zrównoważonego rozwoju regionu polskich Karpat
(Wierzbicki 2013). Dziś dobrych przykładów tego typu
działalności w regionie jest niewiele i rolnicy posiłkują się odbiorcami siana spoza regionu. Rynek przetwarzania biomasy na odnawialne źródła energii będzie się
jednak w najbliższych latach zwiększał, m.in. ze względu
na znaczne ograniczenia w budowaniu nowych elektrowni wiatrowych, jakie wprowadzono w Polsce (Anonymous 2016). Należałoby tu promować przede wszystkim
rozwiązania, które wspierają konkurencyjność małych
przetwórni. Ważne jest również to, by rozwój takiej działalności nie doprowadził do niekorzystnych efektów przyrodniczych w związku ze zbytnią intensyfikacją wykorzystania terenów rolniczych. Duże znaczenie w rozwoju
tego typu działalności mogą odegrać samorządy lokalne
poprzez odpowiednie planowanie strategiczne i promocję wykorzystywania biopaliw zarówno wśród lokalnych
przedsiębiorców, jak i indywidualnych gospodarstw domowych (Wierzbicki 2013).

IV. Racjonalne planowanie przestrzenne
Jednym z narzędzi kształtowania i ochrony krajobrazu są
w Polsce miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, stanowiące akty prawa miejscowego ustanawianego
przez rady gmin. W Karpatach polskich planami objęto
niemal 50% powierzchni, przy czym w przypadku karpackich gmin znajdujących się w obszarze województw

Ochrona siedlisk związanych z krajobrazem rolniczym w Karpatach wymaga dostosowania programu rolnośrodowiskowo-klimatycznego
do lokalnych uwarunkowań, m.in. dużego rozdrobnienia gruntów rolnych (fot. Tomasz Wilk).
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Ryc. 9.4. Pokrycie planistyczne gmin – Polski, polskich Karpat
oraz polskich Karpat w granicach poszczególnych województw
– w 2014 r. (obliczenia własne na podstawie GUS 2016).
Fig. 9.4. Spatial planning development (1) in the communes (2) of: Poland (3), the Polish Carpathians (4) and the Carpathian voivodeships in
Poland (5-7), as of 2014 (own calculation based on GUS 2016).

małopolskiego i śląskiego jest to ok. 80%, a w woj. podkarpackim tylko 12%. Poza województwem podkarpackim pokrycie planistyczne w Karpatach jest wyjątkowo wysokie jak na warunki Polski (Ryc. 9.4), mimo to
trudno mówić o racjonalnym zarządzaniu przestrzenią
w regionie. Wydaje się, że sytuacja w obszarach objętych
planami nie różni się istotnie od tych, dla których plany
dotychczas nie powstały i gdzie nie istnieją w zasadzie
żadne większe przeszkody w lokowaniu nowej zabudowy
w dowolnie wybranym miejscu (Kowalewski i in. 2013;
Wilczyński 2014).
Problem ochrony krajobrazu w Polsce jest bardzo złożony i wymaga kompleksowych zmian zarówno
w sferze prawnej, jak i w świadomości lokalnych włodarzy i całych społeczności. Próbę wprowadzenia zmian
w zakresie legislacji podjęto w 2015 roku, wprowadzając ustawę wzmacniającą narzędzia ochrony krajobrazu.
W konsekwencji na samorządy wojewódzkie nałożono
obowiązek tworzenia audytów krajobrazowych i delimitacji krajobrazów priorytetowych docelowo podlegających ochronie, które będą musiały być uwzględniane
w lokalnych dokumentach planistycznych (Dz.U. z dn.
10.06.2015, poz. 774). Ważne, by w przypadku Karpat
audyty i lokalne dokumenty planistyczne uwzględniały
to, że podstawowym celem ochrony krajobrazu w regionie musi być zachowanie charakterystycznej mozaiki
lasów i terenów otwartych, bezwzględna ochrona najlepiej zachowanych cennych siedlisk przyrodniczych przed
zmianą sposobu ich użytkowania, a także dbałość o ich
ciągłość poprzez ochronę i odtwarzanie korytarzy ekologicznych (na które w dużej mierze składają się nieza-
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budowane tereny pól i łąk). Na straży takiego postępowania powinny stać m.in. regionalne dyrekcje ochrony
środowiska weryfikujące oceny oddziaływania projektów
dokumentów planistycznych na środowisko, co oznacza,
że powinny dysponować odpowiednim do tego umocowaniem prawnym. Trzeba również pamiętać, że nie da się
takiego planowania przeprowadzić właściwie bez dostępu do dobrej jakości inwentaryzacji krajobrazu i zasobów
przyrodniczych, uwzględniających dodatkowo obszary
w otoczeniu jednostki (np. gminy), dla której powstają dokumenty planistyczne (strategia, audyt, studium
czy wreszcie miejscowy plan). Ideałem byłoby tworzenie nowych dokumentów oraz korekta już istniejących
z uwzględnieniem powyższych postulatów. Takie podejście może się jednak spotkać z dużym sprzeciwem zarówno ze strony ustanawiających prawa lokalne (rady gmin),
jak i lokalnych społeczności. Na konieczność aktywnego
udziału tych podmiotów w kształtowaniu procesu zarządzania przestrzenią w Karpatach szczególny nacisk kładzie „Kodeks dobrej praktyki kształtowania przestrzeni
w Karpatach” (2016). Promocji jego zapisów służą m.in.
organizowane na szczeblu różnych gmin warsztaty, na
które zapraszani są przede wszystkim przedstawiciele
samorządów lokalnych i lokalni liderzy (www.konwencjakarpacka.pl/spolecznosci-lokalne/samorzady/szkolenia). Tego typu spotkania są na pewno ważnym elementem edukacji w zakresie znaczenia krajobrazu (zarówno
dla zachowania zasobów przyrodniczych, jak i dobrej
jakości życia ludzi) i mogą w przyszłości zaowocować
zmianą postaw sprzecznych z potrzebami ochrony krajobrazu i przyrody w Karpatach.

Orlik krzykliwy Clanga pomarina to jeden z gatunków ptaków, którego przetrwanie w Karpatach uzależnione jest od
utrzymania ekstensywnych form gospodarki rolnej w regionie
(fot. Wojciech Guzik).

9.3. Rzeki i potoki
Rafał Bobrek
Najważniejszym w Karpatach biotopem lęgowym dla
ptaków wodno-błotnych są rzeki i potoki o górskim
i podgórskim charakterze. Na siedliska te oddziałuje
wiele specyficznych zagrożeń, istotna jest więc realizacja
działań, które zabezpieczą je przed przyrodniczą degradacją i w długiej perspektywie zapewnią zasiedlającej je
awifaunie odpowiednie warunki do życia.

Zagrożenia
Hydrotechniczna regulacja cieków i prace utrzymaniowe
Najczęściej wskazywanym zagrożeniem w odniesieniu
do ekosystemów rzecznych jest przeciwpowodziowa
lub przeciwerozyjna hydrotechniczna regulacja cieków wodnych – obudowa brzegów i dna koryta, a także
prowadzenie tzw. prac utrzymaniowych (konserwacja
i odtwarzanie infrastruktury hydrotechnicznej lub pogłębianie koryta cieku). O ogromnej skali tego zjawiska
świadczy fakt, że długość rzek poddanych samym tylko
pracom utrzymaniowym w latach 2010–2013 szacowana
była w Polsce na 16 000 km, w tym ponad 1200 km położonych na obszarach Natura 2000 (Nawrocki i in. 2014).
Tego rodzaju ingerencje powodują m.in. uproszczenie
przebiegu koryta, jego zawężenie, pogłębienie i wyprostowanie, a w konsekwencji przyspieszenie spływu wód
i nierzadko zwiększenie ryzyka powodziowego na obszarach położonych poniżej. Wszystkie te zmiany mają
też silnie negatywny, długotrwały wpływ na funkcjonowanie ekosystemów wodnych (Nawrocki i in. 2014). Hydrotechniczne przekształcenia rzek i potoków prowadzą
do zmniejszenia powierzchni i/lub pogorszenia jakości
biotopów praktycznie wszystkich gatunków ptaków nadrzecznych (Campbell 1988; Crowe 2010; Kajtoch, Figarski 2013), a przez to do spadku liczebności ich populacji.
Nie bez znaczenia jest także negatywny wpływ regulacji
na wodne bezkręgowce i ichtiofaunę (Hering i in. 2004;
Kukuła, Bylak 2011, Nawrocki i in. 2014), które stanowią
podstawę bazy pokarmowej ptaków i niezbędny składnik funkcjonalny ekosystemów rzecznych. Uregulowane
koryto jest najczęściej pozbawione struktur, które stanowią o atrakcyjności cieku dla organizmów wodnych,
w tym dla ptaków lęgowych (Wyżga i in. 2008; Kajtoch,
Figarski 2013). Znikają kamieniste i żwirowe wyspy

i odsypy, usuwane są pnie i wykroty, likwidowane nadbrzeżne skarpy i starorzecza. Zanika także roztokowy
(wielonurtowy) charakter cieków. Zmniejsza się przez
to różnorodność mikrosiedlisk korytowych, które mogą
być zasiedlane przez wyspecjalizowane gatunki nadrzecznych ptaków, wykorzystujące naturalne koryto rzeki i jego specyficzne struktury morfologiczne jako miejsca gniazdowania, żerowania i odpoczynku. Pozytywna,
przyrodnicza rola naturalnych elementów koryta jest
dobrze udokumentowana – wykazano na przykład, że
obecność rumoszu drzewnego w korycie rzeki powoduje
wzrost liczebności i zróżnicowania siedlisk organizmów
wodnych, a rumosz zdeponowany na łachach ułatwia
ich kolonizację przez roślinność i rozwój lasów łęgowych
wzdłuż cieku (Wyżga i in. 2012). Stwierdzono również,
że obecność rumoszu drzewnego w korycie pozytywnie
wpływa na zespoły ptaków zasiedlających karpackie rzeki (Figarski, Kajtoch 2015). Ponadto uregulowane koryta rzeczne szybko ulegają sukcesji roślinności ruderalnej
i inwazyjnej (np. nawłoci Solidago spp. czy rdestowców
Reynoutria spp.), co dodatkowo zmniejsza przydatność
tych biotopów dla taksonów zależnych od inicjalnych
siedlisk rzecznych i przyczynia się do ich zastępowania
przez gatunki eurytopowe (Figarski, Kajtoch 2015). Negatywny wpływ regulacji hydrotechnicznych na awifaunę lęgową wykazali w warunkach polskiej części Karpat
Kajtoch i Figarski (2013) oraz Figarski i Kajtoch (2014,
2015), którzy w dorzeczach Raby i Dunajca stwierdzili niższe bogactwo gatunkowe ptaków koryt rzecznych
i niższe zagęszczenia ich populacji na odcinkach rzek
poddanych regulacjom i/lub pracom utrzymaniowym
w porównaniu z tymi niepoddanymi hydrotechnicznym
ingerencjom. Wykazali oni również wyraźny pozytywny
wpływ wezbrań powodziowych, powodujących naturalizację koryta rzecznego, na bogactwo gatunkowe i liczebność awifauny nadrzecznej.

Degradacja nadrzecznych zbiorowisk roślinnych
Nadrzeczne zbiorowiska roślinne, szczególnie lasy łęgowe, są ważnym w skali Karpat siedliskiem ptaków, zapewniającym im warunki do gniazdowania, żerowania
i odpoczynku w trakcie wędrówek, dlatego ich zanik
stanowi istotne zagrożenie dla awifauny regionu. Regula-
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Prace hydrotechniczne dewastujące ekosystem górskiej rzeki. (fot. Rafał Bobrek).

cjom hydrotechnicznym i pracom utrzymaniowym towarzyszy zwykle usunięcie nadbrzeżnej roślinności, czasami
nie tylko z koryta i jego najbliższego otoczenia, ale też ze
znacznej części doliny rzeki lub potoku (np. z międzywala). Wycina się lub w inny sposób degraduje nadrzeczne
lasy, w tym szczególnie cenne lasy łęgowe, olszyny i zarośla wierzbowe, a także inicjalną roślinność porastającą
kamieńce górskich potoków (Żelaziński, Wawręty 2005;
Crowe 2010; Pielech, Kisiel 2010; Nawrocki i in. 2014).
Dodatkowo prace takie wykonuje się również planowo,
niekiedy na dużą skalę, bez bezpośredniego powiązania
z pracami inżynieryjnymi w korycie, argumentując to
ochroną przeciwpowodziową (np. RZGW 2016). Wycinka lasów nadrzecznych jest też powodowana niewłaściwą gospodarką leśną, szczególnie w lasach prywatnej
własności, a także lokowaniem żwirowni w dolinach rzek
(Kajtoch, Piestrzyńska-Kajtoch 2008). Nawet jeśli w ramach prac w korycie nie usuwa się nadrzecznych zbiorowisk roślinnych, to i tak zwykle ulegają one znacznym
zmianom, gdyż ich funkcjonowanie uzależnione jest od
naturalnej dynamiki przyborów i wylewów cieku, która
po inżynieryjnej ingerencji zostaje zaburzona (Wawręty,
Żelaziński 2007; Figarski, Kajtoch 2014). Ponadto nadrzeczne lasy są niekiedy intensywnie eksploatowane przez
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miejscową ludność jako źródło opału, co przyczynia się
do ich przekształcania w młode zadrzewienia wierzbowe
i powoduje m.in. zmniejszenie dostępności miejsc lęgowych. Odlesianie brzegów rzek skutkuje drastyczną zmianą warunków siedliskowych w korycie – w wyniku zwiększonego nasłonecznienia wzrasta temperatura wody, a to
doprowadza nieuchronnie do zmiany liczebności i składu
gatunkowego fauny wodnej, w tym m.in. do zaniku ryb
łososiowatych (Wyżga i in. 2008) i wielu grup wodnych
bezkręgowców (Ormerod i in. 1986), co wpływa na zasoby pokarmowe zamieszkujących rzekę ptaków (np. rybożernych – zimorodka Alcedo atthis i nurogęsi Mergus
merganser czy owadożernego pluszcza Cinclus cinclus).
Dodatkowo, odlesienia bezpośrednio niszczą siedliska
wielu ptaków związanych z otoczeniem koryta cieku. Wymienić tutaj można przede wszystkim dzięcioły – zielonosiwego Picus canus, białogrzbietego Dendrocopos leucotos
i średniego D. medius, chętnie gniazdujących w nadrzecznych lasach. Poza tym odlesienia w dolinach rzecznych
nasilają erozję gleby, pogarszają jakość wody i zmniejszają
właściwości retencyjne doliny, co powoduje przesuszenie
obszaru i potęguje konsekwencje suszy. Przyczynia się
także do przyspieszonego odpływu wód, który zwiększa
ryzyko powodzi na obszarach położonych poniżej (Allan,

Flecker 1993; Kukuła, Bylak 2011). Obniżenie się poziomu wód gruntowych i przesuszenie dolin w wyniku regulacji hydrotechnicznych i usunięcia lasów (Bojarski i in.
2005) skutkuje dalszym zanikiem rzecznych i nadrzecznych zbiorowisk roślinnych (Rinaldi i in. 2005), a także
starorzeczy i różnego typu miejsc podmokłych, które są
ważnym lęgowiskiem lub żerowiskiem ptaków (np. bociana czarnego Ciconia nigra i białego C. ciconia).

Budowa konstrukcji piętrzących, zapór i zbiorników
na rzekach
Negatywne dla przyrody skutki niesie ze sobą także poprzeczna regulacja koryt – budowa progów, jazów, zapór
i hydroelektrowni, wraz z towarzyszącymi im niekiedy
zbiornikami wodnymi. Zaburza ona geomorfologiczną
ciągłość rzeki i degraduje nadrzeczne ekosystemy (Mazurkiewicz-Boroń, Starmach 2009), często na odcinku wielu kilometrów (Radtke i in. 2012). W jej wyniku
wiele nadrzecznych organizmów (w tym ptaków) traci
siedliska, które są niszczone w czasie prac budowlanych
lub zajmowane (zalewane przez wodę) przez powstające
małe elektrownie wodne (MEW) i duże zbiorniki zaporowe (Mazurkiewicz-Boroń 2010). Spiętrzenie wód rzeki
powoduje nienaturalne spowolnienie spływu, zmianę parametrów wody (temperatura, skład chemiczny) i dynamiki jej poziomu lub zmianę charakteru dna, a co za tym
idzie – jakościowe i ilościowe przekształcenia zespołów
organizmów wodnych (Santucci i in. 2005; Wawręty, Żelaziński 2007; Kukuła, Bylak 2011), zarówno w odniesieniu do ptaków, jak i organizmów będących ich pokarmem (ryb i bezkręgowców). Nie bez znaczenia jest także
przesuszenie doliny i zaburzenie rytmu wylewów rzeki
(lub nawet całkowite jego zahamowanie), co przyczynia
się do głębokich zmian nadrzecznych zbiorowisk roślinnych, w tym ważnych dla ptaków ekosystemów mokradłowych i lasów łęgowych (Wawręty, Żelaziński 2007; Kajtoch, Piestrzyńska-Kajtoch 2008). Poza tym, poprzeczna
regulacja rzeki lub potoku narusza ciągłość korytarza
ekologicznego, jakim jest ciek, a najbardziej jaskrawym
tego przykładem jest zaburzenie swobodnego przemieszczania się ryb wędrownych, a nierzadko jego całkowite
uniemożliwienie (Bojarski i in. 2005; Mazurkiewicz-Boroń, Starmach 2009; Radtke i in. 2012). Kolejnym zagrożeniem dla awifauny spowodowanym przegradzaniem
rzek stopniami, tamami, budową MEW oraz zbiorników
zaporowych jest nienaturalne (pod względem intensywności i terminów) fluktuowanie poziomu wody w rzece w wyniku regulacji poziomu piętrzenia. Szczególnie
destruktywnie oddziałuje upuszczanie znacznych ilości

wody ze zbiornika w krótkim czasie, do czego regularnie
dochodzi wiosną (w maju i czerwcu) w celu utworzenia
rezerwy powodziowej w zbiorniku, a także w innych porach po okresach intensywniejszych opadów. Skutkuje to
znacznym i szybkim wzrostem poziomu wody w rzece
i w konsekwencji powstaniem fali powodziowej. Zalaniu
ulegają wtedy wyspy i łachy, co wiosną powoduje zmniejszenie powierzchni dostępnych siedlisk lęgowych i żerowisk, a przede wszystkim masowe straty w lęgach ptaków
budujących gniazda w korycie rzeki (np. rybitwy Sterna
spp., mewy Larus spp., sieweczki Charadrius spp., brodziec piskliwy Actitis hypoleucos), często na znacznym
obszarze doliny (Nilsson, Dynesius 1994), co potwierdzono również w warunkach polskich Karpat (Kajtoch,
Piestrzyńska-Kajtoch 2008; Wilk, Mazgaj 2016). Poza
tym, w okresach niskich stanów wody, gdy jej ilość nie
jest wystarczająca do produkcji energii w trybie ciągłym,
MEW mogą doprowadzać do przytrzymywania wody,
naruszając przepływ biologiczny w rzece poniżej elektrowni (Radtke i in. 2012). Warto dodać, że MEW i duże
zbiorniki zaporowe wpływają na środowisko nie tylko
fragmentów rzeki leżących poniżej, ale także powyżej zapory, zaburzając naturalny reżim przepływu (Allan, Flecker 1993) i skład zespołów organizmów, szczególnie gatunków reofilnych (prądolubnych), co przyczynia się do
spadku różnorodności biotycznej i ograniczenia zdolności do samooczyszczania się wód (Mazurkiewicz-Boroń,

Zbiornik Międzybrodzki w Beskidzie Małym – jeden z kilkunastu dużych zbiorników zaporowych w Karpatach (fot. Kazimierz
Walasz).
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Eksploatacja żwiru w zakładzie wydobywczym położonym w cofce Zbiornika Czorsztyńskiego na Dunajcu (fot. Tomasz Wilk).

Starmach 2009; Radtke i in. 2012). Zbiorniki zaporowe
hamują również przemieszczanie się rumoszu skalnego
wzdłuż koryta (Wawręty, Żelaziński 2007). Oznacza to,
że na odcinkach poniżej zbiorników znacznie ograniczony jest proces akumulacji materiału rzecznego i nasilona erozyjna działalność wody (wcinanie się koryta,
wymywanie żwiru), co zmniejsza możliwości tworzenia
się struktur korytowych ważnych dla ptaków, takich jak
kamieniste lub żwirowe wyspy czy odsypy. Niekorzystnym dla ptaków zjawiskiem jest także zamulanie odcinków cieków położonych poniżej zbiorników zaporowych
lub MEW przez osady denne (Mazurkiewicz-Boroń,
Starmach 2009), co ogranicza populacje wodnych bezkręgowców. Podsumowując, energia uzyskiwana z hydroelektrowni, mimo że odnawialna, wbrew obiegowej
opinii często nie może być traktowana jako „ekologiczna”
z uwagi na znaczne przyrodnicze koszty jej wytworzenia
(Mazurkiewicz-Boroń 2010; Radtke i in. 2012).

Eksploatacja żwiru z koryt rzek i ich otoczenia
Skutki podobne do tych powodowanych przez prace hydrotechniczne powoduje pozyskiwanie kopalin (głównie
żwiru) z koryt rzecznych. Wprawdzie nie ma ono już, jak
dawniej, przemysłowego charakteru, lecz nadal koryta
karpackich rzek traktowane są jako źródło surowców budowlanych. Eksploatacja żwiru z koryt jest powszechną
praktyką w Karpatach, a w ramach „usuwania skutków”
powodzi prowadzona bywa nierzadko na dużą skalę
(Czajka 2009; Wyżga i in. 2010; Figarski, Kajtoch 2014).
Drobniejsza eksploatacja często prowadzona jest niele-
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galnie, w sposób rozproszony w całym regionie (proceder kradzieży żwiru z koryta).
Nadmierny pobór żwiru (przewyższający procesy
akumulacyjne) prowadzi do morfologicznych, hydrologicznych i ekologicznych zmian w obrębie doliny rzecznej, np. wcinania się rzeki w podłoże, zmiany przebiegu
koryta, obniżenia poziomu wód gruntowych czy zaniku
siedlisk przyrodniczych (Czajka 2009). Wydobywanie
żwiru i kamieni bezpośrednio niszczy nadrzeczne kamieńce, żwirowiska i skarpy – potencjalne miejsca lęgowe
i żerowiska wielu gatunków ptaków, w tym kluczowych
karpackich gatunków – nurogęsi, brodźca piskliwego,
a także mew, rybitw i brzegówek Riparia riparia. Poza
tym, może indukować erozję wsteczną i wgłębną koryta oraz inne niekorzystne przyrodniczo procesy, co doprowadza do usunięcia żwirowych aluwiów (łach, wysp)
i rumoszu drzewnego przez nasilony prąd wody, a także
do pogorszenia jakości wody (Erskine 1997; Rinaldi i in.
2005; Czajka 2009; Wyżga i in. 2010). Z tego powodu eksploatacja żwiru w korytach rzek górskich i ich pobliżu
negatywnie oddziałuje na zespoły ptaków, zmniejszając
ich liczebność i bogactwo gatunkowe, jak w warunkach
karpackich (dla Raby) stwierdzili Kajtoch i Piestrzyńska-Kajtoch (2008). Wydobycie żwiru w otoczeniu rzek,
poza niszczeniem lasów łęgowych czy starorzeczy, może
powodować również straty w lęgach ptaków. Żwirownie
tworzą miejsca gniazdowe dla niektórych gatunków (np.
brzegówki, sieweczki), ale ptaki odbywające lęgi w czynnych żwirowniach narażone są na niszczenie gniazd
i lęgów w efekcie prowadzonych prac wydobywczych,
zarówno przez ruch maszyn czy transport mas żwiru,

jak i sukcesywne usuwanie eksploatowanych skarp. Poza
tym, lokalizowanie żwirowni wiąże się czasem z koniecznością regulacji naturalnego odcinka rzeki lub utrzymywania jej hydrotechnicznej infrastruktury.

Zanieczyszczenie wód płynących
Skażenie, eutrofizacja i zakwaszenie wód wpływa na organizmy wodne, z których wiele jest bardzo wrażliwych na
zmiany fizykochemicznych parametrów wody (Ormerod
i in. 1985; Kukuła, Bylak 2011).W konsekwencji zanikają ryby i wiele grup wodnych bezkręgowców żyjących
w czystych, górskich i podgórskich potokach, będących
pokarmem ptaków, co ujemnie wpływa na występowanie
samych ptaków i efekty ich rozrodu (Ormerod i in. 1985;
O’Halloran i in. 1990). Przyczyną zanieczyszczenia karpackich wód płynących są przede wszystkim nieoczyszczone lub słabo oczyszczone ścieki komunalne odprowadzane bezpośrednio do sieci rzecznej, a w mniejszym stopniu
także ścieki przemysłowe i biogeny zmywane z terenów
rolnych, powodujące eutrofizację ubogich górskich wód
(Kukuła, Bylak 2011). Eutrofizacja wód przyspieszana jest
również przez „odmulanie” koryt prowadzone w ramach
prac utrzymaniowych na rzekach (Nawrocki i in. 2014),
a także przez ograniczenie zrzutu wody ze zbiorników
zaporowych w okresie letnim, co prowadzi do zmniejszenia przepływu, stagnacji wody i rozwoju glonów. Z tych
powodów obecnie tylko górne odcinki karpackich cieków
wodnych niosą wody o wysokiej czystości. Dzieje się tak
dlatego, że w wielu rejonach gór gospodarka wodno-ściekowa jest nadal nieuporządkowana (Kukuła, Bylak 2011).
Dodatkowym źródłem zanieczyszczeń jest powszechna
praktyka zaśmiecania koryt i składowania w nich odpadów stałych. Mimo że ogólny stan czystości wód płynących systematycznie się poprawia, ciągle pozostaje on
niewystarczający (Supergan 2008; GIOŚ 2014).

Płoszenie gniazdujących ptaków
Ostatnią dużą grupą zagrożeń awifauny rzek i potoków
jest płoszenie i niepokojenie ptaków odbywających lęgi
w korytach. Dotyczy to szczególnie ptaków gniazdujących na wyspach i odsypach położonych w nurcie,
takich jak sieweczki, brodziec piskliwy czy kolonijnie
gniazdujące rybitwy i mewy. W okresie późnowiosennym (mniej więcej od czerwca) struktury takie są w niektórych regionach popularnymi miejscami wypoczynku
i rekreacji (z powodu niedostatku naturalnych zbiorników wodnych w górach plażowicze koncentrują się nad

większymi rzekami). Ponadto koryta karpackich cieków
i ich sąsiedztwo są niekiedy miejscem nielegalnych rajdów pojazdami spalinowymi, co oddziałuje szczególnie
destruktywnie poprzez płoszenie gniazdujących i odpoczywających ptaków. Do niepokojenia ptaków mogą się
również przyczyniać wędkarze penetrujący koryta cieków, np. w Anglii stwierdzono, że w rejonach mniej intensywnie użytkowanych przez wędkarzy i plażowiczów
zagęszczenia lęgowej populacji brodźca piskliwego były
wyższe, a ptaki unikały lokowania terytoriów na odcinkach intensywnie wykorzystywanych przez ludzi (Yalden
1992). Dodatkowym skutkiem niepokojenia tych ptaków
były ich częstsze przemieszczenia i naruszanie granic terytoriów innych par, co przyczyniało się do większej częstotliwości konfliktów z sąsiadami (Yalden 1992). Jednak
w Karpatach negatywny wpływ wędkarzy na awifaunę
koryt rzek wydaje się zaniedbywalnie mały. Zwierzęta zamieszkujące środowiska nadrzeczne (w tym gniazdujące
na łachach ptaki) mogą być płoszone również w trakcie
nielegalnego poboru żwiru z koryt (Rinaldi i in. 2005).
Jeśli pozyskiwanie odbywa się w okresie lęgowym, może
ono doprowadzić do zmniejszenia sukcesu rozrodczego
gniazdujących ptaków lub nawet do utraty lęgu. Wpływ
płoszenia na ptaki zasiedlające karpackie rzeki jest słabo zbadany, można jednak przypuszczać, że szczególnie
negatywne skutki ma ono dla takich ptaków jak rybitwa
rzeczna Sterna hirundo i białoczelna Sternula albifrons,
które w górach kolonijnie zasiedlają wyspy położone
w korytach największych rzek.

Postulaty ochronne
Główne postulaty sprzyjające zachowaniu bogactwa awifauny górskich rzek i potoków to:
I. Ograniczenie dalszej zabudowy hydrotechnicznej
cieków górskich i utworzenie terenów zalewowych
II Proprzyrodnicze zarządzanie poziomem piętrzenia
w zbiornikach zaporowych i MEW
III. Zaniechanie eksploatacji żwiru z koryt
IV. Ochrona i restytucja lasów łęgowych i innych nadrzecznych zbiorowisk roślinnych
V. Ciągła poprawa jakości wody w rzekach
VI. Bierna ochrona najcenniejszych odcinków karpackich cieków

I. Ograniczenie dalszej zabudowy hydrotechnicznej
cieków górskich i utworzenie terenów zalewowych
Jednym z najważniejszych postulatów ochrony zespołów
ptaków zasiedlających rzeki i potoki karpackie jest ogra-
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Raba – duża karpacka rzeka o wysokim stopniu naturalności niektórych odcinków – wielonurtowy przepływ, żwirowe odsypy z inicjalną
roślinnością, wykroty, skarpy i nadrzeczne lasy (fot. Tomasz Wilk).

niczenie dalszego hydrotechnicznego przekształcania
koryt cieków wodnych. Prace takie powinny być ograniczone do minimum, tj. do utrzymywania umocnień
tam, gdzie rzeczywiście są one niezbędne (np. tereny zabudowane położone w bezpośredniej bliskości rzeki lub
infrastruktura dróg, mostów czy nasypów kolejowych).
W pozostałych przypadkach obudowywanie koryta cieku
należy zastąpić odsunięciem zabudowy od rzeki i zabezpieczeniem granic jego terasy zalewowej, dając tym samym możliwość swobodnej migracji koryta i tworzenia
terenów zalewowych, które stanowią najskuteczniejsze
zabezpieczenie przed skutkami powodzi (Bojarski i in.
2005; RZGW 2014). Należy podkreślić, że odcinki przepływające przez obszary nieużytków rolnych lub lasów
nie powinny być poddawane żadnym przekształceniom
hydrotechnicznym, gdyż są one ekonomicznie nieuargumentowane, a powodują znaczne szkody przyrodnicze.
Należy jak najszybciej zaniechać wprowadzania zabudowy mieszkalnej i użytkowej w obrębie istniejących terenów zalewowych i wdrożyć system długoterminowego
planowania przestrzennego, pozwalający na odsunięcie
zabudowy od koryt rzecznych, co da rzekom miejsce do
swobodnego kształtowania naturalnego koryta w obrębie
dna doliny. Oprócz niewątpliwych korzyści przyrodniczych rozwiązanie takie pozwoli także na zwiększenie retencji w dolinach rzecznych i zmniejszy kulminację wezbrań w dalszym ich biegu, a więc będzie pełnić funkcję
przeciwpowodziową (Bojarski i in. 2005). Jednocześnie
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nie ograniczy ono wezbrań w obszarze zalewowym, co
pozwoli na renaturyzację siedlisk rzecznych i nadrzecznych (w tym lasów łęgowych i starorzeczy) oraz wpłynie
pozytywnie na dynamikę zespołów zasiedlających je ptaków (Arlettaz i in. 2011; Kajtoch, Figarski 2013; Figarski, Kajtoch 2014, 2015). Istotne, by zaniechać usuwania
lasów w górskich dolinach rzecznych i szczególną opieką otoczyć nadrzeczne zbiorowiska roślinne w różnych
stadiach sukcesji – od pionierskich zbiorowisk kamieńców i żwirowisk po lasy łęgowe, gdyż wszystkie one są
ważnymi miejscami gniazdowania i żerowania ptaków
nadrzecznych oraz zapewniają odpowiednie warunki do
rozwoju organizmów będących ich pokarmem. Poza tym
większość z tych zbiorowisk podlega ochronie w Europie
jako siedliska przyrodnicze, w tym o znaczeniu priorytetowym (dyrektywa 1992). Oprócz roli przyrodniczej lasy
w dolinach rzek i inne naturalne ekosystemy nadrzeczne, szczególnie te położone w strefie zalewowej, odgrywają niebagatelną rolę przeciwpowodziową. W ramach
działań renaturyzacyjnych lub naprawy przyrodniczych
szkód przeprowadzonych regulacji należy promować
spontaniczną regenerację roślinności nadrzecznej lub
– po konsultacji z botanikiem – wprowadzać gatunki
roślin zgodne z siedliskiem i miejscowymi zbiorowiskami roślinnymi. Bardzo istotne jest, by prowadząc prace
hydrotechniczne w dolinach karpackich rzek i potoków,
wykorzystywać zalecania zawarte w podręcznikach do-

brych praktyk (np. Bojarski i in. 2005), które sprzyjają
zachowaniu walorów przyrodniczych.
Z uwagi na duże koszty przyrodnicze i ekonomiczne należałoby w regionie polskich Karpat całkowicie
zaniechać budowy dużych zbiorników zaporowych oraz
ograniczyć tworzenie MEW i wprowadzić rzetelny system oceny środowiskowych kosztów ich budowy. W celach przeciwpowodziowych zasadne jest budowanie tzw.
zbiorników suchych, czyli niewypełnionych wodą przy
normalnym stanie wody i posiadających przez to dużą
rezerwę na wypadek wezbrania. Poza skuteczną ochroną
przeciwpowodziową zbiorniki takie uznaje się również
za przyjazne środowisku (Wawręty, Żelaziński 2007).

II. Proprzyrodnicze zarządzanie poziomem piętrzenia
w zbiornikach zaporowych i MEW
W przypadku istniejących zbiorników zaporowych
i MEW kontrola poziomu piętrzenia i tym samym przepływu wody w rzece poniżej zbiornika powinna brać pod
uwagę wymogi przyrodnicze, w tym ochrony ptaków
gniazdujących w korycie. Rzeka nie powinna być traktowana jedynie jako źródło wody dla hydroenergetyki czy
kanał służący odprowadzeniu nadmiaru wody – należy
pamiętać, że jest to również środowisko życia całego zespołu organizmów, dla których poziom wody i szybkość
przepływu mają podstawowe znaczenie. Dlatego praktyka przytrzymywania wody w okresach niżówek i ich
nagłego upuszczania w celu uzyskania potencjału energetycznego musi być uznana za niedopuszczalną. Od początku maja do połowy lipca nie należy przeprowadzać
masowych zrzutów wody, by w tym kluczowym dla lęgów
ptasich czasie nie doprowadzić do zniszczenia gniazd
z jajami i utonięcia piskląt. Wszelkie planowane zrzuty
powinny być rozłożone w czasie, tak by powodować jak
najmniejsze podniesienie poziomu wody w rzece. Ponadto w tym okresie należy utrzymywać w zbiornikach
zwiększoną pojemność powodziową, nawet kosztem ich
funkcji energetycznych i rekreacyjnych.

III. Zaniechanie eksploatacji żwiru z koryt
Ze względu na malejące zasoby rumoszu w górskich
rzekach oraz znaczne straty przyrodnicze powodowane
przez ich wydobywanie należy zaprzestać pozyskiwania
żwiru z koryt karpackich cieków na obecną skalę. Niezbędne jest ograniczenie zjawiska nielegalnej eksploatacji poprzez lepszy nadzór organów zarządzających rzekami. Bardzo ważna w tym kontekście jest też zmiana

społecznej opinii o niskiej szkodliwości kradzieży „niczyjego” żwiru i eliminacja powszechnego przyzwolenia
na ten proceder. Również legalny pobór żwiru w korycie,
prowadzony w ramach tzw. powszechnego bądź szczególnego korzystania z wód, powinien być stopniowo
ograniczany. Zaniechać należy także lokowania żwirowni
w korytach i cennych przyrodniczo miejscach na terasach
zalewowych. Do celów budowlanych należy preferować
materiał pochodzący z kamieniołomów, a żwir z aluwiów
rzecznych powinien być wykorzystywany, wyłącznie gdy
nie można go zastąpić żadnym innym surowcem. Obecny system wyznaczania miejsc legalnego poboru żwiru
(w tym lokowania zakładów wydobywczych) należy poddać ścisłej kontroli. Ich liczba powinna być zmniejszona,
położenie i wielkość poddawane każdorazowo ocenie
oddziaływania na środowisko, a wpływ na ekosystem
rzeczny stale monitorowany (por. np. rozporządzenie
2014). Należy dopilnować, by nie były one tworzone tam,
gdzie położone są cenne siedliska przyrodnicze (np. lasy
łęgowe lub starorzecza). Nieczynne wyrobiska w Karpatach powinny być poddawane rekultywacji w kierunku
utworzenia zbiorników wodnych stanowiących zastępcze
siedlisko lęgowe ptaków wodno-błotnych, co w niewielkim zakresie mogłoby łagodzić negatywne skutki ekologiczne zniszczenia siedlisk w korytach rzek.

IV. Ochrona i restytucja lasów łęgowych i innych nadrzecznych zbiorowisk roślinnych
Naturalne nadrzeczne zbiorowiska roślinne, a szczególnie
lasy łęgowe, jako siedliska przyrodnicze o priorytetowym
znaczeniu w Unii Europejskiej, centra różnorodności
biotycznej i ważne elementy szlaków migracyjnych, powinny być w Karpatach objęte szczególną ochroną. Ponadto wrażliwość tych lasów na zmiany stosunków wodnych i ich niewielki areał, który zachował się w górach
i na pogórzach, powodują, że należą one do ekosystemów
szczególnie narażonych. Konieczne jest zaprzestanie usuwania istniejących lasów łęgowych, a także umożliwienie
samoistnej regeneracji inicjalnym stadiom zadrzewień
nadrzecznych, pozwalając na ich przekształcenie w lasy
łęgowe. Kluczowa jest zmiana podejścia zarządców wód
do zadrzewień i zakrzewień w dolinach rzek, by nie były
one jednostronnie traktowane jako zagrożenie w okresie
wezbrań. Jeszcze raz należy podkreślić, że rzeka i jej dolina nie mogą być uważane za techniczną strukturę służącą
do szybkiego odprowadzenia nadmiaru wód powodziowych. Dlatego wszelkie wycinki w dolinach rzek, szczególnie te dotyczące rodzimych gatunków drzew i krzewów, muszą być szczegółowo analizowane pod kątem ich
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celowości i wpływu na ekosystemy. Jednocześnie plany
wielkoskalowych wycinek na długich odcinkach całych
dolin (RZGW 2016) należy uznać za przyrodniczo bardzo
szkodliwe i z tego powodu niedopuszczalne. Niezbędne
jest też wprowadzenie kontroli pozyskania drewna na
opał, a także zakazanie usuwania drzew w lasach łęgowych w trakcie prac regulacyjnych i utrzymaniowych.
Ponadto nie powinno się wydawać zezwoleń na wydobycie kopalin na obszarach zajętych przez takie lasy.
Dużym problemem jest postępujące przesuszenie
lasów łęgowych znajdujących się w dolinach rzek poniżej zbiorników zaporowych. Sposobem na umożliwienie
regeneracji takich lasów byłoby wdrożenie planu okresowych (np. co 2–3 lata) większych zrzutów wody ze zbiorników, zalewających terasę rzeczną (w tym istniejące lasy
łęgowe), ale niepowodujących zagrożenia dla terenów
zabudowanych i dróg. Stworzyłoby to także szansę na
odtworzenie ważnych dla ptaków starorzeczy. Tego rodzaju zrzuty należałoby oczywiście prowadzić wyłącznie
poza okresem lęgowym ptaków. W pozostałych dolinach
rzecznych szansą na odtworzenie łęgów byłoby odsunięcie
technicznej infrastruktury przeciwpowodziowej od koryt
(por. postulat I), co przynajmniej częściowo przywróciłoby regularne zalewy i pozwoliłoby na samoistną renaturyzację siedliska i jego długoterminowe utrzymanie we
właściwym stanie. W silnie wciętych korytach poniżej zapór należałoby również rozważyć uzupełnianie zasobów
żwiru (tzw. karmienie rzeki; Gravel Augmentation Panel
2005; McManamay i in. 2010). Dałoby ono szansę na zahamowanie erozji i uruchomienie bocznej migracji koryta
oraz podniesienie poziomu wód gruntowych, co korzystnie wpłynęłoby na uwilgotnienie nadrzecznych zbiorowisk roślinnych. Lokalnie należałoby prowadzić aktywną
restytucję lasów łęgowych – na odcinkach, na których
istnieją warunki do odbudowy tych ekosystemów, można by prowadzić nasadzenia rodzimych gatunków drzew,
charakterystycznych dla karpackich dolin rzecznych.

V. Ciągła poprawa jakości wody w rzekach
Obserwowana w kraju w ostatnich dziesięcioleciach poprawa jakości wód płynących (GIOŚ 2014) wskazuje, że
należy kontynuować działania zmierzające do ograniczenia zanieczyszczenia wód. W polskiej części Karpat
trzeba dalej rozwijać system kanalizacji i oczyszczalni
ścieków, by maksymalnie ograniczyć odprowadzanie do
wód płynących nieoczyszczonych ścieków komunalnych.
Szczególną uwagę należy zwrócić na wysoko położone
osiedla ludzkie, które zanieczyszczają górne partie potoków, silnie zmieniając warunki ekologiczne już w począt-
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kowych fragmentach biegu karpackich cieków. Należy
zaznaczyć, że tworzenie sieci kanalizacyjnych powinno
być realizowane w pewnej odległości od naturalnych
cieków, by nie wymuszać konieczności regulacji lub bieżącego utrzymania tych drugich. Ponadto oczyszczalnie
ścieków powinny być lokalizowane powyżej poziomu
wód powodziowych, a w wypadku awarii muszą być one
zabezpieczone przed dostaniem się nieoczyszczonych
ścieków do wód powierzchniowych. Dużym wyzwaniem
jest ograniczenie składowania odpadów w korytach, gdyż
wymaga ono przede wszystkim zmiany mentalności lokalnych społeczności, by zaprzestały one traktowania rzek
i potoków jako miejsc łatwego pozbycia się kłopotliwych
odpadów. Na poziomie lokalnym poprzez odpowiednie
zapisy prawne należałoby rozwiązać problem odbioru
odpadów wielkogabarytowych, sprzętu elektronicznego
i innych uciążliwych odpadów. Jest to szczególnie istotne w przypadku mniejszych miejscowości, gdzie odbiór
jest znacznie bardziej utrudniony niż w dużych miastach.
Należałoby także zorganizować szeroko zakrojoną kampanię edukacyjną informującą o środowiskowych skutkach składowania odpadów w korytach rzek i potoków.
Ważne jest jednoczesne wdrożenie skutecznego systemu
wykrywania i karania sprawców zaśmiecania.

VI. Bierna ochrona najcenniejszych odcinków karpackich cieków
Karpackie rzeki i potoki są cenne w skali kraju, a znaczna ich część jest chroniona w ramach specjalnych obszarów ochrony siedlisk, głównie ze względu na populacje
rzadkich gatunków ryb oraz nadrzeczne siedliska przyrodnicze. Wydaje się jednak, że najcenniejsze fragmenty
karpackich rzek i potoków, wyróżniające się walorami
przyrodniczymi i krajobrazowymi, są ciągle niedostatecznie chronione. Dotyczy to zwłaszcza ptaków nadrzecznych, które nie są wystarczająco reprezentowane
w strukturze systemu obszarów Natura 2000. Dlatego
celowe byłoby wyznaczenie na rzekach polskich Karpat
miejsc szczególnie istotnych dla ptaków, grupujących
duże populacje wielu gatunków związanych ze szczególnie dobrze zachowanym środowiskiem rzecznym. Takie
krótkie, kilkukilometrowe odcinki koryt wraz z otaczającymi je zbiorowiskami roślinnymi (szczególnie lasami
łęgowymi) powinny być obejmowane ochroną obszarową w formie rezerwatu przyrody lub użytku ekologicznego i chronione przed przekształceniem i presją ze strony
ludzi. Miejsca te mają służyć zachowaniu naturalnego
ekosystemu rzecznego, a więc muszą być wyłączone z zagospodarowania, zabudowy czy ingerencji hydrotech-

nicznych, a rekreacja turystyczna i użytkowanie wędkarskie muszą być tak regulowane, by nie miały dużego
nasilenia, szczególnie w okresie od początku maja do połowy lipca, gdy ptaki odbywają lęgi. Taka forma ochrony
mogłaby być z powodzeniem prowadzona m.in. na obszarach przeznaczonych na naturalne tereny zalewowe,
pełniące funkcję retencyjną w okresach wezbrań.

Należy podkreślić, że zgłaszane tu postulaty ochronne, oprócz zachowania awifauny górskich cieków, wspierać będą również ochronę innych zasobów przyrodniczych, w tym tych będących przedmiotami ochrony
w obszarach Natura 2000.

9.4. Siedliska wysokogórskie
Rafał Bobrek
Jednym z najbardziej unikalnych środowisk życia karpackich ptaków są biotopy wysokogórskie (alpejskie), czyli
te położone ponad górną granicą pionowego zasięgu lasów. Granica ta oddziela lasy reglowe od obszarów, gdzie
z uwagi na skrajnie trudne warunki abiotyczne niemożliwe jest występowanie zwartego drzewostanu. Biotopy
alpejskie mają postać półotwartą lub otwartą i cechują
się wyraźną piętrowością klimatu i zbiorowisk roślinnych. Na podstawie charakteru dominujących zbiorowisk
w polskich Karpatach wyróżnia się najniżej położone piętro subalpejskie, którego wyznacznikiem są na większości
obszarów zarośla kosodrzewiny, wyżej położone piętro
alpejskich łąk i muraw oraz najwyższe piętro subniwalne,
gdzie dominują siedliska skalne, porośnięte co najwyżej
ubogą roślinnością murawową i porostami (Warszyńska
1995; Głowaciński 2006). Siedliska alpejskie mają w polskich Karpatach niewielką powierzchnię, gdyż w najwyższych partiach Tatr, Bieszczadów, Babiej Góry i Pilska zajmują łącznie zaledwie ok. 100 km2, ale zasiedlane są przez
unikatowy, choć dość ubogi gatunkowo zespół ptaków
(Głowaciński 2006). Wiele gatunków siedlisk alpejskich
posiada wysoki status zagrożenia, zarówno w skali Polski
(Głowaciński 2001), jak i całych Karpat (Ruzicka 2003),
a karpacki zespół ptaków alpejskich uznawany jest za bardziej narażony niż zespoły związane z większością innych
biotopów (Głowaciński 2006). Specyficzna, przestrzennie
bardzo ograniczona i zagrożona wysokogórska awifauna
Karpat zasługuje więc na szczególną uwagę i troskę.

Zagrożenia
Zmiany klimatyczne i sukcesja roślinności
Przyszłe konsekwencje aktualnych zmian klimatycznych dla przyrody i różnorodności biotycznej, w tym

i dla awifauny, nie są jednoznaczne i pozostają przedmiotem ciągłej dyskusji (Karl, Trenberth 2003; Crick
2004). Z pewnością jednak przedstawiciele alpejskiej
awifauny, charakteryzujący się specyficznymi wymogami środowiskowymi i zazwyczaj wąskimi pionowymi i poziomymi zasięgami występowania (Ohlemüller
i in. 2008), należą do najbardziej zagrożonych skutkami
postępujących zmian klimatu Ziemi (Parmesan 2006;
Chamberlain; Pearce-Higgins 2013). Jak twierdzą La
Sorte i Jetz (2010), silnie zagrożona z tego powodu jest
aż jedna trzecia górskiej awifauny. Jedną z potencjalnych konsekwencji zmian klimatycznych jest zmiana
zasięgu pięter roślinnych w górach (np. Kullmann 2002;
Cannone i in. 2007), co stanowi istotne niebezpieczeństwo dla gatunków wysokogórskich (Sekercioglu i in.
2008; Chamberlain i in. 2013; Melendez, Laiolo 2014).
Podniesienie górnej granicy lasu (i granic wyżej położonych pięter roślinnych) może bowiem spowodować
zmniejszenie powierzchni siedlisk alpejskich (Maggini
i in. 2011; Melendez, Laiolo 2014), a więc jednocześnie
zmniejszenie areału dostępnego dla występujących tam
gatunków.
Analogiczny skutek może wywołać zjawisko przemieszczania się granicy lasu na wyższe wysokości w wyniku sukcesji wtórnej, podobne swym charakterem do
potencjalnych skutków zmian klimatycznych. Dzieje się
tak na obszarach, gdzie dawniej prowadzono gospodarkę pasterską, która sztucznie zwiększyła powierzchnię
terenów trawiastych odpowiednich dla wypasu i obniżyła położenie górnej granicy lasu. Zjawisko wtórnego
podnoszenia się tej granicy skutkujące zmniejszeniem
powierzchni biotopów trawiastych jest obecnie obserwowane na połoninach w Bieszczadach Zachodnich
(Kucharzyk, Augustyn 2008; Durak i in. 2013), a także
w Tatrach (Paterek, Olędzki 2005).
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Poza zmniejszaniem się powierzchni siedlisk wysokogórskich konsekwencjami zmian klimatycznych
dla awifauny (nie tylko tej alpejskiej) mogą być również
zmiany fenologii wędrówek i rozrodu czy modyfikacje
sukcesu reprodukcyjnego i przeżywalności wywołane zaburzeniem relacji troficznych w biocenozie lub ekstremalnym przebiegiem zjawisk pogodowych (Parmesan 2006).
Obserwowane powszechnie przyspieszenie dat przylotu
(Cotton 2003; Crick 2004) oraz przyspieszenie lub opóźnienie dat odlotu (Jenni, Kéry 2003) wielu gatunków
może mieć różnorakie konsekwencje dla synchronizacji
różnych faz cyklu rocznego i w efekcie dynamiki populacji gatunków migrujących. Szczególnie zagrożone wydają się gatunki dalekodystansowych migrantów (Both,
Visser 2001; Jenni, Kéry 2003), ale zmiany te mogą się
odbić negatywnie także na migrantach wysokościowych,
zamieszkujących najwyższe partie gór (Inouye i in. 2000).
Przyśpieszenie dat wiosennego przylotu może pociągać
za sobą przyśpieszenie terminu przystąpienia do lęgu, co
stwierdzono u licznych gatunków (Crick 2004), a Crick
i Sparks (1999) prognozują, że do roku 2080 przyspieszenie przeciętnej daty składania jaj dotyczyć będzie ¾
wszystkich gatunków w Wielkiej Brytanii. Jeśli fenologiczna reakcja populacji ofiar ptaków będzie inna niż sa-

mych ptaków, może to doprowadzić do rozsynchronizowania terminów klucia piskląt i szczytu obfitości pokarmu
(Visser i in. 1998), co z pewnością negatywnie wpłynie na
kondycję piskląt i udatność lęgów. Również ekstremalne
warunki pogodowe, których nasilone występowanie wiązane jest często ze zmianami klimatycznymi (Easterling
i in. 2000; Meehl i in. 2000), mogą mieć bardzo negatywny wpływ na sukces reprodukcyjny oraz przeżywalność,
co stwierdzano u różnych grup ptaków (Aebischer i in.
1990; Lens, Dhondt 1992; Thompson & Ollason 2001),
w tym i gatunków wysokogórskich (Głowaciński, Profus
1992; Bollmann, Reyer 2001; Rauter i in. 2002). Obecnie
trudno określić, czy przedstawiciele alpejskiej awifauny
wykażą się wystarczającą plastycznością, by zaadaptować
się do postępujących zmian i uchronić przed regresem
w obliczu przeobrażeń klimatu Ziemi (Crick 2004; Parmesan 2006), z pewnością jednak należą oni do najbardziej zagrożonych tymi wielkoskalowymi procesami.

Ruch turystyczny i związana z nim infrastruktura
Karpackie obszary wysokogórskie są powierzchniowo
bardzo ograniczone (szczególnie w masywach Pilska

Bieszczadzkie połoniny, chronione w większości w sposób bierny, podlegają w niektórych miejscach intensywnym przemianom sukcesyjnym. Zagrażać to może zespołowi ptaków zasiedlających obszar wyniesiony ponad górną granicę lasu (fot. Tomasz Wilk).
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i Babiej Góry), a jednocześnie, głównie z uwagi na wybitne walory krajobrazowe, są poddane presji masowej
turystyki i w skali Polski należą do miejsc najchętniej
odwiedzanych przez turystów (Pasierbek i in. 2006; Partyka 2010). Skutkuje to powszechnie notowanym w Karpatach przegęszczeniem na szlakach i nasiloną penetracją górskich obszarów chronionych poza wyznaczonymi
szlakami (Witkowski i in. 2010; Adamski i in. 2014).
Z tego powodu jednym z głównych zagrożeń dla zasiedlającej je awifauny jest intensywna górska turystyka piesza, narciarska oraz wspinaczkowa (Głowaciński 2006;
Bielański 2010; Ciach, Kowalski 2012), tym bardziej że
ptaki są grupą systematyczną, która w badaniach empirycznych wykazywana jest jako szczególnie często dotknięta negatywnym wpływem wysokogórskiej rekreacji
(Sato i in. 2013). Dlatego, mimo że w warunkach polskich Karpat efekty te są słabo zbadane, należy się spodziewać, że również tu duża presja turystyczna negatywnie oddziałuje na zespoły ptaków biotopów alpejskich.
Wysoka aktywność turystów na gęstej sieci szlaków
przebiegających przez biotopy lęgowe w najwyższych
partiach gór wzmaga penetrację siedlisk lęgowych, niepokojenie i hałas, a te mogą zmieniać behawior ptaków
(Barash 1975; Burger, Gochfeld 1998; Gill 2007; Karp,
Root 2009; Barber i in. 2010), w tym np. zachowania godowe, rytm żerowania i odpoczynku czy częstotliwość
karmienia piskląt, a także powodować stan fizjologicznego stresu i zwiększać ryzyko drapieżnictwa lub porzucenia gniazda (Mikola 1994; Beale, Monaghan 2004; Blanc
i in. 2006; Thiel i in. 2008; Immitzer i in. 2014). Przy tym
gatunki siedlisk ograniczonych przestrzennie i intensywnie wykorzystywanych turystycznie, do których należą ptaki wysokogórskie, mimo obserwowanej niekiedy
niepłochliwości (Głowaciński 1969; Cichocki 1996), zaliczają się do narażonych na niekorzystne konsekwencje niepokojenia, gdyż mają ograniczone możliwości
ucieczki w rejony niezakłócane (Gill i in. 2001). W konsekwencji zarówno chwilowe, jak i permanentne płoszenie może wpływać na demografię i dynamikę populacji
(zmniejszenie przeżywalności i ograniczenie sukcesu
reprodukcyjnego), modyfikować rozmieszczenie lub zagęszczenie, a w połączeniu z rozwojem towarzyszącej turystom infrastruktury i wzmożonym ruchem pojazdów
– negatywnie zmieniać siedliska wielu gatunków ptaków
(Beale, Monaghan 2004; Blanc i in. 2006; Gill 2007; Sato
i in. 2013). Turyści przyczyniają się do bezpośredniego
niszczenia siedlisk, wydeptując okolice szlaków, wzmagając erozję gleby i skał czy niszcząc naskalną roślinność
podczas wspinaczki (Giuliano 1994; Pasierbek i in. 2006;
Witkowski i in. 2010). Wspinaczka skałkowa powoduje

niszczenie roślinności naskalnej (Attarian 1991; Camp,
Knight 1998), a prowadzona w okresie lęgowym może
przy dużym nasileniu modyfikować sukces reprodukcyjny ptaków zasiedlających ściany skalne (Giuliano 1994;
Brambilla i in. 2004). Wprawdzie jej wpływ w biotopach
wysokogórskich Karpat jest przestrzennie ograniczony
tylko do niektórych fragmentów Tatr, jednak wiadomo,
że do wspinaczki dochodzi czasem także w miejscach
nieudostępnionych, w tym na stanowiskach rzadkich
gatunków, takich jak np. pomurnik Tichodroma muraria (Stępniewski, Cichocki 2011), dlatego zagrożenie
to należy sklasyfikować jako istniejące. W ostatnich latach narasta też presja ze strony narciarstwa, zwłaszcza
wysokogórskiego (skiturowego), co jest obserwowane
w Tatrach (Bielański 2010). Do negatywnych skutków
uprawiania narciarstwa (również poza wyznaczonymi
trasami) na tym obszarze zaliczono uszkadzanie roślinności, gleby i erozję stoków przez jeżdżących narciarzy
i pojazdy przygotowujące trasy oraz płoszenie zwierząt
(Skawiński, Krzan 1996; Bielański 2010), choć to ostatnie dla większości gatunków ptaków ma raczej mniejsze
znaczenie niż w okresie lęgowym.
Jednym z kluczowych czynników wpływających na
ekologię gatunku jest dostępność pokarmu, dlatego ważnym, choć słabo poznanym przejawem wpływu turystyki
na awifaunę jest przypadkowe lub intencjonalne dokarmianie na szlakach i w miejscach, gdzie gromadzą się
turyści. Spożywanie podawanego przez ludzi pokarmu
może mieć dla populacji dzikich zwierząt, obok obecnej
w powszechniej opinii roli pozytywnej, liczne konsekwencje negatywne (przegląd w: Orams 2002; Newsome,
Rodger 2008). Wśród najważniejszych można wymienić:
zanik strachu przed człowiekiem i zmiany naturalnych
zachowań (migracyjnych, żerowiskowych, rozrodczych,
antydrapieżniczych), przywiązanie i uzależnienie od
sztucznego źródła pokarmu, grupowanie się nienaturalnie dużej liczby osobników w miejscach dokarmiania,
zaburzone interakcje wewnątrz- i międzygatunkowe
(w tym nasilone drapieżnictwo i kleptopasożytnictwo)
czy obniżenie kondycji lub nawet niedożywienie w wyniku spożywania nieodpowiedniego pokarmu. Pokarm
wykładany przez ludzi w biotopach alpejskich oraz sama
infrastruktura turystyczna przywabia oportunistyczne
drapieżniki (np. ptaki krukowate) z obszarów niżej położonych, a te mogą wywierać negatywną presję na lokalną
awifaunę (Storch, Leidenberger 2003; Ciach, Kowalski
2012). Czynniki te oddziałują na poziomie osobników,
wpływając na ich przeżywalność czy rozrodczość, ale
mogą też modyfikować dynamikę populacji (Newsome,
Rodger 2008). W warunkach karpackich niepłochliwość
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wobec turystów i korzystanie z nienaturalnego pokarmu
obserwowano m.in. u siwerniaka Anthus spinoletta i płochacza halnego Prunella collaris (Głowaciński 1969; Cichocki 1996), jednak wpływ synantropizacji na kondycję
tych ptaków i ich populacji nie jest znany.
Infrastruktura turystyczna przyczynia się bezpośrednio do zmniejszenia powierzchni, degradacji i fragmentacji dostępnego siedliska, a w sposób pośredni do jego
utraty w wyniku unikania (w promieniu nawet 1,5 km)
przez zwierzęta pobliża obszarów przekształconych i intensywnie użytkowanych przez człowieka (Patthey i in.
2008; Polfus i in. 2011), np. w odpowiedzi na obecność
ludzi, hałas i zanieczyszczenie światłem (Pickering i in.
2003; Sato i in. 2013). W karpackich biotopach alpejskich
dotyczy to głównie pieszych szlaków turystycznych oraz
schronisk i innych miejsc gromadzenia się turystów,
a rzadziej szczególnie uciążliwej dla walorów przyrodniczych infrastruktury narciarskiej – wyciągów i tras
zjazdowych (Mirek 1996). Wykazano, że infrastruktura
narciarska negatywnie oddziałuje na zasiedlające stoki
narciarskie zespoły ptaków wysokogórskich i będące ich
pokarmem bezkręgowce (Rolando i in. 2007; Caprio i in.
2014), a także na glebę, zbiorowiska roślinne czy drobne
ssaki (Wipf i in. 2005; Freppaz i in. 2013; Rolando i in.
2013). Nie bez znaczenia jest też wpływ na okoliczną faunę, w tym na gatunki zagrożone, co udokumentowano
w przypadku cietrzewi Tetrao tetrix zasiedlających otoczenie górnej granicy lasu, które w Alpach unikają bli-

skości stoków narciarskich (Patthey i in. 2008). Ptaki te
są również bardzo narażone na kolizje z elementami konstrukcji wyciągów i kolejek (np. linie napowietrzne, słupy), co także wykazano w Alpach (Buffet, Dumont-Dayot
2013). W warunkach polskich Karpat rozwój narciarstwa
nie stanowi raczej istotnego zagrożenia dla środowisk
wysokogórskich, gdyż są one usytuowane na obszarach
chronionych, przynajmniej aktualnie zabezpieczonych
przed powstawaniem tego rodzaju infrastruktury. Brakuje natomiast analizy roli pozostałych elementów infrastruktury turystycznej we fragmentacji, utracie i degradacji biotopów alpejskich.

Izolacja przestrzenna
Populacje gatunków wysokogórskich są limitowane
głównie niewielką powierzchnią odpowiednich, specyficznych siedlisk (Głowaciński 2006) i charakteryzują się
przeważnie niewielką liczebnością. W połączeniu z ich
wyspowym rozmieszczeniem w niewielu rejonach polskich Karpat powoduje to, że alpejska awifauna cechuje
się wysokim stopniem przestrzennej izolacji. W przypadku wielu gatunków wysokogórskich (np. nagórnika
Monticola saxatilis, płochacza halnego i siwerniaka) sugeruje się, że funkcjonują one w Karpatach w systemie
metapopulacyjnym (Profus 2001; Głowaciński 2006),
z centralną populacją „źródłową” i satelitarnymi po-

Wieloaspektowy wpływ turystyki na przyrodę wysokogórską – obecność ludzi, utrata i fragmentacja siedliska, rozdeptywanie szlaków,
infrastruktura przeznaczona do masowej rekreacji. Kasprowy Wierch, Tatry (fot. Rafał Bobrek).
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pulacjami „ujściowymi”, co nasila niekorzystne skutki
izolacji, gdyż powoduje zmniejszenie efektywnej wielkości populacji w porównaniu ze zwartą populacją o takiej samej liczebności (Amos, Harwood 1998; Ortego
i in. 2008). Dodatkowo, niektóre gatunki (np. nagórnik)
osiągają w Karpatach granicę swego zasięgu geograficznego, a peryferyjne populacje uważa się za bardziej
narażone na ekstynkcję niż te położone bliżej centrum
zasięgu (Guo i in. 2005). Izolacja poszczególnych płatów zajmowanego siedliska czy fragmentów zasięgu jest
zjawiskiem niekorzystnym, mającym potencjalne skutki
genetyczne i populacyjne, co wykazano także u ptaków,
mimo że jest to grupa zwierząt o dużej mobilności (Opdam i in. 1995; Ortego i in. 2008). Zagrożenie to najsilniej dotyczy skrajnie nielicznych populacji zamieszkujących ograniczone przestrzennie biotopy (Andren 1994;
Ortego i in. 2008), np. szczytowe partie Babiej Góry
i Pilska. Niewielkie i izolowane populacje są narażone na
negatywne skutki niskiego poziomu zmienności genetycznej, w tym zwiększone prawdopodobieństwo zaniku
wskutek czynników genetycznych i procesów losowych
(Amos, Balmford 2001; Frankham 2005). Cechują się
one także prawdopodobnie mniejszą odpornością na
nagłe zmiany warunków środowiska (Amos, Balmford
2001; Willi i in. 2006) i większym narażeniem na zanik
w długiej perspektywie czasu (Westemeier i in. 1998).
Poza tym pomiędzy izolowanymi płatami siedlisk rzadziej dochodzi do wymiany osobników czy rekolonizacji
po opuszczeniu stanowiska (Opdam i in. 1995; Ortego
i in. 2008). Potwierdzeniem istnienia problemu izolacji
u ptaków wysokogórskich jest przykład pomurników
gniazdujących w rozproszeniu w słowackich pasmach
Małej i Wielkiej Fatry, u których stwierdzano przypadki kojarzeń w bliskim pokrewieństwie (Saniga 2001).
Trudno jednak ocenić, czy izolacja przestrzenna wywiera aktualnie istotny negatywny wpływ na wysokogórską
awifaunę polskich Karpat, ponieważ stopień genetycznej
łączności populacji i ewentualna wymiana osobników,
a także poziom zmienności genetycznej w poszczególnych populacjach/subpopulacjach pozostają nieznane.

Postulaty ochronne
Siedliska alpejskie są w polskich Karpatach praktycznie
w całości chronione (jako park narodowy lub rezerwat
przyrody) w ramach narzędzi ochrony obszarowej. Jednak najprawdopodobniej taka ogólna, niespecyficzna
ochrona nie wystarcza – pożądane jest wdrożenie działań
nakierowanych ściśle na zachowanie alpejskiej awifauny.
W warunkach polskich Karpat należą do nich:

I.

Wdrożenie badań wpływu zmian klimatu i sukcesji
roślinności na wysokogórską awifaunę oraz opracowanie działań zapobiegawczych i ochronnych
II. Zmniejszenie presji turystyki na ptaki siedlisk wysokogórskich
III. Ocena poziomu zmienności i izolacji genetycznej
wysokogórskich populacji ptaków i ich roli jako
czynników limitujących alpejską awifaunę

I. Wdrożenie badań wpływu zmian klimatu i sukcesji
roślinności na wysokogórską awifaunę oraz opracowanie działań zapobiegawczych i ochronnych
Zmiany klimatyczne, jako zjawisko o globalnym zasięgu
i niezwykle znaczących potencjalnych konsekwencjach,
należą do podstawowych problemów współczesnego świata (Karl, Trenberth 2003, King 2004; Parry i in. 2005). Jego
rozwiązanie wykracza daleko poza obszar polskiej części
Karpat, gdyż wymaga działań o globalnym zasięgu. W regionie karpackim najpilniejszym działaniem jest obecnie
naukowe rozpoznanie tempa i zasięgu zachodzących
zmian klimatu na podstawie przemian roślinności oraz
reakcji całych ekosystemów wysokogórskich i poszczególnych gatunków, w tym ptaków. Niezwykle ważne jest
wspólne gromadzenie i bieżąca analiza zebranych danych,
co pozwoliłoby na śledzenie tempa tych wielkoskalowych
przemian. Dlatego w wysokogórskich parkach narodowych
(TPN, BgPN i BdPN) oraz w rezerwacie Pilsko należałoby prowadzić nakierowany specyficznie na to zagadnienie
stały monitoring powierzchni i składu gatunkowego wybranych zbiorowisk roślinnych oraz zasięgu i liczebności
wskaźnikowych gatunków zwierząt i innych organizmów.
Istotne, by monitoring ten miał skoordynowany charakter we wszystkich wymienionych rejonach. Nie można
ograniczać się do samego rejestrowania zmian, należy
jednocześnie oceniać ich znaczenie i wpływ na gatunki,
ich zespoły i całe ekosystemy alpejskie, w pierwszym rzędzie koncentrując się na tych szczególnie cennych, wrażliwych lub zagrożonych. Stałym monitoringiem należy
objąć także wysokogórską awifaunę, rejestrując trendy
zmian liczebności, rozmieszczenia czy składu zespołów,
a być może też wybrane parametry rozrodu. Należy dołożyć starań, by monitoring ten był metodycznie poprawny
i odpowiednio intensywny, tak by pozwalał na generowanie naukowo weryfikowalnych wniosków i dostarczał odpowiedzi na stawiane pytania, a nie był jedynie realizacją
zapisów planów ochrony. Z pewnością przyczyniłoby się
do tego ujednolicenie metod jego prowadzenia oraz sposobów analizy i prezentacji wyników. Z tego powodu, oraz
z uwagi na niewielki zasięg, dużą wrażliwość na zmiany
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klimatu i szczególną przyrodniczą rolę biotopów wysokogórskich, monitoring alpejskiej awifauny Karpat optymalnie powinien stać się częścią ogólnokrajowego systemu
monitoringu środowiska.
W razie stwierdzenia niekorzystnych procesów indukowanych zmianami klimatycznymi należałoby w pierwszej kolejności ocenić zasadność i możliwość wpływu na
nie za pomocą dostępnych narzędzi i środków. W razie
wykrycia intensywnych przemian sukcesyjnych, przynajmniej na części obszaru chronionego obecnie w sposób bierny, można rozważyć wdrożenie działań czynnej
ochrony, hamujących przemiany roślinności i utrzymujących alpejskie ekosystemy otwarte w pożądanym
stanie. Dałoby to szansę na choć częściowe zachowanie
unikatowych zespołów zasiedlających je ptaków i innych
organizmów w warunkach zmieniającego się klimatu.

II. Zmniejszenie presji turystyki na ptaki siedlisk wysokogórskich
Badań nakierowanych na rozpoznanie presji turystyki na
przyrodę gór, szczególnie tych oceniających efekty długoterminowe i skumulowane, jest ciągle zbyt mało, by
formułować ścisłe i efektywne zalecenia minimalizujące
i ochronne (Sato i in. 2013). Dlatego istnieje pilna potrzeba zbadania tego zagadnienia także w warunkach najwyższych partii polskich Karpat, szczególnie w odniesieniu do awifauny biotopów alpejskich. Ocenie powinien
podlegać wpływ na behawior, przemieszczenia, sukces
reprodukcyjny i przeżywalność, a w konsekwencji na
rozmieszczenie i wielkość populacji poszczególnych gatunków oraz na różnorodność i dynamikę całego zespołu
ptaków siedlisk alpejskich, a także rozmiary i skutki synantropizacji. Istotne jest oddzielne potraktowanie okresu
gniazdowania oraz okresu po zakończeniu lęgów, kiedy
ptaki młodociane są już samodzielne, dorosłe przebywają jeszcze na obszarze lęgowisk, a presja turystyczna
osiąga kulminację.
Jeszcze przed zgromadzeniem powyższych danych
na wszystkich obszarach wysokogórskich należy konsekwentnie wprowadzać ogólne rozwiązania ograniczające
nasiloną presję turystów, wspinaczy i narciarzy na przyrodę tej strefy. W zależności od lokalnych warunków
(rozległość obszaru, obciążenie turystyczne, priorytety
ochronne, możliwości prawne i logistyczne) należy rozważyć m.in.: wprowadzanie dziennych limitów wejść,
strefowanie obszaru pod względem liczby wchodzących
turystów, a także pod względem dopuszczalnych form
uprawiania turystyki, przestrzenne i czasowe ograniczanie wstępu w miejsca szczególnie cenne lub wrażliwe,
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kanalizację ruchu na szlakach i utrzymywanie infrastruktury towarzyszącej szlakom we właściwym stanie
technicznym czy edukację i nadzór służb parków narodowych nad osobami odwiedzającymi (zob. np. Pasierbek i in. 2006; Winnicki, Zemanek 2009; Ciapała
i in. 2010). Podstawowe znaczenie ma często pomijana
edukacja turystów, którzy nierzadko nieświadomie przyczyniają się do nasilania presji na walory przyrodnicze
odwiedzanego obszaru (Klein i in. 1995). W razie wykazania w ramach prac badawczych potrzeby zastosowania
specyficznych rozwiązań ochronnych (np. w odniesieniu
do konkretnych gatunków lub rejonów), działania takie
należy zaplanować i wdrożyć. Bardzo ważne jest, by nie
rozbudowywać infrastruktury turystycznej (w tym narciarskiej) w biotopach alpejskich w sposób grożący degradacją lub istotnym zmniejszeniem powierzchni siedliska gatunków wysokogórskich, istotnym zwiększeniem
penetracji terenu i natężenia ruchu turystycznego czy
przyczyniający się do synantropizacji lokalnie występujących ptaków.

III. Ocena poziomu zmienności i izolacji genetycznej
wysokogórskich populacji ptaków i ich roli jako czynników limitujących alpejską awifaunę
Istnieje pilna potrzeba zbadania poziomu zmienności
genetycznej i intensywności wymiany genów w populacjach cietrzewia, czeczotki Acanthis flammea, płochacza halnego, podróżniczka Luscinia svecica svecica, pomurnika i siwerniaka zamieszkujących cztery regiony
wysokogórskie – Babią Górę, Pilsko, Bieszczady i Tatry.
Pomocne byłoby również rozpoznanie, czy funkcjonują
one w systemie metapopulacyjnym, czy też są zupełnie
odrębnymi jednostkami genetycznymi. Następnie należałoby ocenić, czy stwierdzony poziom zmienności wewnątrzpopulacyjnej w powiązaniu ze stopniem izolacji
i lokalną liczebnością stanowi czynnik zagrażający kondycji i trwałości populacji oraz, w razie potrzeby, jakie
działania ochronne w tym zakresie byłyby konieczne
i możliwe do podjęcia.
Wdrożenie działań z punktów I–III pozwoli na lepszą ochronę nie tylko alpejskiej awifauny, ale także innych składników wysokogórskich biocenoz, w odniesieniu do których ptaki mogą pełnić rolę parasolową. Nie
wyklucza to jednak potrzeby stosowania w niektórych
przypadkach specyficznych metod w odniesieniu do
wybranych elementów ekosystemów położonych ponad
górną granicą lasu.

9.5. Czynniki naturalne
Tomasz Wilk

Zagrożenia
Liczebność populacji kształtowana jest przez wiele czynników, także te naturalne (niezwiązane bezpośrednio
z działalnością człowieka). Wśród czynników, które najczęściej wymieniano jako zagrożenie dla kluczowych gatunków ptaków polskich Karpat (Rozdz. 7), znalazło się
drapieżnictwo, a także warunki pogodowe. Należy jednak
zauważyć, że traktowanie ich jako zagrożeń jest kwestią
dyskusyjną – są one częścią procesów naturalnie występujących w środowisku przyrodniczym i w warunkach
niezaburzonych ekosystemów z reguły nie powinny prowadzić do wymierania populacji, a jedynie kształtować
jej liczebność. Z drugiej strony istnieje wiele dowodów na
pośredni wpływ człowieka na intensywność oddziaływania takich czynników na populacje ptaków. Przykładowo
populacja, której liczebność została istotnie zredukowana przez działalność człowieka, może być znacznie bar-

dziej podatna na wymieranie w wyniku oddziaływania
czynników naturalnych. Wykazano także, że fragmentacja siedlisk może powodować wzrost intensywności
drapieżnictwa (Chalfoun i in. 2000) lub pojawianie się
w ekosystemie gatunków obcych (With 2002), a oddziaływanie na populacje naturalnie występujących skrajnych zjawisk pogodowych trudno jest obecnie oddzielić
od wpływu zmian klimatycznych zwiększających częstotliwość ekstremów pogodowych (Jentsch, Beierkuhnlein
2008). Podsumowując, wymienione poniżej czynniki naturalne nie powinny być traktowane jako zagrożenie dla
analizowanych gatunków ptaków i zasadniczo nie muszą
być podejmowane działania mające na celu ich niwelację.
Ponieważ jednak obecnie czynniki naturalne oddziałują
na populacje ptaków w interakcji z czynnikami antropogenicznymi, poniżej krótko przeanalizowano je w kontekście ochrony ptaków.

Warunki pogodowe mogą niekiedy istotnie wpływać na liczebność populacji górskich gatunków ptaków. Jednak nie powinny być one
traktowane jako czynnik zagrożenia, a raczej naturalny element funkcjonowania populacji (fot. Grzegorz Leśniewski).
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Drapieżnictwo
Drapieżnictwo jest czynnikiem niekiedy istotnie wpływającym na sukces reprodukcyjny ptaków (np. Martin
1993), choć bardzo rzadko wykazywano, aby w sposób
istotny limitował on liczebność populacji (np. Newton
1993). Spośród gatunków kluczowych Karpat w przypadku 16 drapieżnictwo wskazano jako ważne zagrożenie, a wśród nich znalazły się kuraki, sowy, niektóre ptaki wróblowe, a także pojedyncze gatunki z innych grup
(Rozdz. 7). Można jednak założyć, że ze względu na niedostatek badań wpływu drapieżnictwa na poszczególne
gatunki udział tego czynnika w kształtowaniu populacji
karpackich ptaków może dotyczyć znacznie większej
grupy gatunków. Z obszaru Karpat niewiele jest danych
potwierdzających wpływ drapieżnictwa na populacje
ptaków, ze względu na brak badań w tym zakresie. Dostępne wyniki dotyczą kuraków leśnych (Saniga 2002b;
Matysek M. – dane niepubl.), a w przypadku pozostałych
gatunków informacje mają charakter anegdotyczny i oparte są na pojedynczych obserwacjach (Rozdz. 7). Można jednak sądzić, na podstawie badań innych populacji,
że oddziaływanie drapieżnictwa na populacje analizowanych gatunków może być istotne m.in. w przypadku
głuszca, cietrzewia i jarząbka (Saniga 2002b; Summers
i in. 2004b), sokoła wędrownego (Gamauf i in. 2009),
dzięciołów (Paclik i in. 2009), muchołówki białoszyjej
i małej (Walankiewicz 2002a, b; Mitrus, Soćko 2008).
Należy sądzić, że w przypadku większości kluczowych gatunków polskich Karpat wpływ drapieżnictwa
nie zagraża trwałości populacji w długim okresie czasu
i w skali całego regionu, może jedynie powodować fluktuacje liczebności w czasie i przestrzeni (np. Newton
1993). Oddziaływanie drapieżników można uznać za
istotne w szczególnych warunkach populacyjnych, z których znaczenie w kontekście gatunków uznanych za kluczowe w regionie Karpat polskich mogą mieć dwie sytuacje – (1) bardzo niewielka liczebność populacji gatunku
ofiary lub (2) wyjątkowo wysoka liczebność drapieżnika,
indukowana np. działalnością człowieka. Przykładem
pierwszej sytuacji może być skrajnie nieliczna populacja
pomurnika, w przypadku której odradzająca się w ostatnich latach tatrzańska populacja sokoła wędrownego
może stanowić zagrożenie, choć niewiele jest obserwacji
bezpośrednio to potwierdzających (Rozdz. 7.31). Natomiast przykładem drugiej sytuacji jest populacja cietrzewia zasiedlająca Torfowiska Orawsko-Nowotarskie,
której zanik wiązany jest głównie ze spadkiem sukcesu
lęgowego, powodowanym drapieżnictwem ze strony lisa,
a także warunkami pogodowymi (Ciach 2015). Populacja
lisa w całym kraju bardzo wyraźnie wzrasta, prawdopo-
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dobnie głównie w wyniku stosowania szczepionek przeciwko wściekliźnie (Chautan i in. 2000), co może lokalnie
powodować nienaturalnie dużą presję tego drapieżnika
na populacje ptaków. Drapieżnikami, których liczebność
istotnie wzrasta w ostatnich latach w skali kraju, mogącymi wyrządzać znaczne szkody w lęgach ptaków, są również obce gatunki ssaków, np. norka amerykańska, jenot,
szop pracz (Głowaciński i in. 2011). Jednak jak dotąd
obszary górskie są wyraźnie rzadziej zasiedlane przez te
gatunki (Głowaciński i in. 2011), więc ich wpływ na karpacką awifaunę jest prawdopodobne wciąż niewielki.

Warunki pogodowe
Warunki pogodowe często wskazywano jako zagrożenie
dla analizowanego zespołu kluczowych ptaków polskich
Karpat. W przypadku 11 gatunków czynnik ten określono jako istotny, a do grupy tej należały kuraki – głuszec,
cietrzew, jarząbek; gatunki wysokogórskie – mornel, czeczotka i alpejska forma podróżniczka, czy też owadożerne
gatunki leśne, takie jak dwa gatunki muchołówek (Rozdz.
7). Oddziaływanie warunków pogodowych (głównie obfite opady śniegu/deszczu w sezonie lęgowym) na populacje
ptaków wiązano przede wszystkim z ich negatywnym wpływem na sukces reprodukcyjny ptaków poprzez niszczenie
lęgów, wychłodzenie piskląt czy zmniejszanie dostępności
pokarmu dla młodych ptaków. Z obszaru polskich Karpat
praktycznie brak jest wyników badań tego tematu, a dostępna wiedza pochodzi z nielicznych prac wykonywanych
w populacjach pozakarpackich (np. Török, Tóth 1988;
Bollmann, Reyer 2001), jak również w oparciu o anegdotyczne obserwacje/dane niepublikowane (patrz Rozdz. 7).
Podobnie jak w przypadku drapieżnictwa, należy sądzić,
że warunki pogodowe nie prowadzą do istotnego spadku
liczebności populacji, mogą raczej powodować jej fluktuacje. Nawet w przypadku gatunków wysokogórskich, gdzie
potencjalny wpływ ekstremów pogodowych jest wyjątkowo silnie zaznaczony, nie notuje się długoterminowego
oddziaływania tego czynnika na populacje. Warunki pogodowe nie powinny więc być traktowane jako zagrożenie
dla populacji, a istotny wpływ tego czynnika spodziewany
jest jedynie w przypadku skrajnie nielicznych gatunków,
gdzie utrzymujące się przez kilka lat z rzędu niekorzystne warunki pogodowe w okresie lęgowym mogą zagrażać
trwałości populacji (np. Ciach 2015).

Inne czynniki naturalne
Wśród innych naturalnych czynników wymienianych
jako zagrożenie w przypadku kluczowych gatunków

ptaków polskich Karpat wskazano niedostatek pokarmu, a także konkurencję międzygatunkową (Rozdz. 7).
Okresowy niedostatek pokarmu często wskazywany jest
jako czynnik wpływający na liczebność sów, np. włochatki (Mikkola 1983), i wiązany jest np. z cyklem występowania gryzoni. Mimo wpływu na sukces reprodukcyjny
niektórych gatunków sów, czynnik ten nie powinien być
jednak traktowany w kategoriach zagrożenia. W przypadku orła przedniego wskazywano również na zmniejszanie dostępności pokarmu na skutek czynników antropogenicznych (Rozdz. 7.13), choć brak wyników badań
w tym zakresie. Wpływ międzygatunkowej konkurencji
na rozmieszczenie gatunków, w kontekście awifauny, jest
stosunkowo słabo zbadany, ale dla niektórych gatunków
może mieć znaczenie – np. w przypadku trzmielojada
(Gamauf i in. 2013). W ostatnich latach Kajtoch i in.
(2013) wykazali, że obecność puszczyka uralskiego w południowej Polsce może negatywnie oddziaływać na występowanie mniejszych gatunków sów.
Istotną grupą czynników naturalnych, również
w przypadku kluczowych gatunków polskich Karpat, są
te związane ze strukturą genetyczną niewielkich populacji (patrz również Rozdz. 9.4). W przypadku małych
i izolowanych populacji obniżona heterozygotyczność

osobników może zmniejszać kondycję populacji, na co
wskazano w przypadku głuszca, cietrzewia, pomurnika,
siwerniaka i płochacza halnego (Rozdz. 7). Należy przy
tym pamiętać, że o ile same procesy kształtujące strukturę genetyczną populacji uznawane powinny być za
naturalne, o tyle przyczyną niskiej liczebności i izolacji
poszczególnych populacji są często czynniki antropogeniczne.

Postulaty ochronne
Jak wskazano powyżej, czynniki takie jak drapieżnictwo
czy warunki pogodowe powinny być zasadniczo traktowane jako jeden z elementów funkcjonowania biocenoz,
kształtujących liczebność gatunku. W zdecydowanej
większości przypadków nie jest więc potrzebne podejmowanie aktywności bezpośrednio niwelujących ich efekt.
Istotne jest jednak wdrażanie działań w sytuacji częstego
oddziaływania czynników naturalnych w interakcji z antropogenicznymi. Wskazać tu można dwie grupy zadań:
(1) wzmacnianie „odporności” ekosystemów i wspieranie stabilności zasiedlających je populacji; (2) aktywna
ochrona populacji bardzo nielicznych i/lub izolowanych.

Cietrzew to jeden z najbardziej zagrożonych gatunków ptaków w polskiej części Karpat – jego przetrwanie w regionie uzależnione jest
od podejmowania aktywnych działań ochronnych (fot. Grzegorz Leśniewski).
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Wspieranie stabilności ekosystemów

Aktywna ochrona gatunków skrajnie zagrożonych

Jak wskazano wyżej, negatywny, długoterminowy
wpływ czynników naturalnych na populacje związany
jest często z sytuacjami zachwiania stabilności układu
ekologicznego przez działania człowieka. Ekosystemy
zaburzone (np. pofragmentowane, o zaburzonej strukturze gatunkowej, wiekowej czy obniżonej różnorodności gatunkowej) mogą być w większym stopniu podatne m.in. na inwazje gatunków obcych, nienaturalnie
wysoką presję drapieżników, zmiany klimatyczne czy
gradacje owadów (np. Chalfoun i in. 2000; With 2002).
Przeciwdziałać temu powinien szeroki wachlarz działań
mających na celu zachowanie stabilności/naturalności
poszczególnych rodzajów siedlisk, a także zagwarantowanie odpowiedniej łączności między płatami siedlisk – istotne jest więc konsekwentne wdrażanie zadań
wyszczególnionych w Rozdz. 9.1–9.4. Wspierać one
będą m.in. zagwarantowanie charakterystycznego dla
poszczególnych typów siedlisk składu gatunkowego,
struktury wiekowej i przestrzennej płatów roślinności
czy występowania specyficznych elementów, np. martwych drzew, a także przestrzennego rozmieszczenia
płatów siedlisk. Co ważne, działania takie zbieżne będą
również z celami ochrony wskazywanymi przez dyrektywę siedliskową.

Działania ograniczające zagrożenia związane z czynnikami naturalnymi, np. redukcja populacji drapieżników,
ochrona gniazd przed drapieżnikami, montowanie platform gniazdowych, suplementacja pokarmu czy programy reintrodukcji, powinny być stosowane jedynie
w wyjątkowych przypadkach, ponieważ w długiej skali
czasu ich efektowność jest często znacznie ograniczona –
z reguły nie likwidują one przyczyn zagrożenia, a jedynie
chwilowo niwelują jego skutki (np. Smith i in. 2010). Ich
stosowanie znajduje uzasadnienie m.in. w sytuacji skrajnie niewielkiej liczebności populacji, która bez podjęcia
takich działań skazana jest na wymarcie. Podejmowanie
takich działań powinno być poprzedzone szczegółową
analizą uwzględniającą szanse sukcesu, koszty i w szczególności adresującą konieczność wypracowywania rozwiązań długoterminowych (Fischer, Lindenmayer 2000;
IUCN/SSC 2013). Przykładem karpackich gatunków
ptaków, których populacje są skrajnie małe i/lub istotnie
zmniejszają liczebność, a jednocześnie zagrożone przez
wskazane powyżej czynniki naturalne, są np. cietrzew,
głuszec, orzeł przedni czy pomurnik. W przypadku tych
gatunków celowe byłoby wykonanie planu ochrony gatunku w regionie karpackim, który analizowałby m.in.
zasadność podejmowania takich działań.
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Streszczenie angielskie
English summary

Chapter 1. Introduction
High mountains, clean streams, extensive forests and wild
animals – this is how most people picture the Carpathians. Thanks to the history and the environmental features
of the region, many of its natural areas have retained their
unique diversity, richness and character. Today, there are
not many sites in Poland that are like the Carpathians.
It is therefore the more important that their outstanding natural value is preserved. This idea guided us from
the preparation through the implementation stage of the
‘Birds of the Carpathians’ project, in which this book was
created. Over the four years of project duration, with the
support from a large group of highly qualified observers,
we were censusing the birds of the Carpathians. The collected data was compiled in the book to ensure that the
birds are protected more effectively.
But the Carpathians are also a place of living for
thousands of people. For many of them the natural environment is a work place and a source of income... Farmers utilising the local meadows, foresters managing the
forests, owners of private land, small tourism enterprises
and tourists coming from many areas in Poland – all of
them are to some extent ‘users’ of the Carpathian nature.
How to use its benefits while ensuring that it is preserved
for future generations?
The book is an attempt to provide an answer to
this question. Its main goal is to summarise the current
knowledge about rare and endangered bird species of
the Polish Carpathians, to identify factors that threaten
them and to put forward conservation methods. This
goal is reflected in the structure of the book: each species chapter presents the state-of-the-art knowledge
about the distribution, numbers or requirements of
the given species, reviews threats to the species and

suggests solutions for its protection. In addition, the
final section presents a comprehensive analysis of the
Carpathians' role in the conservation of the Polish avifauna, as well as solutions regarding the main threats
to each bird group and a concept of their protection.
One might think that the book is a rather specialist
publication, addressed to a narrow group of readers.
One should bear in mind, however, that a majority of
the species described in the book breed in habitats used
by man, such as managed forest, farmed meadows or
river valleys. Hence, bird conservation should not be
regarded as a distant activity, which is carried out somewhere far in a nature sanctuary. Nature can and should
be protected at home – by suitable forest management,
nature-friendly farming or appropriate planning of
tourism traffic. This book is meant as an aid to reach
this goal and in this context, it presents a very practical
approach to nature conservation. It is worth emphasizing the novel aspect of the book: for the first time in
the region, with the use of modern analytical methods
we identified the habitat requirements of bird species,
evaluated the size of their breeding populations and estimated the spatial diversity of their densities.
The book is addressed to readers that have an opportunity to use it in their work, e.g. employees of regional
directorates of environmental protection, foresters, persons responsible for systemic solutions in agriculture,
representatives of water management authorities, and
any other person interested in nature and its protection.
The book will not reach its goal if it stays on the shelf or
is used only in purely academic terms. We therefore hope
that it will be a practical guide for nature conservation
actions in the Carpathians.
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Chapter 4. The natural environment of the Polish Carpathians
Aleksandra Pępkowska-Król

4.1. The Carpathians
in Europe and Poland
The Carpathians cover an area of more than 200,000 km²
(Kondracki 1978; Fig. 4.1.1) and are inhabited by some
ten to twenty million people. The area within the borders of Poland is about 19,600 km² (Kondracki, 2013;
Fig. 4.1.2), which is 9% of the whole mountain range. The
Polish Carpathians cover 6.3% of the area of Poland and
the whole or part of 241 communes (gmina), 21 counties (powiat) and 3 provinces (województwo) (CODGiK
2015). They are inhabited by over 2.9 million people,
which is 7.5% of the Polish population.

4.2. Geology and geomorphology
The Carpathians belong to the European range of the Alpide Belt. They were formed during the Alpine orogeny
and are the youngest mountains on the Earth. Geologically, they are divided into the Inner Carpathians and the
Outer Carpathians. The former were formed earlier, during the Upper Cretaceous, and in Poland they comprise
only the Tatras, the Podhale Basin and the Pieniny Klippen Belt. The remaining part of the Polish Carpathians,
the Beskids and the piedmonts, belong to the younger
Outer Carpathians (also called the Flysh Carpathians),
formed in the Neogene (Unrug 1969; Żytko 1973).
The main mountain landforms are ridges and valleys,
along with the slopes that connect them. The Polish Carpathians boast a high landform diversity, reflected in the
landscape diversity of the subregions. Based on Carpathian landform groups with similar features, Starkel (1972)
distinguished four main terrain types: 1) bottom of valleys and basins; 2) piedmont terrain; 3) low- and midmountain terrain; and 4) high-mountain terrain (Starkel
1972). Within the borders of Poland, the Carpathian Arch
is composed by parallel latitudinal piedmont and mountain belts. Within each belt, landforms intermix to form a
mosaic unique in the region (Izmaiłow et al. 1995).

4.3. River network and waterbodies
The Carpathian Arch is located in the drainage basins of
the Baltic Sea and the Black Sea, which are separated by

the Main European Watershed (Fig. 4.3.1). Almost the
whole of the Polish Carpathians drains to the Baltic Sea.
A mere 1% of the area drains to the Black Sea.
The Carpathian river network is dense, thanks to
high precipitation, diverse terrain and weakly permeable
soil (Dynowska, Pociask-Karteczka 1999). Variability
across the region is not high (Fig. 4.3.1). Due to a high
terrain slope, river gradients in the Carpathians are steep
and sinuosity is low. Natural factors (such as high terrain
slope, poorly permeable surface or climatic conditions)
and human activity (such as river regulation, continuous
development of road network and deforestation) cause
fast runoff (Ziemońska 1973). Also important is high
yearly variation of water levels.
The largest and deepest natural waterbodies in the Carpathians include the Tatra glacial lakes. There are also numerous small and shallow barrier lakes (Dynowska 1995).
By surface area, the prevalent waterbodies in the Carpathians are artificial retention basins, found in the valleys of the
largest Carpathian rivers. Artificial reservoirs additionally
include flooded pits, typically created in formerly exploited
gravel deposits, and locally also fish ponds.

4.4. Climate
The Polish Carpathians feature a warm-temperate climate, transitional between the oceanic and the continental climate (Woś 1996). The weather is shaped mainly by
moist polar maritime air masses, present in the region
for more than half a year. Dry polar continental air
masses are definitely rarer, while arctic and tropical air
mases are marginal (Obrębska-Starklowa et al. 1995).
The Carpathians are the most climatically diverse region
of Poland, mainly due to the high diversity of true altitudes and terrain (Woś 1996). The distinctiveness of the
Carpathian climate in relation to the rest of the country
is manifested by e.g. a lower mean annual air temperature, shorter growing season, higher mean total annual
precipitation or longer snow cover duration (Paszyński,
Niedźwiedź 1999).
An especially vital feature of the mountain climate is
zonation. Based on the mean annual air temperature and
the occurrence of vegetation zones, Hess (1965) distinguished six climate zones in the Polish part of the Western
Carpathians: cold, moderately cold, very cool, cool, mod-
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erately cool and moderately warm. In the eastern part of
the Carpathians, Michana and Paczos (1972) studied in
detail the climate of the Western Bieszczady, where they
distinguished only three climate zones: moderately warm
(at the altitude of 250–500 mamsl), moderately cool (500–
1000 mamsl) and cool (above 1,000 mamsl).
The climate changes observed today affect also montane areas, including the Carpathians (Kozak et al. 2011).
Especially changes in air temperature are in line with the
global tendency indicating climate warming (ObrębskaStarklowa et al. 1994). The most recent studies point to
a general increase of the mean annual air temperature in
the Carpathians over the last 60–100 years (e.g. Żmudzka
2011; Bielec-Bąkowska, Piotrowicz 2013; Melo et al. 2013;
Pribullowá et al. 2013), and predict a further increase in
the future (Melo et al. 2013).

4.5. Vegetation zones
and present land cover
In the Polish Carpathians, six natural vegetation zones
have been distinguished (Pawłowski 1977), which are
tightly linked to the climatic conditions at different altitudes (Hess 1965). The number of zones depends on
the height of a mountain range, and therefore all of the
six zones are present only in the Tatras. Local conditions
cause the width of vegetation zones to vary across ranges,
with a low variation in the Beskids. A clearly different zonation is found in the Bieszczady, where only three zones
were identified: the piedmonts (to about 450–500 m),
the lower montane forest zone (from 500 to about 1,150
mamsl) and alpine meadows (Winnicki 1999).
Originally, each zone was dominated by a different
vegetation type. The present landscape of the Carpathians
has been shaped by many factors. Besides habitat conditions, one of the most important determinants has been
human activity. The most transformed areas are found in
the lowest parts of the region – the piedmonts and mountain basins (Fig. 4.5.1; Table 4.5.1).

4.6. Regionalisation
The regionalisation of the Carpathians has long been
present in geographical sciences and a number of divisions have been proposed, considering various natural or
ethnographic criteria. The only trans-border study on the
regionalisation of the whole Carpathian Arch is the work
by Kondracki of 1978, focusing on physiographic regionalisation. In the past, the physiographic regionalisation
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was used in bird atlas studies (e.g. Walasz, Mielczarek
1992; Walasz 2000), since it considered not only a range
of geographical environment features, such as geological
structure, terrain, hydrography, climate, soils and present
geomorphological processes, but also problems related to
animate nature and human presence (Kondracki 2013).
In this book, the physiographic division postulated by
Kondracki (2013) is adopted (Fig. 4.6.1), which covers
not only the area of the Polish Carpathians but also the
whole Poland, and hence is the most often used division
in Polish nature publications.

4.7. Bird habitats
4.7.1. Forests
Depending on the source, forests make up 36.8 (Bank
Danych o Lasach 2015) to 42.9% (CLC 2006) of the
area of the Polish Carpathians. The lowest forest cover is
found in the piedmonts; the highest forest cover is found
in the upper montane forest zone. The uneven distribution of forest cover is also seen in the latitudinal gradient, as the eastern part of the Polish Carpathians is the
most wooded. In addition, an important feature for the
conservation status of birds is the percentage of different
forest types in a given subregion. There is a clear increase
in the amount of coniferous forest from east to west (CLC
2006; Table 4.7.1; Fig. 4.7.1).
The originally dominant forest community in the
Carpathian Piedmont was the Tilio-Carpinetum subcontinental oak-hornbeam forest. This type of forest occurs
also in lower parts of the lower montane forest zone, to
the altitude of 550–600 mamsl (Matuszkiewicz 2013).
As a result of human activity, such as deforestation and
planting unsuitable tree species, today oak-hornbeam
forests are found only as small and scattered patches. At
present, they are the most prevalent in the eastern part of
the region. However, they do not constitute a key forest
habitat for the breeding birds in the Polish Carpathians.
Typical species nesting in the oak-hornbeam forest include the Middle Spotted Woodpecker, the White-backed
Woodpecker and the Collared Flycatcher.
The dominant forest community in the lower montane forest zone is beech woodland. The most widespread
in most mountain ranges is the Dentario glandulosaeFagetum eutrophic Carpathian beech forest (Matuszkiewicz 2013). This habitat type is the subject of protection
in a majority of habitat Natura 2000 sites in the Carpathians, with the total area within these sites exceeding
180,000 ha (GDOŚ 2015b). Of lower importance by area

size is the Luzulo luzuloidis-Fagetum acidophilous montane beech forest, covering a narrower altitude range of
500–1,100 mamsl (Szwagrzyk, Holeksa 2004a). Its area
within the Carpathian Natura 2000 sites is less than
100,000 ha (GDOŚ 2015b).
Similarly to oak-hornbeam forests, the present area
of beech woodland in the Carpathians is much less than
its potential habitat area. This is due to considerable deforestation of the lower montane forest zone and planting ill-suited tree species in the habitat of beech forests.
Today, a range where this problem is especially serious is
the Silesian Beskids. For example, in the forest divisions
of Ujsoły and Wisła, spruce is a dominating species in
about 80% of stands managed by the State Forests Administration, although over 90% and 70% of the area, respectively, is covered by potential forest habitats in which
spruce should only be an admixture species (LMN RDLP
in Katowice 2014).
Due to its extensive area, beech woodland is part of
the main deciduous forest ecosystem for the breeding
bird species in the Polish Carpathians. It is home for an
abundant and diverse bird community, including such
flagship species as the White-backed Woodpecker, the
Grey-faced Woodpecker, the Collared Flycatcher, the
Red-breasted Flycatcher, the Stock Dove or the Ural Owl.
One of the key bird habitats is beech forest with a high
amount of coniferous trees (mainly fir), which are especially important for the Golden Eagle, the Lesser Spotted
Eagle and the Black Stork. A habitat of similar importance is sycamore forest, which comprises three main
types, covering not more than 1,200 ha in the Polish Carpathians (Bodziarczyk, Świerkosz 2004).
In the lower montane forest zone, a vital habitat is
also the Abieti-Piceetum fir and spruce forest and the
Galio rotundifolii-Piceetum (carpaticum) Western Carpathian mixed spruce and fir forest of the lower montane
forest zone (Matuszkiewicz 2013). Typically, the dominant species in these habitats is spruce, while fir is only
an admixture species; in lower altitudes, beech is present,
too (Szwagrzyk, Holeksa 2004b). The major locations of
the lower montane forest zone conifers are the Żywiec
Beskids and the Silesian Beskids, where their area exceeds
that of beech woodland (Szwagrzyk, Holeksa 2004b), as
well as the High Tatra foreland. The area of this coniferous forest decreases eastwards.
Woodland communities are far less diverse in the
upper than in the lower montane forest zone. The dominant tree species in the former is spruce, which forms
two types of associations, both specific to the upper montane forest zone: the Plagiothecio-Piceetum acidophilous

Western-Carpathian spruce forest and the PolystichoPiceetum limestone spruce forest (locally in the upper
montane forest zone of the limestone Tatras and beneath
the Wysokie Skałki peak in the Lesser Pieniny; Matuszkiewicz 2013). In the Carpathians, the key areas of occurrence of the upper montane forest zone spruce forest are
today found within the borders of national parks or nature reserves, and a majority of them is under strict protection. The most typical and rare birds of the Carpathian
coniferous forests (both in the upper and lower montane
forest zone) are the Capercaillie, the Three-toed Woodpecker, the Eurasian Pygmy-owl, the Ring Ouzel and the
Spotted Nutcracker. More common species include the
Red Crossbill, the Bullfinch and the Firecrest.
Other associations make up only a small area of the
Carpathian forests and are typically found locally and in
small patches (Matuszkiewicz 2013). These include, for
example, the pine bog forest, the montane spruce bog
forest or the high-montane Swiss pine and spruce forest.
In terms of bird conservation, especially crucial is the coniferous bog woodland of the Orawa-Nowy Targ Bogs,
which are a major part of the habitat of the key Carpathian Black Grouse population.

4.7.2. River valleys and waterbodies
The dense network of Carpathian river valleys is an important breeding site for birds associated both with the
course and the surroundings of rivers. The Carpathian
populations of some of them, such as the White-throated
Dipper and the Grey Wagtail, are the largest in Poland. In
the mountains, river beds and their adjacent areas undergo alternating low and high water levels, and floods. This
translates to a high intensity of erosive processes as large
amounts of rock material are transported by the river. As
a result, unique river bottom habitats are formed. They
promote plant communities of various succession stages,
from pioneer vegetation to more stable riparian scrub
and forest. An important factor for the diversity of habitat conditions is the structure of river bed. Braided rivers,
specific to montane areas, typically have beds that foster
high biodiversity (e.g. Wyżga et al. 2013a). Natural components of these rivers, such as islands and point bars, favour the breeding of a number of riparian bird species, including the Common Sandpiper (see Chapter 7). Due to
river regulation, gravel mining and construction of dam
basins, today braided channels are rare. Examples are the
Białka and the Czarny Dunajec (Wyżga et al. 2013b). Single thread rivers prevail and considerable parts of their
channels are strengthened for flood prevention.
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In contrast to river valleys, the waterbodies in the
Carpathians, which mainly include artificial dam lakes,
are not important breeding habitats for birds. Dam lakes
are more important in autumn and winter, when they attract large numbers of water birds, either migrating or
wintering in the Carpathians.

4.7.3. Crops and semi-natural associations of
meadows, pastures and swards
The farmland of the Polish Carpathians consists mainly
of cultivated grassland (meadows and pastures), which
covers about 18% of the region's area, and arable land,
which makes up 14% of the area (after PSR 2010). Meadows, pastures and arable fields intermix with forest, river
valley and bog communities, creating a characteristic
mosaic, which is extremely important for the existence of
many bird species. Of landscape changes in the Carpathians, the decrease in agricultural land was especially disadvantageous (Munteanu et al. 2014). In addition, many
of the present Carpathian meadows are characterised by
a low species diversity, including a low amount of rare
plants (Zarzycki 2011; Zarzycki, Korzeniak 2013). Finally, the area of the highest pastures has been diminishing
considerably.
Of the semi-natural meadow and pasture associations in the Carpathians, the prevailing ones are the
mesic meadows associated with eutrophic oak-hornbeam
and beech forest habitats (Matuszkiewicz 2013; Zarzycki,
Korzeniak 2013). In the piedmonts and the lowest part
of the lower montane forest zone, to the altitude of 600
mamsl, these include the Arrhenatheretum elatioris oatgrass meadows, characterised by a low species diversity.
Another community, richer in species and endemic to
the Western Carpathians, is the Gladiolo-Agrostietum
capillaris meadow (600 to 1,350 mamsl). In habitats similar to mesic meadows, fertile and species-poor pasture
communities are found (Matuszkiewicz 2013). Anthropogenic communities in the Carpathians are also represented by mat-grass swards, dominated by Nardus stricta
(Denisiuk, Korzeniak 1999; Matuszkiewicz 2013).
Anthropogenic habitats in the Carpathians are biotopes of a number of open area bird species. Most of them
are common species. Rare or threatened ones include the
Corncrake, whose Carpathian population is one of the
greatest in Poland. Also important are the bird species that
nest in forest and use farmland as foraging area. These include several taxa with high conservation priority, such as
the Golden Eagle, the Lesser Spotted Eagle, the European
Honey-buzzard, the Ural Owl and the Black Stork.
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4.7.4. Mires
Mires cover a small area of the Carpathians and, except
for the very common flushes and soaks, are found only
locally in Orawa, Podhale, the Tatras, the Bieszczady and
the Gorce (Potocka 2004; Herbichowa, Wołejko 2004;
Herbichowa 2004). Due to their unique species composition and rarity, they form a very important component
of the natural environment and considerably increase
the biodiversity in the region (e.g. Koczur 2006). In general, however, mires do not constitute an important bird
habitat in the Polish Carpathians and are more important only locally. An example is the Bory Nowotarskie
(Matuszkiewicz 1993), a forest covering a large part of
the Orawa-Nowy Targ Basin. This forest is one of the key
breeding sites of the Black Grouse in the Carpathians.

4.7.5. High-alpine habitats
Some of the most distinctive bird habitats in the Polish
Carpathians lie in the highest climate zones. Although the
area above the ecological tree line makes up less than 0,5%
of the whole region (own assessment), due to its natural
value it plays an important role in the conservation of biodiversity. The most extensive alpine habitats are found in
the Tatras and in the Babia Góra. Also the Bieszczady's alpine meadows form a unique high-alpine zone, since they
are found at the altitudes similar to where the coniferous
woodland of the upper montane forest zone lies.
The mountain pine scrub Pinetum mugo carpaticum,
which hosts characteristic Carpathian species, such as
the Redpoll or the alpine subspecies of the Bluethroat,
is best developed in the Tatras, covering about 10,500 ha
between 1,450–1,800 mamsl (Towpasz, Zemanek 1995,
TPN 2012). In the Babia Góra National Park, the mountain pine grows at lower altitudes of 1,390–1,650 mamsl
and covers an area of about 290 ha (Pasierbek et al. 2006).
This habitat is also found in the Pilsko and in the Polica
Range (Towpasz, Zemanek 1995).
In the subalpine zone, the mountain pine scrub is
accompanied by fields of bilberry, grass and herbs, rock
grasslands, snow-patches or mires, the amount of which
increases with altitude. The high-alpine meadow zone
is dominated by natural grassland communities, mainly
rock high-alpine meadows. A characteristic bird species
there is the Water Pipit, which has its main breeding habitats in the Tatras, the Bieszczady and the Żywiec Beskids.
In the higher parts of the alpine zone and the tundra
zone, scarce vegetation forms a mosaic with rocky walls,
stone runs, moving scree or steep crags. This is the nest-

ing area of some of the rarest Polish bird species, the Peregrine Falcon, the Wallcreeper and the Alpine Accentor.
The high-alpine belts of the Western Carpathians are
dominated by natural plant communities. Still, in many
places, even there vegetation has been affected by human
activity, such as pasturage, which caused the mountain
pine shrub to shrink and the tree line to go down; in lower altitudes, clearings were created in the montane forest
zone (e.g. Sokołowski 1935). Also the high-alpine meadows of the Bieszczady are unique, as they were shaped
both by the climate and human pasturage as well as livestock keeping (Winnicki 1999).

4.7.6. Villages and towns
The settlement network in the Carpathians consists mainly of villages; towns are scarce and usually small. Most villages and towns are concentrated in the more populated
piedmont belt and permanent settlements do not go beyond the altitude of 1,100 mamsl (Górka 1995). They are
connected by scarce communication routes, which are
denser only in the western (and more populated) part of
the region. The rural part of the Carpathians is home to
a high conservation priority species, the White Stork.

4.8. Types of site protection
in the Polish Carpathians
In the Polish Carpathians, there are all the possible Polish
site protection categories (Journal of Laws 2013, item
627, GDOŚ 2015a). They include 6 national parks, 13
landscape parks and 134 nature reserves (Fig. 4.8.1, Table

4.8.1). It is also worth noting that in the Carpathians there
are 3 out of 10 biosphere reserves established in Poland
(UNESCO 2015). These are the Babia Góra Biosphere
Reserve (covering the Babia Góra National Park) and two
international biosphere reserves, the Tatras (comprising
the Polish and the Slovak national parks) and the Eastern
Carpathians (the Polish, Slovak and Ukrainian Bieszczady mountains).
Although nearly 70% of the area of the Polish Carpathians is covered by the national system of protected
areas, there still are places that are not adequately protected in the opinion of conservationists. The two most
well-known examples are the forests of the Sanocko
-Turczańskie Mountains and the Przemyśl Piedmont, as
well as the raised bogs of the Orawa-Nowy Targ Basin.
In both cases, the most valuable ecosystems have been
protected as Natura 2000 sites since the beginning of the
2000s. Nevertheless, it is postulated that the protection
of the forests is enhanced through establishing a national
park (Bereszyński 2011). In the Orawa-Nowy Targ Basin,
setting up Natura 2000 sites has not safeguarded the bogs
against peat extraction. Peat is still excavated there, both
legally and illegally, although at a smaller scale than in
the 20th century.
In addition, it has not been possible to fulfil the commitments regarding the designation of Natura 2000 sites
in the Polish Carpathians. Of the fourteen bird sites of
international importance that have so far been set up
(Wilk et al. 2010), three (the Silesian Beskids, the Island
Beskids and the Beskid Sądecki) have been included in
the Natura 2000 network only as habitat protection areas
and not as bird protection areas.
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Chapter 5. Material and methods
Rafał Bobrek, Grzegorz Neubauer, Aleksandra Pępkowska-Król, Jakub Z. Kosicki and Tomasz Wilk

5.1 Data sources
The primary source of data presented in this book was
the survey of selected bird species and their breeding
habitats, conducted in the Polish part of the Carpathians
between 2011–2015, within the OTOP's project ‘Survey
of the key bird species of the Polish Carpathian Mountains and creating a system of their monitoring and protection’ (short ‘Birds of the Carpathians’ – ‘Ptaki Karpat’,
further referred to as the PK project). This data was collected by a numerous group of bird observers (see Appendix 2) across the whole range of the Polish Carpathians. The design of the PK project survey is described in
detail in Chapter 5.2 and the field methods are presented
in Chapter 5.3. We decided to supplement the project
dataset with other data collected within the studied area
in a similar period. These data were obtained from several sources, which are listed in Table 5.1.2.

5.2. Design of bird survey
The survey covered 37 species, for which the Polish Carpathians are especially important in terms of their national conservation status (i.e. key species; Table 5.4.4).
The survey was divided into modules, each adapted to
the characteristics of a bird group or species. The design
of the survey in the PK project is shown in Table 5.2.1.
Additionally to a methodical survey, we gathered information about bird sightings from the Polish Carpathians,
which could be reported through a web application at
www.ptakikarpat.pl between November 2011 and February 2015. Sightings were supplied by volunteers from the
Polish Society for the Protection of Birds.

5.3. Sampling strategy and field methods
The extensive area and the geomorphology of the studied
region did not allow a full census of the breeding populations of the key bird species. Therefore, the survey sampling method was applied (Cochran 1977; Szreder 2004;
Chylarecki, Chodkiewicz 2015). The general principles of
the adopted sampling strategy and field methods are presented below. The purpose of the survey was to assess the
distribution and size of breeding populations (or their
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specific parts) of the studied bird species in the Polish
Carpathians. Additionally, in modules A, B and F (Table
5.2.1) we attempted to explore habitat requirements of
selected species.

5.3.1 Module A. Forest birds
The sample plot was a 2×2 km (=4 km2) square. In total, between 2011–2014 fieldwork was carried out on 264
2×2 km squares (Table 5.3.1, Fig. 5.3.1).

Field methods
The principal method was the point transect survey (Buckland et al. 2001; Gregory et al. 2004; Greenwood, Robinson 2006b). Within a 2×2 km plot, 9 observation points
were laid out systematically (650 m apart and 350 m from
plot boundary). At a point, observers recorded all birds
(not only the key species) that were seen or heard during a 10 or 15-minute count (depending on the number
of tape-lured species, see below), within four distance
zones (0–25 m, 26–50 m, 51–100 m, and >100 m). Flying
birds not connected with any distance zone were recorded separately. In the case of five rare species (Table 5.3.2),
playback was used to increase detection probability. Bird
count was not performed while walking to the next point
along a fixed transect; for each detected species, only the
highest breeding category at the transect was recorded.
Four bird counts were performed at each point. Their
dates and the list of tape-lured species are given in Table 5.3.2. After the counts were completed, based on the
number and distribution of observations and the area of
habitats, the observer performed an expert evaluation of
the numbers of each species recorded at the survey plot
(number of pairs or territories). These evaluations were
finally used only for a few species; for most species, other
metrics of population size were used (Table 5.4.4).

5.3.2 Module B. Riparian birds
The sample plot was a 5-km section of a watercourse. In
total, between 2012–2014, fieldwork was conducted on
141 5-km transects, making up 705 km of Carpathian
rivers and streams (Table 5.3.3, Fig. 5.3.2).

Field methods

5.3.4 Module D. Owls

The survey of riparian birds relied on the methods of a
breeding river bird survey carried out in the United Kingdom (Marchant, Gregory 1999). Counts were performed
on line transects along watercourses. Transects were set
along randomly selected 5-km watercourse lengths and
divided into ten 500-m sections. In each section, priority
species of the riparian birds module were recorded (Table
5.2.1). The 5-km transect was visited three times in the
breeding season, between morning and noon. The dates
of counts were dependent on watercourse location (Table
5.3.4). Based on the number and distribution of sightings
made in all the three counts, the observer performed an
expert evaluation of the numbers (i.e. number of pairs or
territories) of each priority species recorded, in each 500m section and overall in the 5-km watercourse transect.

The sample plot was a 4×4 km (=16 km2) square. In
total, between 2012–2014 fieldwork was carried out on
43 4×4 km plots (Table 5.3.6, Fig. 5.3.4).

5.3.3 Module C. Birds of prey
The sample plot was a 10×10 km (=100 km2) square. In
total, between 2011–2013 fieldwork was carried out on
34 10×10 km plots (Table 5.3.5, Fig. 5.3.3).

Field methods
The survey relied on the methods applied in the Raptor
Monitoring Scheme (MPD) conducted as part of the State
Environmental Monitoring Scheme, and the recommendations for monitoring breeding populations of raptors
(Cenian 2009). The aim of the survey was to assess the
number of breeding territories in a survey plot, by recording individuals at observation points and interpreting
their behaviour. The survey plot was a 5×10 km rectangle composed of two adjacent 5×5 km squares (subplots),
together forming the eastern half of one grid field in the
sampling frame. Within a survey plot, eight viewpoints
were positioned (four in each of the 5×5 km subplots), at
which the key species were counted, i.e. raptors, the Black
Stork and the Raven. An observer surveyed one subplot
per day, spending 8 hours at the 4 viewpoints. Typically,
both subplots were counted on the same day by two observers. Three counts per point were performed, between
25/03–10/04, 5–20/05 and 10–25/07 respectively, at daytime (usually between 8 a.m. and 5.30 p.m.) and in favourable weather conditions. After all the counts were
completed, based on interpretation of the observations
(using adjusted breeding categories), the observer(s) evaluated the distribution and number of breeding territories
of the key species recorded. This evaluation was taken as a
metric of population size in a 5×10 km plot.

Field methods
The survey was based on the point count method applied
in the Breeding Forest Owls Monitoring Scheme (MLSL),
conducted as part of the State Environmental Monitoring
Scheme, and on guidelines for the monitoring and survey
of breeding owl populations (Mikusek 2005, 2009). The
aim of the survey was to assess the number of breeding
territories in a 4×4 km plot, by recording individuals
at listening points and interpreting their behaviour. In a
4×4 km plot, 9 listening points were laid out systematically (1,250 m apart and 750 m from plot boundary).
Counts at the points were carried out using playback. The
observer played territorial calls of the following species
(in the order given): the Eurasian Pygmy-owl, the Boreal
Owl, the Ural Owl and the Eurasian Eagle-owl, separated by pauses to listen for birds. Owls detected while
moving (on foot or by vehicle) between listening points
were recorded separately. Three counts were carried out
between: 5–31/03, 1–20/04 and 20/04–10/05, respectively, each on a single night and in favourable weather
conditions. Through interpretation of all the bird records
made in the three counts, the observer performed an expert evaluation of the numbers of each owl species (i.e.
number of territories) recorded on a survey plot. A measure of bird numbers used to evaluate population size was,
depending on the species (Table 5.4.4), the number of
territorial male observations per point and per count, or
the number of territories estimated by the observer.

5.3.5 Module E. Corncrake
The sample plot was a 3×3 km (=9 km2) square. In total,
between 2011–2014 fieldwork was carried out on 89 3×3
km plots.

Field methods
The survey was conducted by listening for and recording calling Corncrake males at preselected points (pointbased censusing; Budka, Kokociński 2015) and on routes
connecting them (Juszczak, Olech 1997; Olech, Zieliński
2009). At each point, the listening time lasted 5 minutes,
during which calling Corncrake males were recorded and
their azimuths and approximate locations were marked on
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a map. The points were set up by observers prior to survey in locations which allowed covering all the potential
Corncrake habitats within the plot. They were spread as
evenly as possible, about 500–600 m apart and from plot
boundary. Routes between listening points were walked
on foot or driven by car. No playback was used. On a
majority (73%) of 3×3 km plots, two counts were conducted, since this increases bird detectability and survey
efficiency as compared to one count (Peake, McGregor
2001). Both counts were carried out with a short interval
(7–14 days), between May 25 and June 15, when the calling activity of males during the first breeding attempt is
the highest (Juszczak, Olech 1997; Olech, Zieliński 2009).
Fieldwork was conducted at night time and in favourable
weather conditions. The results of both counts (locations
of calling males) were pooled on one map to determine
the number of males in a 3×3 km plot.

5.3.6 Module F. Alpine birds
This survey module covered two geographical regions.
Region I consisted of areas above the tree line in the
Polish part of the Tatras, while Region II comprised corresponding habitats of the Babia Góra and Pilsko, the
top part of the Skrzyczne in the Silesian Beskids and 12
main Bieszczady alpine meadows (Smerek, Połonina
Wetlińska, Połonina Caryńska and Połonina Bukowska, Bukowe Berdo, Szeroki Wierch, Tarnica, Halicz,
Rozsypaniec, Kopa Bukowska, Kińczyk Bukowski and
Krzemień)

Region I
The sample plot was a 2×2 km (=4 km2) square. In total, between 2012–2014, fieldwork was carried out on 20
2×2 km plots (80 km2), covering 81% of the area of alpine
meadows and open rock in the Polish Tatras (Fig. 5.3.6).

Region II
The sample plot was a patch comprising all the suitable
habitats in a given location, with a wide area range of 70–
500 ha. Between 2012–2015, fieldwork was performed on
16 plots selected in the locations listed above and shown
in Fig. 5.3.6.

Field methods
The alpine birds survey relied on point counts (Buckland
et al. 2001; Gregory et al. 2004; Greenwood, Robinson
2006b). In a survey plot, count points were distributed
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as systematically as possible. All birds seen or heard during a 10-minute count at a point were recorded in four
distance zones (0–50 m, 51–100 m, 101–150 m and >150
m from the observer). Flying birds not connected with
any distance zone were recorded separately. Bird count
was not performed while walking to the next point along
a fixed transect; for each species, only the highest breeding category at the transect was recorded. The difference
in the field protocol between the two regions concerned
only the number of count points and how they were set
up. In Region I, 9 points were distributed systematically
in a 2×2 km square (650 m apart and 350 m from plot
boundary). In Region II, the number of points was dependent on the surveyed area and ranged between 4 to
9. Point locations were set up by observers, based on the
rule that they should lie at least 400 m apart and 200 m
from plot boundary, and were spread as evenly as possible. At each plot, two counts were carried out. The survey dates were 10–31/05 and 1–20/06 in Region I; and
1–20/05 and 25/05-15/06 in Region II. The number of
species observations and their distribution across the
distance intervals was taken as a measure of the breeding
population size in the surveyed plot, which was further
processed in detailed analyses (Table 5.4.4).

5.3.7 Module G. Alpine Accentor
The basic survey data was collected in the Tatras in module F – alpine birds (see Chapter 5.3.6), while in the other
areas of Alpine Accentor’s occurrence supplementary
fieldwork was conducted. The supplementary survey was
carried out above the tree line in two areas: the Babia
Góra and the Bieszczady. In the Babia Góra, the top part
of the range was surveyed, covering the subalpine and alpine zone (1 location); in the Bieszczady, the open areas
of the alpine meadow zones in Bukowe Berdo, Krzemień,
Tarnica, Kopa Bukowska, Halicz, Rozsypaniec, Połonina
Wetlińska and Smerek were surveyed (8 locations). Survey plots were selected non-randomly. The survey unit
was a patch of suitable habitat in a given location, with a
variable shape and area (range 90–250 ha).

Field methods
The survey was performed as a full census of the Alpine Accentor population in a given location. The aim
was to detect all the individuals present in the studied
area. The behaviour of birds and their movement range
were recorded (following the territory mapping method;
Tomiałojć 1980). However, the purpose was not to map

territories but to count and map all the detected Alpine
Accentors. In each location, two counts were performed
at morning hours and in favourable weather conditions,
the first one between May 1 and May 20, and the second
one between May 21 and June 10. The census of the Alpine Accentor was conducted only in one breeding season (2015). For a given count, the lower limit of the estimated range of numbers was the lowest number of adult
individuals recorded; the upper limit was the sum of all
the individuals of adult and unidentified age. The latter
was taken as a measure of population size in a count.
An estimate of the total population size was obtained by
summing the numbers from all the locations.

5.3.8 Module H. Redpoll
For the Redpoll, a supplementary survey was performed
in the Babia Góra range and the basic data was collected
in the Tatras, in module F – alpine birds (Chapter 5.3.6).
The survey area was located in the top parts of the range,
covering the subalpine and alpine zone both on the Polish
and the Slovak side (in total about 350 ha).

Field methods
The survey of the Redpoll population was carried out
in the Babia Góra. The behaviour and movement range
of birds were recorded, following the territory mapping method (Tomiałojć 1980). However, the purpose
was not to map territories but to count and map all the
detected birds. Two counts were carried out, between
morning and noon, in favourable weather conditions:
the first one between May 21 and May 31, and the second one between 21 and 30 June. To estimate population
size, an assumption was made that individuals observed
in different locations belong to different pairs. The lower
limit of the estimated numbers range was the number of
pairs assessed based on the records of adult individuals;
the upper limit was the number of pairs observed, supplemented by possible breeding pairs which remained
undetected, according to the best knowledge of the observer.

5.3.9 Module I. Bluethroat
The survey covered Bluethroat's breeding sites in the
Tatras. Three locations were selected: in two of them, the
Bluethroat's presence was confirmed in the past (I – Valley of the Five Polish Lakes and II – Gąsienicowa Valley)
and in the third one, the habitat is suitable for this spe-

cies (III – Kocioł Morskiego Oka and Kocioł Czarnego
Stawu pod Rysami). In each case, the survey unit was the
area of suitable habitat (shores of mountain lakes covered
by dwarf mountain pine) with variable shape and area
(range 70–120 ha).

Field methods
The survey was performed as a full census in each location. The purpose was to count and mark on a topographic map the locations of bird sightings in the studied
area along with the movement range of each individual,
with a special emphasis on song and other breeding
behaviours. In the best habitat patches, observers used
playback of Bluethroat song (3-min playback and 3-min
listening). In each location, two counts were performed,
between morning and noon, in favourable weather conditions: the first one between May 5 and June 10; and
the second one between June 11 and July 10. The result
of each count was a map of detected individuals. Additionally, an observer provided his own estimate of the
numbers (i.e. number of breeding pairs). Based on the
results, population size in each location and year was
determined for each year. The two years were then combined into one estimate. An estimate of the total population size was obtained by summing the numbers from all
the locations.

5.3.10 Module J. Wallcreeper
The survey of the Wallcreeper focused on the known sites
in the Polish Tatras, where nesting is currently the most
likely, and did not cover the full range of the species.
Four locations were selected non-randomly as follows:
(1) Raptawicka Turnia and Raptawicka Grań, (2) Wąwóz
Kraków (Ratusz, Saturn, Upłazkowa Turnia and Wysoka
Turnia), (3) Zawrat Kasprowy, and (4) the western wall
of the Kościelec. The survey unit was the area of suitable
habitat (mainly vertical rock walls) present in a given location. It had variable shape and area, ranging between
6–30 ha.

Field methods
The survey was performed as a full census of the Wallcreeper in each location. The aim was to count and mark
on a topographic map sightings of all the individuals
present in the surveyed plot. In places with the most
suitable habitat, longer observation was carried out and
playback of Wallcreeper song was used (10 minutes of
playback with breaks to listen for birds). All the detected
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individuals were recorded, along with their behaviour,
movement range (following the territory mapping method; Tomiałojć 1980) and breeding category. Two counts
were performed, between morning and noon, in favourable weather conditions: the first one between May 15 and
June 5; the second one between June 10 and June 25. For
each location, population size was determined by combining the data collected during the two counts and evaluating the minimum and maximum number of breeding
pairs. These results were used to perform an expert evaluation of the total population size in the Polish Carpathians, including the area not covered by fieldwork.

5.3.11. Module K. Black Grouse
For the Black Grouse, a full census was conducted only
in the most important site of the species in the Polish
Carpathians i.e. the raised bogs of the Orawa-Nowy Targ
Basin. Spring counts of all the lekking sites in the OrawaNowy Targ Bogs were carried out, including both current as well as historical sites known since about 2000.
In total, 20 distinct locations were identified and all were
surveyed. The survey unit was the area of one lek, with
a variable shape and size.

Field methods
The census was performed by a direct count of all the
males and females at a lekking site (Zawadzka et al.
2009). Counts were done simultaneously (on the same
day) in all the 20 identified lekking sites. Observers arrived at the survey points before sunrise and remained
there until the end of the lek on a given day, usually 9–10
a.m. The start and stop hours were the same for the observers who walked to survey the extensive area of scattered lekking sites, impossible to be covered by observation at a survey point. Males and females were counted
separately and all the observations were marked on maps.
In each location, two counts were conducted, one in the
first or second ten days of April, and one in the last ten
days of April. The result of each count was a map with
locations of birds and their number at each lekking site.
Combining the data from all the leks, taking into account
the range and time of bird movements, allowed an evaluation of the number of lekking individuals (males and females separately) during the count. Based on the results
of two counts, an estimate of Black Grouse numbers in a
given year was made. The results of the census formed
the basis for an expert evaluation of the population size
in the whole of the Polish Carpathians.
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5.4. Analysis methods
Below follows a description of the methods used to analyse the results of the PK project bird survey for all the
species described in the next chapters of the book.

5.4.1. Distribution
5.4.1.1. Distribution map
To draw maps, observations collected between 2000–
2015 were used. For most species, a major part of the data
shown on maps was collected in the PK survey, i.e. in the
years 2011–2015, while the data of 2000–2010 was supplementary (Table 5.1.2). The predictive maps (Chapter
5.4.4) were drawn only based on the PK survey data. The
distribution maps included only records meeting the requirements as to observation date and breeding category
(Table 5.4.1). The lowest used breeding category typically
corresponded to the lowest possible nesting category (Table 5.4.2). Only for highly sedentary species (galliforms,
owls and woodpeckers), the category ‘species observed’
was also applied.
The base for the distribution map was a grid of 10×10
km (100 km2) squares. The grid was set in the PUWG 1992
coordinate system (Państwowy Układ Współrzędnych
Geodezyjnych 1992) with the origin (0,0). The Polish
Carpathians cover 253 grid squares, of which 143 are
found fully within the region. The distribution maps show
generalised data on the presence of a species in a 10×10
km square, using a circle symbol placed in the centre of
each grid square for which at least one observation meeting the required conditions was made. For better clarity, the maps also show the physiographic division into
macroregions and mesoregions (Kondracki 2013), along
with terrain elevation (generalized digital terrain model,
CODGiK 2015; Fig. 5.4.1). For each species, occupancy
was computed and projected on the 10×10 km grid; occupancy was understood as the percentage of grid squares
occupied by the species relative to all the 253 squares in
the Polish Carpathians. The true distribution maps were
generated using ArcGIS 10.1 and SQL Server 2014.

5.4.1.2. Occupied area (EOO and AOO)
Extent of occurrence and area of occupancy
The extent of occurrence (EOO) and the area of occupancy (AOO) are metrics characterising an area utilised
by a species (e.g. Gaston 1991). The extent of occurrence
is defined as the smallest area containing all the known
and probable sites of present occurrence of a taxon, ex-

cluding occasional records outside the area of regular occurrence. The area of occupancy, in turn, contains only
the area occupied by a taxon within its extent of occurrence (IUCN 2001, 2012, 2014).
The simplest method to determine the EOO is the
minimum convex polygon (IUCN 2014), i.e. the smallest
polygon in which no internal angle exceeds 180 degrees
and which contains (within or at the edge) all the sites of
occurrence of this taxon in the region. Using the available
data (Chapter 5.1) meeting the conditions listed in Table
5.4.1, a vector (point) layer was created with locations of
species sightings. This layer was used to determine minimum convex polygons, which were further trimmed to
the area of the Polish Carpathians. As a result, a polygon was identified for each species; its area was a metric of the extent of occurrence in the Polish Carpathians
(Fig. 5.4.2).
One of the simplest methods to determine the AOO
is to compute the total area of predefined-interval grid
fields in which a taxon was recorded. For most species,
2×2 km fields were used; only for 6 species, the area of
occupancy was established using a grid with 3, 4 or 10
km interval, i.e. beyond the threshold value of 3.2 km2
set by IUCN. A larger grid interval was applied mainly
to species with large territories. One should bear in mind
that an AOO calculated as above cannot be used to determine the threat status of a species. For riparian birds, an
additional metric was calculated: the length of occupied
watercourse sections in the whole of the Polish Carpathians. Due to insufficient knowledge about the distribution
of 5 out of the 37 species described in detail in this book,
determining the AOO for these species was not possible.
To determine the EOO and AOO, ArcGIS 10.1 and SQL
Server 2014 were used.

5.4.1.3. Occupancy
Occupancy is defined as the proportion of sampling
units occupied by individuals of a species (Chylarecki
2015). For the purpose of this book, occupancy was understood as a percentage of the selected sampling units
(2×2 km, 3×3 km, 4×4 km and 5×10 km survey plots, or
5-km watercourse sections; Chapter 5.3) in which a species was observed relative to the total number of plots or
sections surveyed. To determine occupancy, only plots
of one type (i.e. belonging to one survey module; Chapter 5.2 and 5.3) were used, in which survey works were
targeted at detection of a specific taxon. Raw survey data
were used (i.e. presence or absence of a species in a plot).
Because the results were not corrected for effects of imperfect detection (MacKenzie et. al. 2002), the occupan-

cy rates presented in this book might be lower relative
to those obtained with methods taking into account detection probability (e.g. Royle et al. 2007; Wintle et al.
2012). Occupancy results were provided both for the
whole Polish Carpathians and each geographical subregion.

5.4.1.4. Vertical distribution
The minimum and maximum altitudes of observations
were obtained using the bird records of 2000–2015
(Chapter 5.1) meeting the conditions listed in Table 5.4.1.
Only those sightings were used whose locations were described to the nearest 100 m or, in the case of data collected through the web application, to the nearest 200 m.
The results of the riparian bird survey (module B) were
treated specially: each record was ascribed a location
– the central point of the 500-m watercourse section in
which the observation was made.
For selected bird species of modules A – forest birds,
B – riparian birds and F – alpine birds, graphs of occurrence distributions along a gradient of altitude were
drawn. Data collected within a relevant module were
used throughout. Overall, the graphs were drawn for 20
of the 37 bird species described in Chapter 7. ArcGIS
10.1 and SQL Server 2014 were applied. Information
about the altitude of each location was obtained from
the digital terrain model with at least a 100-m resolution
(CODGiK 2015).

5.4.2. Population size and density
Population parameters of the studied species, i.e. population size (bird numbers) and density in each region, and
overall in the Polish Carpathians, were calculated using a few different methods. Each of them is described
in the next chapters and the list of methods used for each
of the key species is shown in Table 5.4.4. In some cases,
a population estimate was computed using two methods,
e.g. when different methods were used in different regions or when a result was supplemented with an expert
evaluation. For the species with a full or partial population census (the Black Grouse, the Wallcreeper, the Bluethroat, the Redpoll and the Alpine Accentor), the method of population size estimation is presented in Chapter
5.3. For the key species that were not covered by the PK
survey (the Capercaillie, the Eurasian Dotterel and the
White Stork) or when the collected data was considered
as insufficient for the analysis, the estimate was left to the
expert, i.e. the author of a relevant species chapter (Table
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5.4.4). Apart from the 37 key species, the size and density
of the population inhabiting the Polish Carpathians was
also evaluated for 20 common forest birds. The distance
sampling method was used for this purpose, the results of
which are presented in Chapter 6.1

5.4.2.1. Distance sampling
Data
Throughout the PK survey, the point count was used
as the main method. The birds whose numbers were
assessed with distance sampling (Buckland et al. 2001;
2004), were surveyed on sample plots selected according
to the protocol described in Chapter 5.3, using the field
methods presented therein (modules A and F). Data
from all the breeding seasons were pooled into one dataset, omitting the potential effect of year. In a majority of
cases, only observations of singing males were included
(criteria S and TE), which allows obtaining more reliable
estimates compared to when all observations are used
(Buckland et al. 2008). Only in the case of three species,
for which separating observations of singing males was
impractical or difficult, i.e. the Alpine Accentor, the Red
Crossbill and the Jay, observations were not filtered for
breeding and all the records of adult individuals were
used. To estimate detection functions and density, only
the observations made in one of the three internal distance zones were used, while those from the open zone
(the furthest away from the observer) were discarded
(>100 m in module A and >150 m in module F, respectively). An exception was the Ring Ouzel, for which the
>100 m observations were included due to the low total number of observations; we assumed that the >100
m records concerned individuals not further away than
500 m from the observer, which appears to be fulfilled
in diverse mountain terrain. This is an approximate approach but allows a more confident estimation of the detection function (Buckland et al. 2008). Except for the
data on birds, also data on the land cover of each study
plot was used: the total forest area (classes 311, 312 and
313 according to CLC 2006) or the area above the tree
line (Chapter 5.3.6).
Analysis
Most analyses were performed with Distance 6.0.2 (Thomas et al. 2009, 2010). This software was used to estimate
population density and detection functions for each species, along with relevant uncertainty metrics. The g(y)
function was assumed to be a parametric function with
a normal distribution (half-normal key function), modi-
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fied, if necessary, with a series expansion either the cosine or the simple polynomial. The best model was selected according to Buckland et al. (2001). To model the
g(y) function, conventional distance sampling (CDS engine) was used. The aim of the analysis was to obtain estimates of population density at three layers: (1) sample
plot, (2) the Polish Carpathians and (3) physiographic
macroregion (Kondracki 2013). In order to obtain (1)
and (2), the population density of a sample plot was first
computed; next, the mean of sample plot population
densities was calculated and weighted by the area of suitable habitat within a plot, yielding a population density
estimate for the Polish Carpathians. An estimate of (3)
was obtained by post-stratification of the data to higher
spatial units (i.e. macroregions), for which mean densities were then estimated (Buckland et al. 2001; Thomas
et al. 2009, 2010).
In the case of species for which only singing males
were included in the analysis, it was assumed that each
male corresponded to one territory (one breeding pair)
and a density of singing males was estimated. In the
case of species for which all the observations were used,
we allowed bird groups and clusters. For these species,
the originally estimated parameter was cluster density;
the mean cluster size was next used to calculate an estimate of individual (not pair) density (Buckland et al.
2001, 2008). For the Jay, the density of individuals was
converted into the density of breeding pairs, adopting
a conservative assumption about the sex ratio of 1:1
(Kuczyński, Chylarecki 2012). In a majority of cases, a
global detection function was estimated, common to all
the layers. The only exception was the Water Pipit, for
which detection curves specific to a stratum could be
used. The lower and upper limit of the 95% confidence
interval for each estimate was computed using the nonparametric variant of the bootstrap technique, implemented in Distance 6.0.2.
Estimation of population size and extrapolation of results
The sample plot densities concerned the area of suitable
habitat (forest or alpine habitats). Hence, estimates of
population sizes were calculated by multiplying density
by habitat area. Similarly, using the mean density values
and habitat areas, estimates of population size in higher
order units were calculated, i.e. in macroregions and in
the whole of the Polish Carpathians. Extrapolation of results from sample plots was performed within the sampling frame (Chapter 5.3); only in the case of module F
– alpine birds and the Polish Tatras the results were extrapolated on the full range of alpine habitats.

5.4.2.2. N-mixture models

Analysis

Method

Candidate model set

To estimate the population size of two species (the Stock
Dove and the Hazel Grouse), hierarchical models known
as N-mixture models or binomial mixture models (BMM)
were applied (e.g. Royle 2004; Kéry, Royle 2010, 2016;
Kéry, Schaub 2011). Specifically, the basic N-mixture
model was used, which is a generalisation of the classical
occupancy model and allows obtaining a population size
estimate corrected for imperfect detection (Royle 2004).
One of the many advantages of N-mixture models (and
other models in this family) is the possibility to model
abundance (population size) and detectability as a function of covariates. In the presented analysis, the mean
abundance of each species were modelled using forest
covariates (area and percentage of selected forest types in
a 2×2 km sample plot).
Data
The data were obtained at observation points distributed
within 207 sample plots (3–9 points per plot) with forest
cover above 30%, laid out in forest areas of the Carpathians.
Only the observations made within 100 m of an observation point were used. The data obtained during counts at a
given observation point were then pooled for each plot.
Covariates
Each sample plot was characterised by a categorical variable (region, REG), defining its physiographic macroregion,
and continuous variables associated with forest cover, i.e.
its area (in km2) and percentage of three distinguished forest types (forest total – LAS, deciduous forest – LIŚ, coniferous forest – IGL and mixed forest – MIE; CLC 2006).
These variables were combined to generate the total area
of: deciduous and mixed forest, and coniferous and mixed
forest (LIŚMIE and IGLMIE, respectively). Due to a significant correlation between the forest type areas, their
relative amounts were given as proportions (values from 0
to 1), which showed what part of all forest in a plot is occupied by deciduous forest (Pliś), coniferous forest (Pigl)
and mixed forest (Pmie). In addition, we created variables
defining the total proportion of: deciduous and mixed forest (Pliśmie), and coniferous and mixed forest (Piglmie).
The proportion variables were not correlated with the LAS
variable, which allowed us to fit models taking into account both the area of forest (LAS) and the percentage of
the distinguished forest types in all the variable combinations that could affect bird numbers in a sample plot.

The numbers of the Stock Dove and the Hazel Grouse,
based on the data collected on sample plots over four
spring counts, were modelled using N-mixture models
for a closed population (in the demographic sense, Royle
2004). N-mixture models were fitted to the data using the
pcount function in package unmarked (Fiske, Chandler
2011), in the R environment (R Core Team 2015). Models assuming a Poisson (P) distribution of the λ parameter were used. To identify the model that best described
the data, we first fitted 26 models for each species. The
models differed by a covariate set: the mean population
size (λ) was modelled as a function of single covariates,
their additive combinations or as independent of the covariates. The candidate model set also included the ‘region’ factor, which referred to the macroregions in the
Polish Carpathians (Kondracki 2013) and allowed testing
for regional variation, as the mean numbers of a species
on a study plot with a given set of characteristics might
vary depending on plot location. Because the Stock
Dove and the Hazel Grouse were scarce (the frequency
of plots without sightings was 77% for both species), in
some macroregions no observations were made. As a result, for some macroregions estimating species numbers
was impossible. Therefore, macroregions without sightings were combined with macroregions with the lowest
mean population sizes as predicted by the best model for
a given species. As a result, the number of ‘region’ levels was reduced from the initial 7 to 7−(n+1), where n
was the number of macroregions with zero results and
the models were refitted. Detection probability was modelled either as varying between the four counts or as constant (i.e. the same for all the counts on a plot). Selection
of a model that best described variation in the data was
based on the Akaike information criterion (AIC, Burnham, Anderson 2002). Estimates of population size at the
macroregion level and for the whole forest habitat of the
Polish Carpathians were based on the models with the
highest support. Despite two or more top models often
received similar support, model-averaging was not used;
in all cases, the leading models yielded very similar population size estimates. The list of models fitted to the data
on each species is provided in Appendix 5.
Estimation of population size and extrapolation
An estimate of the total population size was obtained
by summing the predicted bird numbers for each of the
2,768 sample plots with forest cover ≥30% and at least
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80% of area within the Polish Carpathians. The predicted values and their 95% confidence intervals were
computed using the predict function in package unmarked (Fiske, Chandler 2011). Macroregion estimates
were obtained by summing the predicted bird numbers
for all the plots in a macroregion. For both species, in
order to correct the results for the non-surveyed area
within a plot, it was assumed that the surveyed area had
a radius of 1.5×100 m (and so equalled 7.065 ha), since
territories of some males recorded within 100 m stretch
beyond this threshold. With these assumptions and 9
observation points in a 2×2 km plot, the surveyed area
was 63.585 ha (the true number of observation points
depended on the area of forests, in which the points
were found). To obtain an estimate for the whole study
plot, the predicted numbers in the surveyed area were
supplemented by the predicted numbers in the nonsurveyed area (in a given plot), the latter being the difference between the total area of forest and the surveyed
area. The area of the non-surveyed part depended on
the number of listening points.

5.4.2.3. Resampling
Version 1
Method
For five species (the Eurasian Pygmy-owl and the Whitebacked, the Black, the Three-toed and the Grey-faced
Woodpecker), population size was estimated by resampling. These species have large territories and it cannot be confidently assumed that individuals observed at
different observation points in a plot belong to different pairs. Adopting a conservative assumption that the
minimum number of birds in a plot is always one pair,
even though the species is detected at more than one
observation point, might lead to underestimation of its
numbers. On the other hand, however, it allows determination of a reliable estimate of the minimum population size. Similarly unrealistic is the assumption that
birds observed at different points in a plot represent different breeding pairs. In other words, in a plot in which
a species was observed at four observation points, there
could be four pairs (if each observation is assumed to
belong to a different pair), just one pair (if each observation is assumed to belong to the same breeding pair),
or two or three pairs. Therefore, a reliable evaluation of
bird numbers must be a combination of (1) minimum
(observed) numbers, equal to one pair per each occupied sample plot, and (2) an estimate taking into account various possible scenarios of the true numbers of
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the species in the plot. In our analysis, we assumed that
all the possible scenarios (1, 2, 3 or 4 pairs) were equally
probable, thus avoiding applying arbitrary criteria and,
at the same time, considering the uncertainty about the
true number of pairs present in a plot. For each sample
plot in which a species was observed at more than one
observation point, estimation of its numbers was based
on resampling, which means sampling with replacement
from a set of 2–6 (depending on the species and plot)
possible values. In this way, pseudo-samples were generated from the original dataset. For the plots in which a
species was observed at more than one survey point, the
corresponding pseudo-sample consisted of different possible bird numbers. For the plots where the species was
not recorded or was recorded at one observation point,
pair number did not show any variation and hence it was
a constant value (0 or 1 pair, respectively). The resampling procedure was then repeated 1,000 times, yielding
1,000 representations of the various possible scenarios
for the plots in which the species was observed at more
than one observation point. For a given sample plot, sets
of randomly drawn values could differ (or be the same)
but each possible result (e.g. 1, 2, 3 or 4 pairs) in the plot
where a species was observed at more than one observation point was equally probable. Density estimates,
which took into account the uncertainty about the true
number of pairs in the plots where a species was observed
at more than one point, were obtained as means of 1,000
pseudo-samples. These densities were extrapolated on
the non-surveyed area, separately for each macroregion;
the macroregion estimates of population size and the total estimate of population size in the Polish Carpathians
were computed as a sum of the numbers recorded in the
surveyed plots and the numbers estimated for the nonsurveyed plots. For all the estimates, 95% confidence intervals were determined.
Data
Data that fed the estimates of population sizes were collected during four counts at observation points in 291
2×2 km plots (Chapter 5.3.1). In the plots analyses, we included the maximum number of points at which a given
species was recorded (maximum numbers, see above). To
exclude the possibility of counting twice individuals from
the same pair, we assumed that the maximum number of
birds at an observation point is one individual. Although
two individuals were (infrequently) observed, it is not
clear whether they belonged to one pair or two pairs of
neighbouring territories.

Version 2
The mean density of the Ural Owl and its 95% confidence
intervals (bCA) were estimated by resampling (bootstrap) using the boot library (Canty and Ripley 2015) in
the R environment (R Core Team 2015). To estimate the
mean density, we used the maximum number of males
recorded at all the observation points in a 4×4 km plot
during one of the three spring counts. For the four macroregions in which a sufficient number of plots were
surveyed (the Lesiste Beskids, the Central Beskids, the
Western Beskids and the Central Beskidian Piedmont),
the mean bird numbers in a 4×4 km plot and densities
per 10 km2 forest area are presented. The total population size was obtained by multiplying the mean density
estimated using stratified resampling for the whole of the
Carpathians by the total area of forest in all the 4×4 km
plots within the sampling frame.

5.4.2.4. Generalized mixed models with a Poisson
distribution
Method
Estimation of population size for four species nesting
at watercourses (the Common Kingfisher, the Whitethroated Dipper, the Grey Wagtail and the Goosander)
was performed with generalized mixed models with
a Poisson distribution (Zuur et al. 2009), using the
MCMCglmm library (Hadfield 2010) in the R environment (R Core Team 2015). Population size was modelled
as a function of subregion and watercourse width (narrow watercourses – 3–5 m, medium watercourses – 5–30
m, wide watercourses – over 30 m), yielding estimates of
mean densities for rivers from a given subregion and of
given width along with their 95% confidence intervals.
The models included the random effect of watercourse.
To obtain subregion population sizes, the estimated densities were then extrapolated on all the non-surveyed
5-km watercourse sections in a subregion. Next, the extrapolated values were added to the numbers recorded
in surveyed sections. An estimate of the total population
size for all the watercourses in the Polish Carpathians
was obtained by summing the subregion estimates.
Data
The data used to estimate population size were collected
on 141 5-km watercourse transects. Each transect was divided into 10 500-m sections, in which birds were counted independently (Chapter 5.3.2). Due to difficulties in
obtaining a precise assessment of the number of breeding

pairs in the surveyed 500-m sections, the analysis included an evaluation of the number of pairs nesting along
5-km transects, made by the observer after three field
visits. For each transect, we took the middle value of the
pair number range (min-max) provided by the observer,
rounded to the nearest integer.

5.4.2.5. Extrapolation of expert evaluations
After completing the survey of a plot, the observer performed an expert evaluation of the numbers of each species in the plot. These results, despite their subjectiveness, were used to generate an estimate of population size
in the case when none of the methods described above
allowed a reliable estimation of parameters of the Carpathian population. A pragmatic approach was applied
here, following the logic that using expert evaluations for
the plots, although their error was unknown and difficult
to assess formally, was a more useful solution than giving
up whatsoever the attempt to estimate population parameters. It must be stressed, however, that the obtained
estimates should be treated as provisional, at least until
data is collected that confirms or denies their validity.
Method
To estimate population sizes for the whole of the Polish
Carpathians and for each subregion using the numbers on
the surveyed plots, we adopted the approach proposed by
Greenwood and Robinson (2006a; Box 2.11, p. 46–47). It
allows to calculate the mean value of a parameter (population size in this case) and its confidence interval for a
dataset of sample plots selected through representative
stratified sampling and then extrapolating the result on
the whole sampled area, to obtain an estimate of the size
of the studied population.
Data
This method was applied to species reaching relatively
small numbers in the surveyed plots (the Common Sandpiper, the Middle Spotted Woodpecker and the Spotted
Nutcracker ) and/or with large territories (the Black Stork,
the Lesser Spotted Eagle, the European Honey-buzzard
and the Boreal Owl), and to the Corncrake, for which a
full census within the surveyed plots was available.
The main material for the analysis was an expert
evaluation of the numbers (i.e. number of breeding pairs
or males/territories) of a species in a sample plot. This
dataset underwent initial processing whereby errors and
values that considerably exceeded the maximum numbers or densities reported in published sources where
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searched for. These cases were excluded from the analysis
(the plots were treated as non-surveyed). The remaining
plots were included in the analyses, even though in some
of them the species was not observed – in these cases the
numbers were zero. The evaluations provided by the observers were usually ranges and hence for further analysis
we used the arithmetical mean of the extreme values.
Analysis
Results of all the study years were pooled into one dataset and analysed jointly. For each species, computations were run twice, first to obtain an estimate for the
whole study area and a second time to generate estimates for smaller regions (physiographic macroregions
or sampling strata). In the case of the Black Stork, the
Lesser Spotted Eagle and the European Honey-buzzard,
the computations were performed in the same strata in
which survey plots were sampled (Chapter 5.3). Due to
insufficient data for these three species, we did not attempt to estimate population parameters at the level of
macroregions. For the Corncrake and the Boreal Owl, we
decided to generate separate estimates for each macroregion, and for the Common Sandpiper we additionally
computed density estimates for watercourses of various
width classes. To this end, post-stratification was applied
(Greenwood, Robinson 2006a), i.e. a sample plot, originally assigned to a sampling stratum (Chapter 5.3), was
assigned to a macroregion.
Calculation of density
In the applied method, the originally estimated parameter is population size. Therefore, to determine density,
we relied on the formula that density is the quotient of
population size and the area occupied by the population.
In this way, estimates and their confidence interval limits
were computed for the whole studied region and for each
macroregion or sampling stratum. For the Common
Sandpiper, density (mean number of pairs/territories per
10 km of watercourse) was calculated in a different way.
The mean estimated number of breeding pairs (territories) in a stratum (macroregion, watercourse width class
or the whole of the Polish Carpathians) was converted
into the mean number of pairs in the total length of watercourses in this stratum.

5.4.3. Habitat selection
One of the aims of the survey was to collect information
about relationships between population size of a spe-
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cies and features of its habitat in the Polish Carpathians.
These relationships were analysed at two spatial scales,
which we called the ‘micro’ and the ‘macro’ (landscape)
scale.
In the former, we tested for a relationship between
the presence (probability of occurrence) and/or the numbers of a species in a given location, and external factors
acting at the local scale of: (1) survey point and its direct
surroundings in the case of forest and alpine birds, or
(2) a 500-m section of watercourse, in the case of birds
associated with streams and rivers. These analyses were
performed for the birds surveyed in modules A, B and
F (Chapter 5.2) and a full list of the analysed factors is
presented in Appendix 3. The methods used to detect
and illustrate relationships between a species and a habitat factor are described in Chapters 5.4.3.1–5.4.3.3.
At the macro scale, in turn, we analysed the variation
of population parameters relative to the factors acting at
a subpopulation of a species that occupied a whole survey plot. In this case, the detected relationships between
a species and a habitat factor pointed to factors acting on
populations at a wider, landscape scale and were used to
generate predictive distribution models of the species in
the Polish Carpathians. The whole procedure is described
in detail in Chapter 5.4.4, the list of the tested factors
and their spatial distribution in the Polish Carpathians is
provided in Appendix 7.

5.4.3.1. Habitats of forest birds
The aim of this analysis was to explore the relationship
between the occurrence of selected bird species and features of forest habitats (further referred to as covariates).
This allowed to characterise the links between habitat
variables and the occurrence (occupancy) of a species,
while correcting the estimates for imperfect detection.
Method
We used the data collected during bird counts replicated
in time and space, i.e. carried out at observation points
during more than one visit. The main analysis method
was fitting occupancy models (MacKenzie et al. 2006) to
the data. These models estimate occupancy (Ψ), understood as proportion of occupied observation points, and
modelled as the probability that an observation point is
occupied. This probability was modelled as a function of
various covariates, both categorical and numeric, which
allowed assessment of the direction and strength of the
relationship between the occurrence (occupancy) of
birds and forest habitat variables at a given observation

point. The basic occupancy models were used (MacKenzie et al. 2002), using the occu function in the unmarked
library (Fiske, Chandler 2011), in the R environment (R
Core Team 2015).
The second parameter estimated by occupancy models was the probability p of detecting at least one individual at a listening point (assuming that it was present).
This parameter was calculated separately for each count,
yielding 4 estimates of detection probability. For flycatchers, we used observations from two (third and fourth)
counts, as the first and second count were carried out
prior to the arrival of most birds to breeding sites. In addition, for five species in the case of which playback was
used (the White-backed, the Three-toed and the Greyfaced Woodpecker, the Eurasian Pygmy-owl and the Hazel Grouse), p was modelled taking into account this fact,
with a yes/no categorical variable.

without a correction for imperfect detection results are
likely reliable. The essential part of this analysis was testing whether the relationship between bird occurrence
(binary variable, 0/1) and habitat variables (the same as
in the occupancy models) were similarly characterised by
mixed models (formally correct but not accounting for
imperfect detection) and occupancy models (accounting
for imperfect detection but not for potential spatial autocorrelation). The results of this comparison were clear
and led us to a conclusion that both model types nearly
identically estimated both the coefficients and their statistical significance for all the species, which indicates
that in the analysis of species-habitat relationships occupancy models can be applied without taking into account
autocorrelation of observation points.

Data

In the habitat-species relationship analysis, the occurrence probability was modelled as a function of the
habitat variables measured by observers at observation
points. A description of these variables is provided in Appendix 3.

The data collected by the observers were the numbers
of males or individuals recorded during counts. For the
purposes of this analysis, the data were reduced to a binary form, containing only information about recording
(1) or not recording (0) a species. The analysis included
observations made within 100 m of an observation point.
In total, data on recording or not recording 12 bird species were used, collected at 1,634 observation points located in 207 2×2 km sample plots.
Because observation points were distributed close
together in clusters within 2×2 km sample plots (distance
between neighbouring points was typically about 650
m; Chapter 5.3.1), this design was potentially a source
of the so-called spatial autocorrelation. Therefore, the
validity of occupancy models’ results was tested by fitting to the data mixed models with the random effect of
sample plot (grouping variable), thus accounting for the
close neighbourhood of points. Mixed models were fitted using the MCMCglmm library (Hadfield 2010) in the
R environment (R Core Team 2015). A binary variable,
defining the occurrence of birds at an observation point
was generated by summing data from 4 (or 2 in the case
of flycatchers) spring counts. Recording at least one individual at a given observation point was assigned the value of 1 and no record was assigned the value of 0. These
models could not take into account imperfect detection
and hence the estimated point occupancy probability was
lower than in the occupancy models. On the other hand,
the cumulative probability (i.e. after four counts, or two
counts for flycatchers) of detecting at least one individual
at an observation point was high. This indicates that even

Covariates

Analysis
Initial model and selection of the best model

The initial model set was reduced to a relatively simple
set of models containing mainly the additive effects of
habitat variables and selected (typically one-way) interactions. This means that the set of predictors that potentially affected the occurrence probability of a species was
relatively simple and biologically sound with regard to a
given species. Additionally, in the case of infrequently recorded species (e.g. the Eurasian Pygmy-owl) it was not
possible to fit more complex models due to insufficient
amount of information in the data (lack of observations
for some combinations of covariates). Hence, it was necessary to simplify the structure of the initial model. This
resulted in different number of models fitted to the data
depending on a species. For each species, we presented
the results of the final model, which was the model with
the highest support according to the Akaike information
criterion (AIC, Burnham and Anderson 2002). Fitting
all possible combinations and model selection was performed using the library MuMIn (Bartoń 2013). The final
models usually consisted of either only significant effects
or effects whose removal from the model caused an increase in AIC value, i.e. worse model fit. Selected results
of the analyses are presented in the respective species
chapters and a full account is given in Appendix 4.
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Detection probability

The probability of detecting a species is shown in Appendix 6. It was dependent on a species and often varied between successive counts. With the exception of the
Hazel Grouse, using playback always caused significant
improvement of detectability. If playback was not used,
the cumulative probability (after 4 or 2 counts) of detecting at least one individual of a species ranged between
only 12% (the Eurasian Pygmy-owl) to 60% (the Stock
Dove). The probability of detecting the four species surveyed with playback ranged from 62% (the White-backed
Woodpecker) to 77% (the Grey-faced Woodpecker);
their detectability without playback was between 1.5-fold
(the White-backed Woodpecker) to 5-fold (the Eurasian
Pygmy-owl) lower (Appendix 4). This indicates that the
fieldwork protocol used in the survey was effective and in
most cases ensured detection of a species in an area of its
true occurrence.

5.4.3.2. Habitats of riparian species
Processing habitat variables prior to analysis
The analysis included a total of five variables characterising the habitat in a given 500-m watercourse section.
They comprised the maximum bed width (SZER, in metres) and variation in bed width, calculated as a difference between the maximum and minimum bed width in
a given section divided by the mean width (SZERzmn).
Variation in bed width ranged from 0 to 2, where a zero
was no variation (the minimum and maximum widths
were equal) and higher values reflected a difference between the maximum and minimum bed width. With the
remaining variables (Appendix 3), three synthetic indices
were created, which carried information about a section's:
naturalness (NATUR), amount of regulation (REGUL)
and infrastructure development (INFRA). Components
of these indices were recorded on a numeric scale (e.g.
discrete, such as the number of bridges or weirs; or
continuous, such as the percent of section’s length with
concrete banks), or on a categorical scale (presence/absence). To avoid a bias, the variables were scaled prior
to computing the synthetic indices (i.e. transformed to
variables with the mean of 0). Each of the indices was the
sum of all the component variables (after scaling). The
indices were as follows:
• NATUR: number of islands + number of point bars
+ number of knickpoints + number of fallen trees
+ number of sunken trunks + number of waterfalls
+ scarps + riparian forest (the first 7 variables were
only natural structures; ‘scarps’ and ‘riparian forest’
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•

•

referred to the percent of section’s length with banks
covered by scarps and riparian forest, respectively);
REGUL: regulation + removal of riparian vegetation + strengthened banks + strengthened bottom +
narrowed bed + changed channel course. The variable ‘regulation’ referred to the percent of section’s
length where any form of regulation was made; the
remaining 5 variables were categorical and carried
information about the presence or absence of a given
intervention; here, they were treated as binary variables, with 0 meaning no intervention and 1 meaning intervention;
INFRA: buildings + number of drop structures +
number of reservoirs + number of weirs + number of
bridges. The variable ‘buildings’ referred to the percent of section’s length with buildings.

Dependent variable: occurrence of species in studied sections
Due to the difficulty in determining the true number of
pairs/families/territories in the studied sections, caused
mainly by the risk of counting the same birds moving
along the channel several times, the raw data was converted to a binary variable (zero-one), which defined the
presence or absence of a species (not taking into account
its numbers). Here, ‘1’ means presence of a species in a
given 500-m section during at least one of the performed
counts, while ‘0’ means absence of the species.
Modelling occurrence probability
The data were analysed using generalized mixed linear
models with a binomial distribution (and logit link, Zuur
et al. 2009). These models are fed with binary data and
allow evaluation of the strength and direction of an effect of a habitat variable on occurrence probability while
controlling for effects of other variables. The analysis
was performed at the level of 500-m sections, grouped
by 5-km survey transects. To account for the structure
of the data (observations from the neighbouring 500-m
sections were not independent), the models included the
random effect of 5-km transect. For each species, first an
initial, ‘saturated’ model was fitted, which contained all
the habitat variables; the model was then simplified in
a stepwise backward selection procedure, removing the
least significant variables. This procedure ran until the
model retained only variables that significantly affected
the probability of species occurrence, or until removal of
a (formally) non-significant variable (i.e. not affecting the
probability of occurrence) caused a lower model fit and

an increase in the Akaike information criterion (AIC).
For each species, the choice of the best-supported model
was based on the Akaike information criterion (AIC,
Burnham, Anderson 2002). The presented results were
obtained from the best-supported models. The models
were fit using the lme4 library (Bates et al. 2014) in the R
environment (R Core Team 2015).
For each species, the significant relationships were illustrated with graphs.

5.4.3.3. Habitats of alpine birds
Method
This analysis sought to explore how the numbers of the
Water Pipit and the Alpine Accentor were affected by selected features of alpine habitats.
Modelling population size
The data were analysed using generalized mixed linear
models with a Poisson distribution (and logit link, Zuur
et al. 2009). These models use data on the number of organisms (such as males, pairs or individuals, depending
on what is recorded during a survey). They allow evaluation of the strength and direction of an effect of a habitat
variable on bird numbers, while controlling for the effect
of other variables. The analysis was performed at the level
of observation points, grouped into 4–9 points within the
surveyed plots, in four selected subregions of the Polish
Carpathians (the Water Pipit: the Babia Góra, the Pilsko,
the Tatry and the Bieszczady, Chapter 5.3.6). To account
for this data structure, the models included the random
effects of region and sample plot (i.e. plots were nested
in regions). For each species, first an initial, ‘saturated’
model was fitted, which, in the case of the Water Pipit,
contained all the habitat variables; the model was then
simplified in a stepwise backward selection procedure,
removing the least significant variables at each step. In
the case of the Alpine Accentor, the procedure was the
same, but the initial (‘saturated’) model contained only
vegetation height and proportion of rocky area as continuous variables. Model simplification was repeated
until only variables that significantly affected species
occurrence probability were retained in the model, or
when removal of a (formally) non-significant (not affecting species numbers) variable caused an increase in the
Akaike information criterion (AIC), or when the benefit
of removing a given effect, as measured by AIC units, was
lower than the number of removed parameters (Appendix 4). For each species, the choice of the best-supported
model was based on the Akaike information criterion

(AIC, Burnham, Anderson 2002). The presented results
were obtained from the best-supported models. The
models were fit using the lme4 library (Bates et al. 2014)
in the R environment (R Core Team 2015).
For both species, the significant relationships were
illustrated with graphs.
Data
Bird numbers

The data on bird numbers was collected in two spring
counts per each observation point. The dependent variable was the observed number of males (the Water Pipit)
or individuals (the Alpine Accentor) at the surveyed
points. The analysis included the higher of the two results
obtained at an observation point during two counts.
Habitat variables

The variables characterising alpine habitats that were included in the analysis (further referred to as covariates)
are presented in Appendix 3.

5.4.3.4. Species richness of forest birds
The aim of this analysis was to explore the relationship
between the number of forest birds and variables characterising forest habitats (further referred to as covariates).
The analysis covered all the forest bird species recorded,
as well as forest bird species of Annex I to the Birds Directive.
The analysis included the total number of forest bird species that were recorded at observation points during four
spring counts. The number of species was modelled as
a function of covariates, using generalized mixed models with a Poisson distribution (Zuur et al. 2009). All the
models included the random effect of sample plot. The
initial model was fitted using the lme4 library (Bates et
al. 2015) in the R environment (R Core Team 2015). It
contained the additive effects of habitat variables and one
interaction effect (altitude x land use type, see below).
In the next step, 512 models with all the possible covariate combinations were fitted to the data. Selection of
the best-supported model was based on the Akaike information criterion (Burnham, Anderson 2002). As several models received high support from the data, the results were averaged using model weights, which reflected
their rank. The analyses were ran in the MuMIn library
(Bartoń 2015). Results from the best-supported models
and coefficients averaged across all the fitted models were
presented.

Ptaki polskich Karpat / The birds of the Polish Carpathians 479

Data
Number of bird species

The datasets consisted of the number of all the forest species, or species of Annex I to the Birds Directive, which
were recorded at 1,634 observation points distributed
within 207 2×2 km plots (3–9 points per plot). The data
conformed to the Poisson distribution and their distribution did not differ from instances of the Poisson distribution with the same mean and sample size.

5.4.4. Predictive models of species distribution
Method
The predictive species distribution models are statistical
tools based on the concept of the ecological niche, which
link the occurrence of a given species with variables characterising the habitat in a given location (Elith, Leathwick 2009). The final effect of modelling is a predictive
distribution (density) map, which shows the suitability of
a given location for the species; here, suitability of a location as a nest place for a bird.
The first step in model construction is obtaining data
on the presence or absence of a given species in selected
locations with precisely delimited boundaries (for the
data in the PK project, in 2×2 km, 3×3 km and 4×4 km
squares, or a 5×10 km rectangle). The second step is collecting data about habitat conditions in the studied area
for which the model is constructed, i.e. both the bird survey plots and the areas where survey was not performed
(see the Data subchapter). Next, the direction and shape
of the relationship between the numbers of a species in
sample plots and their habitat conditions is determined
(see Analysis). The last stage is extrapolating these relationships onto a wider spatial scale, i.e. computing predicted population densities in the Polish part of the Carpathians.
Data
The source of data about population densities in the studied plots were the results of the PK project survey.
Topographical data was obtained from the SRTM
base (Shuttle Radar Topography Mission), based on the
server of the International Center for Tropical Agriculture (Jarvis et al. 2008). Using the QGIS software (version 2.12 Lyon; QGIS Development Team 2015), the following topographic parameters were computed: height,
denivelation, exposure, terrain and slope (Appendix 7).
However, due to a strong correlation (r = 0.72) between
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slope and terrain, the former was excluded from further
analyses.
The main source of data on land cover was the CLC
2006 base. Anthropogenic habitats were excluded from
the analyses, since they were visualised with satellite images showing the level of artificial lighting emitted at
night (Small et al. 2005; Doll et al. 2007). The satellite images were taken between 2011–2013 and obtained from
the National Center for Environmental Information.
The CLC 2006 data about the area of (deciduous and
coniferous) forest were supplemented by data from the
European Forest Data Centre. Using Fragstat 4.2 (McGarigal, Marks 1995), we computed dominance indices of the
largest habitat patch, patch density and the shape factor of
a habitat patch (http://www.umass.edu/landeco/research/
fragstats/documents/Metrics/Metrics%20TOC.htm).
As metrics of farming intensity, head of livestock and
number of tractors and harvesters were used. These data
were obtained from the ‘Bank Danych Lokalnych’ section
on the GUS (Central Statistical Office in Poland) server.
As the data were ascribed to different territorial units,
only those data that were available for the smallest administrative unit in Poland (the commune) were used.
All the predictors whose absolute values of the correlation coefficient were greater than 0.70 were excluded from
the analysis. As a result, 35 environmental variables with
relatively low correlation were obtained. A description of
these variables and an illustration of their spatial distribution in the Polish Carpathians is found in Appendix 7.
Prior to constructing models of predictive distribution for a species, initial selection of predictors was performed. Its purpose was to exclude those habitat variables
from the analysis that cannot be expected to affect species
density (e.g. in the case of forest species, variables typical
for open areas were removed). As a result, for each species a different set of initial predictors was obtained.
Analysis
Using the R statistical package (R Core Team 2015), we
applied the random forest (RF) method; Breiman 2001,
Liaw, Wienner 2015). This method is based on construction of several single classification trees (Breiman 1984).
A single tree is constructed by dividing a given predictor into two groups. Next, each of the resulting subsets
is divided into another two subsets using another predictor. The result is a graphical structure resembling a
tree (Fig. 5.4.5). However, a single tree does not provide
complete information about habitat selection by a species
(Kuczyński, Chylarecki 2012), and hence 1,000 such trees
were generated (a forest). Each of them was constructed

with the bootstrap method, in which a defined number of
elements are drawn with replacement from the sample. In
this way, 70% observations (the training dataset) are used
to build a single tree, and the remaining 30% observations (the test dataset) are used to estimate the prediction
error. The error, termed the OOB (out-of-bag), estimated
with this dataset allows to avoid overfitting, which causes
that a model works only with the training dataset. The
predicted values of the dependent variable (here density)
obtained for each of the 1,000 trees are averaged. The
quality of the model is computed as the determination
coefficient R2, which shows percent variance explained
by the model. Model quality values for each species are
presented in Appendix 8.
Interpretation of the models was based on: (I) variable importance, which was a numeric value defining to
what extent a given variable affects species density, and
(II) partial dependence plots, which illustrated how species density changed with a variable, assuming that the
other variables in the model were fixed at their means.
The final assessment of model quality for a species
was determined with the R2 coefficient and an heuristic
analysis of function plots and predictive maps, based on
the present knowledge about the distribution and habitat
requirements of a species (Tomiałojć, Stawarczyk 2003;
Sikora et al. 2007). In a few cases (the Black Woodpecker,
the Red Crossbill, the Grey-faced Woodpecker and the
Hazel Grouse), the extreme plot density values (i.e. ones

that were several-fold higher than the maximum values
found in the literature) were removed from the input dataset. In the case of the Water Pipit and the Alpine Accentor, the input data was transformed, as in a part of
the plots the species were surveyed in patches of meadow
habitats of irregular shape while elsewhere they were
counted in regular squares (2×2 km) Therefore, meadow
patches were matched with their respective squares and
then densities were recalculated based on the percent
amount of a patch in the square.

Final remarks
The final result of modelling are maps of predictive species distribution, with a resolution corresponding to the
interval of the grid in which a species was surveyed. One
should bear in mind that even the best model is not an
ideal picture of the real world but only its projection,
supported by data that we are able to measure or count,
and by analytical methods that to some extent simplify
the complexity of natural processes. A predictive map,
therefore, does not allow a precise density assessment in
a location; it merely indicates that in some regions the
species is more abundant than in others. The maps presented in this book should therefore be treated as models,
which most probably show a true picture of reality but do
not render it faithfully.
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Chapter 6. General results of the bird survey – ecological groups of birds
6.1. Forest birds
Tomasz Wilk, Rafał Bobrek,
Grzegorz Neubauer and Jakub Z. Kosicki
Forest bird counts were carried out in randomly sampled
2×2 km grid plots, according to the methods described in
Chapter 5.3.1. Overall, 188 plots were surveyed between
2012–2014. In 2011, only selected species were counted
and therefore these data were not included in the analyses.

Species diversity
In total, 68 forest species were observed (see Appendix
1 for the species considered to be associated with forest
habitats). The results presented below concern only these
species.
The mean number of forest species recorded per 2×2
km grid plot was 35.8 (± 4.8) (N=188), with the range of
24 to 52. In total, 18 EU-threatened forest species (listed
in Annex I to the Birds Directive) were observed. In a vast
majority of plots (184; 98%) at least one such species was
found. The mean number of species threatened in the EU
per plot was 4.5 (± 2.1), with the range of 0 to 11. Within
the 2×2 km plots, birds were counted at observation points
(see Chapter 5.3.1). The mean number of forest species observed per observation point (N=1,634) in a total of four
visits was 13.1 (95% confidence limit: 8.68–19.68), with the
range of 2 to 27. The mean was calculated with a GLMM
model, taking into account variation due to the random
effect of plot. Species listed in Annex I to the Birds Directive were relatively rare: on average 0.66 such species were
recorded per observation point (95% CL: 0.21–2.12), with
the range of 0 to 7. One or more species listed in Annex I
to the Birds Directive were observed at 847 points (52%).

Occupancy
Of the species recorded, 23 were common taxa, i.e. numerous or very numerous in Poland (abundance status after
Chodkiewicz et al. 2015). Four species were recorded in all
the surveyed plots (N=188): the Blackcap, the Chiffchaff,
the Robin and the Song Thrush, and 17 species were recorded in more than 90% of plots (Table 6.1.1). It is worth
noting that species considered to be moderately (fairly)
numerous in Poland (Chodkiewicz et al. 2015) showed
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a relatively high occupancy, as in over 70% of plots one
or more of the following were observed: the Raven, the
Mistle Thrush, the Black Woodpecker, the Dunnock, the
Firecrest, the Marsh Tit or the Willow Tit (Table 6.1.1).
These results closely correspond to those of the predictive
distribution model (Kuczyński, Chylarecki 2012), which
pointed to the Carpathians as a key region for most of the
species mentioned above. At the same time, some species
that are common in Poland (i.e. numerous or very numerous) were relatively rare in the PK project survey, e.g. the
Golden Oriole, the Garden Warbler, the Icterine Warbler,
the Crested Tit or the Crested Lark, which indicates that
these birds avoid forest mountain areas.
Of the species listed in Annex I to the Birds Directive,
the most frequently recorded was the Black Woodpecker
(nearly 90% of plots) and the Grey-faced Woodpecker
(62% of plots), as well as the Collared Flycatcher and
the White-backed Woodpecker, which were observed in
about a half of the surveyed plots. In addition, other rare
Polish species were recorded relatively frequently, e.g.
the Three-toed Woodpecker, the Hazel Grouse, the Ural
Owl and the Ring Ouzel, all of which were on average
observed in every third to fourth plot (Table 6.1.1). Also
recorded were seven species threatened in Poland, listed
in the Polish Red Data Book of Animals (Głowaciński
2001). Of these, the most frequent was the White-backed
Woodpecker, while the Three-toed Woodpecker, the Ural
Owl and the Eurasian Pygmy-owl were moderately frequent, and the Capercaillie, the Golden Eagle and the
Boreal Owl were sporadic (Table 6.1.1).
The occupancy in the two regions of the Carpathians with distinctly different habitats, the foothills and the
mountains, was similar for most species. The species that
were commoner in the lower area of the Carpathians, the
foothills, included the Wryneck, the Short-toed Treecreeper, the Icterine Warbler, the Golden Oriole and the Lesser
Spotted Woodpecker; less common species included the
Middle Spotted Woodpecker, the Green Woodpecker, the
Grey-faced Woodpecker, the European Honey-buzzard
and the Stock Dove. In the mountains, a number of species
absent in the foothills were found, such as the Golden Eagle, the Capercaillie and the Ring Ouzel; a few other species were observed clearly more frequently in the mountains than in the foothills, e.g. the Spotted Nutcracker, the
Three-toed Woodpecker, the Black Stork, the Woodcock,
the Hazel Grouse, the Crested Tit, the Eurasian Pygmyowl, the Bullfinch and the Crossbill (Table 6.1.1).

Numbers and density of populations of selected species
Using the data collected in the forest birds survey, the
population numbers and density of the 20 most common
forest species in the Polish Carpathians were estimated
(Table 6.1.2). The most numerous species were those with
the highest occupancy: the Chaffinch, the Crested Tit,
the Robin and the Blackcap. It should be noted that for
some of the 20 most common species, e.g. the Firecrest,
the Dunnock or the Collared Flycatcher, the Carpathians
are certainly one of the key breeding sites in Poland.

Factors affecting spatial variation in species
richness
Variation of species richness between plots can be attributed to a number of factors. The key ones are associated
with the environment, both in a wider (landscape) context and within the plot itself. An analysis of the effect
of habitat variables on variation in the number of species recorded in 2×2 km grid plots is presented below.
Data were analysed both at the landscape level and at the
observation point level. The variables in the landscape
analysis were general environmental parameters, such as
habitat patch size and habitat type, and variables related
to altitude and slope exposure (Chapter 5.4.4). The observation point analysis covered more specific environmental factors, such as the amount of deadwood, presence of watercourses and buildings, understorey density,
etc. (see Chapter 5.4.3.4)
Across the whole region, the predicted species richness was highly variable. The map of spatial variation
in the total number of forest species (Fig. 6.1.1) shows
a higher variation in the central and eastern part of the
Polish Carpathians, and a lower variation in the Central
Beskidian Piedmont and in most of the Western Beskids,
the Orava-Podhale Depression and the Tatras. A slightly
different picture was obtained for the number of species
threatened in the EU. The largest predicted number of
species listed in Annex I to the Birds Directive was found
in the eastern part of the Polish Carpathians, especially in
the Lesiste Beskids, the Central Beskids and the Przemyśl
Piedmont, as well as in some chains of the Western Beskids, e.g. the Gorce and the Beskid Sądecki (Fig. 6.1.2).
It appears that there are some obvious environmental factors behind the observed pattern, as the number of
species was positively related to the relative amount of
various forest types in a survey plot but negatively related
to the amount of open habitats. In addition, the number

of species significantly decreased with increasing altitude
above the sea level and the number of species listed in
Annex I to the Birds Directive was inversely proportional
to night lighting intensity, an indicator of human pressure (Fig. 6.1.3, 6.1.4).
An analysis of the factors affecting species richness at
observation points demonstrated that the total number
of forest birds was significantly explained mainly by altitude above the sea level and the amount of lying and
standing deadwood. The predicted number of species
decreased with increasing altitude and was (weakly)
positively related to the amount of lying and standing
deadwood (Fig. 6.1.5a, b). The remaining variables did
not significantly affect species richness. The number of
bird species listed in Annex I to the Birds Directive was
dependent on forest type (with the lowest number of species found in coniferous forest, medium in mixed forest
and highest in deciduous forest) and the amount of lying and standing deadwood (being positively related to
the volume of deadwood, Fig. 6.1.6a, b). In addition, the
number of forest species listed in Annex I to the Birds
Directive was negatively affected by the presence of open
areas and buildings (Fig. 6.1.6c). The remaining variables
did not significantly affect species richness. It is worth
noting that the negative effect of human pressure caused
by buildings on the species listed in Annex I to the Birds
Directive was found both in the landscape analysis and
in the 2×2 km plot analysis. These results indicate clearly
that in the Carpathians, the group of rare species threatened in the EU selects sites distant from built-up areas
and the associated anthropogenic factors.

6.2. Riparian birds
Rafał Bobrek
The scope of PK survey module B were birds breeding in
the valleys of Carpathian rivers and streams. 168 species
were recorded, of which 16 were key species, i.e. tightly
linked to the watercourse bed or its associated plant communities (Table 6.2.1).

Occupancy in 5-km sections
The key riparian species differed considerably by occupancy in the 141 surveyed 5-km sections of rivers and
streams (Table 6.2.1). The most common species was the
Grey Wagtail, found in nearly 80% of all the surveyed
sections. In about half of the sections, the Green Woodpecker and the White-throated Dipper were observed,
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and in about 40% of the sections the Common Kingfisher,
the Common Sandpiper and the Grey-faced Woodpecker
were recorded. Clearly less frequently observed were: the
Goosander, the Common Rosefinch, the Little Ringed
Plover and the Common Tern; recorded only locally, in
a few sections were: the Sand Martin, the Penduline Tit,
the Middle Spotted and the Syrian Woodpecker, the Little Tern and the Bluethroat.

Number of species in macroregions
The number of species recorded varied between macroregions. The lowest number of key species – only two
species – was found in the Tatras. The other regions were
markedly richer in species: between 9 (Central Beskids)
to 14 (Western Beskids and Central Beskidian Piedmont)
key species were recorded (Table 6.2.2).
Of the special concern taxa, which included the
species listed in the Polish Red Data Book of Animals
(Głowaciński 2001) or in Annex I to the Birds Directive,
7 species were observed. All of them are listed in Annex
I to the Birds Directive and two of them (Little Tern and
Bluethroat) are listed in the Polish Red Data Book of Animals with the NT status (Table 6.2.1)

Species richness in 5-km sections
On average, 3.8±2.3 key species were recorded per 5-km
watercourse section in the Polish part of the Carpathians
(Table 6.2.2). Only in four sections no key species was observed, and in three sections the highest number of key
species (10) was observed. The highest mean species richness was found at the watercourses of the West-Beskidian Piedmont. Species richness higher than the mean was
observed in the Orava-Podhale Depression, the Western
Beskids and the Lesiste Beskids. A lower species richness
was recorded at the rivers and streams of the Central Beskidian Piedmont and the Central Beskids, and the lowest species richness was found in Tatra streams (Table
6.2.2, Fig. 6.2.1). It is worth stressing that species richness
was clearly affected by watercourse width. Watercourses with the bed width 5–30 m were almost twice as rich in
key riparian species compared to the narrowest streams,
whereas the widest rivers, with the bed width exceeding 30 m, had a higher number of species (on average
by more than one species) than watercourses of medium
width (Table 6.2.2, Fig. 6.2.1).
The mean number of all bird species (key species
and all other species pooled) observed in 5-km sections

484 Rozdział 10 / Chapter 10

in the Polish part of the Carpathians was 48.7±11.4 but it
reached up to 80 species per section (Table 6.2.2). For the
complete bird community, the differences between regions were not as marked as in the case of the key species.
Slightly richer in species were the watercourses of both
surveyed piedmonts, where on average over 50 species
per section were recorded. In line with the expectations,
the lowest species richness was found in Tatra streams,
where on average below 30 species were observed per
section; however, it must be emphasized that relatively
few Tatra streams were surveyed (Table 6.2.2). In all the
three watercourse width classes, the total species richness
was lower than the key species richness. The species richness in the first two width classes approached the mean,
while a slightly higher species richness was observed at
the widest rivers, where the mean total number of species
exceeded 54 (Table 6.2.2).

Exploration rate in 10×10 km plots
Although the surveys were performed in the full geographical span of the Polish Carpathians and watercourse
survey sections were sampled at random, the region was
not covered evenly. Variation in survey effort per 10×10
km plot in module B – riparian birds is presented in
Fig. 6.2.2. Its measure was the number of 500-m (not 5km) watercourse sections surveyed that were located in a
given 10×10 km plot. The range of survey effort was 0–25,
with no section surveyed in slightly more than 40% 10×10
km plots. In the remaining plots, on average 6–10 or, less
often, 1–5 sections were surveyed. The relative frequency
of plots in other class intervals was low (Fig. 6.2.2). The
western part of the Polish Carpathians showed a somewhat higher exploration rate than the central and the
eastern part, which have more ‘white patches’, i.e. groupings of 10×10 km plots where no watercourse section was
surveyed (Fig. 6.2.2).

Species richness in 500-m sections
An analysis of the spatial variation of key species richness, defined as the mean number of species recorded
per 500-m section in a given 10×10 km plot (Fig. 6.2.3)
points to a gradient in species richness across the Polish
Carpathians. Species richness varied in the range of 0.0–
4.3 species per section per plot, with the highest values
found in the north-central part of the region: from the
Wiśnicz Piedmont and the northern part of the Island
Beskids to the northern part of the Rożnów Piedmont

and the Ciężkowice Piedmont. It clearly decreased eastwards, reaching a minimum in the Strzyżów Piedmont
and the Dynów Piedmont. Interestingly, in the higher
(southern) areas of the eastern Carpathians, on average
more species per 500-m section were recorded than in
the north of the foothills. In turn, the species richness
west of the central Carpathians decreased less abruptly
and was overall slightly less variable between plots than
in the eastern Carpathians. The observed patterns are
consistent with the general results obtained in 5-km sections (Table 6.2.2; Fig. 6.2.1).
Most frequently (over 40% of surveyed plots), the
mean number of key species per 500-m section was
1.01–2.00; twice less frequently it fell within the range
of 0.0–0.50 or 0.51–1.00 species. Even less frequent were
plots in which on average 2.01–3.00 species were found,
and plots in which the mean number of species exceeded
3 comprised only a few percent (Fig. 6.2.3).

6.3. Alpine birds
Rafał Bobrek
This chapter summarises the results of the alpine habitat
bird surveys, performed in the Polish part of the Carpathians in module F – alpine birds (Chapter 5.3). Observation
points in the Babia Góra and the Pilsko, as well as in the
alpine meadows of the Western Bieszczady were located
only in habitats above the tree line. In the Tatras, part of
the points were situated below the tree line in a forest biotope. For this reason, in the case of the Tatras, only the
points located in alpine habitats and at least 150 m away
from the border of continuous forest were included in the
analysis. In addition, of all the points surveyed in the four
selected regions (N=245), only birds recorded within 150
m from the observer were taken into account, and individuals that were flying by as well as those classified as
juveniles were excluded. The analysis also did not include
the data collected in two plots in the Skrzyczne (Silesian
Beskids) as they were above the tree line.

Total number of species
At the observation points selected according to the above
criteria, in total 33 bird species were recorded above the
tree line in the breeding season (Table 6.3.1). Only two
of these species are listed in the Polish Red Data Book of
Animals (Głowaciński 2001): the Alpine Accentor (category NT) and the Redpoll (LC); one (the Corncrake) is

listed in Annex I to the Birds Directive. The number of
species recorded in each of the four alpine regions of the
Polish Carpathians was variable: 27 in the Tatras, 22 in the
Bieszczady, 17 in the Pilsko and 11 in the Babia Góra. The
presented results are approximate, since very scarce species could remain undetected in all of the survey points.
Therefore, the real species richness of the alpine habitat
avifauna in the studied subregions is certainly slightly
higher. For instance, during point counts conducted in
the Babia Góra and in the Bieszczady no Alpine Accentor
was recorded, in the Pilsko there were no Redpolls and
in the Tatras no Wheathears or Wallcreepers were found,
although in other survey visits made in the PK project
their occurrence in these areas was confirmed. Some species listed in Table 6.3.1 could be just visitors above the
tree line and not breeders.

Number of species in plots
Between 3 and 17 species were recorded per survey plot
(N=34). The number of species per plot was certainly affected by the variable size of plots located outside of the
Tatras and the variable size of alpine habitats within the
Tatra plots (Chapter 5.3.6). In the Babia Góra and in the
Pilsko, 11 and 17 species were recorded, respectively. In
other regions, in which a larger number of plots was surveyed, both high and low species richness was observed
(3 to 17 species in the Bieszczady and 3 to 15 species in
the Tatras).

Species with the highest occupancy and numbers
The most frequently observed species was definitely the
Water Pipit, recorded nearly twice as often as the next
most numerous species, the Dunnock, and thrice as often
as the Willow Warbler. These three most frequent species were also the top three by the number of observed
individuals, and formed a distinct group of dominants
within the alpine habitat bird community of the Polish
Carpathians. Also frequently observed were the Whitethroat, the Tree Pipit, the Black Redstart and the Chiffchaff
(Table 6.3.1). The number of recorded individuals was
clearly correlated with the number of their observations
(all species pooled: r=0.996; df=31; p<0.0001); only in
a few species (the Red Crossbill, the Mallard, the Siskin
and the Alpine Accentor) the number of individuals was
markedly higher than expected by number of observations (Table 6.3.1), as these species were more often seen
in groups (flocks).
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In the Babia Góra, the Pilsko and the Tatras, i.e. in
the western part of the Polish Carpathians, the dominating species were the Water Pipit, the Dunnock and the
Willow Warbler; these regions differed only by the order of the most frequent species (Table 6.3.2, 6.3.3 and
6.3.4). In the Bieszczady, a different dominant species
group was found but still the most frequently observed
species was the Water Pipit. The difference was due to the
large number of observations of the Tree Pipit and even
more so of the Whitethroat, which was not recorded in
any other region, while in the Bieszczady it was the most
frequent species after the Water Pipit (Table 6.3.5).

Number of species at points
Between 0 and 16 species were recorded per observation
point (average ± 1 SD: 3.5±2.3 species) and a high between-region variation was found (Fig. 6.3.1). Certainly
the highest species richness was found at the Pilsko points
(mean 10.4±2.4 species, range 7–16). Much lower species
richness was observed in the Babia Góra (mean 5.0±1.8
species, range 3–8), the Bieszczady (mean 3.9±1.8 species, range 1–8) and the Tatras (mean 2.9±1.8 species,
range 0–8) (Fig. 6.3.1).

Number of individuals at points
Between 0 and 40 individuals were observed per observation point and the mean was 4.3±3.8 individuals per survey visit. As with the number of species, also the number of
individuals was on average markedly higher at the points
located in the Pilsko and considerably lower in the other
three regions (Table 6.3.6, Fig. 6.3.2). In the Tatras and in
the Bieszczady, there were points in which no birds were
observed during a survey visit (Table 6.3.6, Fig. 6.3.2).

6.4. Owls
Tomasz Wilk, Rafał Bobrek
Owls were surveyed in 43 randomly selected 4×4 km
grid plots, in line with the methods described in Chapter 5.3.4. The spatial distribution of the surveyed plots is
shown in Fig. 5.3.4.

Species richness
In total, 7 owl species were detected during the surveys,
of which 6 were forest owls and 1, the Little Owl, was
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an open habitat species, recorded sporadically in 2 plots.
There were 1 to 6 owl species per survey plot, with the
mean of 3.0 (± 1.1). The number of species recorded per
plot showed clear regional variation. The largest number
of species was recorded in plots located in the Western
Beskids and the Central Beskids; the plots in the Lesiste
Beskids showed lower species numbers; and the lowest
species numbers were recorded in the Central Beskidian Piedmont, where in most plots only 2 species were
found – the Tawny Owl and the Ural Owl (Table 6.4.1,
Fig. 6.4.1). In 39 plots (91%) at least 1 EU-threatened owl
species was observed (Annex I to the Birds Directive)
and on average 1.6 (± 1.0) species per plot were recorded,
with the range of 0 to 4 species. On average, 6.4 individuals of all owl species were observed per plot, with a wide
range of 0 to 29 individuals.

Species occupancy
The most numerous species were the Tawny Owl and the
Ural Owl, observed in most plots (Table 6.4.2). Species of
moderate occupancy were the Long-eared Owl, the Boreal
Owl and the Eurasian Pygmy-owl, which were recorded
in every second to third surveyed plot. The least frequently recorded species was the Eurasian Eagle-owl. These
results show a simplified dominance structure of owls in
the Carpathians, as the species not listed in Annex I to the
Birds Directive (the Tawny Owl and the Long-eared Owl)
were not tape-lured and hence their frequency might be
underestimated. Also the occupancy of the Eurasian Eagle-owl could be underestimated, as the survey methods
and dates were not adapted for this species.
In the case of some species, the observed occupancy
pattern corresponded well with the countrywide occupancy reported in the Breeding Forest Owls Monitoring Scheme (MLSL, Chodkiewicz et al. 2013). Both in
the Carpathians and in the whole of Poland, the Tawny
Owl was the most common species; its frequency, however, was higher in the Carpathians. The occupancy of
the Boreal Owl, the Eurasian Pygmy-owl or the Eurasian
Eagle-owl was similar in Poland and in the Carpathians.
The key difference stemmed from the high numbers of
the Ural Owl in the Carpathians, which are the most important breeding site of this species in Poland (Sikora et
al. 2007; see also Chapter 7.16). In the Carpathians, also
the Long-eared Owl was much more frequently recorded,
which however might be due to the surveyed plots having
a lower forest cover in comparison with the MLSL plots,
as the Long-eared Owl prefers moderate amount of forest
habitat within the territory. The owl occupancy in the sur-

veyed plots in Carpathian forests was, for most species,
higher than the occupancy of these species in Poland (despite the fieldwork schedule was similar in the PK project
and in the MLSL). To some extent, this might be caused
by the fact that the plots surveyed in the PK project were
larger (16 km2) than the MLSL plots (9 km2). Nevertheless, it certainly corroborates the high importance of the
Polish Carpathians as a forest owl breeding site.
The spatial variation in occupancy showed a few distinct patterns (Fig. 6.4.2). In the eastern part of the region,
the Ural Owl was clearly commoner, which was also seen
in the results of distribution modelling (Chapter 7.16). In
the western part of the region, especially in the chains of
the Western Beskids, the most frequent species were the
Boreal Owl and the Long-eared Owl. The occupancy of
the Tawny Owl was more even, despite its slightly lower
occurrence in the eastern part of the Carpathians. It is
not clear whether the pattern of Tawny Owl's distribution is linked to its habitat requirements or whether it is
shaped by the distribution of an antagonistic species, the
Ural Owl, which is the commonest in the eastern part of
the Polish Carpathians, and the effect of which on the
distribution of smaller owl species was recently reported
by Kajtoch et al. (2016).
Clear differences in occupancy were demonstrated
between the two main subregions of the Polish Carpathians – the foothills and the mountains. They were especially
marked in the case of the Boreal Owl, the Eurasian Eagleowl and the Long-eared Owl, all of which were recorded
much more frequently in the higher mountain zone. This
result is somewhat surprising in the Long-eared Owl, a
species breeding in smaller forests that are prevalent in
the foothills. The Tawny Owl showed a similar occupancy
pattern both in the mountains and in the foothills, and
the only species that was slightly more often recorded in
piedmont forests was the Ural Owl (Table 6.4.1).

criterion: the Hen Harrier Circus cyaneus, the Montagu's
Harrier C. pygargus, the Peregrine Falcon Falco peregrinus, the Black Kite Milvus migrans, the Osprey Pandion
haliaeetus, the Rough-legged Buzzard Buteo lagopus, the
Short-toed Eagle Circaetus gallicus and the Red-footed
Falcon Falco vespertinus. All of the above species are most
likely migrants in the Polish part of the Carpathians and
for this reason, in all the analyses discussed below only
the 11 breeding species were included. In total, five species of special concern were recorded, which comprised
species listed in Annex I to the Birds Directive and the
Polish Red Data Book of Animals (Table 6.5.1).

Species occupancy
The species with the highest 5×10 km grid plot occupancy was the Common Buzzard, recorded in all the plots
surveyed (Table 6.5.1). A slightly lower frequency was
found for the Raven, which was observed on average in
almost 9 in 10 plots. In about surveyed plots, the Sparrowhawk and the European Honey-buzzard were observed to breed, and in more than half of plots, breeding
Goshawks, Black Storks or Kestrels were recorded. The
frequency of two other species, the Hobby and the Lesser
Spotted Eagle, was slightly below 50%; the Golden Eagle
was observed in every fourth plot and the occupancy of
the Marsh Harrier was minimal, as it was recorded only
once as a breeding species (Table 6.5.1).
The data collected in 10×10 km grid plots, presented
in the maps below, covered only a half of each plot, i.e.
5×10 km areas in which proper fieldwork was carried out
(see Chapter 5.3). However, for the purpose of data presentation, the complete 10×10 km squares used for sampling the survey plots were considered.

Species richness – all species

6.5. Birds of prey
Rafał Bobrek

Number of species
In the PK survey module C – Birds of prey, 11 breeding species were observed in the Polish part of the Carpathians (Table 6.5.1). These included 9 birds of prey, the
Raven and the Black Stork. The breeding species were
those whose numbers in at least one survey plot were estimated at one or more breeding pair. During fieldwork,
additional 8 species were recorded that did not fulfil this

1 to 9 breeding species were recorded per survey plot
(Fig. 6.5.1). Although only 34 plots were surveyed in the
Polish Carpathians, regional differences in the diversity
of birds of prey were noticeable. The species richness
(measured as the total number of species recorded per
plot) was higher in the southern (mountain) area of the
Carpathians than in the foothills, located in the north.
An exception was the Przemyśl Piedmont, where bird
communities showed similar species richness as in the
mountains. However, there was no clear east-west species richness gradient, as a similar number of species
was recorded in the eastern, the central and the western
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part of the mountain macroregions (Fig. 6.5.1). It cannot be determined whether the same pattern is found in
the foothills, as their western part is poorly represented
in the data and hence a comparison is not possible.

Species richness – species of special concern
Taking into account only the special concern taxa, species richness was found to be higher in the mountains
than in the foothills, and higher in the east than in the
west (Fig. 6.5.2). This is mainly because these areas of
the Polish Carpathians are preferred by two species, the
Golden Eagle and the Lesser Spotted Eagle.

Number of breeding pairs per plot
The number of birds per plot was quantified as the total
number of pairs of all the breeding species observed in
a 5×10 km grid survey plot. It ranged between 4 pairs
(which appears to be underestimated) and 73 pairs;
however, the three most often observed class intervals
were 21–30 pairs per, followed by 11–20 and 31–50 pairs
per plot, and all these three classes showed a similar fre-
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quency (Fig. 6.5.3). The spatial distribution of the numbers of breeding pairs did not exhibit any clear pattern;
in all the subregions, plots with both a high and a low
number of breeding pairs were recorded, and in some
cases plots with high and low number of pairs were located close by.

Relative species frequency
Plots varied by relative species frequency (number of
pairs of a given species in the total number of species recorded in a plot). The dominating species was the Common Buzzard, with the relative frequency in most plots
of about 50%, being much higher only in a few plots (Fig.
6.5.4). Also the Raven showed a high relative frequency, as did, in plots where it occurred, the Lesser Spotted
Eagle. The occurrence of the latter was, however, clearly
spatially limited to the south-eastern part of the Carpathians. In a majority of plots, a marginal component
of the bird community was the Black Stork, while the
relative frequency of the European Honey-buzzard was
relatively variable and did not exhibit any distinct spatial
pattern (Fig. 6.5.4).

Chapter 7. Description of the key bird species of the Polish Carpathians
7.1. Goosander Mergus merganser
Łukasz Kajtoch, Rafał Bobrek
The Goosander is a relatively new species in the river
avifauna of the Polish Carpathians. Since the end of the
20th century, it has been expanding from the north-west
towards the south-east of the Carpathian range. Currently, the occupancy is 26% of 5-km sections of the surveyed watercourses. The Goosander breeds mainly in the
Carpathian Piedmont and in lower Beskids locations. It
nests in lower montane areas, typically in the valleys of
larger rivers, up to the altitude of about 500 mamsl. The
population size is estimated at 250 (100–430) breeding
pairs, with 60% of the population concentrated in the
foothills. The average density in the Polish Carpathians
is up to 0.47 pairs per 10 km of watercourse and in optimal habitats it exceeds 2 pairs per 10 km of watercourse
(up to about 8 pairs per 10 km in the Carpathian edge).
The Goosander breeds mainly in large natural river beds
with natural components, such as islands, shoals and
fallen trees, with banks covered by riparian forest. The
principal threats to the Carpathian population is hydraulic engineering in river beds, clearing forest from banks
and polluting water, which causes deterioration of food
availability. The main conservation actions in the Carpathians should include maintaining the extant natural
river beds and restoration of transformed beds in areas
suitable for the species, as well as abstaining from further
deforestation and improving water quality.

7.2. Hazel Grouse Tetrastes bonasia
Marcin Matysek
In the Polish Carpathians, The Hazel Grouse is a moderately widespread breeding species. Its range is relatively
wide and covers all the main mountain ranges but the
species is much scarcer in the piedmont zone. The population size was estimated at 8,060 (4,000–17,320) males.
The Hazel Grouse is the most numerous in the Lesiste
Beskids and is also common in some ranges of the Western Beskids and the Tatras. The mean density in the region was estimated at 0.9 (0.1–3.6) males per km2. There
are no data allowing for a confident assessment of the
population trend in the Polish Carpathians. Most likely,
the population is stable or increasing, and the distribu-

tion range is not shrinking. The key factor promoting the
breeding of the Hazel Grouse is high habitat heterogeneity. At the regional level, the Hazel Grouse is probably not
significantly affected by negative factors. Potential threats
are mainly caused by: the local uniformity of species and
age structure of stands; decreasing habitat heterogeneity;
and high human pressure. The conservation of the Hazel
Grouse aims at maintaining or improving the quality of
breeding habitats with suitable structure and reducing
human pressure.

7.3. Western Capercaillie Tetrao urogallus
Paweł Armatys, Zbigniew Żurek
In the Polish part of the Carpathians, the Western Capercaillie is a very scarce and local species; it was recorded
in 14% of the 10×10 km grid squares. Today, it occurs in
three macroregions. The main sites are located in the Tatras and in the Western Beskids; a few sites were also found
in the Orava-Podhale Depression. The spring numbers of
the Capercaillie were estimated at 270–345 individuals,
which is about 60% of the Polish population. The longterm trend of the population size in the Carpathians can
certainly be regarded as decreasing; however, in the main
Carpathian sites, the numbers have stabilised in the recent years.
The Capercaillie breeds in forest dominated by spruce,
such as more than 100-year-old spruce stands in the upper montane zone, with a low and fragmented, or moderate canopy cover. In an optimal biotope of the species,
the understorey cover will not exceed 20% (20–40% suboptimally), keeping a natural, clumped distribution. An
important habitat feature is also a high amount (optimally
>40%) of bilberry and other heather dwarf shrubs.
The main threats in the Capercaillie sites are: negative habitat change, mainly associated with forest management and expansion of tourism infrastructure; disturbance, especially during courtship and young rearing;
high predation pressure; and a decrease in genetic variation due to the low numbers and a growing isolation of
the populations. Conservation measures should aim at
maintaining the habitats in a good state or, locally, improving them; reducing human pressure due to forest operations, tourism and vehicle traffic; special protection of
courtship sites (setting protection zones); and preserving
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migration corridors. It is also crucial to hold a genetic
monitoring scheme and, if necessary, to supply populations with individuals from the Carpathian line, as well
as to monitor the numbers of predators and evaluate
their impact on the population of the Capercaillie.

7.4. Black Grouse Tetrao tetrix
Michał Ciach
The distribution range and numbers of the Black Grouse
in Poland have dramatically decreased over the last century. The Polish population currently consists of several
isolated populations. The population inhabiting the Western Carpathians, which until recently was considered the
largest, has also declined steeply and today most probably does not exceed 60–80 males. The most important
Carpathian population occupies the Orawa-Nowy Targ
Basin. A census of leks carried out in that area between
2011–2015 revealed that the population size was only 30–
40 males, although in 2002 it was estimated at 146–152
cocks. The Black Grouse breeds also in the Tatra Mountains, where its population is estimated at 6–20 cocks, and
single individuals or small groups breed as well in scattered sites in the Żywiec Beskids, the Island Beskids and
the Lesser Pieniny mountains. In the Carpathians, the
species occupies two main types of habitat – a mosaic of
bogs and farmland in the Orawa-Nowy Targ Basin, and
a mosaic of open and forest areas at the tree line in other
mountain ranges where it occurs. The rapid population
decline and the shrinking range of the Black Grouse in
the recent years indicates a real possibility of extinction.
The causes of the steep decline are poorly understood but
most conceivably a group of factors acting cumulatively
are responsible, including habitat change, predation, human impact and weather conditions. The key actions
aiming at protection of the Carpathian population of the
Black Grouse is conservation of its breeding and lekking
habitats, limiting human impact in the breeding areas and
extermination of predators.

7.5. Stock Dove Columba oenas
Damian Nowak
The Stock Dove breeds across the whole Poland but is
the commonest in the Lesser Poland and in Pomerania.
In the Carpathians, it is moderately widespread, with
an occupancy of 51% of 2×2 km plots with high forest
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cover. The Project data indicates that Stock Doves prefer to breed in the foothills rather than in the mountains,
avoiding higher montane areas. The key factor determining the occurrence of the species is the availability of
suitable breeding habitat. In the Carpathians, the Stock
Dove typically breeds in old Carpathian beech forest,
rich in Black Woodpecker holes, which are chosen as nest
places. The Carpathian population of the Stock Dove is
estimated at 6,950 (3,580–13,830) pairs and the density
is 0.9 (0.5–1.9) pairs per km2 of forest area. There are no
detailed data about the population trend; over the last
few decades it has probably remained stable. Currently,
there are no factors that could threaten the stability of
the Stock Dove's Carpathian population. The key threat
is associated with a local decrease of the area and quality
of breeding habitats, as well as disturbing and destroying broods during forest works in the breeding season.
Conservation measures should aim at maintaining or,
locally, raising the rotation age of beech stands; retaining the groups of the oldest trees in separate forest units
for natural decomposition; excluding sections from forest management and ceasing works in stands aged 80 or
more in the breeding season.

7.6. Corncrake Crex crex
Józef Hordowski
In the Polish part of the Carpathians, the Corncrake is
very widespread; it was recorded in more than 85% of
study plots. It is the commonest the eastern part of the
region – in the Lesiste Beskids and the Central Beskids,
scarcer in the west and the least common in the piedmont belt. Currently, the numbers of the Corncrake in
the Polish Carpathians are estimated at 10,770 (8,900–
12,650) males. In the breeding season, it typically breeds
in extensively farmed grassland with plant communities
of the class Molinio-Arrhenatheretea, usually on moderately wet soil. It also commonly nests in fallow fields,
meadows and pastures, mires and sedge fens. The Corncrake occurs at a wide range of altitudes, most frequently
between 500 and 800 mamsl. The key measures aiming at
the protection of the Carpathian population of the Corncrake are: protect the breeding habitats through supporting extensive farming; reduce the increased mortality of
chicks and adult birds; limit brood losses due to farming works (e.g. hay harvesting); and reduce human pressure in breeding areas. A monitoring scheme should be
implemented on randomly selected study plots, to track
changes in the regional population.

7.7. Eurasian Dotterel Charadrius morinellus
Tomasz Wilk
The Eurasian Dotterel is a boreal species, in Europe found
mainly in the highland areas of Scandinavia and Scotland,
where it typically inhabits mountain plateaus with low vegetation. Small island populations are also found in higher
mountain ranges of Central Europe, including the Carpathians. In the Polish Carpathians, the Dotterel is a very
rare breeder – a breeding attempt was confirmed only in
1988 in the Western Tatras. During the breeding period,
in suitable habitats the species has been recorded in the
Babia Góra and the Bieszczady Mountains, which suggests
irregular nesting attempts in Poland; however, currently it
is considered a non-breeder in the Polish Carpathians. The
main threats to the Dotterel in the Polish Carpathians are
climatic changes, which could cause a long-term decrease
in habitat area and food sources. Locally, the numbers of
the Dotterel could also be affected by man-made habitat
change and human pressure, as well as weather conditions.
Due to its irregular breeding, in Poland the species does
not require dedicated conservation measures. However, it
is essential that its potential breeding sites are constantly
monitored and that in areas of its highest occurrence probability suitable habitat is preserved.

7.8. Common Sandpiper Actitis hypoleucos
Wiesław Król, Aleksandra Pępkowska-Król
In the Polish Carpathians, the Common Sandpiper was
recorded in 30% of 10×10 km plots and in 37% of 5-km
river sections. It breeds in all the foothill and mountain
mesoregions except the Tatras, from where it was, however, reported in the past. The species is typically observed in rivers at the altitude of 400–900 mamsl. The
population size in the Polish Carpathians was estimated
at 720 (480–950) breeding pairs and the density was 1.0
(0.7–1.3) pairs per 10 km of river course. The distribution of the Common Sandpiper in the Polish Carpathians is only moderately known but the population size is
well studied. The population trend is unknown; however,
because the breeding habitats are under human pressure, it is suspected that even though today the range
and numbers are not decreasing, in the future the direction of changes will become unfavourable. The Common Sandpiper nests only in rivers with stone or gravel
bottom; no breeding attempts have so far been recorded
in dam lakes. The preferred nesting habitat are wide riv-

ers but the species will also breed in small rivers and
streams. The occurrence in the Polish Carpathians is also
positively affected by the naturalness of a river, especially
the presence of shoals and islands. The key threat to the
population is construction of hydraulic structures in rivers. To protect the Common Sandpiper, it is necessary to:
stop the regulation of Carpathian rivers, except for those
areas that absolutely require it for flood-control; apply
flood prevention measures; and restore selected sections
of river valleys that were transformed in the past.

7.9. Black Stork Ciconia nigra
Piotr Profus
In the Polish Carpathians, the Black Stork is a very scarce
species, with the current breeding population size estimated at 190 (130–250) pairs. In the breeding season, the
species was observed in 44% of 10x10 km plots (N=253)
and nesting was recorded in the altitude range of 200 and
950 mamsl. The Black Stork is widespread in the mountains, especially in the central and eastern part of the region, and much scarcer in the foothills. Its main breeding
grounds are in the Special Protection Areas of: the Low
Beskids, the Przemyśl Piedmont, the Słonne Mountains
and the Bieszczady. The mean density in the Polish Carpathians was estimated at 1.8 (1.3–2.4) pairs per 100
km2 of total area and 3.4 (2.4–4.5) pairs per 100 km2 of
forest area. The highest local density in the Carpathians
(5–7 pairs per 100 km2 of total area) was recorded in the
southern part of the Magura National Park. As a result of
the continuous increase in numbers and the expansion
to the sub-montane and montane areas since the mid1990s, the Black Stork colonised the whole area of the
Polish Carpathians. In the Carpathians, it selects extensive, inaccessible stands, often setting up a territory in the
vicinity of watercourses, waterbodies or open wetland.
Typically, the nest is on a beech, fir or pine tree. Seemingly, there are currently no factors that could significantly
limit the population of the Black Stork in the Polish part
of the Carpathians. However, there is a group of threats
that might negatively affect the species locally, of which
the key ones include: brood losses caused by predators,
regulation of rivers and streams, disturbance in the
breeding period, and poaching. Maintaining the current Black Stork population numbers in the Carpathians
requires both direct and indirect measures. The former
are protection of nests and addressing the most frequent
mortality causes; the latter is maintaining the breeding
and foraging habitats in a suitable state.
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7.10. White Stork Ciconia ciconia
Paweł Mielczarek, Piotr Profus
In the Polish Carpathians, the White Stork is a scarce
breeding and migratory species. The last census, conducted in 2014, revealed 831 occupied nests, of which 740
were taken by breeding pairs and 91 were without broods.
In 2014, breeding Storks were recorded in 70% out of 253
10×10 km plots. As a consequence of its expansion to
the sub-montane and the montane zone, which has been
going on since the 1930s, the White Stork has begun to
settle major Carpathian river valleys. Today, the species
breeds in the whole of the Polish Carpathians, avoiding only higher mountain ranges and extensive forests.
It typically inhabits lower mountain areas at the altitude
of 200–300 mamsl, with the highest breeding territories
recorded at 820–890 mamsl. The average population
density in 2014 was 3.77 pairs per 100 km2 but in some
mesoregions much higher densities of up to 16.4 pairs
per 100 km2 were observed. One of the most spectacular
adaptive change in this species has been nest placement
– some fifty years ago the White Stork would build a nest
mainly on buildings and trees, while today most nests
are placed on electricity poles. The White Stork is not a
threatened species in the Polish Carpathians but it might
decrease locally due to factors such as loss of foraging
habitat and mortality caused by electrocution and collision with power lines. Maintaining the current White
Stork population numbers in the Carpathians requires
both direct and indirect measures. The former are protection of nests and addressing the most frequent causes
of mortality, while the latter is maintaining foraging habitats in a suitable state.

7.11. European Honey-buzzard Pernis apivorus
Kazimierz Walasz
In the Polish Carpathians, the European Honey-buzzard is a moderately widespread and scarce species, with
the population size of 360 (260–450) pairs and mean
density of 3.4 (2.5–4.3 pairs/100 km2). It is much less
common and less widespread in the foothills than in the
Beskids. The population trend is unknown both in the
Polish Carpathians and in the whole of Poland. In the
Carpathians, the nest is located in large coniferous or
mixed forests. The European Honey-buzzard's density
in the Carpathians is positively linked to the amount
of meadows in the vicinity of forest. This is likely due
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to the higher numbers of bumblebee and wasp nests in
the ground, which form an important part of the diet.
Threats to the species are not well identified. The most
probable threat is the change of meadow and wetland
habitats, which are the European Honey-buzzard’s
prey sources. Conservation measures should consist in
maintaining the age structure of forests, preventing vegetation succession of open areas adjacent to forests and
maintaining small waterbodies. It is also crucial to study
the biology of the species, in order to plan its conservation more effectively.

7.12. Lesser Spotted Eagle Clanga pomarina
Marian Stój, Damian Nowak
In the Polish Carpathians, the Lesser Spotted Eagle is
a scarce and moderately widespread species. Its continuous occurrence area stretches between the Beskid
Sądecki in the west, through the Low Beskids, to the
Bieszczady, the Sanocko-Turczańskie Mountains and
the Pogórze Przemyskie in the east. The numbers of
the Lesser Spotted Eagle in the Polish Carpathians are
estimated at 370–470 pairs, which is about 16–18%
of the Polish population. The average density is 4.3
(2.6–6.1) pairs/100 km2 of landscape area and 8.1 (4.8–
11.4) pairs/100 km2 of forest area. The highest breeding densities are recorded in the Low Beskids, locally
exceeding 23 pairs/100 km2 of landscape area. Despite
the population of the Lesser Spotted Eagle is stable at
the country level, in the Polish Carpathians the species
has seen a moderate decline over the last decade. In the
Carpathians, the eagles prefer nesting in forests with fir.
In the mountains, the preferred breeding sites are typically spring valleys in large forest complexes, while in
the foothills also fragmented forest stands are chosen
for nesting. Foraging sites are mainly large, extensively
farmed meadows. A key habitat component is a mosaic
of various farmland fields with numerous field margins,
rows of trees or single trees, and groups of bushes. An
important potential threat for the species is changing
land-use in non-forest areas, as well as forest operations
during the breeding season. Of growing importance is
the threat resulting from destroying foraging areas by
expansion of scattered housing. Conservation measures should aim at a more effective zonal protection of
the species and excluding the most valuable forest areas
from forest management. It is also essential to develop
guidelines on the Lesser Spotted Eagle's requirements
regarding foraging sites.

7.13. Golden Eagle Aquila chrysaetos
Marian Stój
In Poland, the Golden Eagle is an extremely scarce breeding species (30–35 pairs). Recently (2012–2015), 27–30
breeding pairs were recorded in the Polish Carpathians
(about 90% of the Polish population) and an occupied
nest was found in 27 of all the territories. In the whole
of Polish Carpathians, the landscape density is 0.14–0.15
pairs/100 km2, and the density in the forest area is 0.33–
0.37 pairs/100 km2. The Golden Eagle is the most numerous in the Lesiste Beskids range, where its densities are
remarkably higher than in the Central Beskids and the
Western Beskids. The population in the Polish Carpathians appears stable, with a slight increasing trend. Its distribution is uneven and limited to areas at higher altitudes,
with a suitable mosaic of forest and open habitats. As the
Golden Eagle avoids humans, it prefers little transformed
and extensively farmed land that is away from human
settlements. Its main breeding habitat are old, light fir or
fir and birch stands, and the foraging habitat is extensive
meadows and pastures. The most important threats to
the Carpathian population of the Golden Eagle are: loss
of foraging habitats due to abandonment of farming and
expansion of scattered housing; and disturbance of birds
in their foraging territories and around nests, due to tourism and human pressure in mountain areas, as well as forest works in the breeding season. The main conservation
measures should aim at preservation of suitable area and
structure of breeding and foraging sites. It is therefore recommended that zonal protection is continued, succession
in open land is inhibited, meadows are mown on a timely
basis, extensive grazing is applied, and that planting trees
as well as expansion of scattered housing are prevented.
In addition, measures should be taken to reduce mortality
through collision with wind turbines and air power lines.

7.14. Eurasian Pygmy-owl Glaucidium passerinum
Tomasz Wilk, Rafał Bobrek, Michał Ciach
In the Polish Carpathians, the Eurasian Pygmy-owl is a
widespread species and was recorded in 32% of 10×10
km plots. It is especially common in the montane zone,
between 500 and 1,000 mamsl, but it is rare in the foothills. The size of the Carpathian population was estimated at 400 (320–490) pairs, which makes it the largest
population in Poland. The average population density
was 0.5 (0.4–0.7) pairs/10 km2 of forest area. The highest

densities were observed in mountain macroregions with
a high amount of coniferous stand (the Western Beskids)
and mixed stand (the Lesiste Beskids). The lowest densities were recorded in the piedmont belt. Both the range
and numbers of the Eurasian Pygmy-owl in the Polish
Carpathians have been growing in the recent decades. In
the region, the species is mainly associated with coniferous stand, especially spruce forest, but it is also common in mixed stand with a high amount of coniferous
trees. It typically breeds in forests with a diverse vertical
structure, rich in gaps, open areas and wet microhabitats.
The key threat to the Eurasian Pygmy-owl is the dynamic
change of spruce stands, both due to natural causes and a
targeted stand conversion as part of forest management.
Conservation measures should concentrate on maintaining a suitable area and quality of breeding sites, mainly
through: excluding parts of stand from forest management; protecting coniferous forest in the upper montane
zone; and supporting the occurrence of spruce in the
lower montane zone forest and in the piedmont zone.

7.15. Boreal Owl Aegolius funereus
Krzysztof Kus, Katarzyna Turzańska
In the Polish part of the Carpathians, the Boreal Owl shows
an uneven distribution. It is clearly more common in the
mountains than in the foothills, being typically found
above 700 mamsl and up to the upper tree line. The species
has a low occupancy and is usually recorded in the Tatras, the Pieniny and the Western Beskids, e.g. in the Gorce
Mountains, the Beskid Sądecki and the Żywiec Beskids
along with the Babia Góra. The numbers of the Boreal Owl
in the Polish Carpathians were estimated at 460 (220–690)
pairs, which is 20-30% of the Polish population. The average density of the Carpathian population was estimated at
0.9 (0.4-1.3) territories per 10 km2 of forest area. The population trend of the mountain populations is unknown. The
surveys from the Pieniny mountains indicate that the species is stable in protected areas. In the Carpathians, the Boreal Owl breeds in mature coniferous stands, mainly spruce
and beech forests. It settles close to mountain meadows
and pastures, flush mires or windthrow areas, which serve
as hunting sites. It is also dependent on the availability of
cavities, mainly those drilled by the Black Woodpecker,
or, less often so, natural hollows. The threats to the Boreal
Owl include forest management works in old tree stands,
such as removal of hollow trees, or land use abandonment
in open areas, the latter leading to encroachment of trees.
Conservation measures should focus on maintaining the
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quality and area of suitable breeding habitat, including
availability of hollow trees, especially by maintaining a favourable age structure in forests and promoting extensive
management of grassland.

7.16. Ural Owl Strix uralensis
Łukasz Kajtoch, Marta Kociuba
The Ural Owl is one of the dominant owls in the Polish
Carpathians. It was observed in 53% of 10×10 km plots
and in 81% of 4×4 km high forest cover plots in which
owls were censused. The Ural Owl is a much more widespread and numerous breeder in the eastern part of the
Carpathians, i.e. the Low Beskids, the Bieszczady and the
Przemyśl Piedmont. Its occupancy decreases westwards in the central part of the Carpathians the population density was medium, while in the western part of the region,
in the Żywiec and the Silesian Beskids, only scarce breeding sites were recorded. The numbers of the Ural Owl, as
estimated in the project, were 1,120 (910–1,340) territories in the whole of the Polish Carpathians, which is about
95% of the Polish population. Across the region, densities
were 0.6-4.7 territories/10km2 of forest. In the Carpathians
the Ural Owl is strongly associated with mature patches of
beech forest and it nests in pine forest only in the foothills
zone. The species has probably increased in the last decades, although the range change probably resulted mainly
from a recolonisation of previously abandoned sites. The
Carpathian population of the Ural Owl is demographically
stable or still shows a growing trend. Currently, there are
no threats that could significantly affect the population. A
local threat for the species is loss of nesting sites, i.e. hollows or fragments of old trees, as well as loss of foraging
sites due to plant succession in open areas within or adjacent to forests. The occurrence of the Ural Owl should be
monitored, including the Carpathian Piedmont.

7.17. Eurasian Eagle-owl Bubo bubo
Krzysztof Kus, Katarzyna Turzańska
In the Birds of the Carpathians Project, the Eurasian
Eurasian Eagle-owl was recorded only in the western part
of the Polish Carpathians, although literature data suggests that it breeds across the whole of the surveyed area.
It is found up to 1,200 mamsl and much more often in
the mountains than in the foothills. The numbers of the
Eurasian Eagle-owl in the Polish Carpathians were esti-
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mated at 50–80 pairs (18–21% of the Polish population).
Due to lack of data it is not possible to determine reliably
the population trend of this largest European owl in the
region; in the surveyed (although relatively small) areas,
its status appears to be stable, however, abandonment of
some sites has been reported. The Eurasian Eagle-owl relies on the availability of suitable habitat – old tree stand
on steep slopes and rocky patches close to extensive open
areas, used by the owl for hunting. The nest is built in a
well-hidden and remote place, typically on rock shelves.
The densities recorded in the Carpathians range from 0.6
to 2.4 territories per 10 km2. The most important anthropogenic threats to the Eurasian Eagle-owl are disturbance
at the nest, decline of foraging site quality and collision
with vehicles and power lines. Maintaining a stable population of the species requires a census and zonal protection of nesting sites, combined with enforcement of the
ensuing bans. In addition, plant succession in open areas
should be prevented through promoting extensive farming and grazing. It is recommended that in the known
breeding sites power lines and pylons are protected in line
with European norms and roads are adequately marked.

7.18. Grey-faced Woodpecker Picus canus
Ziemowit Kosiński
The Grey-faced Woodpecker is one of the more numerous woodpeckers breeding in the Polish Carpathians. It
was recorded in 64% of 10×10 km plots. The data on occupancy and the predictive distribution map indicate that
the species breeds mainly in the Carpathian Piedmont, to
the altitude of about 500 mamsl, and somewhat less commonly in lower montane areas, to the altitude of about
1,000 mamsl. The Grey-faced Woodpecker was recorded
in all the macroregions except for the Tatras; within the
Orava-Podhale Depression it breeds mainly in the Pieniny. The numbers of the species in the Polish Carpathians
were estimated at 1,350 (1,110–1,610) pairs. The average
landscape density of the Grey-faced Woodpecker was
about 0.2 pair/km2 of forest area, with the foothills density
of about 0.4 pair/km2 and the mountain density of about
0.2 pairs/km2. In the Polish Carpathians the species nests
mainly in riparian forests in river and spring valleys, as
well as in mature beech forest or forest with admixture of
beech, typically thin and neighbouring with various open
habitats, including extensively used farmland. There are
no long-term data that could help determine a population
trend in the Carpathians. The Carpathian population of
the Grey-faced Woodpecker is probably not threatened.

However, a factor that could locally negatively affect its
occurrence is a decline of the preferred stand type, mostly
riparian forest, as well as land use change in open areas adjacent to forests. The main aims of the Grey-faced
Woodpecker's management in the Carpathians should
include: maintaining the area and quality of the preferred
breeding habitat in forests and riparian tree groups; and
preserving the current state of open areas.

7.19. Black Woodpecker Dryocopus martius
Ziemowit Kosiński
The Black Woodpecker is one of the most numerous
woodpecker species inhabiting the Polish Carpathians, as
it was recorded in 74% 10×10 km plots. The data on occupancy and the predictive distribution map indicate that
the species breeds in the whole of the mountain range,
being probably slightly more common in its eastern part,
which offers a larger area of deciduous and mixed forest.
The Black Woodpecker is typically observed at the altitude of 300–1,100 mamsl, with the upper distribution
range limit of about 1,300 mamsl. The numbers of the
species in the Polish Carpathians were estimated at 2,480
(2,160–2,830) pairs. The average density in the region was
about 0.3 pairs/km2 of forest area, with the foothills density of about 0.3–0.5 pairs/km2 and the mountain density
of about 0.2–0.4 pairs/km2. In the Polish Carpathians the
Black Woodpecker nests mainly in deciduous and mixed
forest with admixture of beech in the foothills, as well as
in the lower montane mixed beech and fir forest and the
higher montane spruce forest. The species relies principally on the abundance of large pieces of lying deadwood.
There are no long-term data that could help determine
a population trend of the Black Woodpecker in the Carpathians. A major threat for the Carpathian population
might be a local reduction of old-growth stands and excessive removal of hollow, dying and dead trees. The main
aims of the Black Woodpecker's population management
in the Carpathians should include at least maintaining the
area of the preferred breeding habitat in forests.

7.20. Middle Spotted Woodpecker
Dendrocopos medius
Ziemowit Kosiński, Łukasz Kajtoch
The Middle Spotted Woodpecker is one of the scarcer woodpeckers breeding in the Polish Carpathians – it was recorded

only in 18% of 10×10 km plots and in 10% of 2×2 km forest plots. The recorded breeding sites and a predictive distribution map indicate that the species is found mainly in
the Carpathian Piedmont and its numbers and occupancy
increase eastwards. The Middle Spotted Woodpecker nests
in lower mountain habitats, typically in valleys and basins
up to about 700 mamsl. The population size in the Polish
Carpathians is about 640 pairs (360–920 pairs), with 85% of
the population concentrated in the piedmont zone. The average landscape density is 0.1 pair/km2 of forest area but in
optimal habitats it will reach 1 pair/10 ha. In the Carpathians, the Middle Spotted Woodpecker nests in mature (over
80-year-old) oak wood and oak-hornbeam forest dominated
by oak or linden in the piedmont zone; in mountain side
forest with sycamore, elm and linden; in riparian poplar forests in valleys; and, very scarcely, in old orchards. There are
no long-term data that could help determine a population
trend of the species in the region. The principal threat for
the Carpathian population of the Middle Spotted Woodpecker is local loss of the preferred tree stands, especially
riparian forest. In addition, the species might decrease after
heavy winters. The main goals of the Middle Spotted Woodpecker's population management in the Carpathians should
comprise maintaining the area of the preferred breeding
habitat in forests and riparian tree associations.

7.21. White-backed Woodpecker
Dendrocopos leucotos
Łukasz Kajtoch, Michał Ciach
The Birds of the Carpathians Project’s census showed that
the White-backed Woodpecker is in fact more widespread
than previously evaluated. It was recorded in nearly a half
of the surveyed forest 2×2 km plots, with the highest occupancy in the Lesiste and the Central Beskids. The population in the Polish Carpathians is currently estimated
at 1,280 (1,070–1,500) territories, which considerably exceeds the previous estimates. However, this discrepancy
is most likely due to the today's better knowledge about
the distribution of the species and less so a result of a true
increase in numbers. The White-backed Woodpecker
breeds mostly in beech forests of the lower montane zone,
as well as in riparian forests and multi-species mountain
side forests in the foothill zone. The distribution of the
species shows a strong association with the availability
and volume of decaying and deadwood. Therefore, its occurrence relies on areas that are protected or in which
forest management is limited. The main threats to the
Carpathian population include insufficient amount of
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deadwood retained in managed forests, forest operations
during the breeding season and improper management
of watercourses in the foothills. The current knowledge
about the occurrence of the White-backed Woodpecker
points to the key role that the Carpathians have played in
the preservation of the national population.

7.22. Three-toed Woodpecker Picoides tridactylus
Michał Ciach, Łukasz Kajtoch
Until recently, the Three-toed Woodpecker was considered a rare species in the Carpathians. In the project census, which for the first time thoroughly evaluated its distribution and numbers, The three-toed Woodpecker was
recorded in 27% of 10×10 km plots. The species breeds
almost exclusively in the mountains, typically at the altitude of 1,100–1,400 mamsl, where it occupied 35% of 2×2
km plots. The current size of the Carpathian population
is estimated at 710 (550–890) breeding pairs, which considerably exceeds previous evaluations. The higher numbers most likely result from a better knowledge about the
distribution of the species, and do not necessarily indicate a true population growth. The mean density of the
Three-toed Woodpecker in the Polish Carpathians is 0.1
pairs/km2 and the regions with the highest densities are
the Western Beskids and the Lesiste Beskids. The Threetoed Woodpecker breeds mainly in coniferous stand in
high mountain areas. The distribution of the species is
tightly linked to the availability and volume of decaying
trees and dead wood. The main threats to the Carpathian
population of the Tree-toed Woodpecker are associated
with: insufficient amount of dead wood retained in managed forest; forest operations during the breeding season;
and changes in the species composition and age of stands.
Conservation recommendations include retaining a sufficient area and quality of breeding habitats, mainly
through promoting passive protection and limiting the
removal of dead and decaying trees. The current knowledge about the occurrence of the Three-toed Woodpecker points to the key role that the Carpathians have played
in the preservation of the national population.

7.23. Common Kingfisher Alcedo atthis
Łukasz Kajtoch
The Common Kingfisher is one of the more distinctive
birds of river beds in the Polish Carpathians. It was found
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in 38% of the surveyed 5-km sections of Carpathian rivers. The Kingfisher breeds mainly in the Carpathian
Piedmont and in the lower parts of the Beskids (mainly
the Western Beskids), typically in valleys of larger rivers,
to the altitude of about 650 mamsl. The numbers of the
species in the Polish Carpathians were estimated at 710
(350–1180) pairs, with 65% of the population concentrated in the foothills zone. The average density of the Kingfisher was 1.0 (0.6–1.3) pair/10km of watercourse and in
optimal habitat it reached 3.3 pair/10 km watercourse.
There are no long-term data that could help determine
a population trend in the region. In the Carpathians, the
species nests mainly in little transformed river beds with
shoals, scarps, deadwood, oxbow lakes and riparian forest. The principal threats to the Carpathian population
of the Kingfisher is hydraulic engineering in river beds,
as well as clearing forest in river banks and water pollution, which cause a deterioration of food availability. The
main aims of the Kingfisher's population management in
the Carpathians should include: maintaining the extant
natural river beds; renaturalisation of transformed beds
in areas suitable for the species; abstaining from further
deforestation; and improving water quality.

7.24. Peregrine Falcon Falco peregrinus
Bogusław Kozik
The world population of the Peregrine Falcon is recovering after a crash in the 1950s. This trend has been observed
also in the Polish Carpathians, although the species is still
found only locally and its numbers are estimated at 4–6
pairs. Breeding has been documented only in the Pieniny
and in the Tatras. The population size is increasing and
a further growth of the number of breeding pairs can be
expected, mainly in the Tatras. The increase of the population in the Polish Carpathians is likely thanks to the
dynamic growth of the Slovak population. The key habitat factors that promote the Peregrine in the Carpathians
include availability of rocks suitable as nesting sites and
availability of prey. It cannot be excluded, however, that
in other parts of the Carpathians the species builds nests
on trees. The main threat for the species is predation, especially by the Eurasian Eagle-owl and martens. Slovak
conservationists have also reported that disturbance of
Peregrines and the plundering of their nests by humans
could also decrease their breeding success. The proposed
conservation measures involve mainly limiting disturbance during the breeding season and monitoring longterm changes of the breeding population numbers.

7.25. Spotted Nutcracker Nucifraga caryocatactes
Kazimierz Walasz
In the Polish Carpathians, the Spotted Nutcracker is a
moderately widespread species with an intermediate
population size. It is widespread in mountain areas, with
the largest populations in the Lesiste Beskids, the Western
Beskids and the Central Beskids. In the foothills, it is local and recently has been recorded only in the Central Beskidian Piedmont. The population was estimated at 3,060
(2,530–3,590) pairs, which is c. 80% of the national population. The mean density of the population in the Polish
Carpathians is 0.4 (0.3–0.5) pairs/km2 of forest area, with
the highest densities in the Lesiste Beskids and the Central Beskids, and the lowest densities in the foothills. The
population trend is unknown. In the Polish Carpathians,
the preferred habitat of the Spotted Nutcracker is large
mixed forest; it most probably breeds in coniferous patches
surrounded by extensive mixed stand. In coniferous forest,
it will rather breed deep inside than at the edge. The density of the species increases with altitude; areas above 600
mamsl are preferred. It will reach high densities in habitats
rich in the common hazel. Conservation measures should
aim at maintaining a mosaic of habitats and protecting older trees, producing a large amount of seeds, such as spruce,
beech, Swiss pine (in the Tatras) and hazel bushes.

7.26. Alpine Accentor Prunella collaris
Rafał Bobrek
In the Polish Carpathians, the Alpine Accentor breeds in
upper mountain areas (typically above 1,500 mamsl) and
occurs locally in isolated sites in only a few ranges. The
core population is located in the Tatras and extremely
small populations breed in the Western Beskids and the
Babia Góra. The population size was broadly estimated at
400–1,600 individuals, which makes nearly 100% of the
Polish population. The Alpine Accentor breeds in open
alpine ecosystems: in the sub-alpine, alpine and sub-nival
zone, rich in various rocky biotopes, alpine meadows and
grassland. The average density in the mosaic of alpine habitats in the Tatras exceeded 1 individual per 10 ha, while in
similar conditions of the Babia Góra and in the meadows
of the Bieszczady it was approximately 10-fold lower. The
key feature of the Alpine Accentor's biotope is the availability of rocky areas above the treeline, which form a good
habitat for nest placement, and the presence of low vegetation surfaces (alpine meadows and grassland), which are

rich foraging areas. Despite the population trend is poorly
understood, today the species does not appear to be threatened; however, as an alpine taxon, it should be treated as
a vulnerable species. The essential conservation measures
include: assessment of the tourism pressure and its effect
on the species in the Tatras, the Bieszczady Mountains and
in the Babia Góra; possibly decreasing the negative effects
of tourism; and introducing a monitoring scheme of the
population and its breeding sites.

7.27. Water Pipit Anthus spinoletta
Rafał Bobrek
In the Polish Carpathians, the Water Pipit is a bird of
higher mountain areas, nesting mainly at the altitudes of
1,000–2,100 mamsl. It breeds locally in isolated sites in
a few mountain ranges. The largest population is found
in the Tatras, and smaller ones are found in the Western
Beskids, the Żywiec Beskids (along with the Babia Góra),
the Silesian Beskids, the Gorce Mountains, and the Island
Beskids. The total population size is currently estimated
at 1,700–2,600 breeding pairs, which is nearly 100% of
the Polish population. The Water Pipit breeds in open and
bushy alpine biotopes above the treeline, as well as small
grassy patches in the forest of the montane zone (mountain meadows), usually situated on ridges and peaks. The
average densities are c. 2 pairs/10 ha in the mosaic of various alpine habitat types, and are lower in the montane
zone meadows (c. 0.5 pair/10 ha). The key feature of the
biotope appears to be availability of high areas with low
grassy vegetation (mountain and high-mountain meadows and grassland), which provide a rich food base. Despite the lack of good data about the population trend,
the Water Pipit currently appears to be non-threatened
(except for the montane meadow populations), although
it should be treated as a vulnerable species for its dependency on high-mountain biotopes. The necessary conservation measures are limited to introducing a monitoring
scheme for the population and its breeding habitats, and
implementing actions to maintain the mountain meadows used by the species in a favourable state.

7.28. Grey Wagtail Motacilla cinerea
Michał Ciach
In Poland, the Grey Wagtail breeds mainly in the Carpathians and the Sudetes, being much less common in the

Ptaki polskich Karpat / The birds of the Polish Carpathians 497

rest of the country. In the Carpathians, the species was recorded in 72% of 10×10 km plots, and its population was
estimated at 5,960 (3,780–8,620) breeding pairs. The average density of the Grey Wagtail in the Polish Carpathians is 8.8 (6.8–11.5) pairs/10 km of watercourse, and the
highest densities were recorded in the Orava-Podhale Depression, the Tatras, the Lesiste Beskids and the Western
Beskids. The species occurs in a broad range of altitudes,
from 210 to 1,980 mamsl, reaching much higher densities in the mountains than at the foothills. The Grey Wagtail prefers highly natural watercourses. It selects sections
with bridges and culverts, which are typically used as nest
places. The main threats to the Carpathian population of
the Grey Wagtail are caused by habitat degradation due
to human activity. The key measures that should be taken
to preserve the species in the Carpathians are: to abstain
from any activities that could transform watercourses
and disturb their hydrological regime; to minimise disturbance to the birds during the breeding season; and
to introduce protection zones around watercourses, in
which human activity that could negatively affect the state
and quality of water habitats would be limited. The current knowledge about the occurrence of the Grey Wagtail
points to the key role that the Carpathians have played in
the preservation of the national population.

7.29. Redpoll Acanthis flammea
Tomasz Wilk
The Redpoll inhabits boreal and mountain habitat and
its subspecies cabaret breeds in the mountain ranges of
Central Europe, including the Carpathians. Within Poland, the Redpoll is an extremely scarce breeding species,
occurring locally only in three regions, one of which is
mountains of Southern Poland. In the Polish Carpathians, breeding populations are limited to three locations:
the Tatras, the Babia Góra and the Pilsko. The total population size in the region is estimated at 30–50 pairs, which
makes the Redpoll one of the rarest breeding bird species
in Poland. The Redpoll nests above the tree line, especially in bushes of the dwarf mountain pine. Its preferred
habitat is dwarf mountain pine interspersed by other
bush and tree species, adjacent to high alpine meadows,
wetland or lakes. The population size has probably been
stable over the last few decades and the species is currently not affected by factors that could significantly reduce
its numbers. Locally, however, threats could be caused by
high tourism pressure and habitat transformation associated with climate change or land use change. Measures
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aimed at Redpoll conservation should focus on limiting
off-trail tourist traffic and controlling expansion of tourist infrastructure. It is also important that the population
is constantly monitored.

7.30. Red Crossbill Loxia curvirostra
Wiesław Król, Aleksandra Pępkowska-Król
The Red Crossbill breeds in a large part of the Polish
Carpathians (it was observed in 26% of 10×10 plots),
being markedly commoner in the mountains than in
the foothills. In Carpathian forests, it was recorded in
50% of 2×2 km plots. Its occupancy varies between
macroregions, increasing with the amount of spruce in
forest. The Red Crossbill was most frequently observed
in the altitude range of 1,200–1,300 mamsl. The spring
population size in the Polish Carpathians was estimated
at 21,520 (13,510–31,720) individuals; however, as the
peak of breeding activity is most likely in winter, this
estimate is not equal to the breeding population size.
The mean density was estimated at 2.9 (1.8–4.3) individuals per km2 of forest area, with the highest densities
in the Orava-Podhale Depression and the Western Beskids. The population trend is unknown. It is essential
to study the ecology and breeding biology of the species
to evaluate the size and long-term changes of the breeding population. In the Carpathians, the natural habitat
of the Red Crossbill is spruce forest of the upper montane zone and fir and spruce forest of the lower montane zone. By area, the largest habitat is monoculture
spruce forest planted in the habitat of lower montane
forest. The key threat to the population is the decrease
of spruce, which is mostly due to the transformation of
spruce monocultures. Conservation measures should
be concentrated on excluding part of the planted spruce
stand from conversion and passive protection of the upper montane forest.

7.31. Wallcreeper Tichodroma muraria
Włodzimierz Cichocki, Krzysztof Stępniewski
In the Polish Carpathians, the Wallcreeper currently
breeds only in the Tatras, which are its only breeding site
in Poland. Its numbers are estimated at a maximum of
3–5 breeding pairs. The population trend is not known
well. As a breeding species, the Wallcreeper has been
present in the Tatras for at least 150 years and its popula-

tion has likely been fluctuating; however, over the last
20–30 years a true population decline took place in the
Polish Tatras and the tiny Pieniny population has disappeared. The species occurs exclusively on rocky walls
with structured surface, covered by tufts of vegetation.
Most breeding areas are on limestone rocks, typically
oriented southwards, with a large number of crevices
that make potential nest sites. All the breeding areas of
the Wallcreeper are located in a national park and so
are protected against habitat deterioration. Due to the
very low population size and the nesting at the limit
of its range, it is possible that the species goes extinct
as a result of natural factors that cannot be prevented.
Conservation of the Wallcreeper should aim mainly at
identifying its distribution and monitoring its numbers
in the Tatras, as well as protecting the extant sites against
the pressure of climbers.

7.33. Bluethroat Luscinia svecica svecica
Tomasz Wilk
In Poland, the Bluethroat nests only in the Tatras and the
Giant Mountains, which makes this subspecies one of the
rarest breeding taxa in Poland. In the Polish Carpathians,
it breeds in the High Tatras and its breeding status has been
confirmed only in the Dolina Pięciu Stawów Polskich valley. Over the last two decades the Tatra population of the
Bluethroat has declined considerably. The species is associated with moderately dense dwarf mountain pine scrub,
located close to wetlands or high mountain waterbodies.
The main threats to the Bluethroat are high tourism pressure, climatic factors causing a long-term decline of the
breeding habitat and weather conditions that decrease the
breeding success. The key conservation measures for the
Bluethroat are to restrain trespass on the protected breeding
sites and to implement a monitoring scheme for the Tatra
population.

7.32. White-throated Dipper Cinclus cinclus
Michał Ciach
In Poland, the White-throated Dipper breeds in the
Carpathians and the Sudetes; single pairs also nest in
the north. In the Carpathians, the species was recorded
in 42% of 10×10 plots, and its current population is estimated at 1,850 (990–2,790) breeding pairs. The average
density of the Dipper in the Polish Carpathians is 2.9
(1.9–4.3) pairs/10 km of water course, and the regions
with the highest densities are the Tatras, the Orava-Podhale Depression, the Western Beskids and the Lesiste
Beskids. The species occurs in a broad range of altitudes,
from 265 to 1,660 mamsl, but it reaches higher densities in the mountains than in the foothills. The Dipper
prefers highly natural watercourses. It selects sections
with bridges and culverts, which are typically used as
nest places. The main threats to the Carpathian population are caused by habitat degradation and habitat loss
due to human activity. The key measures that should be
taken to preserve the Dipper in the Carpathians are: to
abstain from any activities that decrease the naturalness
of watercourses and disturb their hydrological regime;
to minimise disturbance to the birds during the breeding season; and to introduce protection zones around
watercourses, in which human activity that could negatively affect the state and quality of water habitats would
be limited. The current knowledge about the occurrence of the Dipper points to the key role that the Carpathians have played in the preservation of the national
population.

7.34. Red-breasted Flycatcher Ficedula parva
Tomasz Wilk
The Red-breasted Flycatcher is widespread in the Polish
part of the Carpathians, and it is particularly common in
the eastern part of the region, especially in the Lesiste Beskids and the Central Beskids. The current population size
has been estimated at 21,470 (15,140–28,600) pairs, which
makes the Polish Carpathian population one of the most
important breeding populations in Poland. The trend of
this species in the region is unknown but its range has
not changed significantly over the last 30 years. The Redbreasted Flycatcher inhabits extensive old-growth forest
stands, where it chooses moist and cool areas without
dense understory and with sufficient amount of dead trees
cavities. Across the region, the Red-breasted Flycatcher
is probably not threatened, however, local deterioration
of habitat conditions resulting from forest management
could pose an important threat. The key protective measures should focus mainly on ensuring a suitable structure
of the breeding habitat through the newly developed forest management plans, which will ensure that the area of
old-growth stands is not diminished and that dead trees
and trees with cavities are regularly retained in forests.

7.35. Collared Flycatcher Ficedula albicollis
Tomasz Wilk
The Collared Flycatcher is a very widespread species in
the Polish part of the Carpathians. The population size
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has been estimated at 62,620 pairs (51,120–74,280 pairs).
The species is the most numerous in the eastern part of
the region (the Lesiste Beskids and the Central Beskids)
as well as in the foothills belt. Its density clearly decreases
westwards. The mean density in forest, calculated using
the data collected in the Birds of the Carpathians project
was 8.5 pairs/km2 (7.0–10.1). The trend of population
size is unknown but probably at least stable. The key
habitat factors affecting the occurrence of the species are
– at the landscape level – presence of large deciduous forests, and – in forests – presence of beech. The Collared
Flycatcher occurs more commonly in places rich in dead
trees, which suggests that these habitats offer abundant
food resources. Threats are mainly related to local declines of the breeding habitat quality due to the adopted
forest management; however, these effects are probably
negligible at the region level. Conservation measures
should aim at preserving the existing forest habitats with
a structure suitable for the species, in particular through
relevant guidelines in newly created forest management
plans, as well as undertaking actions aiming at protection
of the species in private forests.

7.36. Rufous-tailed Rock-thrush
Monticola saxatilis
Rafał Bobrek
In the Polish Carpathians, the Rufous-tailed Rock Thrush
is an irregular and extremely scarce breeder, limited mainly to three regions the Pieniny, the – Western Bieszczady
and the Tatras. The Rock Thrush is a petrophilic taxon,
inhabiting open, dry and sunny grassland with a large
area of bare rock, especially of calcareous type. This habitat is usually provided by steep rocky slopes and southern
rock walls, in a broad range of altitude – from 500 to over
2,000 mamsl. At present, in the Polish Carpathians the
Rock Thrush is at the verge of extinction, as indicated by
the continuous decrease of the number of observations
in suitable nesting habitats over the last couple of decades.
The last case of probable nesting in the region was reported in 1987 in the Pieniny, and therefore today the population size is estimated at mere 0–1 breeding pairs. The observed decline is not well understood and it is not known
whether the key factors are natural or anthropogenic. It
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should be noted that the decline of the Rock Thrush in the
Polish Carpathians corresponds to the long-term trends of
several populations in Central Europe. Due to the scarce
data on the causes of the decline, proposed conservation
measures are limited to maintaining a favourable status of
breeding habitats (mainly through reduction of plant succession) in locations where breeding has been recorded;
protecting breeding individuals against disturbance; and
reducing bird hunting along migratory routes. Of fundamental importance is monitoring and documenting any
records of the Rock Thrush in the region.

7.37. Ring Ouzel Turdus torquatus
Michał Ciach
The Ring Ouzel breeds only in the Sudetes and the Carpathians. In the latter, it was recorded in 28% of 10×10
km plots. The species occurs exclusively in the mountains, most typically at the altitude of 1,000–1,300 mamsl. The current size of the Carpathian population was
estimated at 4,560 (3,070–6,460) breeding pairs, which
considerably exceeds earlier assessments. However, it is
likely overestimated and the true population size is closer
to the lower limit of the interval. The mean density of the
Ring Ouzel in the Polish Carpathians was 0.6 (0.4–0.9)
pairs/km2 of forest area and the highest densities were reported from the Lesiste Beskids, the Western Beskids and
the Tatras. The species breeds mainly in coniferous forest
in high montane areas. The habitat is characterised by low
canopy cover, lack of understorey and presence of open
areas. The main threats to the Carpathian population of
the Ring Ouzel are associated with habitat change caused
by human activity, such as decrease of area and quality
of spruce stand, abandonment of agriculture or degradation of open habitat. The key measures that should be
taken to conserve the Carpathian population of the Ring
Ouzel are: passive protection of some habitats; change of
forest management to create spruce stands with low canopy cover; abstaining from forest operations during the
breeding season; and promoting grazing and meadow
management in the mountains. The current knowledge
about the occurrence of the Ring Ouzel points to the key
role that the Carpathians have played in the preservation
of the national population.

Chapter 8. General description of the avifauna of the Polish Carpathians
and importance of the region for bird conservation
Tomasz Wilk

Species richness and status of birds in the Polish Carpathians
In the Polish Carpathians, the occurrence of 326 bird
species has been confirmed to date (see Appendix 1 for
their list and status), which makes 72% of all the species
(452) recorded so far in Poland (Komisja Faunistyczna
2016). Of these, 193 are breeding species, which include
170 regular breeders, 15 occasional breeders (fewer than
5 documented nesting cases; e.g. the Eurasian Dotterel,
the Ringed Plover, the Avocet, the Hen Harrier and the
Short-eared Owl) and 8 historical breeders, reported before 1985 (e.g. the Spotted Eagle, the Lesser Kestrel, the
Woodchat Shrike, the Alpine Chough and the Rufoustailed Rock-thrush). Another 4 species (the Booted Eagle, the Short-toed Eagle, the Greenish Warbler and the
Western Bonelli's Warbler) are possible breeders but their
breeding status has not been confirmed definitively. The
remaining species that have been recorded in the Polish
Carpathians are non-breeders, which regularly (34) or irregularly (41) migrate/winter in the region, or are vagrant
species (54), i.e. with fewer than 5 records (Appendix 1).

Temporal changes of avifauna
Shortage of data allows only a general evaluation of temporal changes of the Carpathian avifauna, restricted to
qualitative changes in species composition. In the second
half of the 20th century, 5 breeding species disappeared
from the Carpathians: the Red Kite, the Woodchat Shrike,
the Rufous-tailed Rock-thrush, the Redwing and, in recent decades, the Lesser Grey Shrike. This corresponds
to their country population trends (except for the Red
Kite) and reflects wider demographic changes of their
populations (Tomiałojć, Stawarczyk 2003; Chodkiewicz
et al. 2016). For some species, there have only been a few
breeding records in the Carpathians (e.g. the Eurasian
Dotterel, the Spotted Eagle, the Lesser Kestrel and probably also the Alpine Chough) and hence it is difficult to
assess their population trends although in recent years no
breeding has been recorded. A small group of bird species (the Goosander, the Crane, the Caspian Gull, the Little Tern, the Bee-eater, the Citrine Wagtail and the Bluethroat) have recently settled permanently in the Polish

Carpathians (Kajtoch et al. 2010; Karaska, Cichocki (in
press); Wilk et al. 2009; Wilk et al. 2015; Wilk, Mazgaj
2016). They are usually restricted to single sites, an exception being the Goosander, which has colonised most
part of the Polish Carpathians (Kajtoch et al. 2010).
Insufficient amount of data makes it practically impossible to thoroughly analyse quantitative temporal
changes of the Carpathian avifauna, as long-term data on
population size are available for a small group of species.
This is illustrated by the PK project data, since for 22 out
of the 37 (59%) key bird species the population trend was
identified as unknown (Chapter 7). For 6 key species (the
Goosander, the White Stork, the Black Stork, the Eurasian Pygmy-owl, the Ural Owl and the Peregrine Falcon),
an increase in numbers has been observed in recent decades (Table 8.1). A clear region-wide decrease in numbers was recorded in the case of 5 species: the Western
Capercaillie, the Black Grouse, the Lesser Spotted Eagle,
the Rufous-tailed Rock-thrush and the Wallcreeper. For
three species, the Hazel Grouse, the Golden Eagle and the
Redpoll, the population trend was identified as stable, and
for the alpine subspecies of the Bluethroat the trend was
fluctuating. Both the increasing and the decreasing species belong to different ecological groups. Lack of a clear
pattern in this respect is likely caused by the fact that data
on changes in numbers are available only for some species, which makes generalisation difficult and makes it
impossible to indicate taxonomic groups that are especially threatened. For a majority of the species, estimates
of population trends reflect wider demographic changes,
noticeable across the country and linked to expansion (e.g.
the Goosander and the Eurasian Pygmy-owl), decline in
a large part of the range (e.g. the Western Capercaillie,
the Black Grouse and the Rufous-tailed Rock-thrush) or,
possibly, restoration of a population following a period of
earlier decline (the Peregrine Falcon). In some cases, the
observed changes could point to improvement (the Ural
Owl) or deterioration (e.g. the Western Capercaillie) of local habitat conditions in the Carpathians; however, factors
underlying population changes of these species are poorly
understood. The scarcity of data on changes of population size of the key bird species in the Polish Carpathians
demonstrates an urgent need to implement a population
monitoring scheme, as also indicated in Chapter 9.
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Rare and threatened species
Among the current breeders and probable breeders in the
Polish Carpathians, there is 1 threatened species (the Turtle Dove) and 4 species that are nearly threatened globally (NT, the Pochard, the Lapwing, the Meadow Pipit and
the Redwing; IUCN 2016). For neither of them (perhaps
with the exception of the Meadow Pipit; Kuczyński, Chylarecki 2012) the Carpathians are an important breeding
site in Poland. Among the breeding species, there are also
9 species listed in the European Red List of Birds as threatened or nearly threatened (Appendix 1), however, their
population in the Carpathians is not an important part of
their Polish population, either (perhaps with the exception of the Meadow Pipit; Kuczyński, Chylarecki 2012).
The low percentage of European threatened bird species
in the Carpathian avifauna is consistent with the fact that
most threatened birds are found in water (especially marine), wetland and open habitats (BirdLife International
2015), which are relatively infrequent in the Carpathians.
Of the species breeding in the Polish Carpathians, in total
44 species listed in Annex I to the Birds Directive were
recorded, including 33 regular breeders (Appendix 1).
Also, 29 species threatened in Poland according to the
Polish Red Data Book of Animals (Głowaciński 2001)
were observed, including 18 regular breeders (Appendix
1). This means that about 17% of the species nesting in
the Carpathians are threatened in Poland, which is close
to the percentage of threatened species in Europe (13%,
after BirdLife International 2015). However, it should
be stressed that due to dynamic threat status changes of
several bird species in recent decades, the Polish list of
threatened species should certainly be modified (see e.g.
Chodkiewicz et al. 2016). Among the Poland’s threatened
species occurring in the Carpathians, especially worth
noting are 5 species with the highest threat status (CR
– critically endangered and EN – endangered): the Western Capercaillie, the Black Grouse, the Golden Eagle, the
Peregrine Falcon and the Wallcreeper. For most of them,
the Polish Carpathians are currently the most important
site in Poland (Table 8.1).
Among regular breeders with priority conservation
status, a majority are linked to forest habitats: 18 (55%)
are listed in Annex I to the Birds Directive and 9 (50%)
are listed in the Polish Red Data Book of Animals. This
highlights the key role of the Carpathian forests in conservation of the bird species that are rare and threatened
in Poland or in the EU. In the group of birds occurring
in the Polish Carpathians and listed in Annex I to the
Birds Directive, there were also a relatively high number
of birds of open habitats. They were represented by 7 spe-
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cies; for 3 of them (the Black Grouse, the Corncrake and
the White Stork) a major part of the Polish population is
found in the Carpathians. One should bear in mind, however, that open habitats are also a key element of breeding
habitats for a wide group of threatened forest birds (in
total at least 7 species listed in Annex I to the Birds Directive: raptors, owls and the Black Stork), which stresses
the significance of these habitats in the Carpathians. The
region is also the most important Polish site for high-alpine meadow bird species. These comprise 4 species listed in the Polish Red Data book of Animals (Głowaciński
1992): the Alpine Accentor, the Wallcreeper, the Redpoll
and the Bluethroat (as well as irregular breeders, the Rufous-tailed Rock-thrush and the Eurasian Dotterel). Two
high-alpine species, the Alpine Accentor and the Wallcreeper, have a range limited to one biome (the Eurasian
high-alpine biome), but their presence is one of the criteria of establishing an important bird area (IBA; Wilk et al.
2010). Hence, although the breeding bird community in
high-alpine areas is relatively poor, it is unique for its rare
and limited-range species. Consequently, the high-alpine
areas of the Polish Carpathians should be a priority in
terms of bird conservation.

Importance of the Carpathians in conservation
of the Polish avifauna
Although the Carpathians cover only 6.3% of the area of
Poland, due to their characteristic environmental conditions (Chapter 4), for a wide group of species they are the
most important region of occurrence. There is no data for
common species on the percentage of their Carpathian
population in the overall Polish population and calculations shown below concern only the key species. For 24
key species, the Carpathian population is an important
(>25%) part of the Polish population (Table 8.1), and for
6 key species, the Polish Carpathians host the complete
(the Wallcreeper) or nearly complete (>85%; the Golden
Eagle, the Ural Owl, the Ring Ouzel, the Alpine Accentor and the Water Pipit) Polish breeding population.
Among the 24 species, there are 15 species listed in Annex I to the Birds Directive and 12 species listed in the
Polish Red Data Book of Animals. This indicates that for
a wide group of rare and threatened species, the Polish
Carpathians are a key region ensuring their long-term
existence in Poland.
Of the species with a high (>25%) percentage of the
Polish population found in the Carpathians, more than a
half, i.e. 13 (54%) are forest species (Table 8.1). Also, the
percentage of high-alpine birds is high (6 species); dwell-

ers of other habitats, i.e. species linked to water habitats
and open habitats are marginal (3 and 2 species, respectively). Nevertheless, it should be emphasized again that
for several forest species, water and open habitats form a
vital part of their breeding areas.
The high importance of the Carpathians for bird protection is also confirmed by the analysis demonstrating
that the mean number of species qualifying a site as an
Important Bird Area (IBA; Wilk et al. 2010) is notably
lower in the Carpathian IBAs as compared to forest IBAs
found in lowlands (Fig. 8.1).
The results of predictive distribution models for the
forest birds listed in Annex I to the Birds Directive suggest that especially crucial for rare and threatened bird
species are forests in the eastern part of the region (Fig.
6.1.2). This analysis also shows that sites which to date
have not been protected as Special Protection Areas
(SPAs) (the Silesian Beskids, the Little Beskids and the
Island Beskids) have highly valuable their bird communities and incorporating them into the Polish Natura 2000
SPA network is justified. It is also extremely important
to protect to the Przemyśl Piedmont as a national park,
as in that area the richness of species listed in Annex I
to the Birds Directive is especially high (Fig. 6.1.2). In
the western part of the Carpathians, the mean richness
of species listed in Annex I to the Birds Directive is lower
(Fig. 6.1.2). However, one must remember that this part
of the region is occupied by important populations of
the rarest or the most threatened species in the region,

such as the Western Capercaillie, the Black Grouse and
a group of valuable boreal species: the Boreal Owl, the
Eurasian Pygmy-owl, the Three-toed Woodpecker and
the Ring Ouzel, which are far rarer in the eastern part.
Also high-mountain areas are characterised by relatively
low richness of species listed in Annex I to the Birds Directive, which is caused by a decrease of species number
with increasing altitude (Fig. 6.1.5). However, as pointed
earlier, the poor community of high-alpine birds includes
the rarest species and it is the most distinctive feature of
the Carpathian avifauna. To summarise, analysis of the
importance of the Polish Carpathian subregions for birds
should take into account both the high richness of the
threatened species in the eastern part of the region, as
well as the uniqueness and rarity of the species in the
western and the high-mountain area.
The work by Kuczyński and Chylarecki (2012) shows
that the Polish Carpathians are an important area of occurrence also for a number of common species, such as
the Mistle Thrush, the Dunnock, the Bullfinch, the Marsh
Tit, the Crested Tit, the Firecrest, the Goldcrest and possibly the globally threatened Meadow Pipit. In addition,
these authors emphasize that the density of all the forest
birds that are decreasing in Poland is markedly higher in
the Carpathians than in the rest of the country. Therefore,
for these species (such as the Garden Warbler, the Grey
Wagtail, the Marsh Tit, the Willow Tit, the Bullfinch, the
Chaffinch and the Goldcrest) the Carpathians are a key
area of occurrence across Poland.
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Chapter 9. Analysis of threats and conservation recommendations
For the species described in this book to survive in the
Polish Carpathians, we must understand factors that
threaten them and adopt appropriate conservation measures. Planning and implementation of these measures
should span the whole region and rely on an analysis
of whole bird communities linked by habitat or whole
groups of threat factors. This facilitates introduction of
systemic solutions, which apply conservation measures
more effectively. This is the goal of this chapter. Based
on literature data and information the species sections
(Chapter 7), it outlines the key threats and conservation
actions that must be taken given the characteristics of
the main bird habitat types in the Carpathians – forests,
rivers and riparian habitats, open landscape and alpine
areas.
The relatively small group of the key species of the
Polish Carpathians is characterised by diverse breeding
biology features or habitat requirements. In addition,
many of them are habitat specialists and function as indicator species. Consequently, developing guidelines for
conservation recommendations based on their needs
takes into account also needs of several other plant and
animal species, as well as plant communities. Therefore,
we hope that the proposed conservation measures will
encourage broad initiatives dedicated to preservation of
the whole Carpathian nature. At the same time, however,
one must remember that the synthesis presented here
does not span the full spectrum of threats present in the
region and their corresponding necessary conservation
measures. Many threats are species- or area-specific,
some threat factors interact and some threats might affect
birds away from their breeding sites – on migration or at
wintering sites. The process of rational species conservation is extremely complex (e.g. Sanderson 2006; Tear et
al. 2005). At the level of a protected area or a taxon, implementing conservation measures must always be preceded by a relevant analysis to adjust them to local conditions. However, some general systemic solutions can and
should be introduced now, before it is too late to preserve
some habitats and species. Information provided in this
chapter will certainly be helpful while planning these actions; however, it should rather be treated as a road map
and not as a list of specific solutions.
It must also be pointed out that research and monitoring schemes verifying the effectiveness of the actions
taken must be important components of an analysis of
threats and implementation of conservation measures. It
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is only thanks to them that we will know where we are in
the conservation of a species and whether the measures
adopted are sound. We emphasize this several times in
this chapter, indicating that properly designed research
and monitoring should be inherent part of species conservation.

9.1 Forest habitats
Tomasz Wilk

Threats
Most key, i.e. the rarest or the most threatened species
of birds in the Polish Carpathians are associated with
forests. Their condition is therefore especially important
for protecting the region’s avifauna. Carpathian forests
stand out from most Polish lowland forests. Due to the
historical and geographical background of the region,
including lower accessibility, which hampered introduction of more intensified management, they are some of
the most valuable forests in Poland. This is reflected by
e.g. their superior parameters, compared to the national
indices, such as the mean stand age or volume of deadwood (Marszałek 2011; BULiGL 2015). This translates
into their high natural value (e.g. Stachura-Skierczyńska
2007; Kuczyński, Chylarecki 2012), which is also indirectly supported by the exceptionally high number of
protected areas in the region, especially national parks.
Nevertheless, Carpathian forests are affected by several
factors that might compromise their natural value, for
instance by diminishing their importance as a breeding
site for rare and threatened bird species. These factors
are mainly related to forest management, implemented
both in state- and privately-owned forests, the area of
the latter being large in this part of Poland (BULiGL
2015). Below, we point some of the key forest condition
metrics, which have the strongest impact on bird populations.
1. Forest age structure and presence of old trees.
2. Dead and dying trees.
3. Forest species structure, including dynamic changes
in spruce stands.
4. Forest fragmentation.
5. Human pressure, disturbance and decreasing the size
of inaccessible areas.

Conservation recommendations
Forest management changed considerably at the turn
of the century. Today, it embraces nature conservation
to a larger extent and supports preservation of natural
resources at several tiers (e.g. Szwagrzyk 2007). Some
features of forest habitats, such as their area and mean
age or volume of stand, have improved (Zajączkowski
2015). Common forest birds have shown stable or increasing population trends (Gregory et al. 2007; Chodkiewicz et al. 2016) and Carpathian forests play a special
role in their protection, being one of their most important breeding sites in Poland (Kuczyński, Chylarecki
2012). However, for more specialised species, which are
much more vulnerable to habitat change, we typically do
not have data to assess population trends on the scale
of the region. The scarce available data for wider spatial units point to a much worse status of these species
compared to common species (e.g. Gregory et al. 2007).
This means that if the full species diversity spectrum of
Carpathian forests is to be preserved along with their
rarest or the most specialised inhabitants, we must take
certain conservation actions. As aptly noted, despite a
more sustainable forestry, ‘rational management promotes but does not substitute for nature conservation’
(Szwagrzyk 2007).
Making decisions on conservation of Carpathian
forests is not simple considering their multifaceted functions. Planning and implementation of conservation recommendations must take into account that a major part
of Carpathian forests is used commercially, and a large
part is in private hands or used for tourism. To date, no
thorough evaluation of the need to protect Carpathian
forests has been performed, especially in the context of
birds (but see: Wilk et al. 2014). Bird habitat specialists
form a very useful group in this respect. Many of them
are indicator species, whose presence provides information about naturalness of a habitat or species diversity of
other animal groups, including birds. This has also been
shown in the Polish Carpathians (e.g. Kajtoch, Figarski
2014). In addition, some of the species analysed in the
PK project survey are keystone species, whose existence
directly benefits other organisms. A classic example is
woodpeckers, the presence of which is necessary for the
existence of the broad group of secondary cavity nesters
(e.g. Angelstam, Mikusiński 1994). Consequently, the solutions put forward below will not only serve a narrow
group of birds to which they are tailored, but also broadly
support preservation of important components of the
Carpathian nature, although they cannot always replace
measures dedicated specifically to other groups.

The main groups of actions that must be adopted on
the scale of the whole Polish Carpathians to protect birds
more effectively can be formulated as follows:
I. establishing areas with different conservation ranks;
II. identifying and implementing a framework of actions in commercial forests;
III. ensuring suitable area and continuity of forest habitats;
IV. implementing constant monitoring of forest resources in the Carpathians and conducting scientific research.

I. Establishing areas with different conservation ranks
At present in Poland a multi-functional model of forest
management is used. This approach assumes that an average forest should serve a range of functions, related e.g. to
economy, society or conservation. In practice, however, it
is not possible that a section of a forest fulfils equally well
such functions as production and protection (e.g. Stachura-Skierczyńska, Walsh 2010; Brunet et al. 2010; Bollmann, Braunisch 2013). Hence, forest multi-functionality
should rather be considered on a wider spatial scale. As
repeatedly demonstrated, commercial forests are typically
characterised by a lower number of tree microhabitats,
dead trees or veteran trees (e.g. Winter et al. 2005; Winter,
Möller 2008). There is a wide group of specialists, which
require just these specific ecosystem elements. Therefore,
to effectively protect the whole spectrum of forest species,
including the most demanding habitat specialists, a certain pool of stands must be excluded from commercial
management. Their area and location should be adjusted
to the conditions and conservation objectives of an area.
To determine them precisely on a scientific basis is not
easy, due to shortage of data and diverse requirements of
protected habitats or species. Available studies indicate
that for many groups of plant and animal habitat specialists, the threshold amount of suitable habitat below which
their probability of extinction rises significantly, is about
10–30% of the total habitat area (Andren 1994; Hanski,
Walsh 2004; Carlsson 2000). We should therefore assume
that at least 10% of Carpathian forests must be left without
management. A functional unit to implement this measure
should be a forest division, in which areas excluded from
management should be designated. In some Carpathian
forest divisions, this recommendation is already fulfilled;
in others, the network of stands excluded from commercial use would require only small additions to improve the
representativeness of ecosystems; however, in some forest
divisions this network calls for an extension (Pawlaczyk P.
– unpubl. data.; PK project data for selected Carpathian
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divisions). The threshold value should be treated as a general guideline (see e.g. van der Hoek et al. 2015), modified according to local conditions and reviewed if scientific progress is made. The framework of stands excluded
from production could be formed by the protected areas
that are already in place, reference forests/representative
stands/xylophagous insect sites and areas where forest
management is not imposed due to their inaccessibility
(e.g. steep stream valleys). The Carpathian national parks
play an exceptional role here, as they protect large areas of
forests that are not subject to management activities, including when natural disturbances occur. Areas excluded
from production should cover all the main forest habitats
in a given location and ensure functional coherence and
integrity of forest patches (Pawlaczyk 2014). These areas
must be established on various spatial scales – from large
sites, in which natural processes can take place on a broad
scale (e.g. in national parks), through core sites on the
scale of a forest division (e.g. nature reserves or larger fragments excluded from production), to small sites with single stands, including both representative examples of the
best-developed ecosystems and places affected by disturbances, such as windthrows, spruce bark beetle outbreaks,
etc. (Pawlaczyk 2014). Authors also point to the need of
setting buffer zones around the excluded areas (Hanski,
Walsh 2004; Stachura-Skierczyńska, Walsh 2010). Their
main function is to limit the impact of forest management
on excluded areas and ensure their continuity (Fig. 9.1).
In buffer zones, forest management is possible but activities that exert a strong impact on the ecosystem should be
avoided, e.g. construction of new roads, usage of heavy
equipment, works during the breeding season, etc. Typically, it is assumed that buffer zones should cover at least
10% of forest area. On the remaining part, rational forest
management can be implemented, incorporating the recommendations in point II.

II. Identifying and implementing a framework of
actions in commercial forests
Areas excluded from production will typically form a
small fraction of the total forest area and hence it is important that in the remaining part of the forest a management model supporting protection of its natural resources is followed. The forest habitat properties that are
the most essential for bird protection include the amount
of stands in older age classes, the number of veteran trees,
the number of dead and dying trees, availability of admixture species and natural diversity of forest structure. The
most suitable way to implement this recommendation is
to consistently incorporate such provisions in newly cre-
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ated forest management plans that will ensure suitable
rates of the key habitat properties for future decades, as
well as a region-wide scheme of their monitoring. The
most important components of environmentally friendly
forest management include:
– The principle of remaining fragments of each utilised stand (typically about 5%) for the next generation, ultimately for natural death and decaying of the
retained trees, and leaving residual trees. This will
ensure that in the future a pool of truly old trees,
which are central for the biocoenosis, is present in
the stands.
– During any cutting, consistent retaining of ‘biocoenosis’ trees, i.e. those that are especially large, much
older than the mean stand age, broken, overgrown
with fungi, with cavities or dead.
– Consistent concern for the volume of deadwood,
meaning especially minimising removal of dying
trees, broken trees, windthrows, etc. (they should remain on the ground except in special cases when they
pose a threat for safety or integrity of the stand).
– Continuing actions that support the structural diversity of forest habitats – promoting polycyclic harvesting with a long regeneration period, old rotation
ages, introduction of admixture species and natural
stand regeneration.

III. Ensuring suitable area and continuity of forest habitats
As pointed in Chapter 9.1.1, there is lack of data showing that insufficient area of forest habitats is an important factor limiting the occurrence of key bird species in
the Polish Carpathians. The current area of forests can
therefore be considered as sufficient for maintaining
their populations and actions targeted at increasing forest cover in the region are not necessary; at times, they
could even be harmful for birds of open habitats, which
are generally believed to be more threatened than forest
species (e.g. Chodkiewicz et al. 2016). However, the actions listed in points I and II are crucial, as they aim at
improving or maintaining the quality of forest habitats.
Measures aimed at extending forest cover should concern special cases, such as improving the continuity of
migration corridors, for example in river valleys, which
will not only support conservation of birds but, more importantly, of large mammals, as well as amphibians and
invertebrates. The only forest bird habitat in the Polish
Carpathians that has been significantly diminishing in
quality and area is spruce forest, especially the planted
stands in the lower montane forest zone. It is vital that ac-

tions are taken to assess and minimise the impact of this
change on bird populations. Long-term solutions should
be preceded by an analysis of the effect of spruce forest
area decrease on bird populations across the region and
implementation of relevant actions that will minimise
this effect. Actions that could already be implemented
today include: (1) non-intervention management of all
the spruce forests in the upper montane forest zone; (2)
widespread practice of retaining spruce as a dominant or
admixture species in other forest types; (3) extending in
time and, in justified cases, abstaining from conversion
of dying lower montane forest zone stands.

–

–
–

–

IV. Implementing constant monitoring of forest resources in the Carpathians
An indicator of sustainable forest management should be
the condition of habitats and populations of forest species.
This is why it is vital to hold a constant scheme of monitoring of selected components of forest ecosystems. The
gap in monitoring data is partly filled by the State Environmental Monitoring Scheme, implemented by the Chief
Inspectorate of Environmental Protection. However, this
scheme leaves out many bird species, while for others, due
to limited survey works in the Carpathians, the collected
data is not informative. Due to their distinctive features
and a high natural value, Carpathian forests should be assigned an individual monitoring plan, or the number of
survey plots should be considerably increased.
Proposing conservation measures requires also a wide
knowledge about the ecology and habitat requirements of
a species, as well as detailed data about the effect of forest
management on bird populations. The amount of these
data is constantly growing, however, as shown above, and
repeatedly in Chapter 7, it is still far from being sufficient.
Hence, it is important that research on the indicated topics is increased in future years. Along with monitoring
data, this research might allow assessment of the effectiveness of adopted conservation measures, and of the effect of forest management on species and habitats.

9.2 Open habitats
Aleksandra Pępkowska-Król

Threats
The major contemporary changes in the agricultural
landscape of the Polish Carpathians that negatively affect
the key breeding bird species include:

–

Extensive abandonment of agricultural land and ensuing plant succession in open areas towards shrubs,
trees and ultimately forests, locally also leading to
expansion of invasive alien species. The underlying
reason is mainly high fragmentation of agricultural
land ownership (Fig. 9.2.), resulting in low profitability of farming.
Planned afforestation of farmland.
Local intensification of grassland use for the purpose
of livestock farming, manifested by a simplified species
composition and structure of meadows and pastures.
Habitat structure simplification through elimination
of marginal habitats (groups of trees and bushes,
water pools), associated with implementation of the
agri-environmental measure or abandonment of
meadow and pasture use.
Destruction and fragmentation of open habitats,
mainly due to construction of new buildings and
wind power stations.

Conservation recommendations
The key measures aimed at protecting features of farmland in the Polish Carpathians include:
I. Changing the design of agri-environmental payments;
II. Education of farmers;
III. Development and promotion of incentives promoting farming that are alternative to the agri-environmental measure;
IV. Rational spatial planning.

I. Agricultural payments
In Poland, an important tool in the conservation of seminatural meadow and pasture communities is the agri-environmental and climate plan. At present, selection of a
specific option of the plan relies on its profitability and appears to insufficiently rely on true conservation needs. This
might lead to ineffective resource spending and negative
effects on biodiversity in extensive areas, resulting from
uniform management of meadows and pastures. It also appears that the available options of the plan do not address
all of the vital issues related to conservation of ecosystems
dependent on farming in montane areas. An important
modification would be to introduce an option of the agrienvironmental and climate scheme dedicated to mountain
areas, such as ‘Preserving agricultural landscape and its
associated natural habitats of piedmonts and mountains’.
Its objective would be to preserve the mosaic of farmland
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habitats, suitable for a diverse group of important bird species dependent on farmland that breed in montane areas.
Assumptions of this option should prevent uniform grassland use on large areas; also, the issue of marginal habitat
elimination could be addressed. Principles of awarding
payment should be formulated so as to ensure that selection of a package by a farmer is determined mainly by the
final natural or landscape value of land, considered in the
context of whole region protection, and not only by the
amount of subsidy granted, as it is the case now.
Another problem related to agri-environmental payments is their too low implementation in the region, especially in the Silesian and the Lesser Poland Province
(Fig. 9.3.). This stems mainly from high land fragmentation. This issue could be solved by introducing variable
payment rates, depending on the level of land ownership
fragmentation, and allowing joint application for payments by groups of farmers or land owners. Also, elimination of unprofitable farmland structure should be supported through promotion of land lease and lending.

II. Education of farmers
Education of farmers should include the role that farming plays in the conservation of natural resources. It is essential that the agri-environmental measure is constantly
promoted and doubts about application for payments are
resolved. An important component is increasing knowledge of eco-friendly farming methods among active
farmers, who directly affect land use. For instance, raising awareness about responsible use of mineral fertilisers
and pesticides, or the problem of alien species expansion. Of various eco-friendly methods, the most desired
is ecological farming, which excludes pesticide use. The
agri-environmental measure is also helpful here, offering
payments for farmers producing ecological food.

III. Incentives promoting farming that are alternative
to the agri-environmental measure
Farming profitability can be enhanced through promotion of direct sale from individual farms. In the Polish
Carpathians, this concerns traditional products, such as
cheese, lamb, juice or honey, which are tightly linked to
sustainable farming and well-preserved natural environment. The fundamental limitation to direct sale appears
to be legal barriers. Regulations need to be considerably
simplified and solutions (e.g. those regarding taxes) favouring small farms should be introduced.
Abandonment of meadow use stems mainly from
lack of demand for fodder. To some extent, this is also
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a limiting factor for implementation of environmental
options of the agri-environmental plan, which strictly
require that cut biomass is removed from farmed meadows and pastures. Stimulating local initiatives related to
processing biomass into biofuel (production of pellet and
briquette) could be a good idea to enhance sustainable
development in the Polish Carpathians.

IV. Rational spatial planning – preventing fragmentation and habitat destruction
Local spatial management plans cover nearly 50% of
the Polish Carpathians. In the communes of the Lesser
Poland and the Silesian Province, they cover about 80%
of land while in the Podkarpackie Province they include
only 12% of land. Despite this high, as for Poland, degree
of spatial planning implementation (Fig. 9.4), it is hard to
speak of rational spatial planning in the region. The situation in the areas included in spatial planning does not differ significantly from those without spatial management
plans. Therefore, the issue of landscape protection is very
complex and requires extensive changes in legislation and
awareness of local authorities and society. It is important
that in the Carpathians planning documents take into account that the chief purpose of landscape conservation
must be: preserving the characteristic mosaic of forest
and open habitats; strict protection of the best-preserved
valuable natural habitats against changes in land use; and
care about their continuity through protection and restoration of wildlife corridors (which are to a large extent
composed by fields and meadows). To adopt these recommendations, it is necessary that high-quality surveys
of landscape and natural resources are accessible. Entities
important for shaping spatial management in the Carpathians are local communities and self-governments. It
is crucial that they are educated about the significance
of landscape (both for preserving natural resources and
for well-being), which in future might pay back with a
change in attitudes that today are at odds with the needs
of landscape and nature protection in the Carpathians.

9.3 Rivers and streams
Rafał Bobrek

Threats
The key breeding habitat for wetland birds in the Carpathians are rivers and streams. These habitats are affected by a range of peculiar threats. Therefore, it is important to carry out actions that will safeguard them from

destruction and, in the long term, ensure suitable conditions for avifauna.
1. Watercourse regulation and maintenance works;
2. Degradation of riparian plant communities;
3. Construction of damming structures and reservoirs
on rivers;
4. Gravel extraction from river beds and their surroundings;
5. Pollution of watercourses;
6. Disturbance of nesting birds.

Conservation recommendations
The main recommendations promoting conservation of
avian richness in mountain rivers and streams are as follows:

I. Limiting further construction of hydraulic structures
on mountain watercourses and creating floodplains
One of the most important recommendations is restricting further transformation of beds. This should be minimised, i.e. limited to maintenance of dikes where it is
necessary (e.g. built-up areas situated close to a river, or
road, bridge and railway embankment infrastructure).
In other cases, dikes should be replaced by a strategy of
building away from the river and protecting floodplain
boundaries, thus enabling bed migration and formation
of flooded areas, which provide the most effective flood
protection (Bojarski et al. 2005; RZGW 2014). River sections crossing fallow land or forests should not be transformed at all, since it is not economically sound and
causes considerable environmental damage. It is crucial
that forest cutting in mountain river valleys is ceased
and special protection is provided for riparian plant associations at various succession stages, from pioneer gravel
bank communities to riparian forest. As part of restoration actions or repair of regulation damage, spontaneous
regeneration of riparian vegetation should be promoted,
or plant species matching the habitat and local communities should be introduced.
Due to high environmental and economic costs,
construction of large dam lakes should be completely
abandoned in the Polish Carpathians. Also, construction
of small hydroelectric plants should be limited and a reliable system of its environmental cost assessment should
be adopted. For flood protection, it is justified to construct detention basins, i.e. basins not filled with water at
regular water levels and hence having a large reserve in
the case of a high river flow (Wawręty, Żelaziński 2007).

II. Management of damming level in dam lakes and
small hydroelectric plants that benefits the ecosystem
In the case of existing dam lakes and small hydro plants,
control of damming and water flow downstream of dam
should consider environmental needs, including protection of birds nesting along the river. Therefore, the practice of holding water during low river flow and its sudden release to produce electric power should be deemed
unacceptable. Between the beginning of May until midJuly, no large-scale water release should be performed, in
order not to destroy nests with eggs and cause drowning
of chicks in this key period. Any planned water release
should be extended in time, to cause the smallest possible water level increase in the river. Furthermore, in the
breeding period an increased flood capacity should be
maintained in reservoirs, even at the cost of their energy
and recreation function.

III. Abandonment of gravel extraction from river beds
The present extent of gravel extraction from the beds of
Carpathian watercourses should be discontinued. It is
essential that illegal excavation is limited through better
surveillance by river management units. It is also very
important to change the society's conviction about low
harmfulness of stealing ‘nobody's’ gravel and eliminate
the widespread acceptance of this activity. Also legal
gravel extraction, performed as part of the so-called
common or special use of waters, should be gradually
limited. In addition, placing gravel pits in river beds
and areas of high natural value on floodplains should be
abandoned. For construction purposes, material from
quarries should be preferred and gravel from river banks
should be used only if it cannot be replaced by other resource. The number of legal gravel extraction sites should
be decreased, their location and size should always be
subject to environmental impact assessment, and their
effect on the river ecosystem should be constantly monitored (see e.g. Rozporządzenie 2014). They cannot be created in places where valuable natural habitats are present
(e.g. riparian forests or oxbow lakes). Closed excavation
pits should be reclaimed towards creation of waterbodies
for nature conservation purposes.

IV. Protection and restoration of riparian forests and
other riparian plant communities
It is necessary that removal of the existing riparian forests is stopped and the initial growth stages of riparian tree groups are allowed to regenerate. It is of central

Ptaki polskich Karpat / The birds of the Polish Carpathians 509

importance that the approach of water managers to
tree and bush groups in valleys is changed so as they are
not perceived only as a threat during high water flow. Any
tree cutting in river valleys, especially that affecting native species of trees and bushes must be analysed in detail
to evaluate whether it is substantiated and what impact it
has on ecosystems. At the same time, plans of large-scale
cutting on long sections of valleys (RZGW 2016) should
be deemed as highly environmentally harmful and completely unacceptable. It is necessary that a control system
of wood logging for fuel is introduced and that removal
of trees from riparian forests is forbidden during river
regulation and maintenance works. Finally, permissions
for extraction of mineral deposits in riparian forest sites
should not be issued.
A solution to allow regeneration of riparian forests
situated downstream of dam lakes could be implementation of periodic (e.g. every 2–3 years) major water releases, flooding the floodplain but not causing risks to
buildings and roads. This would also allow restoration
of oxbow lakes. Water release could only be performed
outside of the bird breeding season. In other river valleys,
riparian forests could regenerate through moving floodcontrol infrastructure away from the bed (see recommendation I). In very narrow beds downstream of dams,
supplementing gravel deposits should also be considered
(i.e. gravel augmentation; Gravel Augmentation Panel
2005; McManamay et al. 2010). Locally, where conditions
allow restoration of riparian forest, planting of native tree
species characteristic for Carpathian river valleys could
be performed.

V. Constant improvement of water quality in rivers
In the Polish part of the Carpathians, sewerage and sewage treatment systems must be constantly developed, to
strictly limit release of untreated municipal sewage into
watercourses. Creating sewerage networks should be performed at a distance from natural watercourses, to avoid
the necessity of their regulation or maintenance. What is
more, sewage treatment plants should be located above
the level of flood water and, in case of failure, they must
have emergency solutions to prevent leakage of untreated sewage to the river. Locally, relevant legal regulations
should solve the problem with collection of bulky waste,
electronic equipment and other noxious waste, to reduce
their accumulation in river beds. Also, a broad educational campaign should be held to inform about environmental consequences of waste dumping in river beds.
It is important that an effective system of detection and
punishment of waste offenders is implemented.
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VI. Non-intervention management of the most valuable sections of Carpathian watercourses
It is justified to recommend establishing sites at Polish
Carpathian rivers that are especially important for the
birds associated with highly preserved river habitats.
About a few kilometre long, these river sections and their
surrounding plant associations (especially riparian forests) should be protected as nature reserves or ecological
sites, and safeguarded from transformation and human
pressure. They should be excluded from management,
construction or hydraulic engineering works; recreation
and angling should be controlled to avoid excessive disturbance, especially from the beginning of May to midJuly, when birds breed.

9.4. Alpine habitats
Rafał Bobrek
Alpine habitats in the Polish Carpathians are restricted
in size. In the highest parts of the Tatras, the Bieszczady,
the Babia Góra and the Pilsko, they jointly cover only
100 km2. Their bird communities are unique although
poor in species (Głowaciński 2006). Many of these species have a high threat status in Poland (Głowaciński
2001) and across the Carpathians (Ruzicka 2003). The
Carpathian alpine birds are considered to be more vulnerable to extinction than species of most other habitats
(Głowaciński 2006). The distinctive, very spatially limited and threatened alpine avifauna of the Carpathians
therefore deserves special attention and concern.

Threats
The main threats to the alpine birds of the Polish Carpathians include:
– climate change and vegetation succession;
– tourist traffic and its associated infrastructure;
– spatial isolation and low size of (sub)populations.

Conservation recommendations
In the Polish Carpathians, alpine habitats are almost
fully protected (as a national park or nature reserve)
with site protection instruments. However, it would be
desirable that conservation measures specific to alpine
birds are implemented. In the Polish Carpathians, these
include:

I. Research on impact of climate change and vegetation succession on alpine avifauna and development
of prevention and protection measures
Solving the problem of climate change effects goes far
beyond the area of the Polish Carpathians as it requires
global actions. In the Carpathians, presently the most
urgent is scientific understanding of the rate and range
of ongoing changes, based on vegetation change and response of whole alpine ecosystems and individual species, including alpine birds. It is extremely important that
joint data collection and constant analysis are carried out,
which would enable tracking the rate of these large-scale
transformations. Therefore, in high-mountain national
parks (TPN, BgPN and BdPN), as well as in the Pilsko
reserve, a targeted programme should be held of constant
monitoring of the area and species composition of selected plant associations, as well as the range and numbers
of indicator animal species and other organisms. Importantly, this programme should be coordinated across all
the locations. Also the alpine avifauna should be under
constant monitoring. Population size trends, distribution and composition of communities, as well as selected
breeding parameters should be recorded. It is necessary
that monitoring methods, analysis and presentation of
results are uniform. For this reason, and with regard to
the restricted range, high sensitivity to climate change
and the special environmental role of alpine habitats,
monitoring alpine birds of the Carpathians should ideally become part of the national environmental monitoring scheme.
In case unfavourable processes induced by climate change are observed, it should first be evaluated
whether it is justified and feasible to control them with
the available tools and measures. Should massive succession changes be detected, at least in a part of a non-intervention protected area, implementation of protection
measures should be considered to halt vegetation change
and keep alpine open ecosystems in a desired state.

II. Limiting tourism pressure on birds of alpine habitats
There is an urgent need to explore the effect of intense
tourism pressure on the environment in the highest
parts of the Polish Carpathians, especially with regard
to the birds of alpine habitats. This should include effects of tourism on behaviour, movements, reproductive
success and survival, and consequently on the distribution and population size of individual species; as well
as the diversity and dynamics of the whole bird com-

munity of alpine habitats, including the scale and effects
of synanthropy.
Prior to this research, in all alpine areas general
solutions should be consistently introduced to limit intense pressure of tourism, climbers and skiers on the
ecosystem. Depending on local conditions, the following
should be considered: introduction of daily entry limits;
zonation of allowed number of tourists; in terms of acceptable tourism forms: spatial and temporal limitation
of access to especially valuable or sensitive areas, channelling tourist traffic to trails and maintenance of trail
infrastructure in proper technical condition; or education and surveillance of visitors by national park services
(see e.g. Pasierbek et al. 2006; Winnicki, Zemanek 2009;
Ciapała et al. 2010). Of fundamental importance is education of tourists, who are frequently unaware that they
contribute to a higher pressure on the natural features
of the visited area (Klein et al. 1995). Should the need
arise to apply a protection measure (e.g. in relation to a
specific species or area), it should be designed and implemented. It is crucial that tourist infrastructure is not
expanded in alpine habitats in a way that might lead to
degradation or considerable decrease of habitats of alpine
species; significantly enhanced tourist traffic; or increasing the synanthropy of local bird species.

III. Assessment of genetic variation and genetic isolation of populations, and how these factors limit alpine birds
There is an urgent need to explore the genetic diversity
and gene flow in populations of the Black Grouse, the
Redpoll Acanthis flammea, the Alpine Accentor, the
Bluethroat Luscinia svecica svecica, the Wallcreeper and
the Water Pipit inhabiting four alpine areas: the Babia
Góra, the Pilsko, the Bieszczady and the Tatras. It is also
important to determine whether they form metapopulations. Next, it should be evaluated whether the observed
within-population variation, level of isolation and local
numbers threaten the condition and persistence of the
populations, and, if necessary, what feasible conservation
measures must be adopted.
Implementing these measures will ensure a better
protection of not only the alpine avifauna but also other
components of high-mountain biocoenoses, for which
these bird species could provide umbrella protection.
However, this does not exclude the need to apply, in some
cases, methods specific to selected components of alpine
ecosystems.
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9.5 Natural factors
Tomasz Wilk

Threats
Population size is affected by a number of factors, including natural ones (not directly related to human impact).
Factors that are the most frequently listed as threats to
the key bird species of the Polish Carpathians (Chapter
7) include predation and weather conditions. It should
be noted that whether they are perceived as threats is disputable. These factors are part of natural processes and, in
undisturbed ecosystems, typically will not lead a population to extinction but affecting its numbers. On the other
hand, there is extensive evidence of direct human impact
on the strength of these effects on avian populations. For
example, a population whose numbers have been significantly reduced by human activity, might be much more
vulnerable to extinction due to natural events (see below). It was also shown that habitat fragmentation might
cause an increase in predation pressure (Chalfoun et al.
2000) or spread of alien species in an ecosystem (With
2002). Also, the effects of naturally occurring extreme
weather events are currently difficult to separate from the
impact of climate change, which enhances frequency of
these events (Jentsch, Beierkuhnlein 2008). To summarise, the natural factors mentioned below should not, in
principle, be treated as threats for bird populations and
there is no need to take steps aiming at their elimination.
Exceptions are those cases where they interact with anthropogenic factors.

Conservation recommendations
As already indicated, factors such as predation pressure
or weather conditions should generally be treated as elements of ecosystem functioning that shape the numbers
of a species, and not as threats. Therefore, in a majority of
cases it is not necessary to take actions targeted directly at
these factors. However, in the case of a high frequency of
natural events and their interaction with anthropogenic
factors, it is important to take measures in two areas: (i)
strengthening the resilience of ecosystems and supporting the stability of their populations; (ii) active management of very small and/or isolated populations.

Supporting ecosystem stability
As pointed above, a negative and long-term effect of
natural factors on populations typically occurs when an
ecosystem's stability is disturbed by human actions. Dis-
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turbed ecosystems (e.g. due to fragmentation, disturbed
species and age structure or lower species diversity)
might be more vulnerable to e.g. invasion of alien species, unnaturally high predation pressure, climate change
or insect outbreaks (Chapter 9.5.1). A wide range of actions can prevent ecosystem disturbance. These actions
aim at preserving the stability/naturalness of habitats and
ensure adequate connectivity between habitat patches.
Therefore, it is crucial that the actions listed in Chapters
9.1–9.4 are implemented consistently. These actions ensure a species composition, age and spatial structure of
vegetation patches that is specific to a given habitat; presence of characteristic structures such as dead trees; or
spatial distribution of habitat patches. Importantly, these
actions are consistent with the conservation objectives as
indicated in the Habitats Directive.

Active management of extremely threatened
species
Actions limiting threats related to the impact of natural
factors, such as reduction of predators, protection of nests
against predators, installing nest platforms, food supplementation or reintroduction schemes should only be
applied in exceptional cases. This is because in the long
term, their effectiveness will often be strongly reduced, as
they typically do not eliminate the causes of a threat but
only temporarily remove its consequences (e.g. Smith et
al. 2010). Their application is justified in the case of an extremely small population, which – without taking these
actions – would be doomed for extinction. Implementation of these measures must be preceded by a thorough
evaluation, taking into account the chance of success and
costs, and addressing the necessity to develop long-term
solutions (Fischer, Lindenmayer 2000; IUCN/SSC 2013).
Carpathian bird species whose populations are extremely
small and/or are significantly declining, and at the same
time threatened by natural factors, include e.g. the Black
Grouse, the Western Capercaillie, the Golden Eagle or
the Wallcreeper. It is justified that for these birds, species action plans for the Carpathian region are created,
which would provide relevant evaluations and indicate
measures to be implemented if a need arises.
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Załączniki
Appendices

Załącznik 1 / Appendix 1
Tab. 11.1. Lista gatunków odnotowanych w polskiej części Karpat według stanu na dzień 31.12.2015. Dla poszczególnych gatunków zaprezentowano status występowania w regionie, stopień zagrożenia w skali kraju, Europy i świata. Wyjaśnienie oznaczeń literowych, a także
źródła danych znajdują się pod tabelą.
Table 11.1. A list of bird species (1) recorded in polish part of Carpathians (as of 31.12.2015). For individual species status of occurrence in the region
is presented (2), together with threat status in Poland (3), Europe (5-6) and at the world scale (7) and information on Annex I of the Birds Directive (4).
Explanations of letter symbols and data sources are given below the table.

Lp.

Nazwa polska

Nazwa naukowa (1)

Polska
Status w
Załącznik I
czerwona
polskich
dyrektywy
księga
Karpatach
ptasiej
zwierząt
(2)
(4)
(3)

Kategoria
SPEC (5)

Czerwona Globalny
lista
status
ptaków zagrożenia
Europy
wg IUCN
(6)
(7)

1. sterniczka

Oxyura leucocephala

z

2. łabędź niemy

Cygnus olor

L

3. łabędź czarnodzioby

Cygnus columbianus

z

+

SPEC 3W

4. łabędź krzykliwy

Cygnus cygnus

P

+

Non-SPECEW

5. bernikla białolica

Branta leucopsis

z

+

Non-SPECE

6. bernikla kanadyjska

Branta canadensis

z

Non-SPEC

7. gęgawa

Anser anser

Lw

Non-SPEC

8. gęś zbożowa

Anser fabalis

P

Non-SPECEW

9. gęś białoczelna

Anser albifrons

P

Non-SPEC

10. gęś mała

Anser erythropus

z

SPEC 1

EN

VU

11. lodówka

Clangula hyemalis

Z

Non-SPEC

VU

VU

12. edredon

Somateria mollissima

z

Non-SPECE

VU

NT

13. uhla

Melanitta fusca

P

SPEC 3

VU

VU

14. markaczka

Melanitta nigra

Z

Non-SPEC

15. gągoł

Bucephala clangula

P

16. bielaczek

Mergellus albellus

P

17. nurogęś

Mergus merganser

L

18. szlachar

Mergus serrator

Z

19. kamieniuszka

Histrionicus histrionicus

z

20. gęsiówka egipska

Alopochen aegyptiaca

z

21. ohar

Tadorna tadorna

Z

LC

Non-SPEC

22. hełmiatka

Netta rufina

Z

LC

Non-SPEC

23. głowienka

Aythya ferina

L

24. podgorzałka

Aythya nyroca

Z

+

SPEC 1

EN

EN

Non-SPECE

+

EN

Non-SPEC
+

SPEC 3
Non-SPEC

EN

Non-SPEC

NT

SPEC 3

SPEC 2
EN

+

25. czernica

Aythya fuligula

L

SPEC 3

26. ogorzałka

Aythya marila

P

SPEC 3W

27. cyranka

Anas querquedula

L

SPEC 3

28. płaskonos

Anas clypeata

Lw

SPEC 3

29. krakwa

Anas strepera

L

SPEC 3

30. świstun

Anas penelope

P

31. krzyżówka

Anas platyrhynchos

L

CR

VU

SPEC 1

VU
NT

VU

Non-SPECEW
Non-SPEC
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Nazwa naukowa (1)

Polska
Status w
Załącznik I
czerwona
polskich
dyrektywy
księga
Karpatach
ptasiej
zwierząt
(2)
(4)
(3)

Kategoria
SPEC (5)

32. rożeniec

Anas acuta

P

33. cyraneczka

Anas crecca

P

34. mandarynka

Aix galericulata

Z

35. przepiórka

Coturnix coturnix

L

SPEC 3

36. bażant

Phasianus colchicus

L

Non-SPEC

37. kuropatwa

Perdix perdix

L

38. jarząbek

Tetrastes bonasia

L

39. głuszec

Tetrao urogallus

L

40. cietrzew

Tetrao tetrix

L

41. perkozek

Tachybaptus ruficollis

L

Non-SPEC

42. perkoz rdzawoszyi

Podiceps grisegena

L

Non-SPEC

43. perkoz dwuczuby

Podiceps cristatus

L

Non-SPEC

44. perkoz rogaty

Podiceps auritus

Z

45. zausznik

Podiceps nigricollis

L

Non-SPEC

46. gołąb miejski

Columba livia forma urbana

L

Non-SPEC

47. siniak

Columba oenas

L

Non-SPECE

48. grzywacz

Columba palumbus

L

Non-SPECE

49. turkawka

Streptopelia turtur

L

SPEC 3

50. sierpówka

Streptopelia decaocto

L

Non-SPEC

51. lelek

Caprimulgus europaeus

L

52. jerzyk alpejski

Tachymarptis melba

z

Non-SPEC

53. jerzyk

Apus apus

L

Non-SPEC

54. kukułka

Cuculus canorus

L

Non-SPEC

55. wodnik

Rallus aquaticus

L

Non-SPEC

56. derkacz

Crex crex

L

+

SPEC 1

57. kropiatka

Porzana porzana

Lw

+

Non-SPECE

58. zielonka

Porzana parva

Lw

+

Non-SPECE

59. kokoszka

Gallinula chloropus

L

Non-SPEC

60. łyska

Fulica atra

L

Non-SPEC

61. żuraw

Grus grus

Lw

62. kulon

Burhinus oedicnemus

z

CR

63. ostrygojad

Haematopus ostralegus

Z

VU

64. szczudłak

Himantopus himantopus

Z

+

Non-SPEC

65. szablodziób

Recurvirostra avosetta

Lw

+

Non-SPEC

66. siewnica

Pluvialis squatarola

P

67. siewka złota

Pluvialis apricaria

P

EXP

+

Non-SPECE

68. mornel

Charadrius morinellus

Lw

CR

+

Non-SPEC

69. sieweczka obrożna

Charadrius hiaticula

Lw

VU

70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.

Charadrius dubius
Vanellus vanellus
Numenius phaeopus
Numenius tenuirostris
Numenius arquata
Limosa lapponica
Limosa limosa
Arenaria interpres
Calidris canutus
Calidris pugnax

L
L
Z
z
P
Z
P
Z
Z
P

Calidris falcinellus

Z

sieweczka rzeczna
czajka
kulik mniejszy
kulik cienkodzioby
kulik wielki
szlamnik
rycyk
kamusznik
biegus rdzawy
batalion

80. biegus płaskodzioby
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EN

Czerwona Globalny
lista
status
ptaków zagrożenia
Europy
wg IUCN
(6)
(7)

SPEC 3
Non-SPEC

SPEC 3
+

Non-SPEC

CR

+

Non-SPEC

EN

+

SPEC 3

+

+

NT

SPEC 3

NT

VU

VU

VU

SPEC 2

+

SPEC 2

+

SPEC 3
Non-SPECE

NT

VU

NT

VU

NT

CR
VU

CR
NT
NT
NT

Non-SPEC

Non-SPECE

+
VU
+

EN

+

Non-SPEC
SPEC 2
Non-SPECE
SPEC 1
SPEC 2
Non-SPEC
SPEC 2
Non-SPEC
SPEC 3W
SPEC 2
SPEC 3

VU

NT

Lp.

Nazwa polska

Nazwa naukowa (1)

Polska
Status w
Załącznik I
czerwona
polskich
dyrektywy
księga
Karpatach
ptasiej
zwierząt
(2)
(4)
(3)

81. biegus krzywodzioby

Calidris ferruginea

P

82. biegus mały

Calidris temminckii

P

83. piaskowiec

Calidris alba

P

84. biegus zmienny

Calidris alpina

P

85. biegus malutki

Calidris minuta

P

86. słonka

Scolopax rusticola

L

87. dubelt

Gallinago media

Z

Kategoria
SPEC (5)

VU
Non-SPEC
EN

+

SPEC 3
Non-SPEC
SPEC 3

VU

+

SPEC 1

Gallinago gallinago

L

89. bekasik

Lymnocryptes minimus

Z

90. terekia

Xenus cinereus

z

91. brodziec piskliwy

Actitis hypoleucos

L

SPEC 3

92. samotnik

Tringa ochropus

L

Non-SPEC

93. brodziec śniady

Tringa erythropus

P

SPEC 3

94. kwokacz

Tringa nebularia

P

Non-SPEC

95. krwawodziób

Tringa totanus

L

96. łęczak

Tringa glareola

P

CR

97. brodziec pławny

Tringa stagnatilis

Z

EN

98. płatkonóg szydłodzioby

Phalaropus lobatus

Z

+

Non-SPEC

99. żwirowiec łąkowy

Glareola pratincola

z

+

SPEC 3

100. wydrzyk ostrosterny

Stercorarius parasiticus

z

Non-SPEC

101. wydrzyk tęposterny

Stercorarius pomarinus

z

Non-SPEC

102. wydrzyk wielki

Stercorarius skua

z

103. mewa trójpalczasta

Rissa tridactyla

z

Non-SPEC

104. śmieszka

Chroicocephalus ridibundus

L

Non-SPECE

105. mewa mała

Hydrocoloeus minutus

P

106. mewa czarnogłowa

Larus melanocephalus

Z

107. orlica

Larus ichthyaetus

z

Non-SPEC

108. mewa siwa

Larus canus

L

SPEC 2

109. mewa żółtonoga

Larus fuscus

Z

Non-SPECE

110. mewa srebrzysta

Larus argentatus

Z

Non-SPECE

111. mewa romańska

Larus michahellis

Z

112. mewa białogłowa

Larus cachinnans

L

Non-SPECE

113. mewa siodłata

Larus marinus

Z

Non-SPECE

114. rybitwa krótkodzioba

Gelochelidon nilotica

z

SPEC 3

115. rybitwa wielkodzioba

Hydroprogne caspia

Z

116. rybitwa czubata

Sterna sandvicensis

z

117. rybitwa rzeczna

Sterna hirundo

L

118. rybitwa popielata

Sterna paradisaea

z

119. rybitwa białoczelna

Sternula albifrons

L

120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.

Chlidonias hybrida
Chlidonias niger
Chlidonias leucopterus
Gavia stellata
Gavia arctica
Gavia immer
Gavia adamsii
Hydrobates pelagicus
Ciconia nigra

Lw
Lw
Z
Z
P
z
z
z
L

LC

129. bocian biały

Ciconia ciconia

L

NT

Non-SPEC

88. kszyk

rybitwa białowąsa
rybitwa czarna
rybitwa białoskrzydła
nur rdzawoszyi
nur czarnoszyi
lodowiec
nur białodzioby
nawałnik burzowy
bocian czarny

Czerwona Globalny
lista
status
ptaków zagrożenia
Europy
wg IUCN
(6)
(7)

NT

SPEC 3
CR

SPEC 3
+

Non-SPEC

SPEC 2

LC

+

SPEC 3
Non-SPEC

+

SPEC 3

+

Non-SPECE

VU
NT

NT

SPEC 3
CR

+

SPEC 2

+

Non-SPEC

CR

+

Non-SPEC

NT

+

SPEC 3

+
+

+
+

SPEC 3
SPEC 3
Non-SPEC
SPEC 3
SPEC 3
Non-SPEC
Non-SPEC
Non-SPECE
SPEC 2

+

SPEC 2

NT
EXP

+
+
+

VU
VU

NT
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Nazwa naukowa (1)

Polska
Status w
Załącznik I
czerwona
polskich
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księga
Karpatach
ptasiej
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(2)
(4)
(3)

Kategoria
SPEC (5)

130. bąk

Botaurus stellaris

L

LC

+

SPEC 3

131. bączek

Ixobrychus minutus

L

VU

+

SPEC 3

132. ślepowron

Nycticorax nycticorax

Z

LC

+

SPEC 3

133. czapla modronosa

Ardeola ralloides

z

+

SPEC 3

134. czapla złotawa

Bubulcus ibis

z

135. czapla siwa

Ardea cinerea

L

136. czapla purpurowa

Ardea purpurea

Z

137. czapla biała

Ardea alba

138. czapla nadobna

Egretta garzetta

139. warzęcha

Platalea leucorodia

140. ibis kasztanowaty

Plegadis falcinellus

141. kormoran mały

Non-SPEC
Non-SPEC
+

SPEC 3

P

+

Non-SPEC

Z

+

Non-SPEC

z

+

SPEC 2

z

+

SPEC 3

Phalacrocorax pygmeus

z

+

SPEC 1

142. kormoran

Phalacrocorax carbo

P

143. rybołów

Pandion haliaetus

P

144. trzmielojad

Pernis apivorus

L

145. orłosęp

Gypaetus barbatus

z

146. ścierwnik

Neophron percnopterus

z

147. gadożer

Circaetus gallicus

L?

148. sęp płowy

Gyps fulvus

Z

149. sęp kasztanowaty

Aegypius monachus

z

150. orlik krzykliwy

Clanga pomarina

L

LC

151. orlik grubodzioby

Clanga clanga

(Lw)

CR

152. orzeł cesarski

Aquila heliaca

z

153. orzeł przedni

Aquila chrysaetos

L

EN

154. orzełek

Hieraaetus pennatus

L?

CR

155. błotniak stawowy

Circus aeruginosus

L

156. błotniak zbożowy

Circus cyaneus

157. błotniak stepowy

Circus macrourus

158. błotniak łąkowy

Circus pygargus

159. krogulec

Accipiter nisus

L

160. jastrząb

Accipiter gentilis

L

161. bielik

Haliaeetus albicilla

P

LC

+

SPEC 1

162. kania ruda

Milvus milvus

(L)

NT

+

SPEC 2

163. kania czarna

Milvus migrans

(Lw)

NT

+

SPEC 3

164. myszołów włochaty

Buteo lagopus

P

165. myszołów

Buteo buteo

L

166. kurhannik

Buteo rufinus

Z

167. płomykówka

Tyto alba

L

168. sowa jarzębata

Surnia ulula

z

169. sóweczka

Glaucidium passerinum

L

170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.

Athene noctua
Aegolius funereus
Otus scops
Asio otus
Asio flammeus
Strix aluco
Strix uralensis
Bubo scandiacus

pójdźka
włochatka
syczek
uszatka
uszatka błotna
puszczyk
puszczyk uralski
sowa śnieżna

178. puchacz
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Bubo bubo

Czerwona Globalny
lista
status
ptaków zagrożenia
Europy
wg IUCN
(6)
(7)

LC

Non-SPEC
+

SPEC 3

+

Non-SPECE

+

SPEC 3

VU

NT

+

SPEC 3

EN

EN

CR

+

SPEC 3

EXP

+

Non-SPEC

+

SPEC 1

+

SPEC 2

+

SPEC 1

+

SPEC 1

+

SPEC 3

+

SPEC 3

+

Non-SPEC

+

SPEC 3

NT

Z

+

SPEC 1

NT

NT

Lw

+

Non-SPECE

NT

NT

Lw

L
L
z
L
Lw
L
L
z
L

VU
VU

VU

NT
EN

VU
VU

Non-SPEC
Non-SPEC

Non-SPEC
Non-SPEC
+

SPEC 3
SPEC 3

+

Non-SPEC

LC

+

Non-SPEC

LC

+

VU

+

LC

+

NT

+

SPEC 3
Non-SPEC
SPEC 2
Non-SPEC
SPEC 3
Non-SPECE
Non-SPEC
SPEC 3
SPEC 3

Lp.

Nazwa polska

Nazwa naukowa (1)

Polska
Status w
Załącznik I
czerwona
polskich
dyrektywy
księga
Karpatach
ptasiej
zwierząt
(2)
(4)
(3)

Kategoria
SPEC (5)

179. dudek

Upupa epops

L

SPEC 3

180. krętogłów

Jynx torquilla

L

SPEC 3

181. dzięcioł zielonosiwy

Picus canus

L

182. dzięcioł zielony

Picus viridis

L

183. dzięcioł czarny

Dryocopus martius

L

184. dzięcioł duży

Dendrocopos major

L

185. dzięcioł białoszyi

Dendrocopos syriacus

L

186. dzięcioł średni

Dendrocopos medius

L

187. dzięcioł białogrzbiety

Dendrocopos leucotos

L

188. dzięciołek

Dendrocopos minor

L

189. dzięcioł trójpalczasty

Picoides tridactylus

190. żołna

+

SPEC 3
SPEC 2

+

Non-SPEC
Non-SPEC

+

Non-SPECE

+

Non-SPECE

NT

+

Non-SPEC

L

VU

+

Merops apiaster

L

NT

191. kraska

Coracias garrulus

Z

CR

192. zimorodek

Alcedo atthis

L

193. pustułeczka

Falco naumanni

(Lw)

194. pustułka

Falco tinnunculus

L

195. kobczyk

Falco vespertinus

P

196. drzemlik

Falco columbarius

Z

197. kobuz

Falco subbuteo

L

198. sokół skalny

Falco eleonorae

z

+

SPEC 2

199. raróg

Falco cherrug

z

+

SPEC 1

200. sokół wędrowny

Falco peregrinus

L

+

Non-SPEC

201. wilga

Oriolus oriolus

L

202. gąsiorek

Lanius collurio

L

203. dzierzba pustynna

Lanius isabellinus

z

204. dzierzba czarnoczelna

Lanius minor

L

205. srokosz

Lanius excubitor

L

206. dzierzba rudogłowa

Lanius senator

207. wieszczek

Pyrrhocorax graculus

(Lw)

Non-SPEC

208. sójka

Garrulus glandarius

L

Non-SPEC

209. sroka

Pica pica

L

Non-SPEC

210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.

Nucifraga caryocatactes
Corvus monedula
Corvus frugilegus
Corvus corax
Corvus corone
Corvus cornix
Prunella collaris
Prunella modularis
Passer domesticus
Passer montanus
Montifringilla nivalis
Anthus trivialis
Anthus hodgsoni
Anthus cervinus
Anthus pratensis
Anthus spinoletta
Anthus campestris

L
L
L
L
Z
L
L
L
L
L
z
L
z
P
L
L
Lw

Non-SPEC
Non-SPECE
Non-SPEC
Non-SPEC
Non-SPEC
Non-SPEC
Non-SPEC
Non-SPECE
SPEC 3
SPEC 3
Non-SPEC
Non-SPEC
Non-SPEC
Non-SPEC
Non-SPECE
Non-SPEC
SPEC 3

orzechówka
kawka
gawron
kruk
czarnowron
wrona siwa
płochacz halny
pokrzywnica
wróbel
mazurek
śnieżka
świergotek drzewny
świergotek tajgowy
świergotek rdzawogardły
świergotek łąkowy
siwerniak
świergotek polny

227. pliszka żółta

Motacilla flava

(L)

L

Czerwona Globalny
lista
status
ptaków zagrożenia
Europy
wg IUCN
(6)
(7)

Non-SPEC
SPEC 3
SPEC 3
+

SPEC 2

+

SPEC 3

EXP

+

SPEC 1

EXP

+

SPEC 3

+

Non-SPEC

VU

SPEC 3
NT

NT

VU

EN

Non-SPEC

CR

Non-SPEC

CR

+

SPEC 3

+

SPEC 2
SPEC 3

CR

VU

SPEC 2

NT

+

NT

NT

Non-SPEC

Ptaki polskich Karpat 517

Lp.

Nazwa polska

Nazwa naukowa (1)

Polska
Status w
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(2)
(4)
(3)

Kategoria
SPEC (5)

228. pliszka górska

Motacilla cinerea

L

Non-SPEC

229. pliszka cytrynowa

Motacilla citreola

L

Non-SPEC

230. pliszka siwa

Motacilla alba

L

Non-SPEC

231. zięba

Fringilla coelebs

L

Non-SPECE

232. jer

Fringilla montifringilla

P

Non-SPEC

233. grubodziób

Coccothraustes coccothraustes

L

Non-SPEC

234. dziwonia

Erythrina erythrina

L

Non-SPEC

235. łuskowiec

Pinicola enucleator

z

Non-SPEC

236. gil

Pyrrhula pyrrhula

L

Non-SPEC

237. dzwoniec

Chloris chloris

L

Non-SPECE

238. makolągwa

Linaria cannabina

L

SPEC 2

239. rzepołuch

Linaria flavirostris

Z

Non-SPEC

240. czeczotka

Acanthis flammea

L

LC

Non-SPEC

241. krzyżodziób sosnowy

Loxia pytyopsittacus

z

EXP

Non-SPECE

242. krzyżodziób świerkowy

Loxia curvirostra

L

Non-SPEC

243. krzyżodziób modrzewiowy Loxia leucoptera

z

Non-SPEC

L

Non-SPEC

244. szczygieł

Carduelis carduelis

245. osetnik

Carduelis citrinella

z

Non-SPECE

246. kulczyk

Serinus serinus

L

Non-SPECE

247. czyż

Spinus spinus

L

Non-SPECE

248. śnieguła

Plectrophenax nivalis

Z

Non-SPEC

249. potrzeszcz

Emberiza calandra

L

SPEC 2

250. ortolan

Emberiza hortulana

L

251. cierlik

Emberiza cirlus

z

Non-SPECE

252. trznadel

Emberiza citrinella

L

Non-SPECE

253. potrzos

Emberiza schoeniclus

L

Non-SPEC

254. sosnówka

Periparus ater

L

Non-SPEC

255. czubatka

Lophophanes cristatus

L

SPEC 2

256. sikora uboga

Poecile palustris

L

SPEC 3

257. czarnogłówka

Poecile montanus

L

Non-SPEC

258. modraszka

Cyanistes caeruleus

L

Non-SPECE

259. bogatka

Parus major

L

Non-SPEC

260. remiz

Remiz pendulinus

L

261. skowrończyk krótkopalcowy Calandrella brachydactyla

+

SPEC 2

Non-SPEC

z

+

SPEC 3

262. górniczek

Eremophila alpestris

Z

263. lerka

Lullula arborea

L

264. skowronek białoskrzydły

Alauda leucoptera

z

Non-SPECEW

265. skowronek

Alauda arvensis

L

SPEC 3

266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.

Galerida cristata
Panurus biarmicus
Locustella luscinioides
Locustella fluviatilis
Locustella naevia
Hippolais icterina
Acrocephalus melanopogon
Acrocephalus schoenobaenus
Acrocephalus palustris
Acrocephalus scirpaceus

dzierlatka
wąsatka
brzęczka
strumieniówka
świerszczak
zaganiacz
tamaryszka
rokitniczka
łozówka
trzcinniczek

276. trzciniak
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Acrocephalus arundinaceus

Lw
Z
L
L
L
L
z
L
L
L
L

Non-SPEC
+

LC

+

SPEC 2

SPEC 3
Non-SPEC
Non-SPECE
Non-SPECE
Non-SPECE
Non-SPECE
Non-SPEC
Non-SPECE
Non-SPECE
Non-SPECE
Non-SPEC

Czerwona Globalny
lista
status
ptaków zagrożenia
Europy
wg IUCN
(6)
(7)

Lp.

277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.
310.
311.
312.
313.
314.
315.
316.
317.
318.
319.
320.
321.
322.
323.
324.
325.
326.

Nazwa polska

oknówka
jaskółka rudawa
dymówka
brzegówka
świstunka górska
świstunka leśna
świstunka żółtawa
piecuszek
pierwiosnek
wójcik
raniuszek
kapturka
gajówka
jarzębatka
piegża
pokrzewka wąsata
cierniówka
mysikrólik
zniczek
jemiołuszka
pełzacz leśny
pełzacz ogrodowy
kowalik
pomurnik
strzyżyk
szpak
pasterz
pluszcz
muchołówka szara
rudzik
słowik szary
słowik rdzawy
podróżniczek
muchołówka mała
muchołówka żałobna
muchołówka białoszyja
pleszka
kopciuszek
nagórnik
pokląskwa
kląskawka
białorzytka
białorzytka płowa
paszkot
śpiewak
droździk
kos
kwiczoł
drozd obrożny
drozd rdzawogardły

Nazwa naukowa (1)

Delichon urbicum
Cecropis daurica
Hirundo rustica
Riparia riparia
Phylloscopus bonelli
Phylloscopus sibilatrix
Phylloscopus inornatus
Phylloscopus trochilus
Phylloscopus collybita
Phylloscopus trochiloides
Aegithalos caudatus
Sylvia atricapilla
Sylvia borin
Sylvia nisoria
Sylvia curruca
Sylvia cantillans
Sylvia communis
Regulus regulus
Regulus ignicapilla
Bombycilla garrulus
Certhia familiaris
Certhia brachydactyla
Sitta europaea
Tichodroma muraria
Troglodytes troglodytes
Sturnus vulgaris
Pastor roseus
Cinclus cinclus
Muscicapa striata
Erithacus rubecula
Luscinia luscinia
Luscinia megarhynchos
Luscinia svecica
Ficedula parva
Ficedula hypoleuca
Ficedula albicollis
Phoenicurus phoenicurus
Phoenicurus ochruros
Monticola saxatilis
Saxicola rubetra
Saxicola rubicola
Oenanthe oenanthe
Oenanthe isabellina
Turdus viscivorus
Turdus philomelos
Turdus iliacus
Turdus merula
Turdus pilaris
Turdus torquatus
Turdus ruficollis

Polska
Status w
Załącznik I
czerwona
polskich
dyrektywy
księga
Karpatach
ptasiej
zwierząt
(2)
(4)
(3)

L
z
L
L
(L?)
L
Z
L
L
L?
L
L
L
L
L
z
L
L
L
P
L
L
L
L
L
L
z
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
z
L
L
(L)
L
L
L
z

+

CR

NT

+
+
+

CR

Kategoria
SPEC (5)

SPEC 3
Non-SPEC
SPEC 3
SPEC 3
SPEC 2
SPEC 2
Non-SPEC
Non-SPEC
Non-SPEC
Non-SPEC
Non-SPEC
Non-SPECE
Non-SPECE
Non-SPECE
Non-SPEC
Non-SPECE
Non-SPECE
Non-SPECE
Non-SPECE
Non-SPEC
Non-SPEC
Non-SPECE
Non-SPEC
Non-SPEC
Non-SPEC
SPEC 3
Non-SPEC
Non-SPEC
SPEC 3
Non-SPECE
Non-SPECE
Non-SPECE
Non-SPEC
Non-SPEC
Non-SPECE
Non-SPECE
SPEC 2
Non-SPEC
SPEC 3
Non-SPECE
Non-SPEC
SPEC 3
Non-SPEC
Non-SPECE
Non-SPECE
Non-SPECEW
Non-SPECE
Non-SPECEW
Non-SPECE
Non-SPEC

Czerwona Globalny
lista
status
ptaków zagrożenia
Europy
wg IUCN
(6)
(7)

NT

NT
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Oznaczenia użyte w tabeli / Symbols used in the table:
Status w Karpatach (w oparciu o przegląd dostępnej literatury dot. awifauny regionu – patrz Bibliografia, w szczególności: Walasz, Mielczarek 1992; Hordowski 1999; Hordowski, Kunysz 2000; Walasz 2000; Tomiałojć, Stawarczyk 2003;
raporty Komisji Faunistycznej; dane własne).
Status of occurrence in polish Carpathians (based on literature review – see Bibliography, in particular: Walasz, Mielczarek
1992; Hordowski 1999; Hordowski, Kunysz 2000; Walasz 2000; Tomiałojć, Stawarczyk 2003; Avifaunistic Commission
reports; own data).
L – lęgowy regularnie / regularly breeding species
Lw – lęgowy wyjątkowo, poniżej 5 przypadków lęgów w regionie / sporadic breeder, less than 5 breeding events in
the region
L? – prawdopodobnie lęgowy / probable breeding species
P – regularnie, corocznie przelotny lub zimujący / regularly migrating or wintering in the region
Z – nieregularnie przelotny/zimujący lub zalatujący sporadycznie – powyżej 5 stwierdzeń, ale gatunek nieodnotowywany corocznie / irregularly migrating or wintering – more than 5 records, but not recorded annualy
z – zalatujący wyjątkowo – poniżej 5 stwierdzeń / rare visitor – up to 5 records
( ) – status dawny – występowanie/gniazdowanie stwierdzono przed rokiem 1985 / status of old occurence/beeding
– before year 1985
Załącznik I dyrektywy ptasiej
+ oznacza, że dany gatunek wymieniony jest w załączniku I dyrektywy ptasiej / + indicates species listed in Annex I
of Birds Directive
Status zagrożenia / Threat status:
Status zagrożenia przyjęto za / Threat status taken after: Polska czerwona księga zwierząt (Głowaciński 2001); Czerwona lista ptaków Europy (BirdLife International 2015); Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody (IUCN 2016).
Użyte oznaczenia:
EXP (extinct) – wymarły lub prawdopodobnie wymarły
CR (critically endangered) – krytycznie zagrożony
EN (endangered) – zagrożony
VU (vulnerable) – narażony
NT (near threatened) – bliskie zagrożenia
Puste pola w kolumnach prezentujących stopień zagrożenia oznaczają, że gatunek nie jest zagrożony – tzw. kategoria LC (least concern) – najmniejszej troski. Wyjątkiem jest użycie kategorii LC w kolumnie Polska czerwona księga
zwierząt – oznacza ona gatunki na razie niezagrożone wymarciem, z różnych powodów wpisane do Czerwonej Księgi
(Głowaciński 2001).
Empty cells in columns presenting threat status indicate that species is not threatened – it belongs to Least Concern (LC)
category. The only exception is using LC category in Polish Red Data Book – it marks species which are not threatened, but
which have been included in this publication due to certain reasons (Głowaciński 2001).
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Załącznik 2 / Appendix 2

Lista osób wykonujących prace terenowe lub przekazujących
wolontarystycznie swoje obserwacje w ramach projektu PK
List of persons performing bird counts or providing their observations
on a voluntary basis as apart of works of the PK project

Karolina Adamska, Mateusz Albrycht, Paweł Armatys,
Dariusz Baran, Michał Baran, Szymon Bartosz, Tomasz
Baziak, Wojciech Bielański, Andrzej Bisztyga, Edward
Bobeł, Rafał Bobrek, Maciej Bonk, Katarzyna Borek,
Marcin Borowik, Hubert Bugiel, Leszek Bujoczek,
Małgorzata Bujoczek, Katarzyna Bul, Andrzej Burecki,
Jarosław Bury, Szymon Bzoma, Tomasz Chodkiewicz,
Arnold Cholewa, Piotr Choróbski, Andrzej Chrząścik,
Andrzej Chwierut, Michał Ciach, Zygmunt Cibis,
Grzegorz Cierlik, Witold G. Ciesielka, Mateusz Cymbała,
Robert Cymbała, Krzysiek Czajowski, Krzysztof
Czarnocki, Bogusław Czerwiński, Sławomir Czyżowicz,
Cezary Ćwikowski, Janusz Dądela, Andrzej Domański,
Marcin Dyduch, Andrzej Dylik, Joanna Dziarska-Pałac,
Marcin Dziedzic, Przepióra Fabian, Piotr Filimowski,
Marcin Filipek, Adam Flis, Mateusz Fluda, Jerzy Folcik,
Tomasz Folta, Arkadiusz Frohlich, Stanisław Gacek,
Piotr Gałosz, Maria Gaweł, Jarosław Gil, Monika
Górska, Maciej Grzegorzek, Jerzy Grzybek, Jan Guzik,
Piotr Guzik, Wojciech Guzik, Paweł Gwóźdź, Marcin
Harat, Jakub Hasny, Krzysztof Henel, Józef Hordowski,
Paweł Hotała, Andrzej Hudy, Michał Hudyka, Jadwiga
Jagiełko, Michał Jarończyk, Rafał Jawień, Rafał Jost,
Łukasz Kajtoch, Marcin Karetta, Konrad Kata, Mirosław
Kata, Paweł Kauzal, Piotr Kawa, Sebastian Kędzior,
Marek Kołodziejczyk, Bogusław Kozik, Konrad Kroczek,
Jan Król, Wiesław Król, Robert Kruszyk, Katarzyna
Kucharska, Arkadiusz Kudłacik, Maria Kukla, Damian
Kurlej, Krzysztof Kus, Adam Kut, Bartosz Kwarciany,

Dorota Kwaśna, Mateusz Legutko, Mariusz Lelito, Piotr
Lewandowski, Henryk Linert, Jan Loch, Leon Machura,
Jakub Marciniak, Łukasz Matyjasiak, Marcin Matysek,
Szymon Mazgaj, Tymoteusz Mazurkiewicz, Janusz
Mendrala, Michał Mężyk, Waldemar Michalik, Wojciech
Miczajka, Paweł Mielczarek, Iwona Moczek, Grzegorz
Mołodyński, Wojciech Mrowiec, Michał Mydłowski,
Grzegorz Neubauer, Edward Niezgoda, Damian Nowak,
Mirosław Nowicki, Adam Ogiński, Olga Orman,
Dariusz Ożarowski, Katarzyna Paciora, Piotr Partyka,
Jakub Pełka, Marek Pęksa, Aleksandra Pępkowska-Król,
Krzysztof Piątek, Wojciech Piecha, Michał Piekarski,
Szymon Płonka, Ewa Pyśk, Marcin Rejmer, Sławomir
Rubacha, Grzegorz Sitko, Katarzyna Skrzynecka, Adam
Smoleń, Tadeusz Sobuś, Krzysztof Sokół, Dawid Sowa,
Sławomir Springer, Stanisław Sroka, Marcin Stańczyk,
Mariola Stefanik, Krzysztof Stępniewski, Jarosław Stolarz,
Przemysław Stolarz, Marian Stój, Małgorzata Strzałka,
Henryk Sułek, Kamil Szczepka, Rafał Szczerbik, Grzegorz
Szewczyk, Andrzej Szulczyński, Grzegorz Szymański,
Katarzyna Śnigórska, Wojciech Tokarz, Krzysztof
Tomasiak, Wojciech Trembla, Marcin Trybała, Michał
Twardowski, Stanisław Tworek, Erazm Tylko, Jacek
Warżała, Sebastian Watras, Paweł Wieczorek, Mirosław
Więcek, Tomasz Wilk, Sebastian Wilusz, Tadeusz
Wnęczak, Zbigniew Wnuk, Wiesław Wodecki, Joanna
D. Wójcik, Mateusz Wójcik, Jerzy Wróbel, Jakub Wyka,
Andrzej Zbrożek, Witold Ziaja, Anna Zięcik, Czesław
Zontek, Krystian Zwoliński, Agata Żmuda, Piotr Żogała.
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Załącznik 3 / Appendix 3

Kowariaty (zmienne) siedliskowe wykorzystane w analizie wymagań siedliskowych na poziomie punktu obserwacyjnego (ptaki leśne, wysokogórskie) lub odcinka cieku (ptaki nadrzeczne).
Moduł A. Leśne
Cechy opisujące siedliska leśne uwzględnione w analizie były notowane przez obserwatora w okolicy każdego punktu obserwacyjnego, w zasięgu wzroku – zwykle
w promieniu 100–150 m. Obejmowały one (kursywą podano skróty):
• Dominujący typ drzewostanu (typ) – zmienna jakościowa z trzema poziomami (iglasty/mieszany/liściasty).
• Dominujący gatunek drzewa – oszacowany udział procentowy (drz.d). Zmienna ta została poddana transformacji logarytmicznej przed analizą. W analizie użyto
jej dla dwóch gatunków i jednej kategorii połączonej
(Bk – buk, Św – świerk, igl – jodła + świerk), ponieważ
inne gatunki drzew notowane były jako dominujące
zbyt rzadko, aby dać miarodajne wyniki.
• Obecność gatunków domieszkowych (dom) – zmienna jakościowa z dwoma poziomami (tak/nie), służąca
do wskazania drzewostanów z obecnymi innymi gatunkami drzew niż gatunek dominujący.
• Forma użytkowania (użytk) – zmienna jakościowa
z czterema poziomami (obszary ochronne/brak użytkowania/użytkowanie nieintensywne/użytkowanie
intensywne).
• Liczba drzew o pierśnicy >50 cm (duż) – rangowana zmienna ilościowa: 1 – 0 drzew, 2 – 1–5 drzew, 3
– 6–30 drzew, 4 – ponad 30 drzew.
• Liczba martwych, leżących drzew (m.dr) o średnicy
>50 cm, rangowana zmienna ilościowa: 1 – 1–2 leżące kłody, 2 – 3–6 leżących kłód, 3 – ponad 6 leżących
kłód.
• Liczba martwych stojących drzew (m.drz) o średnicy >50 cm, rangowana zmienna ilościowa: 1 – 1–2
stojące drzewa, 2 – 3–6 stojących drzew, 3 – ponad
6 stojących drzew.
• Gęstość warstwy podszytu (pod) – zmienna jakościowa z trzema poziomami (brak/luźny/gęsty).
• Obecność zrębów lub polan (otw) – zmienna jakościowa z dwoma poziomami (obecne/brak).
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•
•

Obecność strumieni (str) – zmienna jakościowa
z dwoma poziomami (tak/nie).
Obecność zabudowań (zab) – zmienna jakościowa
z dwoma poziomami (tak/nie).

Moduł B. Nadrzeczne
Cechy opisujące siedliska rzeczne uwzględnione w analizie były notowane przez obserwatora w trakcie przejścia
wzdłuż inwentaryzowanego odcinka rzeki lub potoku.
Rejestracji podlegały cechy koryta i obszaru przyległego
w podziale na odc. 500-metrowe (w odległości do 50 m
od koryta). Obejmowały one:
• Szerokość koryta – minimalna i maksymalna wartość
(w metrach) dla odcinka 500-metrowego (zmienna
ilościowa ciągła).
• Obecność i liczbę naturalnych struktur w korycie
– wyspy, łachy, wykroty i zatopione pnie (rangowana
zmienna ilościowa).
• Obecność i liczbę naturalnych struktur w korycie
– progi i wodospady (zmienna ilościowa dyskretna).
• Udział brzegów wysokich, o charakterze skarp – wartość procentowa (zmienna ilościowa ciągła).
• Liczbę zbiorników wodnych – starorzecza, inne
zbiorniki naturalne, zbiorniki sztuczne (zmienna
ilościowa dyskretna).
• Charakter siedliska na brzegach cieku – procentowy
udział wyróżnionych klas: las łęgowy, lasy inne, zarośla wierzbowe, łąki i pastwiska, grunty orne, zabudowa, siedliska o charakterze mokradłowym (zmienna
ilościowa ciągła).
• Udział procentowy długości odcinka poddanego
przekształceniom hydrotechnicznym (nieposiadającego już charakteru naturalnego – zmienna ilościowa
ciągła).
• Charakter przekształceń hydrotechnicznych na odcinku – usunięcie roślinności, umocnienie brzegów
lub dna, zawężenie koryta lub zmiana jego przebiegu
(zmienna jakościowa z dwoma poziomami – obecne/
brak).

•

Charakter przekształceń hydrotechnicznych na odcinku – liczba sztucznych progów, jazów/stopni wodnych/hydroelektrowni oraz mostów (zmienna ilościowa dyskretna).

Moduł F. Wysokogórskie
Cechy opisujące siedliska wysokogórskie uwzględnione
w analizie notowane były przez obserwatora w okolicy
każdego punktu obserwacyjnego, w zasięgu wzroku – do
około 200 m. Kursywą podano skróty. Obejmowały one:
• Położenie punktu obserwacyjnego (położ). Zmienna
jakościowa z trzema poziomami (DNO – dno doliny,
STO – stok, WIE – wierzchowina).
• Wilgotność gruntu (wilg). Zmienna jakościowa
z czterema poziomami (SUCHE – siedliska suche,
ŚWIE – siedliska świeże, MOK – siedliska mokre,
WOD – siedliska zalane), zredukowanymi w trakcie
analizy do dwóch (wilg2, ŚWIE – siedliska świeże,
INNE – pozostałe typy).
• Rzeźba terenu (rzeź). Zmienna jakościowa z pięcioma
poziomami (RÓW – teren równinny, POF – teren pofałdowany, SNACH – teren słabo nachylony, NACH
– teren nachylony, STR – teren stromy).
• Wysokość roślinności (wysrośl). Zmienna ilościowa ciągła, określająca oszacowaną średnią wysokość (w cm)
roślinności zielnej na punkcie obserwacyjnym.
• Pokrycie trawami (traw). Zmienna ilościowa ciągła,
określająca oszacowane pokrycie trawami terenu wokół punktu obserwacyjnego (0–100%).

•

Pokrycie bylinami (byli). Zmienna ilościowa ciągła,
określająca oszacowane pokrycie trwałą roślinnością zielną terenu wokół punktu obserwacyjnego (0–
100%).
• Pokrycie borówkami (bor). Zmienna ilościowa ciągła, określająca oszacowane pokrycie krzewinkami
borówek Vaccinium spp. terenu wokół punktu obserwacyjnego (0–100%).
• Pokrycie krzewami (krzew). Zmienna ilościowa ciągła, określająca oszacowane pokrycie krzewami (do
wysokości 5 m, wliczając kosodrzewinę) terenu wokół punktu obserwacyjnego (0–100%),
• Liczba drzew (drzew). Zmienna ilościowa skokowa
– liczba widocznych drzew o wysokości ponad 5 m),
bez uwzględnienia drzew tworzących zwarty drzewostan lasu.
• Proporcja powierzchni skalistej (skały). Zmienna
ilościowa ciągła, określająca oszacowaną powierzchnię zajętą przez nagie, nieporośnięte roślinnością
skały wokół punktu obserwacyjnego (0–100%).
• Obecność strumieni (str). Zmienna jakościowa
z dwoma poziomami (TAK – strumienie obecne, NIE
– brak strumieni).
Przed analizą zmienne ciągłe (wysrośl, traw, byli,
bor, krzew, drzew, skały) zostały poddane wyskalowaniu.
W wyniku tego zabiegu dana zmienna uzyskuje średnią
równą zero, co ułatwia obliczenia, natomiast nie ulega
zmianie zależność między zmienną objaśnianą (liczebność ptaków) a objaśniającą (zmienne siedliskowe).

The habitat covariates (variables) used in the analysis of habitat requirements at the level of a survey point (forest
and alpine birds) or watercourse section (riparian birds).
Module A. Forest birds
The forest habitat variables used in the analysis were recorded by the observer within eye view of each survey
point, i.e. typically 100–150 m. They were as follows (abbreviations are in italics):
• Dominant stand type (typ) – a categorical variable
with three levels (coniferous/mixed/deciduous).
• Dominant tree species – percentage of the dominant
tree species, as estimated by the observer (drz.d). This
variable was log-transformed prior to analysis. It was
used for two species and one combined category (Bk
– beech, Św – spruce, igl – fir + spruce), as other tree
species were recorded as dominants too infrequently
to warrant reliable results.

•

•

•

•

Presence of admixture species (dom) – a categorical
variable with two levels (yes/no), to identify stands
containing tree species other than dominant species.
Type of land use (użytk) – a categorical variable with
four levels (protected areas/ no land use/non-intensive land use/intensive land use).
Number of trees with diameter at breast height >50 cm
(duż) – a numeric variable converted to a categorical
ordinal variable: 1 – 0 trees, 2 – 1–5 trees, 3 – 6–30 trees,
4 – more than 30 trees.
Number of lying dead trees (m.dr) with diameter
>50 cm, a numeric variable converted to a categorical
ordinal variable: 1 – 1–2 lying logs, 2 – 3–6 lying logs,
3 – more than 6 lying logs.
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•

•
•
•
•

Number of standing dead trees (m.drz) with diameter
>50 cm, a numeric variable converted to a categorical ordinal variable: 1 – 1–2 standing trees, 2 – 3–6
standing trees, 3 – more than 6 standing trees.
Density of understorey (pod) – a categorical variable
with three levels (none/loose/dense).
Presence of clearcuts or clearings (otw) – a categorical variable with two levels (present/absent).
Presence of streams (str) – a categorical variable with
two levels (yes/no).
Presence of buildings (zab) – a categorical variable
with two levels (yes/no).

Module B. Riparian birds
The river habitat variables used in the analysis were recorded by the observer while walking along the surveyed
section of a river or stream. They characterised the river
bed and the adjacent area, divided into 500-m sections
(up to 50 m from the bed) and comprised the following:
• River bed width – minimal and maximal value (in
metres) for a 500-m section (a numeric continuous
variable).
• Presence and number of natural structures in the river bed – islands, point bars, fallen trees and sunken
logs (numeric value converted into a categorical ordinal value);
• presence and number of natural structures in the river
bed – knickpoints and waterfalls (a numeric discrete
variable).
• Percentage of high scarp-like banks – percent value
(a numeric continuous variable).
• Number of waterbodies – oxbow lakes, other natural
waterbodies and reservoirs (a numeric discrete variable).
• Habitat features at the banks – percentage of: riparian
forest, other forest, willow scrub, meadows and pastures, arable land, buildings and wetland (a numeric
continuous variable).
• Percentage length of regulated (i.e. no longer natural) watercourse in a section – a numeric continuous
variable.
• Type of regulation in a section – removed vegetation, strengthened banks or bottom, narrowed bed or
changed channel course (a categorical variable with
two levels – present/absent).
• Type of regulation in a section – number of drop
structures, weirs/barrages/hydroelectric plants and
bridges (a numeric discrete variable).
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Module F. Alpine birds
The alpine habitats variables used in the analysis were recorded by the observer within eye view of a survey point,
i.e. about 200 m. The variables were as follows (abbreviations are given in italics):
• Location of survey point (położ). A categorical variable with three levels (DNO – valley bottom, STO
– slope, WIE – ridge).
• Ground humidity (wilg). A categorical variable with
four levels (SUCHE – dry habitats, ŚWIE – mesic
habitats, MOK – wet habitats, WOD – flooded habitats), in the analysis reduced to two levels (wilg2,
ŚWIE – mesic habitats, INNE – other types).
• Terrain (rzeź). A categorical variable with five levels
(RÓW – plains, POF – hills, SNACH – mild slope,
NACH – slope, STR – steep slope).
• Height of vegetation (wysrośl). A numeric continuous variable; estimated mean height (in cm) of herbaceous vegetation in a survey point.
• Grass cover (traw). A numeric continuous variable;
estimated grass cover around a survey point (0–
100%).
• Perennial cover (byli). A numeric continuous variable; estimated perennial plant cover around a survey
point (0–100%).
• Bilberry cover (bor). A numeric continuous variable; estimated Vaccinium spp. bilberry cover around
a survey point (0–100%).
• Bush cover (krzew). A numeric continuous variable;
estimated bush cover (up to 5 m height, including the
mountain pine) around a survey point (0–100%).
• Number of trees (drzew). A numeric discrete variable
– the number of visible trees over 5 m high, excluding
trees forming a continuous forest stand.
• Proportion of rock surface (skały). A numeric continuous variable; estimated area with bare rock without
vegetation around a survey point (0–100%).
• Presence of streams (str). A categorical variable with
two levels (YES – streams present, NO – streams absent).
Prior to analysis, the continuous variables (wysrośl,
traw, byli, bor, krzew, drzew and skały) were scaled. Scaling causes a variable to have a mean of zero, which facilitates computations while the relationship between the
response variable (bird numbers) and the explanatory
variable (habitat) remains unchanged.

Załącznik 4 / Appendix 4

Wyniki analiz wymagań siedliskowych wykonanych na poziomie punktu obserwacyjnego (ptaki leśne,
wysokogórskie) lub 500-metrowego odcinka rzeki (ptaki nadrzeczne).
Results of analyses of habitat requirements performed at the level of observation point (forest birds, highmountain birds) or at the level of 500-m river section (riverine birds).

4.1. Moduł A. Leśne
4.1. Module A. Forest birds
Tab. 11.2. Wpływ zmiennych siedliskowych na występowanie poszczególnych gatunków ptaków – końcowe modele rozpowszechnienia.
Oznaczenia wpływu poszczególnych zmiennych: dla czynników jakościowych TAK oznacza obecność i statystyczną istotność danego efektu
w modelu końcowym, (ns) oznacza, że efekt znajduje się w modelu końcowym, a jego usunięcie powoduje spadek dopasowania modelu,
ale jego wpływ nie jest istotny; dla zmiennych ciągłych: TAK – istotny, dodatni wpływ na prawdopodobieństwo występowania (ze wzrostem
wartości zmiennej rośnie prawdopodobieństwo występowania), NIE – istotny, ujemny wpływ na prawdopodobieństwo występowania (ze
wzrostem wartości zmiennej spada prawdopodobieństwo występowania), (ns) – efekt obecny w modelu końcowym (usunięcie powoduje
spadek dopasowania modelu), ale nieistotny ( > 0.1). Oznaczenia poziomów istotności prawdopodobieństwa: *** – P < 0.001; ** – P < 0.01; *
– P < 0.05; ms – 0.05 < P < 0.1. „–” oznacza brak efektu w modelu końcowym. Skróty zmiennych siedliskowych i ich opis podano w Załączniku
3.: 1 – model końcowy zawiera także interakcję typu lasu z udziałem drzewa dominującego (Bk), 2 – model końcowy zawiera także interakcję
typu lasu i zasobności martwych leżących drzew, 3 – model końcowy zawiera także interakcję użytkowania lasu i zasobności martwych
leżących drzew, 4 – model końcowy zawiera także interakcję użytkowania lasu i zasobności martwych stojących drzew, 5 – efekt dotyczy
zasobności martwych stojących drzew.
Table 11.2. The effect of habitat variables (1) on the occurrence of the studied bird species (2) - the final occupancy models. Explanation of effects: for
categorical variables, TAK means presence and statistical significance of a given effect in the final model, (ns) means that the effect is retained in the
final model and its removal results in worse model fit but the effect is non-significant; for continuous variables: TAK – means a significant and positive
effect on occurrence probability (as the variable increases, occurrence probability also increases), NIE - means a significant negative effect on occurrence probability (as the variable increases, occurrence probability decreases), (ns) – an effect is retained in the final model and its removal results in
worse model fit, but the effect is non-significant (>0.1). Explanation of the significance levels: *** – P < 0.001; ** – P < 0.01; * – P < 0.05; ms – 0.05 < P
< 0.1. “–” effect absent in the final model. The abbreviations and description of the habitat variables are provided in Appendix 3. 1 – the final model
also includes the interaction between forest type and percentage of the dominant tree species (Bk), 2 – the final model also includes the interaction
between forest type and amount of lying deadwood, 3 – the final model also includes the interaction between forest use and the amount of lying
deadwood, 4 - the final model also contains the interaction between forest use and amount of standing deadwood, 5 – effect refers to the amount of
standing deadwood.
Zmienne wpływające na rozpowszechnienie (2)

Gatunek (1)

typ

drz.d

dom

użytk

duż

m.dr / m.drz

pod

otw

str

zab

Dendrocopos leucotos1

TAK

TAK*** (Bk)

-

(ns)

NIE*

TAK***

-

-

(ns)

(ns)

Dryocopus martius2

TAK

TAK*** (igl)

-

-

-

(ns)

TAK

(ns)

-

(ns)

Picoides tridactylus

-

TAK*** (igl)

-

-

-

TAK

-

-

-

-

TAK

-

(ns)

-

-

-

(ns)

-

-

-

TAK

TAK

-

-

Picus canus

TAK

ms

(Bk)

Nucifraga caryocatactes

-

TAK*** (igl)

(ns)

(ns)

-

Loxia curvirostra

-

TAK*** (Św)

-

-

-

(ns)

-

-

TAK

-

Ficedula albicollis

-

TAK*** (Bk)

-

-

-

TAK***

TAK

TAK

-

-

Ficedula parva

-

TAK*** (Bk)

(ns)

(ns)

TAK***

(ns)

TAK

-

(ns)

-

Turdus torquatus

TAK

-

-

-

-

TAK***

TAK

-

(ns)

-

Columba oenas

-

TAK*** (Bk)

NIE

(ns)

TAK*

NIE*

(ns)

-

-

-

TAK

TAK** (igl)

(ns)

TAK

-

TAK***

TAK

-

-

-

-

TAK* (igl)

(ns)

-

NIE*

TAK***

(ns)

-

-

-

3

4

Tetrastes bonasia
Glaucidium passerinum

5
5
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Tab. 11.3. Wpływ zmiennych siedliskowych na występowanie poszczególnych gatunków ptaków – współczynniki z modeli końcowych
(na skali logitowej). Podano wartość współczynnika, w nawiasie wartość 1 błędu standardowego. W przypadku zmiennych o charakterze
jakościowym podane współczynniki są kontrastami (różnicami) w stosunku do stałej. Skróty zmiennych siedliskowych podano w Zał. 3, a
poziomy istotności dla poszczególnych efektów – w Tab. 11.2. * współczynniki oznaczone gwiazdką dotyczą efektu martwych stojących
drzew, pozostałe – martwego, leżącego drewna.
Table 11.3. The effect of habitat variables (1) on the occurrence of the studied bird species (2) – the final model estimates (on the logit scale). The
coefficient and its standard error (in brackets) are given. In the case of categorical variables, the estimates are contrasts (differences) relative to the
constant. The abbreviations of the habitat variables are given in Appendix 3 and the significance levels of the effects are provided in Table 11.2. * the
variables marked with an asterisk refer to the effect of standing deadwood and the remaining variables refer to lying deadwood.

Dendrocopos leucotos

Dryocopus martius

Picoides tridactylus

Picus canus

Nucifraga caryocatactes

Loxia curvirostra

Ficedula albicollis

Ficedula parva

Turdus torquatus

Columba oenas

Tetrastes bonasia

Glaucidium passerinum

Gatunek (2)

Stała

-3.298
(0.692)

-2.864
(0.437)

-3.040
(0.262)

-2.973
(0.633)

-2.783
(1.097)

-4.740
(0.527)

-2.163
(0.307)

-7.113
(2.888)

-1.676
(0.520)

-3.860
(0.841)

-7.056
(1.428)

-4.459
(1.362)

typ: MIE

0.351
(0.619)

0.511
(0.274)

0.405
(0.339)

-1.140
(0.367)

-0.143
(0.336)

typ: LIS

1.836
(0.512)

1.323
(0.378)

0.975
(0.366)

-2.448
(0.660)

-1.375
(0.650)

drz.d

0.401
(0.142)

0.224
(0.056)

Efekt (1)

0.122
(0.049)

0.087
(0.049)

dom: TAK

0.171
(0.061)

0.418
(0.089)

0.321
(0.050)

1.648
(0.392)

0.515
(0.361)

-0.954
(0.589)

-0.834
(0.375)

0.307
(0.066)

0.171
(0.092)

0.351
(0.168)

-0.827
(0.279)

0.665
(0.468)

0.967
(0.794)

użytk: BRAK

0.669
(0.547)

0.705
(0.598)

0.265
(0.988)

-0.344
(2.032)

0.596
(0.686)

2.086
(1.166)

użytk:
NIEINTENSYWNE

0.513
(0.512)

0.440
(0.587)

-0.713
(0.980)

-1.416
(1.999)

-0.050
(0.687)

2.139
(1.130)

użytk:
INTENSYWNE

-0.034
(0.571)

1.127
(0.609)

-0.530
(1.014)

-0.550
(2.088)

0.726
(0.706)

1.125
(1.171)

m.dr / m.drz *

0.803
(0.169)

-0.448
(0.204)

0.791
(0.188)

(duż)

-0.285
(0.142)

0.121
(0.215)

0.517
(0.140)

-0.191
(0.543)

0.179
(0.122)

0.406
(0.097)

* 0.062
(1.151)

* 1.029
(0.172)

0.982
(0.373)

0.345
(0.149)

0.975
(0.269)
-0.693
(0.307)

pod: LUŹNY

0.577
(0.326)

0.633
(0.473)

-0.471
(0.258)

-1.245
(0.881)

-0.760
(0.427)

0.020
(0.400)

1.161
(0.787)

-0.179
(0.856)

pod: GĘSTY

0.889
(0.340)

1.059
(0.490)

-0.629
(0.289)

-2.695
(1.028)

-0.809
(0.479)

0.669
(0.418)

2.565
(0.797)

0.825
(0.839)

otw: TAK

-0.289
(0.234)

-1.100
(0.339)

-0.945
(0.256)
0.845
(0.557)

0.502
(0.344)

str: TAK

-0.317
(0.250)

zab: TAK

-0.784
(0.527)
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0.361
(0.246)

0.996
(0.448)
-0.363
(0.405)

4.2. Moduł B. Nadrzeczne
4.2. Module B. Riverine birds
Tab. 11.4. Wpływ zmiennych siedliskowych na prawdopodobieństwo występowania poszczególnych gatunków ptaków na ciekach wodnych Karpat. Charakterystyka zmiennych – patrz Zał. 3 i Rozdz. 5.4.3.2. Oznaczenia wpływu poszczególnych zmiennych: TAK – dodatni wpływ
na prawdopodobieństwo występowania (ze wzrostem wartości zmiennej rośnie prawdopodobieństwo występowania), NIE – ujemny
wpływ na prawdopodobieństwo występowania (ze wzrostem wartości zmiennej spada prawdopodobieństwo występowania), (ns) – efekt
obecny w modelu końcowym (usunięcie powoduje spadek dopasowania modelu), ale nieistotny ( > 0.1). Oznaczenia poziomów istotności
prawdopodobieństwa *** – P < 0.001; ** – P < 0.01; * – P < 0.05; ms – 0.05 < P < 0.1. „–” oznacza brak efektu w modelu końcowym.
Table 11.4. The effect of habitat variables (1) on the probability of occurrence of the studied bird species (2) at Carpathian watercourses. For description of the variables see Appendix 3 and Chapter 5.4.3.2: (3) – maximum river bed width, (4) – river bed width variation, (5) – index of naturalness
(scaled), (6) – index of infrastructure development (scaled), (7) – index of river bed regulation (scaled). Explanation of the effects: TAK - means a positive effect on occurrence probability (as the variable increases, occurrence probability also increases), NIE - means a negative effect on occurrence
probability (as the variable increases, occurrence probability decreases), (ns) – effect retained in the final model (its removal results in worse model
fit) but non-significant (>0.1). Explanation of significance (probability) levels *** – P < 0.001; ** – P < 0.01; * – P < 0.05; ms – 0.05 < P < 0.1. “–” effect
is absent in the final model.
Zmienne siedliskowe (1)
Gatunek (2)

Szerokość (3)

Zmienność
szerokości (4)

Naturalność (5)

Infrastruktura (6)

Regulacja (7)

Alcedo atthis

TAK*

-

TAK***

-

-

Cinclus cinclus

NIE*

-

TAKms

TAK*

-

Mergus merganser

TAK***

NIE**

-

-

NIE*

Motacilla cinerea

NIE*

(ns)

TAK*

TAK**

(ns)

Actitis hypoleucos

TAK***

-

TAK***

NIE*

-

Tab. 11.5. A: uogólnione mieszane modele liniowe użyte do charakterystyki występowania poszczególnych gatunków ptaków nadrzecznych na ciekach wodnych Karpat. Model o najwyższym poparciu zaznaczono kursywą. Skróty zmiennych siedliskowych (ich pełny opis
patrz Zał. 3 i Rozdz. 5.4.3.2): SZER – największa szerokość koryta, SZERzmn – zmienność szerokości koryta, NATUR – wskaźnik naturalności
(wyskalowany), INFRA – wskaźnik rozwinięcia infrastruktury (wyskalowany), REGUL – wskaźnik stopnia regulacji koryta (wyskalowany). AIC
– wartość kryterium informacyjnego Akaike, Δ AIC – różnica między danym modelem a modelem o najwyższym poparciu w jednostkach
AIC, ω AIC – waga AIC (modelu), df – liczba stopni swobody. B: oszacowania parametrów z modelu o najwyższym poparciu (na skali logitowej). Współczynnik – wartość oszacowania parametru, SE – błąd standardowy oszacowania, z – statystyka z, P – prawdopodobieństwo
uzyskania większej wartości niż podana dla parametru.
Table 11.5. A: generalized linear mixed models (1) applied to characterise the occurrence of the studied riparian bird species at Carpathian watercourses. The best-supported model is in italics. Abbreviations of the habitat variables (2) (for a full description see Appendix 3 and Chapter 5.4.3.2):
SZER – maximum river bed width, SZERzmn – river bed width variation, NATUR – index of naturalness (scaled), INFRA – index of infrastructure development (scaled), REGUL – index of river bed regulation (scaled). AIC – Akaike information criterion, Δ AIC – difference between a given model and the
best-supported model in AIC units, ω AIC – AIC weight (of a model), df – degrees of freedom. B: parameter estimates from the best-supported model
(logit scale). Effect/variable (3), coefficient – parameter estimate (4), variance and standard deviation of the random effect (5), SE – standard error of
estimate, z – z statistics, P – probability of obtaining a z value greater than the computed z statistics.

Zimorodek Alcedo atthis
A:
Model (1)

AIC

Δ AIC

ω AIC

df

1

SZER*SZERzmn+NATUR+INFRA+REGUL

Zmienne (2)

447,06

4,66

0,045

8

2

SZER+SZERzmn+NATUR+INFRA+REGUL

446,54

4,14

0,058

7

3

SZER+SZERzmn+NATUR+REGUL

444,87

2,47

0,133

6

4

SZER+NATUR+REGUL

443,20

0,80

0,307

5

5

SZER+NATUR

442,40

0,00

0,458

4

B: Oszacowania parametrów dla efektów ustalonych (model 5):
Efekt / zmienna (3)
(Stała)

Współczynnik (4)

SE

z

P

-4,580

0,390

-11,729

< 0,001

SZER

0,014

0,008

1,989

0,047

NATUR

0,196

0,047

4,135

< 0,001

Efekt losowy: wariancja 2,43, odchylenie standardowe 1,56 (5)
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Pluszcz Cinclus cinclus
A:
Model (1)

Zmienne (2)

AIC

Δ AIC

ω AIC

df

1

SZER*SZERzmn+NATUR+INFRA+REGUL

804,92

4,82

0,047

8

2

SZER+SZERzmn+NATUR+INFRA+REGUL

802,92

2,82

0,127

7

3

SZER+SZERzmn+NATUR+INFRA

801,17

1,07

0,305

6

4

SZER+NATUR+INFRA

800,10

0,00

0,521

5

B: Oszacowania parametrów dla efektów ustalonych (model 4):
Parametr (3)

Współczynnik (4)

SE

z

P

(Stała)

-2,938

0,302

-9,734

< 0,001

SZER

-0,021

0,010

-2,042

0,041

NATUR

0,072

0,041

1,756

0,079

INFRA

0,099

0,040

2,479

0,013

Efekt losowy: wariancja 3,32, odchylenie standardowe 1,82 (5)

Nurogęś Mergus merganser
A:
Model (1)

Zmienne (2)

AIC

Δ AIC

ω AIC

df

1

SZER*SZERzmn+NATUR+INFRA+REGUL

323,45

2,66

0,104

8

2

SZER*SZERzmn+NATUR+REGUL

322,32

1,53

0,183

7

3

SZER+SZERzmn+NATUR+REGUL

321,21

0,42

0,319

6

4

SZER+SZERzmn+REGUL

320,79

0,00

0,394

5

B: Oszacowania parametrów dla efektów ustalonych (model 4):
Parametr (3)

Współczynnik (4)

SE

z

P

(Stała)

-5,613

0,853

-6,577

< 0,001

SZER

0,052

0,010

5,188

< 0,001

SZERzmn

-2,136

0,810

-2,635

0,008

REGUL

-0,185

0,086

-2,146

0,032

Efekt losowy: wariancja 4,97, odchylenie standardowe 2,23 (5)

Pliszka górska Motacilla cinerea
A:
Model (1)
1

Zmienne (2)
SZER*SZERzmn+NATUR+INFRA+REGUL

AIC

Δ AIC

ω AIC

df

1412,47

0,00

1,000

8

B: Oszacowania parametrów dla efektów ustalonych (model 1):
Parametr (3)

Współczynnik (4)

SE

z

P

(Stała)

-0,984

0,330

-2,981

0,003

SZER

-0,023

0,011

-2,155

0,031

SZERzmn

-0,459

0,393

-1,169

0,243

SZER:SZERzmn

0,031

0,014

2,230

0,026

NATUR

0,072

0,036

1,982

0,047

INFRA

0,107

0,037

2,886

0,004

REGUL

-0,041

0,027

-1,529

0,126

Efekt losowy: wariancja 3,47, odchylenie standardowe 1,86 (5)
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Brodziec piskliwy Actitis hypoleucos
A:
Model (1)

Zmienne (2)

AIC

Δ AIC

ω AIC

df

1

SZER*SZERzmn+NATUR+INFRA+REGUL

560,41

3,25

0,090

8

2

SZER+SZERzmn+NATUR+INFRA+REGUL

559,65

2,49

0,132

7

3

SZER+NATUR+INFRA+REGUL

557,87

0,71

0,321

6

4

SZER+NATUR+INFRA

557,16

0,00

0,457

5

B: Oszacowania parametrów dla efektów ustalonych (model 6):
Parametr (3)

Współczynnik (4)

SE

z

P

(Stała)

-5,129

0,443

-11,582

< 0,001

SZER

0,037

0,008

4,989

< 0,001

NATUR

0,179

0,050

3,567

< 0,001

INFRA

-0,250

0,116

-2,152

0,031

Efekt losowy: wariancja 3,96, odchylenie standardowe 1,99 (5)

4.3. Moduł F. Wysokogórskie
4.3. Module F. Alpine birds
Tab. 11.6. Uogólnione modele mieszane wykorzystane do charakterystyki liczebności siwerniaka w polskich Karpatach i płochacza halnego
w polskich Tatrach. Modele zawierały efekty losowe regionu (dla siwerniaka) i powierzchni próbnej (dla obu gatunków). Model końcowy
zaznaczono kursywą. Skróty zmiennych siedliskowych – patrz Zał. 3. AIC – wartość kryterium informacyjnego Akaike, Δ AIC – różnica między
danym modelem a modelem o najwyższym poparciu w jednostkach AIC, ω AIC – waga AIC (modelu), df – liczba stopni swobody.
Table 11.6. Generalized mixed models (1) used to characterise the numbers of the Water Pipit in the Polish Carpathians and the Alpine Accentor in
the Polish Tatras. The models considered the random effects of the region (for the Water Pipit) and study plot (for both species). The final model is
marked in italics. For the abbreviations of habitat variables (2), see Appendix 3. AIC – Akaike information criterion, Δ AIC – difference between a given
model and the best-supported model in AIC units, ω AIC – AIC weight (of a model), df – degrees of freedom.
Model (1)

Zmienne (2)

AIC

Δ AIC

ω AIC

df

Anthus spinoletta
1

położ+rzeź+wilg+wysrośl+traw+byli+bor+krzew+drzew+skały+str

714,38

18,05

< 0,001

20

2

położ+rzeź+wilg+wysrośl+byli+bor+krzew+drzew+skały+str

712,38

16,05

< 0,001

19

3

położ+rzeź+wilg+byli+bor+krzew+drzew+skały+str

710,53

14,20

0,001

18

4

położ+rzeź+wilg+byli+bor+krzew+drzew+skały

708,55

12,22

0,002

17

5

położ+wilg+byli+bor+krzew+drzew+skały

703,31

6,98

0,026

13

6

wilg+byli+bor+krzew+drzew+skały

700,15

3,82

0,125

11

7

wilg2+byli+bor+krzew+drzew+skały

696,33

0

0,846

9

Prunella collaris
1

położ+rzeź+wilg2+wysrośl+skały

240,99

6,02

0,033

10

2

położ+rzeź+wysrośl+skały

238,99

4,02

0,090

9

3

rzeź+wysrośl+skały

237,35

2,38

0,205

7

4

wysrośl+skały

234,97

0,00

0,627

4
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Tab. 11.7. Wpływ zmiennych siedliskowych na występowanie siwerniaka i płochacza halnego – końcowe modele liczebności. Oznaczenia
wpływu poszczególnych zmiennych: dla czynników TAK oznacza obecność danego efektu w modelu końcowym, (ns) oznacza, że efekt znajduje się w modelu końcowym, ale jego wpływ nie jest istotny (usunięcie powoduje spadek dopasowania modelu). Dla zmiennych ciągłych:
TAK – istotny, dodatni wpływ na liczebność (ze wzrostem wartości zmiennej rośnie liczebność), NIE – istotny, ujemny wpływ na liczebność
(ze wzrostem wartości zmiennej spada liczebność), (ns) – efekt obecny w modelu końcowym (usunięcie powoduje spadek dopasowania
modelu), ale nieistotny (P > 0.1). Oznaczenia poziomów istotności: *** – P < 0.001; ** – P < 0.01; * – P < 0.05; ms – 0.05 < P < 0.1. „–” oznacza
brak efektu w modelu końcowym. Zmienne siedliskowe i ich skróty opisano w Zał. 3.
Table 11.7. The effect of habitat variables (1) on the occurrence of the two species (2) – Water Pipit and the Alpine Accentor - final models of population size. Explanation of effects: for categorical variables, TAK means presence of a given effect in the final model, (ns) means that the effect is retained in the final model and its removal results in worse model fit but it is non-significant. For continuous variables: TAK – mans a significant positive
effect on population size (as the variable increases, population size increases), NIE – means a significant negative effect on population size (as the
variable increases, population size decreases), (ns) or (ns) – effect present in the final model (its removal results in lower model fit) but non-significant
(P > 0.1). Explanation of significance levels: *** – P < 0.001; ** – P < 0.01; * – P < 0.05; ms – 0.05 < P < 0.1. “–” effect is absent in the final model. Habitat
variables and their abbreviations are explained in Appendix 3.
Gatunek (2)

Zmienne wpływające na liczebność (1)
położ

wilg

wysrośl

traw

byli

bor

krzew

drzew

skały

Anthus spinoletta

-

TAKms

-

-

NIE**

(ns)

NIE***

NIEms

NIE*

Prunella collaris

-

-

NIE***

-

-

-

-

-

TAK***

Tab. 11.8. Wpływ zmiennych siedliskowych na liczebność siwerniaka i płochacza halnego – współczynniki z modeli końcowych. Podano
wartość współczynnika, w nawiasie wartość 1 błędu standardowego (na skali logarytmicznej). W przypadku zmiennych o charakterze jakościowym podane współczynniki są kontrastami (różnicami) dla poszczególnych poziomów w stosunku do stałej; pierwszy alfabetycznie poziom danego czynnika jest zawarty w stałej. Skróty zmiennych siedliskowych – patrz Zał. 3. „–” oznacza brak efektu w modelu końcowym.
Table 11.8. The effect (1) of habitat variables on the numbers of two species (2) – the Water Pipit and the Alpine Accentor – the final model coefficients. The coefficient (3) and its standard error (in brackets) are given (on a log scale). In the case of categorical variables, the coefficients are contrasts (differences) between each level of the variable and the constant; the first level of a variable (alphabetically) is contained within the constant.
For the abbreviations of habitat variables, see Appendix 3. “–” effect is absent in the final model.
Gatunek (2)

Anthus spinoletta

Prunella collaris

Współczynnik (SE) (3)

P

Współczynnik (SE) (3)

P

Stała

0,162 (0,243)

0,504

-2,574 (0,509)

< 0,001

wilg2: ŚWIE

0,217 (0,132)

0,101

-

-

-

-

-0,851 (0,298)

0,004

byli

-0,232 (0,075)

0,002

-

-

bor

0,109 (0,082)

0,184

-

-

krzew

-0,297 (0,085)

< 0,001

-

-

drzew

-0,126 (0,073)

0,085

-

-

skał

-0,223 (0,091)

0,014

0,826 (0,195)

< 0,001

Efekt (1)

wysrośl
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Wyniki analiz liczebności i zagęszczenia wykonanych dla siniaka i jarząbka, przy użyciu modeli mieszanek (N-mixture models).
The results of analyses of Stock Dove and Hazel Grouse population number and density, applied with N-mixture
models.

Tab. 11.9. Modele mieszanek, dopasowane do danych dla siniaka i jarząbka. Średnia liczebność (λ) była szacowana jako funkcja makroregionu (REG) i kowariat lub ich addytywnych kombinacji, względnie jako niezależna od kowariat (model oznaczony λ(.)). Prawdopodobieństwo
wykrycia (p) było traktowane jako stałe (takie samo dla wszystkich kontroli, oznaczone p(.)) lub zmienne (inne dla wszystkich kontroli, p(K)).
Skróty kowariat charakteryzujących powierzchnię próbną: LAS – powierzchnia lasu (km2), LIŚ – powierzchnia lasu liściastego (km2), IGL
– powierzchnia lasu iglastego (km2), MIE – powierzchnia lasu mieszanego (km2), LIŚMIE – łączna powierzchnia lasu liściastego i mieszanego
(km2), IGLMIE – łączna powierzchnia lasu iglastego i mieszanego (km2), Pliś – proporcja lasu liściastego, Pigl – proporcja lasu iglastego, Pmie
– proporcja lasu mieszanego, Pliśmie – łączna proporcja lasu liściastego i mieszanego, Piglmie – łączna proporcja lasu iglastego i mieszanego. NP – liczba parametrów modelu. Model o najwyższym poparciu (najniższe AIC) zaznaczono pogrubioną czcionką; Δ AIC to różnica
w poparciu danego modelu (w jednostkach AIC) w stosunku do najlepszego modelu.
Table 11.9. N-mixture models (1) fitted for the Stock Dove and Hazel Grouse datasets. The mean population size (λ) was estimated as a function of
the macroregion (REG) and covariates or their additive combinations, or independently of covariates (model marked as λ(.)). Detection probability
(p) was treated as constant (the same for all visits, marked as p(.)) or survey-dependent (different for each visit, p(K)). The codes of the covariates
characterising study plots are: LAS – area of forest (km2), LIŚ - area of deciduous forest (km2), IGL - area of coniferous forest (km2), MIE – area of mixed
forest (km2), LIŚMIE – total area of deciduous and mixed forest (km2), IGLMIE – total area of coniferous and mixed forest (km2), Pliś – proportion of
deciduous forest, Pigl – proportion of coniferous forest, Pmie – proportion of mixed forest, Pliśmie – total proportion of deciduous and mixed forest,
Piglmie – total proportion of coniferous and mixed forest. NP – number of model parameters. The best-supported model (lowest AIC) is shown in
bold; Δ AIC is the difference in support (in AIC units) for a given model relative to the best model; (2) – model weight.

Siniak Columba oenas
Model (1)

NP

AIC

Δ AIC

Waga (2)

1

λ(.) p(.)

2

661.46

42.40

<0.001

2

λ(REG) p(.)

6

646.18

27.12

<0.001

3

λ(REG+LAS) p(.)

7

628.46

9.40

0.004

4

λ(REG+LIŚ) p(.)

7

626.78

7.72

0.010

5

λ(REG+IGL) p(.)

7

640.81

21.75

<0.001

6

λ(REG+MIE) p(.)

7

647.69

28.63

<0.001

7

λ(REG+LIŚMIE) p(.)

7

641.45

22.39

<0.001

8

λ(REG+IGLMIE) p(.)

7

646.36

27.30

<0.001

9

λ(REG+LAS+Pliś) p(.)

8

619.42

0.36

0.396

10

λ(REG+LAS+Pigl) p(.)

8

625.41

6.35

0.020

11

λ(REG+LAS+Pmie) p(.)

8

628.30

9.24

0.005

12

λ(.) p(K)

5

660.82

41.76

<0.001

13

λ(REG) p(K)

10

645.66

26.60

<0.001

14

λ(REG+LAS) p(K)

11

628.01

8.95

0.005

15

λ(REG+LIŚ) p(K)

11

626.40

7.34

0.012

16

λ(REG+IGL) p(K)

11

640.33

21.27

<0.001
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Model (1)

NP

AIC

Δ AIC

waga (2)

17

λ(REG+MIE) p(K)

11

647.16

28.10

<0.001

18

λ(REG+LIŚMIE) p(K)

11

640.98

21.92

<0.001

19

λ(REG+IGLMIE) p(K)

11

645.86

26.80

<0.001

20

λ(REG+LAS+Pliś) p(K)

12

619.06

0.00

0.474

21

λ(REG+LAS+Pigl) p(K)

12

624.99

5.93

0.024

22

λ(REG+LAS+Pmie) p(K)

12

627.87

8.81

0.006

NP

AIC

Δ AIC

waga (2)

Jarząbek Tetrastes bonasia
Model (1)
1

λ(.) p(.)

2

587.74

58.22

<0.001

2

λ(REG) p(.)

7

564.91

35.39

<0.001

3

λ(REG+LAS) p(.)

8

560.33

30.81

<0.001

4

λ(REG+LIŚ) p(.)

8

557.72

28.20

<0.001

5

λ(REG+MIE) p(.)

8

566.56

37.04

<0.001

6

λ(REG+LIŚMIE) p(.)

8

562.09

32.57

<0.001

7

λ(REG+LAS+Pliś) p(.)

9

557.22

27.70

<0.001

8

λ(REG+LAS+Pmie) p(.)

9

559.94

30.42

<0.001

9

λ(REG+LAS+Pliśmie) p(.)

9

558.36

28.84

<0.001

10

λ(.) p(K)

5

558.92

29.40

<0.001

11

λ(REG) p(K)

10

536.89

7.37

0.008

12

λ(REG+LAS) p(K)

11

532.37

2.85

0.080

13

λ(REG+LIŚ) p(K)

11

530.03

0.51

0.258

14

λ(REG+MIE) p(K)

11

538.55

9.03

0.004

15

λ(REG+LIŚMIE) p(K)

11

534.17

4.65

0.033

16

λ(REG+LAS+Pliś) p(K)

12

529.52

0.00

0.333

17

λ(REG+LAS+Pmie) p(K)

12

532.11

2.59

0.091

18

λ(REG+LAS+Pliśmie) p(K)

12

530.61

1.09

0.193
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Prawdopodobieństwo wykrycia wybranych gatunków leśnych.
Detection probability of selected forest bird species.

Tab. 11.10. Prawdopodobieństwo wykrycia co najmniej jednego osobnika z danego gatunku na punkcie obserwacyjnym w trakcie kolejnych kontroli oraz skumulowane prawdopodobieństwo wykrycia po wszystkich wykonanych kontrolach. Dla gatunków wabionych (oznaczone *, patrz Rozdz. 5.3.1) w trakcie badań terenowych przedstawiono wartości z użyciem stymulacji głosowej oraz (kursywą) bez jej
użycia. Dla jarząbka efekt stymulacji głosowej był nieistotny i został usunięty z modelu. Wartości pochodzą z modeli o najwyższym poparciu,
dlatego jeżeli w modelu takim prawdopodobieństwo wykrycia było modelowane jako stałe (takie samo dla kolejnych kontroli), podana jest
jedna wartość, wspólna dla wszystkich kontroli (uwzględniająca jedynie efekt wabienia).
Table 11.10. The probability of detection (1) of at least one individual of a given species (2) in a survey point during successive field visits (kontrola
1–4) and the cumulative detection probability (3) after all four (or two in the case of flycatchers) visits. For the tape-lured species (marked with an *,
see Chapter 5.3.1), both the probability with and without (in italics) tape-lure is shown. For the Hazel Grouse, the effect of tape-lure was non-significant and hence removed from the model. The estimates are from the models with the highest support. This means that if in the best model detection
probability was modelled as a constant parameter (the same for each field visit), a single estimate for all the visits is given (taking into account only
the tape-lure effect).
Prawdopodobieństwo wykrycia (1)
Gatunek (2)
kontrola 1

kontrola 2

0.18 (0.14-0.25)

0.15 (0.11-0.21)

0.14 (0.09-0.21)
0.04 (0.01-0.11)

0.51 (0.27-0.75)
0.21 (0.15-0.31)

Nucifraga caryocatactes
Loxia curvirostra

0.62 (0.50-0.75)
0.40 (0.28-0.50)

0.12 (0.09-0.17)

0.13 (0.09-0.18)

0.29 (0.19-0.42)
0.10 (0.06-0.17)

Picoides tridactylus*
Picus canus*

kontrola 4

0.22 (0.16-0.29)
0.12 (0.08-0.16)

Dendrocopos leucotos*
Dryocopus martius

kontrola 3

0.23 (0.10-0.45)

Ficedula albicollis

-

Ficedula parva

-

0.47 (0.36-0.59)
0.75 (0.57-0.89)
0.34 (0.22-0.53)

0.36 (0.17-0.61)
0.13 (0.08-0.19)

0.16 (0.06-0.38)
0.05 (0.03-0.09)

0.10 (0.06-0.15)
0.16 (0.07-0.36)

Skumulowane
prawdopodobieństwo
wykrycia (3)

0.77 (0.48-0.95)
0.37 (0.24-0.55)
0.35 (0.22-0.48)

0.16 (0.07-0.36)

0.06 (0.02-0.20)

0.44 (0.36-0.52)

0.49 (0.22-0.82)
0.69 (0.59-0.77)

0.21 (0.13-0.32)

0.40 (0.26-0.55)

0.53 (0.36-0.69)

Turdus torquatus

0.08 (0.03-0.16)

0.13 (0.07-0.24)

0.15 (0.08-0.27)

0.21 (0.11-0.35)

0.46 (0.26-0.70)

Columba oenas

0.26 (0.17-0.37)

0.21 (0.14-0.32)

0.14 (0.08-0.22)

0.19 (0.12-0.29)

0.59 (0.42-0.76)

Tetrastes bonasia*

0.12 (0.06-0.20)

0.09 (0.04-0.16)

0.25 (0.14-0.39)

0.05 (0.02-0.10)

0.42 (0.25-0.63)

Glaucidium passerinum*

0.23 (0.10-0.44)
0.03 (0.01-0.09)

0.65 (0.34-0.90)
0.12 (0.04-0.31)
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Opis zmiennych wykorzystanych w analizach siedliskowych na poziomie krajobrazowym, na podstawie których
przygotowano mapy prognozowanego zagęszczenia populacji. Opis predyktorów dotyczy powierzchni będących pojedynczymi polami siatki geograficznej o zróżnicowanych, w zależności od analizowanego gatunku,
rozmiarach: 2×2 km, 3×3 km, 4×4 km lub 5×10 km (patrz również Rozdz. 5.4.4).
Description of the habitat variables in the landscape level analyses, which were used to generate the maps of predicted
population density. The observation unit for the variables was a grid plot of one of the following sizes, depending on the
analysed species: 2×2 km, 3×3 km, 4×4 km or 5×10 km (see also Chapter 5.4.4).

Oznaczenie
predyktora
Variable name

Opis predyktora
Description of variable

wysokosc

Średnia wysokość na powierzchni wyrażona w metrach n.p.m.
Mean altitude of plot, measured as metres above sea level (mamsl).

deniwelacja

Różnica wysokości między najwyższym a najniższym punktem na powierzchni.
Difference in height between highest and lowest point of plot.

ekspozycja

Kierunek nachylenia powierzchni. Poszczególne wartości tej zmiennej określone są następująco: 90 – ekspozycja
północna, 180 – ekspozycja zachodnia, 270 – ekspozycja południowa, 0/360 – ekspozycja wschodnia.
Direction of surface slope. Characterised by the following categories: 90 – northern exposure, 180 – western exposure, 270
– southern exposure, 0/360 – eastern exposure.

rzezba

Miara geomorfologicznego urozmaicenia rzeźby na powierzchni.
Measure of geomorphological terrain diversity of plot.

grunty.orne

Areał [km2] gruntów ornych poza zasięgiem urządzeń nawadniających na powierzchni.
Area [km2] of arable land not affected by plot’s irrigation system.

laki

Areał łąk [km2] na powierzchni.
Area of meadows [km2] in plot.

uprawy.miesz
lasy.lisc
lasy.igl
lasy.miesz
zakrzaczenia
grunty.orne.k
laki.k
uprawy.miesz.k
lasy.lisc.k
lasy.igl.k
lasy.miesz.k
zakrzaczenia.k
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Areał [km2] strefy upraw mieszanych (suma powierzchni klas CLC: 241, 242, 243, 244) na danej powierzchni.
Area [km2] of mixed crop in plot (total area of CLC classes: 241, 242, 243 and 244).
Areał [km2] lasów liściastych pokrywających powierzchnię.
Area [km2] of deciduous forest in plot.
Areał [km2] lasów iglastych pokrywających daną powierzchnię.
Area [km2] of coniferous forest in plot.
Areał [km2] lasów mieszanych pokrywających daną powierzchnię.
Area [km2] of mixed forest in plot.
Areał [km2] zakrzaczeń pokrywających daną powierzchnię.
Area [km2] of bush vegetation in plot.
Całkowita powierzchnia* kompleksu gruntów ornych poza zasięgiem urządzeń nawadniających.
Total area* of arable land patch not affected by irrigation systems.
Całkowita powierzchnia* [km2] kompleksu łąk.
Total area* [km2] of meadow patch.
Całkowita powierzchnia* [km2] kompleksu strefy upraw mieszanych.
Total area* [km2] of mixed crop patch.
Całkowita powierzchnia* [km2] kompleksu lasu liściastego.
Total area* [km2] of deciduous forest patch.
Całkowita powierzchnia* [km2] kompleksu lasu iglastego.
Total area* [km2] of coniferous forest patch.
Całkowita powierzchnia* [km2] kompleksu lasu mieszanego.
Total area* [km2] of mixed forest patch.
Całkowita powierzchnia* [km2] kompleksu zakrzaczeń (suma powierzchni klas CLC: 321, 322, 323, 324).
Total area* [km2] of bushes patch (total area of CLC classes: 321, 322, 323 and 324).

skaly

Powierzchnia odsłoniętych skał [m2].
Area of bare rock [m2].

rzeki

Długość [km] cieków na powierzchni badawczej.
Length [km] of watercourses in study plot.

cieki.k

Całkowita długość [km] cieku przepływającego przez powierzchnię badawczą.
Total length [km] of watercourse crossing study plot.

wyspa.las.lisc

Powierzchnia [km2] małych izolowanych płatów (wysp) lasów liściastych, które w całości zawierają się w obrębie
powierzchni badawczej.
Area [km2] of small isolated patches (islands) of deciduous forest that are fully contained within the area of study plot.

wyspa.las.igl

Powierzchnia [km2] małych izolowanych płatów (wysp) lasów iglastych, które w całości zawierają się w obrębie
powierzchni badawczej.
Area [km2] of small isolated patches (islands) of coniferous forest that are fully contained within the area of a study plot.

dominacja.lisc

% powierzchni danego kwadratu zajęty przez największy płat lasów liściastych.
% area of plot covered by the largest deciduous forest patch

dominacja.miesz

% powierzchni danego kwadratu zajęty przez największy płat lasów mieszanych.
% area of plot covered by the largest mixed forest patch

dominacja.igl

% powierzchni danego kwadratu zajęty przez największy płat lasów iglastych.
% area of plot covered by the largest coniferous forest patch

kształt.lasy.lisc

Wskaźnik kształtu płatów lasów liściastych (średnia z obwodów każdego płata podzielona przez minimalny możliwy
obwód tego płata). Wraz ze wzrostem wartości tego wskaźnika wzrasta nieregularność kształtu.
A shape factor of deciduous forest patches (mean circumference of each patch divided by the smallest possible
circumference of this patch). The higher the factor, the more irregular the shape.

ksztalt.lasy.igl

Wskaźnik kształtu płatów lasów iglastych.
Shape factor of coniferous forest patches.

ksztalt.u.miesz

Wskaźnik kształtu płatów upraw mieszanych.
Shape factor of mixed crop patches.

ksztalt.laki

Wskaźnik kształtu płatów łąk.
Shape factor of meadow patches.

wnetrze.lisc

Udział % wnętrza lasów liściastych (% powierzchni lasu w danym kwadracie z wyłączeniem obszarów leżących
mniej niż 100 m od skraju tego płata).
Percent area of deciduous forest interior (% forest area in plot, excluding areas less than 100 m from edge of forest patch).

wnetrze.igl

Udział % wnętrza lasów iglastych.
Percent area of coniferous forest interior.

wnetrze.miesz

Udział % wnętrza lasów mieszanych.
Percent area of mixed forest interior.

wnetrze.g.orn

Udział % wnętrza gruntów ornych.
Percent area of arable land interior.

wnetrze.u.miesz

Udział % wnętrza upraw mieszanych
Percent area of mixed crop interior.

wnetrze.laki

Udział % wnętrza łąk.
Percent area of meadow interior.

bydlo

Udział % gospodarstw z hodowlą bydła wśród wszystkich gospodarstw w gminie, w której położona jest
powierzchnia badawcza.
Percent farms keeping cattle in total number of farms in the commune to which a given study plot belongs.

trzoda

Udział % gospodarstw z hodowlą trzody chlewnej.
Percent farms keeping pigs.

kombajny

Średnia liczba kombajnów w gminie, w której położona jest powierzchnia badawcza, na gospodarstwo rolne.
Mean number of harvesters per farm in the commune to which a given study plot belongs.

swiatlo

Intensywność emisji sztucznego oświetlenia.
Intensity of artificial lighting.

* Całkowitą powierzchnię danego siedliska należy rozumieć jako całkowitą wielkość płatu, w którym zlokalizowana jest
dana powierzchnia (pole siatki geograficznej).
* The total area of a given habitat refers to the total area of the patch in which a given grid plot is located.
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Średnia wysokość na powierzchni wyrażona w metrach n.p.m.
Mean altitude of plot, measured as metres above sea level (mamsl).

wysokosc

Miara geomorfologicznego urozmaicenia rzeźby na powierzchni.
Measure of geomorphological terrain diversity of plot.

Różnica wysokości między najwyższym a najniższym punktem na powierzchni.
Difference in height between highest and lowest point of plot.

deniwelacja

Kierunek nachylenia powierzchni. Poszczególne wartości tej zmiennej
określone są następująco: 90 – ekspozycja północna, 180 – ekspozycja zachodnia, 270 – ekspozycja południowa, 0/360 – ekspozycja
wschodnia.
Direction of surface slope. Characterised by the following categories:
90 – northern exposure, 180 – western exposure, 270 – southern exposure,
0/360 – eastern exposure.

rzezba

Areał [km2] gruntów ornych poza zasięgiem urządzeń nawadniających
na powierzchni.
Area [km2] of arable land not affected by plot’s irrigation system.

ekspozycja

Areał łąk [km2] na powierzchni.
Area of meadows [km2] in plot.

grunty.orne

laki

Areał [km2] strefy upraw mieszanych (suma powierzchni klas CLC: 241,
242, 243, 244) na danej powierzchni.
Area [km2] of mixed crop in plot (total area of CLC classes: 241, 242, 243
and 244).

Areał [km2] lasów liściastych pokrywających powierzchnię.
Area [km2] of deciduous forest in plot.

uprawy.miesz
lasy.lisc

Areał [km2] lasów iglastych pokrywających daną powierzchnię.
Area [km2] of coniferous forest in plot.

Areał [km2] lasów mieszanych pokrywających daną powierzchnię.
Area [km2] of mixed forest in plot.

lasy.igl

lasy.miesz
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Areał [km2] zakrzaczeń pokrywających daną powierzchnię.
Area [km2] of bush vegetation in plot.

Całkowita powierzchnia kompleksu gruntów ornych poza zasięgiem
urządzeń nawadniających.
Total area of arable land patch not affected by irrigation systems.

zakrzaczenia
grunty.orne.k

Całkowita powierzchnia [km2] kompleksu łąk.
Total area [km2] of meadow patch.

laki.k

Całkowita powierzchnia [km2] kompleksu strefy upraw mieszanych.
Total area [km2] of mixed crop patch.

uprawy.miesz.k

Całkowita powierzchnia [km2] kompleksu lasu liściastego.
Total area [km2] of deciduous forest patch.

Całkowita powierzchnia [km2] kompleksu lasu iglastego.
Total area [km2] of coniferous forest patch.

lasy.lisc.k

lasy.igl.k

Całkowita powierzchnia [km2] kompleksu lasu mieszanego.
Total area [km2] of mixed forest patch.

Całkowita powierzchnia [km2] kompleksu zakrzaczeń (suma powierzchni klas CLC: 321, 322, 323, 324).
Total area [km2] of bushes patch (total area of CLC classes: 321, 322, 323
and 324).

lasy.miesz.k

Powierzchnia odsłoniętych skał [m2].
Area of bare rock [m2].

skaly

zakrzaczenia.k

Długość [km] cieków na powierzchni badawczej.
Length [km] of watercourses in study plot.

rzeki
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Całkowita długość [km] cieku przepływającego przez powierzchnię
badawczą.
Total length [km] of watercourse crossing study plot.

Powierzchnia [km2] małych izolowanych płatów (wysp) lasów liściastych, które w całości zawierają się w obrębie powierzchni badawczej.
Area [km2] of small isolated patches (islands) of deciduous forest that are
fully contained within the area of study plot.

cieki.k
wyspa.las.lisc

Powierzchnia [km2] małych izolowanych płatów (wysp) lasów iglastych,
które w całości zawierają się w obrębie powierzchni badawczej.
Area [km2] of small isolated patches (islands) of coniferous forest that are
fully contained within the area of a study plot.

% powierzchni danego kwadratu zajęty przez największy płat lasów
liściastych.
% area of plot covered by the largest deciduous forest patch

wyspa.las.igl
dominacja.lisc

% powierzchni danego kwadratu zajęty przez największy płat lasów
mieszanych.
% area of plot covered by the largest mixed forest patch

% powierzchni danego kwadratu zajęty przez największy płat lasów
iglastych.
% area of plot covered by the largest coniferous forest patch

dominacja.miesz
dominacja.igl

Wskaźnik kształtu płatów lasów liściastych (średnia z obwodów każdego płata podzielona przez minimalny możliwy obwód tego płata). Wraz
ze wzrostem wartości tego wskaźnika wzrasta nieregularność kształtu.
A shape factor of deciduous forest patches (mean circumference of each
patch divided by the smallest possible circumference of this patch). The
higher the factor, the more irregular the shape.

kształt.lasy.lisc

Wskaźnik kształtu płatów lasów iglastych.
Shape factor of coniferous forest patches.

ksztalt.lasy.igl

Wskaźnik kształtu płatów upraw mieszanych.
Shape factor of mixed crop patches.

Wskaźnik kształtu płatów łąk.
Shape factor of meadow patches.

ksztalt.u.miesz

ksztalt.laki
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Udział % wnętrza lasów liściastych (% powierzchni lasu w danym
kwadracie z wyłączeniem obszarów leżących mniej niż 100 m od
skraju tego płata).
Percent area of deciduous forest interior (% forest area in plot, excluding areas less than 100 m from edge of forest patch).

Udział % wnętrza lasów iglastych.
Percent area of coniferous forest interior.

wnetrze.igl

wnetrze.lisc

Udział % wnętrza lasów mieszanych.
Percent area of mixed forest interior.

Udział % wnętrza gruntów ornych.
Percent area of arable land interior.

wnetrze.g.orn
wnetrze.miesz

Udział % wnętrza upraw mieszanych
Percent area of mixed crop interior.

wnetrze.u.miesz

Udział % gospodarstw z hodowlą bydła wśród wszystkich gospodarstw w gminie, w której położona jest powierzchnia badawcza.
Percent farms keeping cattle in total number of farms in the commune
to which a given study plot belongs.

bydlo

Udział % wnętrza łąk.
Percent area of meadow interior.

wnetrze.laki

Udział % gospodarstw z hodowlą trzody chlewnej.
Percent farms keeping pigs.

trzoda

Średnia liczba kombajnów w gminie, w której położona jest powierzchnia badawcza, na gospodarstwo rolne.
Mean number of harvesters per farm in the commune to which a given
study plot belongs.

Intensywność emisji sztucznego oświetlenia.
Intensity of artificial lighting.

kombajny

swiatlo
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Wiarygodność predyktywnych modeli przestrzennego rozmieszczenia wybranych gatunków ptaków.
Reliability of the predictive distribution models of selected bird species.

Tab. 11.11. Wiarygodność predyktywnych modeli przestrzennego rozmieszczenia poszczególnych gatunków ptaków, podane osobno dla
danych uczących i testowych.
Table 11.11. The reliability of the predictive models of spatial distribution (1), for the training dataset (2) and the test dataset (3), presented for selected bird species (4).
Gatunek (4)

Dane uczące (2)

Dane testowe (3)

Jarząbek Tetrastes bonasia

94,1

49,3

Siniak Columba oenas

93,2

41,5

Derkacz Crex crex

92,3

47,3

Bocian biały Ciconia ciconia

98,8

67,9

Trzmielojad Pernis apivorus

88,9

39,9

Orlik krzykliwy Clanga pomarina

95,3

57,3

Sóweczka Glaucidium passerinum

59,7

18,7

Włochatka Aegolius funereus

91,3

46,2

Puszczyk uralski Strix uralensis

91,4

46,2

Dzięcioł zielonosiwy Picus canus

93,4

39,7

Dzięcioł czarny Dryocopos martius

94,1

43,7

Dzięcioł średni Dendrocopos medius

94,7

47,2

Dzięcioł białogrzbiety Dendrocopos leucotos

97,5

58,2

Dzięcioł trójpalczasty Picoides tridactylus

95,1

53,4

Orzechówka Nucifraga caryocatactes

94,4

44,7

Płochacz halny Prunella collaris

90,9

39,5

Siwerniak Anthus spinoletta

91,0

53,6

Krzyżodziób świerkowy Loxia curvirostra

79,8

29,8

Muchołówka mała Ficedula parva

98,2

52,6

Muchołówka białoszyja Ficedula albicollis

95,3

57,1

Drozd obrożny Turdus torquatus

93,9

47,4
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Książka Ptaki polskich Karpat – stan, zagrożenia, ochrona jest efektem projektu Inwentaryzacja
kluczowych gatunków ptaków polskich Karpat oraz stworzenie systemu ich monitorowania i ochrony,
współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi
krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Projekt realizowało Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony
Ptaków w latach 2011–2016. Więcej informacji na temat projektu na stronie www.ptakikarpat.pl

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (OTOP) to działająca od 1991 roku organizacja pozarządowa
o statusie pożytku publicznego, zajmująca się ochroną dzikich ptaków i miejsc, w których one żyją. Celem
Towarzystwa jest zachowanie dziedzictwa przyrodniczego dla dobra obecnych i przyszłych pokoleń.
Jego działania wspiera kilkanaście tysięcy członków, wolontariuszy i sympatyków. OTOP jest polskim
partnerem światowej federacji towarzystw ochrony ptaków – BirdLife International. Więcej informacji na
stronie www.otop.org.pl
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