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PTAKI L~GOWE GOR BYSTRZYCKICH

BREEDING AVIFAUNA OF 1HE BYSfRZYCKIE MOUNTAINS

Dotychczasowe badania awifauny legowe] Gor Bystrzyckich byly bar
dzo pobiezne. W przedwojennej literaturze niemfeckiej spotkac mozna dane
dotyczace jedynie rzadszych lub charakterystycznych dla obszarow gor
skich gatunk6w ptakow, zebrane podczas krotkich wycieczek terenowych
(Kollibay 1906; Pax 1925). Podobny charakter maja powojenne obserwa
cje prowadzone zwlaszcza w ramach zbierania material6w do monografii
faunistycznej .Ptakt Slaska" (Dyrcz i in. 1991) oraz Polskiego Atlasu Orni
tologtcznego, poszerzone 0 sondaze ankietowe dla niektorych gatunkow
(Marchlewski 1948; Bula 1969). Jedyne pelniejsze dane dotycza pluszcza
Cinclus cinclus (Czapulak i in. 1988). Niejako marginesowe traktowanie
tego terenu moze bye zwiazane z mocnym przeksztalceniem pierwotnych
srodowisk, .Jconkurencja" teren6w przyleglych (Masyw Snieznika, G6ry
Bialskie, G6ry Stolowe], znacznym oddaleniem od gl6wnych centr6w orni
tologicznych (Dyrcz i Stawarczyk 1984), a bye moze takze z trudami pe
netracji teren6w g6rskich przy niewielkim bogactwie gatunkowym.

Celem badan bylo opracowanie awifauny legowe] Gor Bystrzyckich,
a takze proba jej charakterystyki Ilosciowej. Czesc zawartych tu informa
cji dotyczy takze G6r Orlickich, kt6rych zaledwie n iewielki fragment znaj
duje ste w granicach Polski. Z powodu duze] spojnosci obu masyw6w
zdecydowano sie ujqe j e razem, n ie uwzgledniajac jednak tego w tytule.

OPIS TERENU

G6ry Bystrzyckie i Orlickie tworza wycdrebniony masyw gorski w obre
bie Sudetow Srodkowych. Podlega on ochronie w ramach Obszaru Kraj o
brazu Chronionego. S~ to dwa r6wnolegle, poludnikowo rozctagntete pa
sma g6rskie , na p6lnocy oddzielone od siebie tekton icznym obnizeniem
gornej Bystrzycy Dusznickie], w czesci zas srodkowej i poludniowej doli
na Dzikiej Orlicy. Rzeka ta wytycza jednoczesnte grantee panstwa, Jedy
nie fragment polnocnej czesci G6r Orlickich znajduje sie w granicach
Polski, z najwyzszym szczytem Orlica (1084 m) . Nieco ntzsze G6ry By-
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strzyek:1e ctagna ste Z pclnocnego zaehodu na poludniowy wsch6d. na dlu
gosct 38 km t szerokosct 5·10 km. Najwyzszymt szczytami S<\ tuta] Sasan
ka (980 rn) t Jagodna (975). Powierzchnia laczna obu masywow wynosi
225 km", zczego lasy zajmuja 173 Ian' (77%). a u tytkirolne 51 km2 (23%).
Gory t e na polnocy S<\ ograntczone doltna gomej Bystrzycy Dusznickrej,
ktora oddztela je od Ocr Stolowych : na wschodzte stroma tekton iczna
krawed z oddzrela je od Kotliny Klodzkiej i Rowu G6mej Nysy Klodzk:1ej:
na poludn lowym wschcdzre Przelecz Mtedzyleska stanowi grantee z Ma
sywem Sntezntka. od zachodu zas sastaduja z G6ra.mi OrUckimi. Na po
ludniu GOry Bystrzyckte przechodza na terytortum Czech. Granica wscho
dnia prz ebtega mniej wtecej wzdluz poziornicy 400 m. Uksztaltowanie te
re nu po ntzej tej wysokoSc1 ni e rna jut charakteru gcrskregc.

2aludnlenie jest bardzo ntskte. a zabudowania na omawtanym obsza
rze rozmteszczone sa gl6wnte wzdiuz dolin rzecznych. zte teniec polozony
na wysokosct 850-960 m (G, Orliekie) n alety do najwyzej polotonyeh rniej
scowoscr w Pols ce. Uczn e wste i osady. w zwiazku z masowyrn odplywem
lu dnosct. zostaly w ostatntch lataeh opuszczone. a wraz z otaczajacymtje
sadam i t gruntami przyczynily ste do wzbogaeenia siedlisk ptak6w.

Klimat. kt6ry jest u miarkowanie chlodny I wtlgctny. wykazuje cechy
klimatu ocearncznegc . Barrera poIudnikowa stworzona przez G. Orl1ckie
I Bystrzyclde przyczynila si t;: do wyksztalcenta specyficznych kltmatow
lokalnych. Srednta roczna temperatura powt etrza w Dusznlkach Zdroju
(550 ml wynosi 7.0·C. a w ZieJencu (900 ml - 4 ,4 'C, przy skrajnych tem
peraturach stycznta - 4. S·C i lipca - 14.0·C. Mirno g~stej sleet wodnej .
lasy sa stosun kowo ubogte w warstwy wodonosne. Glownymt i r6dl ami
wody ria tyro ter erue ~ opady atmosferyczne. kt6rych nastlente ZW1<\ZBne
jest z wysokoscta i ekspozycja stokow. W Zielencu wynosza one 132 1 nun
rocznte. podczas gdy w Hucle (800 m) Jut tyIko 866 rom. W Zielericu opa
dy sn tegu notuje Sit;: ad polowy pafdziemika do konca pterwszej d ekady
mej a, a pokrywa sntezna zalega sredruo 2 10 dru. Na tererue baden domi
nuj<\ wtatry zachodnie (55%) I poludruowo-zachodrue Iwta try fenowe). ktore
powoduja ntektedy duze zn1szczenia las6w (Walczak 196 1; Martynowski
i Mazurski 19 78; Staffa i in. 1992) .

Gory Bystrzyckie w calosct leza w grantcach re gIa dolnego Fagetum
sudeticwn. a j edynte ni ew1elki fragment G. Orltckich zn ajduje s te w zaste
gu pretra regia gomego Ptceetwn hercynianwn. Pierwotnie w dolnoreglo
wym ptetrze rosltnnosct dom1nowaJa puszcza bukowa . Obecnte najwtek
sze zespoly rosbnne rworza tu lite swiercayn y Picea exr:eisa obcego po
ch odzenia 0 ob niinnej odpomoscr brclogtcznej. glownte w typie boru gor
skiego Piceetum montanwn W zwtazku z tyro w poczatkach lat SO. na
obszarze obu masywow wystaptty sympto my k1~ski ekologtcznej . Obecne
ieb nastlenle jest, jak na razre. mntej sze nit w Karkonoszach. Ute frag-
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menty kwasnej buczyny gorskte] Luzulo-f'agetum m ozna spctk ac jedynte
na stedrntu stanowiskach. zazwyczaj po ruze] 600 m n .p .m. Udzral pro
centowy domtnuja cych gatunk6w drzew w przybltzen tu Jes t nestepujacy:
swierk - 85%. buk - 4 .5%. brzoza Betula s p. - 3%. sosna Pinus stluestrts
- 1.5%. modrzew Lmixdecidua - 1%. jOOJa Picea. abies. dab Quercus sp.
i jesron Praxinus excels ior - po - 0. 5%. Sredni wiek drzewcs tanow wynosl
okoJo 58 la t , a Ich rozd robntente jest n tewte lkte. Ponad 75% to la sy 0 p o
wterzchnt powyzej 5 tys. ha . Podszyt ubozeje wraz ze wzrostem wysokosc!
n ad pozrom morza, a co za tym tdzi e. ze wzros tem udztahr monokultur
swterkowych. Pola u prawne I htkt szczeg6lnie Itcznie s potyka s te wzdluz
dollny Oriley. zwtaszcz.a W CZI;Scl poludniowej oraz na obszarze grantcza
cyrn z Rowem Gornej Ny sy KI . Okres wegetacyjny trwa 160·190 dnl. Zna
mtonujaca wtosne s redn ta temperatura dzienna powyzej S'C umozlrwia
wegetacje rosltn w ntzszych paruach ad 15-30 IV. w wyzszych od 1-15 v .

Na jedynym n a tym obszarze torfowtsku wysokim gOrskim 0 budowte
doltn kowo-kepkowej utworzono w roku 191 9 rezerwat przyrodniczy ..Tor
fowtsko pod Ztelencem ". Polo:t..ony jest on na poWierzchni 156 .80 h a
i ob ejmuje wteksza czese torfowtska "Toptellsko" (calkowtta powterzch
nta - 2 70 hal I polnocna czesc ..Czarnego Bagna" (-1 28 h al. ktore po rasta
nt skoptenna sosn a blotna Pinus uliginosa.. brzoza karlowata Bet1Jla nann.
sztucznte \....p rowadzo na kos6wka Pinus mughus oraz rosltny ztelne ch a 
ra kterys tyczne d la zespolcw torfowtskowych. Obecne sa tez pojedyncze
jeztorka. Is tntejace do dzis rowy meUoracyjn e spowodowaly czesctowe
osuszente terenu i zmnteJszenl e s te ogcl nej powterzchnt to rfowtsk [Szafer
I Zarzycki 1972 : Martynowskil Mazurski 1978 ; Staffa 1992).

Ssaki s potykane na ter en te G. Bystrzyckich t Orlrckich. mcgace s tano
wtc zagro__'erue d la ptakow t tch legow, to: wtewtcrka Sdurus vulgaris. ku
n a dornowa Martesfoina. tchorz Mustela putorius. tastca M. nivalis. bor
suk Meles meres . lis Vulpes outpes , dzik Sus scrofaoraz kot i p ies dornowy.

METODY

Badanta nad awtfau na legowa GOr Bystrzycktch i Orlickich prowedzo
no w la tach 1983- 87 I 1989-94 z rozna tn te nsywnoscfa . Ogolem przepro
wadzono 104 kontrole terenowe. z czego 58 (56%) w la tach 1993 I 1994
(tab . 1). W lu tym prowadzono kontrole w celu wykrycia ga tunkow wcze
snte przystepujacych do legow Isowy. kruk. orzechowka. krzyt.od.z16b) .

Na kazdy wyjazd. terenowy poswtecano sredn to 6 godzln. Przep rowa
dzo no osiern nasluchow nocnych na sowy. w tyro cztery polaczone Z 00 
twarzantem glosow z magnetofonu. Stymulacje glosowa na carym obsza
rze zastosowano takze w stosunku do jarzabka Bonasa bonasia. stntaka
Columba oenas i dztectola ztelonostwego Picus ccnus. a na powt erzc hnt II



Pta ki legowe Gor Bystrzyckich

Tabela 1. RozkJad dnl, w kt6rych prowadzo no obserwacje

Table 1. Distribution of obse rvation days
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4
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9
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26

V

30

VI
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VII
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VIII

3

Razem
Total

103
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rzedu dla grzywacza Columba p alumbus, kukulki Cuculus canorus i le lka
Caprimulgus europaeus, Metodyke s tosowana przy poszukiwaniach nie
ktorych innych ga unkow podano przy ich charakterystyce. Podczas po
bytu w teren ie zbierano tak ie in forrn acj e na temat niektorych gatu nkow
od lesn ikow, robotnikow lesnych i myslrwych. Wysokosc nad poziom morza
staral em ste podac z dokladn oscta do 10-20 m , w zwiazku z tym mogq
wystaptc rozbieznosci z danymi pochodzacymt z lit eratu ry.

W roku 1993 wyznaczono dwie 10-hektarowe powierzchnle probne
w borach swierkowych do llczen ptak6w metoda kartograflczna , wykorzy
s tuja c siatke kwadrat6w 0 boku 50 m (Enemar 1959; Tornialojc 1968;
Tomial ojc 1980). Aby zwi ekszyc losowosc wyboru, wytyczon o j e wstepnie
na mapt e, a dopiero potem w teren ie. Zwazywszy na ch arakterystyke drze
wostanow , wydaja sl e one reprezentatywne dla wysokos ct, na kt6rych
wystep uj a . Na obu powterzchniach, p olozonych na wys okos ci -530
i - 670 m n .p.m.. przeprowadzon o liczenia w 1993 roku, a n a drugiej z nich
powt6rzon o je w roku 1994. Od konca kwietnia do Upca wykon ano 8 -9
liczen dziennych (mledzy godz. 600 a 900) i jedno wteczorne. Wydaje s ie. ze
taka liczba kon troli na terenach gorskich, gdzie zageszczenia ptak6w sa
ntskie. j est wystarczajaca (Dyrcz 19 73; Gramsz 1993; J akub iec. w dru
ku). Wykrywalnosc gatunk6w byla zwiekszon a dzteki slabo rozwinie tej
wars twie podrostu, zwlaszcza na WYZej polozonej powierzchni. Pr6bowa
no ja, takze zwiekszyc poprzez przedluzanie kontroli (s rednt czas trwania
okolo 2 godzin). a n iekiedy dwukrotne przej scie .

W 1994 roku wyznaczono powierzchnie II rzedu (l0.8 krrr'] na wysoko
sci 650-850 m , do liczen ptak6w srednio licznych . W j ej obrebie znalazl a
sie powierzchnia I rzedu. Wykonano tu 9 Iiczen , nanoszac stwierdzenia
na mapy w skali 1: 15000 i 1: 20000. W roku 1994 przeprowadzono row
niez liczenia na transekcie blegnacym lakaml, na wysokosci okolo 700 m.
Ptaki liczono w pasie dlugosci 1070 m i szerokosct 200 m (po 100 m
w ob ie s trony). co daj e ogolna powierzchnie 2 1,4 ha. Pas centralny stano
Wily slupy linii elektrycznej , na ktorych dla lepszej orien tacj i umieszczo
no kolejna numeracje . Rowntez w kilku mi ejscach ozn a kowano granice
boczne , w celu untkniecta bledu oceny odleglosct. a transekcie tym wy
konano trzy liczenia, przy czym znaczna czesc obserwacji dotyczyla pta
k6w mocno zantepokoj onych . czesto z pokarmem , co znacznie pod n osilo
ich wykrywalnosc i kategone obserwacji. Stwierdzenia nanoszono na mape,
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W tabel ach przedstawtajacych ltczebnosct na poszczeg6lnych po
wierzchniach zastosowano niekiedy przedz1aly ltczebnosct. np . 1-2 pary.
Oznacza to, i:e na powterzchni gnieidzila sit: na pewno jedna para. Przy
puszcze nt e. i.e na powierzchni m ogla gntazdowae jeszcze jedna para, oparte
Z05t310 na dwukrotnym stwterdzentu terytortalnego samca lub co n aj
m n iej trzykrotnym stwterdzent u s ptewajacych samcow. badz pary p ta
kow. jednaki.e w rcznych mtejscach powterzchnt .

Do okreslenta podobtenstwa skladu gatu nkowego ugrupowail ptakow
posluzonc siC; wskainikiem podoblenstwa Sorensena rromialoJet in. 1984).

WYNIKI

Ba d an ia il osciowe

1. Powierzchnla 1 reedu ..Wyszki" Inadlesntctwo Bystrzyca Kl. . le
sructwo Wyszki. oddz. 70); bor swierkowy Piceetum montanum na wyso
ko scr 520-550 m. wtelkosc 10 h a (200)<500 ml, daty liczefJ.: 28 IV. 10. 21
i 29 V. 7 , 16 i 30 VI . 5 i 21 VII 93.

Teren 0 charakterze pagorkowatym 0 maksymalnym nachyleniu 35' .
z okresowo wysychajacymt ir6dlaml dw6ch strumieni. Dominantem byl
tu swterk (80-85%1. kt6ry n a 25% powierzchni tworzyl jednogatunkowy
drzewos tan 0 umtarkowanym zwarctu . cal kowicte pozbawtony runa i pod 
szytu . Na 40% powierzchni wystepowal w domfeszc e z jodla , przy czym
zwarcte bylo tu m ale i miejscamt z du zymt przeswttamt. z bujnym podro
stem wysokosct 4-6 m [buk. jarzab Sorbus aucuparia i klon Acer sp.) oraz
warstwa runa Itrzcrnntk Calamagrostis sp.• jezyna Rubus j ruticosus 1 pa 
proctel . Ntewtelkte. ges te zgrupowante podrostu swterkowego wystepo
wale jedynte u zrodel j edn ego ze s trumten t. Wiek drzewostarru wyn osll
85-100 la t. a wysokosc wahala ste w grantcach 20-25 m. Jedyniew caescr
drzewostanu mieszanego wystepowaja slabo zaznaczona ptetrowosc wwar
stwte koran. Pozostale 35% to drzewostan okolo 75-letni 0 wysokosct okolo
18 m . w sklad ktorego wchodzU swierk (60%1. sosna {30%} i modrzew
{l0%}. Warstwa koran byla tu dwupoziomowa 0 s ilnym zwarctu. stad .
gl6wnie w wyniku duzego zacten tema . cal kowt ty brak runa 1 po dszytu.

Na badanej powterschnt stwterdeono 16 gatunk6w Iegowych w zage
szczen iu 56 par/lO h a (tab . 2) . Gatu n ki domtnuja ce to: zreba Fringill a
coelebs i sosnowka Porus crer. stanowtace 45.6% ugrupowanra . a ponad
to mystkr6lik Regulus regulus. zniczek R. ignlcapillus. kowalik Sittn euro
paea; strzy:iyk Troglodytes troglodytes oraz rudzik Erithacus rubecula.
Do gatunk6w gntezd zacych ste w bezposredntm sastedztwte nalezala po
krzywnica PnmeUa modularis. grubodzi6b Coccothraustes cocco tnrcustes.
czarnoglowka Pa rus montanus oraz czubatka P. cristatus. Gatunki zal a -
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Tabela 2. Ugrupowal'lie ptak6wlWowych na powierzchni pr6bnej .WyszJ<J-- (10 hal w roku 1993
Gatunki dominujC\ce zaznaczono drukiem wyttuszczonym

Table 2. Breeding bird assemblage of the sample plot ~yszkf" (10 hal in 1993
The dominant species are marked with bold-face

Gatunek
Species

Frlnglllll ce-/llbll

Psrus 111M

R~u/U8 ril9uluB

RBgu/UIIIgnlcspillu.

Sitm l1Ul'OfNtes

Troglodyte. troglodytes

Erllhscus rub.culs

Sylvia atricapil/a

Cllrduelis IIpinu$

Loxia curvirostra

Csrthia fami/ill/is

PhyJloscopu$ col/ybita

PhyJloscopus sibilatrix

Py rmu/a pyrmuJa

Muscics~ strista

~ndrocoplJs major

Razem J Total

Liczb a par i zag~szczenie (par/1Oha)
Number of pairs and density

{pairs/10 hal

18-19

7

4

4

S

S

S

2,5

2,5

2

1,5

1

1

1

1

1

55,5-56,5

Domi nacja
Dominance

(%)

92,4

12,6

7,2

7,2

5,4

5,4

5,4

4,5

4,5

3,6

2,7

1,8

1,8

1,8

1,8

1,8

100,0

tujace to : jastrzab ACCip itergentUis. SOjka Garrulus g landarius, wilga Orto
lus ortolus 1 paszkot Turdus visc ivo rus. Obecnosc Iegowych krzyzodzto
bow swterkowych Loxia curoirostTa na tej jak i na nastepne] powterzchnt.
zwtazana byla z tn wazja tego gatu n ku w 1993 roku.

2. Powierzchnia I reedu ..Mloty" tna dl es ntctwo Bystrzyca KI.; Ies nt 
ctwo Mloty . oddz. 305 1320); bor swterkowy Piceetum montanum na wy
sokcsci 6 70 m. wtelkosc 10 ha {1000 x 100 rn], da tyliczeIi.wr. 1993 : 6 , 14
i 24 V, 4 . 15 i 28 VI, 2 i 8 VII: 1994: 29 IV. 8 , 2 1 i 30 V. 7 . 16 i 23 VI. 2 VII.

Tere n 0 nieznacznym n achytentu (do oketo 20·). Przez powterzchnre
przeplywaJ waskt s trurruen mt ej scamt rozlewajacy s te, tworzac w zagle 
btentach terenu ntewtelkie oczka (naj~Sciej mtej sca po wywrotachl. .Je
dynie fragmen t powterzchn t (okolo 5%) zajmowala 60 -letnia brzoza ze
swierkiem w domteszce t w podroscte. Pozostaly obszar poras tala mono
kultura swterkowa , gdzte ga tu nek ten wyste pu]e w litych, jednowieko
wych fragmentach. Drzewostan ponad l OO-letni zajm owal oke to 15% po
w rerzchnt, 80-letn1 - 20%. 60-1etni - 30%. dragowtna 25-35-letnia - 20%,
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Tabela 3. Ugrupowanfeptak6w~owych na POWfer'zehnlpr60nej .MIoty"(10 hal w latach 1993-94
Gatunkl dom lnujllce zaz naczono drukiem wythJszczonym

Table 3. Breeding bird assemblage of the sample plot "Mtoty" (10 hal In 1993-94
The dom."ant species are mal1<ed with boId-lace

Gatunek
Liczba par Srednie Dominacja

Species
Number of pairs zag, szczenie Dominance

1993 '994 Mean density (%)

FringilJJI coeIN1S ,.
" 13,5 35,1

Piirus "t., 2,S 7 ' ,8 12,5

Phylloscopus coIlybita • • ',S 9,1

Regulus rBgulus a-a 4-S 3,0-4,0 7,8

Erilhscus rubtK: ulil • 1-' 2,0-2,5 S,'

Cerlhi. famlllar/s , , ' ,0 S,'

Sy/vl. Jllf/CSp/lls , ,-, ' ,0 S,'

Troglodytes troglodyttls 1 , 1,S 3,9

Prof/ella modularis 1-' 1-' 1,0·2 ,0 a.e
Csrdutll is spmus 1-2 1-' 1,0-2,0 ' ,6
Phylloscopus trochil/ls 1 1,0 as
Anthus tt/vialis 1 o.s 0,7 1,8

Pynhuls pyrrhula 0,1 1 0.5-1.0 1,3

Parus monts nus 1 0,1 0,5-1,0 1,3

Paros cristatus 0-1 1 0 ,5-1 ,0 1,3

Loxia eurvfrostra O,S 1,3

Turdus viscivorus 1 O,S I ,'

Razem , Total 36 ,5-4 ' ,0 39.5-45,5 38.5-42,5 100,0

mlodnik okolo lO-letnl - 5%. u prawa z pojedyn czymt d rzewamJ I kepamt
podrostu swterkowego - 5%. Wraz ze wzrostem wteku drzewostanu wy
stepuje jego rozluznten te. co z kolei przyczynra s te do powstania warstwy
runa lesnego zlozonego glowrue z bor6wld. czarnej Vaccinium uliginoswn.
Tutaj spotyka s te jq w drzewostanach w wteku powyzej 60 -70 lat .

Na badanej powierzchn t stwier dzono 17 gatu nkow ptak6w w zageszcze 
n tu 38 .5-42.5 pa r / 10 ha . Domtnan tamt byty tu : zteba. sosnowka, myst
krOl1k t plerwiosnekPh. collybita. Stanowily one 63.2% ugrupowanra . przy
czym pterwsze dwa gatunki p rawte 46%. W nejbl tzszym sastedztwte gnta 
zdowaly ponadto grzywacz Columba palwnbus. sptewak Thrdus philome
los I swtstunka Ph. sibilatrix. Gatunkt zalatujace to : tu rkawka Streptope
lia turtur. orzech6wka NUdjraga caryocatactes. mucholowka zatobna Ft

cedula hypoleu.ea. scjka, d zrectol duty Denc:lroropos major I zntczek.
3 . Powienchnia n rz~du _R6wnla Lomnlcka" Inad lesntctwo By

strzyca KJ.. Iesnrctwo MJory t Pokrzywno] ; bor swterkowy Ptceetum morua-
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num na wysokosci 600-850 m n .p .m.. wte lkosc 10. 8 k m''. daty ltczen :
18 III, 29 IV, 3 , 8 , 2 1 V, 7. 16,23 \11, 2 \111 93.

W obrebte powierzchni wystepowaly drzewostany tworzace wylacznte
jedn owiekowe m onokultu ry swterkowe, sporadyczrue z domieszka jodly
i - zwlaszcza w mlodszych klasach wieku - brzozy. Dodatkowo na zre
ba ch , a zwlaszcza na tch obrzezach. spotyka ste ponadstuletnie sosny.
Srednia wteku drzewostanow byla niska i wahala ste w grantcach 40 -60
la t . Podszyt. w sklad ktorego wchodzil najczesctej podrost swterka oraz
b ez czarny Sambucus nigra i kruszyna Frangula alnus, spotyka ste wyjat
kowo. Runo glownre borowkowe, miej scami trawtaste, ograntczone jest
do drzewostan6w starszych 0 malym zwarctu. Teren byl raczej latwo do 
stepny w p orownantu z pozos talym obszarem g6r. ze wzgledu na stosun
kowo niewie lkie nachylenie i mocno rozbudowana stec dr6g. SU\.d liczne,
rozlegle zreby swtadczace 0 intensywnej gospodarce Iesn ej . Caly cbszar
o wystawie poludniowo-zachodniej boga ty by! w ctekt wodne t -arodlrska
zastlajace Bystrzyce Lomnrcka, kt6ra stanowtla zarazem poludntowo-za
chodnta grantee powterzchnt. Teren usiany by! glazarnt I gruzem skal
nym. zwlaszcza w miejscach 0 wtekszym nachyleruu.

Wyniki Itczen na powierzchni przeds tawia tabela 4 . Dla wielu gatun
k6w sa to, jak s te wydaje, Itczebnoscr zanizone, dlatego nalezalcby trak-

Tabela 4. ucz ebnoec f zaqe szczanie wybranych gatunkow ptakow na powierzchn i "Rownia
tomnicka" (10,8 km') w roku 1993

Table 4. Num ber and density of some bird species on sampl e plot "R6wnia t omnlcka" (10.8 km')
in 1993

Gatunek Liczba par Zaqeszczenie (par/10 krrr)
Species Number of pairs Density (pairs/1 0 knf)

Turdus philomelos 26-30 24,1-27,8

Columba palumbus 15-20 13,9 -18,5

Turdus vise/vorus 10 9,2

Dendrocopos major 8-10 7,4 -9,2

Pyrrhula pyrrhula 7-8 6,5-7,4

Phoenicurus phoenicurus 4 3,7

Turdus merula 3 2,8

Buteo buteo 2-3 1,8-2,8

Dryocopus martius 2-3 1,8 -2,8

Nucifraga caryocatactes 2 1,9

cocatoe canorus 2 1,9

Loxia curvirostra 1-2 0,9-1,8

Streptopelia turtur 1 0,9

Accipiter nisus 1 0,9
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Tabeia S.~ ptak6wna~ transekcie Iniowym (1070 x 200 rn) w roku 1993

Table 5. Breeding bird assemblage on me meaclaw lina transect (1070 x 200 m) in 1993

Gawne!(. Liczba par liczba paril km Dominacj a
%

Species Number 01pairs Number of pairs per 1 km Dominance

AT/thus pratttns;s 6-7 5,6·6,5 35,2

A/suda 8fVBns;s 6 5,6 35,2

Saxicola ruNtra 5-6 4,7-5.6 29,6

Razem / Total 17·19 15,9-17,7 100,0

towac je jako wartosct mtntmalne. Uwagt na ten temat oraz 0 innych ga
tunkach nie ujetych w tabeli zawerte S<\ w przegladzte gatunk6w.

4 . Transekt ..Mostowice". Powterzchnia Iakowa na wysokosct 700 m.
pa s transektowy dl ugosc t 10 70 m, szerokosct 200 m (pow. 2 1,4 hal. da ty
Ilczeil: 18 V. 8 i 25 VI 1993 (tab . 5).

Laka wysokogorska 0 wystawte poludnlowo-zachodniej .I nachylenlu
maksymalnyrn okolo 300

, Trawa wysokosct 15-25 em poras ta pagorkowa 
ty teren w pos taci kep. wngotnosc podloza byla znaczna. zwlaszcza w n12
szych polozentach. gdzte miejscam1 zalegala woda . Przez srodek transek
tu . wdJut trasy przemarszu. przeb tegeja linia wyso ktego naptecta. Na la ce
prowadzone byly wypasy bydla , stad ltczne ogrodzenta ulatwtajace do
datkowo dokladruej sza lokaltzacj e ptakow. Las oddalony by1 od skraju
transektu 0 100- 150 m .

PRZEGLJ\D GATUNKOW

Wykaz zawtera 116 gatunk6w ptak6w stwierdzonych w okreste lege
wym w latach powojennych, w tyro 12 0 mepewnym statuste. Symbole
umieszczone przed nazwami ptak6w dotycza lat 1980-1994 t oznaczaja :

_ - gnrazdowarue pewne.
+ - gntazdowante prawdopodobne.
? - gntazdowanie mczlrwe.
Kryteria legowoscr przyjeto za Polskim Atlasern Om1tologtcznym {In

strukcja zaplsu obserwacjt i wypeJniania formularzyJ, a jedynte w przy 
padku gntazdowanta m ozhwego pos zerzono kategorte 0 gatu nki obse rwo
wane na granicy badanego obszaru (u mownte do 0 ,5 km od nlej) . StO$O
wany skret .KAS- oznacza, it tnformacja pochodzi z Kartotekt Awifauny
Slaska Zakladu Ekologii Ptak6w UWr.

-Bocian czarny - Ciconia nigra. Pterwsze gntazdo boctana czarnego
znalezrono w roku 1958 - 2 km na pln. od rea . ~Torfowisko pod zieten
cern " (WUczktewtcz 1959) . 0 dw6ch gnJa.zdach z tego terenu w latach 1968
74 tnformowal G. Rych lewski (KA$). a poj edyncze osobn iki w polowie
czerwca 1984 obserwowalt tu J . Lontkowskt i W. Tabisz. W okresie baden



znaleziono cztery zejete gntazda. W latach 1983-84 tstntalo czynne gn ta 
zdo 2 km na poludniowy zach. od Mostowic (700 mj . do dzis dob rze za 
chowane. lecz od 1985 nle zajmowane. Wielokrotne obse rwacje ptakow
swtadcza jednak 0 clqglej bytnosct bocian6w w tyro rejont e. W roku 1986
Z. Zagorski znalazl gntazdo 2 km na pln . od Lasowki. ktore w nas tepnych
latach spadlo. Bye moze para ta przen tosla Sit; w okoltce szczytu Btestec
(BIO rn] , gdzte w roku 1991 znaleziono zaj ete gniazdo 1do 1994 rokrocz
rite wyprowadzala mlode. Do tej pary moglo nalezec rowntez nie zajete
gntazdo. znaleztone 2,5 km na polnocny zach. od Lasowki, gdzie takze
obserwowano zapadajace ptaki. W latach 1987-90 tstntalo czynne gn ta 
zdo (para rokrocznie wyprowadzala mlodeJ 0 ,5 km od wsi Wyszld . W oko
Hey tej widztano jednego ptaka jut 12 VII 84. a ostatnta obserwacja po
chodzi z 22 V 92. Prawdopodobnte co najmnrej jedna para gntezdzrla s te
w poludn iowej czesci G, Bys trzycktch. 6 V 9 4 widziano bociana zapadeja
cego w Ieste na wsch6d od Lestcy. a 30 VI 93 takze jednego nad Orltca
k. Ntemojowa. Pona dto 15 IV 94 1 17 VIII 9 1 pojedyncze ptaki spotkano
w rejonte g. Sien iec . Owie ostatnie obserwaeje moga jed nak dotyczyc we
drujacych osobnik6w. W sumle ltczebnosc boc tana czarnego W okresie
badan mozna ocenic na 4-5 par (rye. 2).

Obecne rozmteszczente bocta na czarnego jes t nastepstwem ekspansji ,
w wyniku k t6rej pod koniec lat 50 . dotarl on do Sudetow (Bednorz 1974).
Wtedy tez znaleztono gn iazdo w czeskiej czesci G. Orltckich (Hu dec i in.
19 72).

*Krzyzowka - Anns platyrhynchos. Obecnosc krzy:i6wek w sezonie
legowym na teren ie baden stwterdzono po raz pterwszy w polowie lat 70.
na Orltcy kolo Poniatowa (Stastny t in . 1987). Do pewnych s twierdzeri
Iegow naleza: spotkan1e w roku 1985 samley z ptskletamt na Bystrzycy
Duszniekiej kolo Polanicy Zdroju {A. Czapulakl i W 1994 dw6ch samic
z ptskle tamt na niewielldm stawte w Spalonej Om. (720 m). Ptakami Iego
wymi mogly bye takze moono zaniepokojo ne 2 samice f I samiec widzia
ne 14 IV 92 nad Orltca k. Mostowic. Wedlug Z. Zag6rskiego 3 pary gn ta 
zdowaty na Orltcy w Las6wce. Ponadto w sezonte 1987 stwierdzono dwie
pary w dolnym btegu Tocznej . a w roku 1994 j edn <\ na tereni e wsf Wyszki.
Pojedyncze samce w sezo me Iegowym spotkano na stawie w Stark6wku
i na strumieniu p OWY:Zej Mlot {500 m) w 1993 roku. Najwyzej obserwowa 
no (z A. Dyrczem) krzyzowkt w rezerwacte .Torfowisko pod Zleleilcem"
23 IV 94 - 2 ptaki.

Wyetepowante tego gatunku w gorach n ie jest nowym zjawiskiem (To
mtejcjc 199 0). jednakze ekspansja przestrzenna na omewtanym obszarze
naetap tla gJ6wnie W ostatntch latach. Podobny trend notuj e ste obecn te
w Karpatach [clamrozy 1992) i Karkonoszach. Za tym . it: moze mice to
zwiazek z synantroptzacja gatunku. przemawia fakt spotykania krzy:i6wek
w srodowtsku zu rbanizowanym O. Bystrzyckieh.
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?Trzmieloj a d - Pemis apioorus. Dwukrotnie spotkano trzmleloj a da
w tej sam ej okolley w roku 199 1; 30 V -I osohnik na la ce przy Praeleczy
Nad Poreb a (700 m ) oraz 13 VIII krazacy ptak rruedzy Dlugopolern Zdr6j
a Poreba (430 m). 29 V 93 jednego ptaka wtdziano na Czamym Bagnte
(M. Hromadko i T. Belka) . J ego stanowtska powyzej poztomtcy 300 m na 
Ieza do rzadkosct (Hudec i in . 1977; Dyrcz i in. 1991).

-Ja s trz4b - Accipiter gentilis . W okres ie baden s twterdzon o 13 stano
wisk tego gatunku (rye. 2). Znale:ziono trzy gntazda , kt6re znaJdowaly sl~

odpowiednio na wysokosct 600, 650 i 700 m n.p.m. Pozostale stanowiska
byly polozone nejczesciej n a wysokosci 550~700 m n. p .m.. a j edynym wy.tej
polozonym nuejscem byl rej on Spalonej Gm. (800 m) , gdzie w la tach 1983
8 4 kllkakrotnie spotykano pojedyncze p taki. Na teren te GOT Bys trzyckich
jastrzab preferowal starsze drzewostany swterkowe.

4OKroguJec - Accipiter nisus. Stwierdzono 11 s tanowisk krogu1ca (rye . 2 ).
Jedyne znalezione gntazdo znajdowalo s te na wysokosct 850 m n.p.m.
Irntedzy g. Sasin 1 Sasanka) I jest to najwyzej polozone gntazdo znane
z obszaru Sla ska. Ponadto wlelakrotnle obserwowano pojedyncze ptaki
w okoltcach Zieleftca (850-900 ml. Pozostale stanowiska znajdowaly s te
do wysokosct 700 m n .p.m.

•Myszol6w - B uteo buteo. Nej ltczntejszy ptak draptezny G. Bystrzyc
ktch. Na powierzchnt ..Rcwru a Lomntcka" stwterdzono 2 -3 pary Iegowe.
a zageszczente wynoetlo - 2,3 / 10 km2 {tab. 4}. Najwyzej polozone gntaz do
znal eziono na wysokoscr 650 m n.p .m. kala Mlot. Na terente baden wrdy
wane osobntki polujace wewnatrz kompleks6w lesnych, pod okapem ko
ro n drzew. Zachowanie takte stwierdzono rowntez w Puszczy Btalowte
sktej (fomialoji: i in. 1984) oraz w G. Stolowych (dane wtasne) .

· Pust ulka - Falco tinnunculus. Na teren ie Gor Bys trzyckich wykryto
13 stanowtsk legowych (15 par) tego gatunku. W tyro ptec (7 par) wdoUnie
Orltcy Iryc. 2) . Najwyze] (-900 m) polozone stanowtsko zn ajdowalo ste
w okolicach Zielenca (P. Pawelczyk 1dane wlasnel. Pustulka preferowala
obszary w bezposredntm sastedztwte czlowteka. co bylo zwtazane z wyste
powaniem terenow orwartych . n a ktorych poluje. Gnt ezdzenfe w budow
lach ludzkich stwierdzono w Rozance I Las6wce.

"'Kob uz - Falco s ubbureo. Zn any z 6 s tanowtsk skuplonyeh na obrzetu
Ocr Bystrzycktch (rye. 2) . W la ta ch 1984-87 wtdywano pare , ta k ze
Z mlodymr. kolo Lasowki (750 m) (Dyrcz i in. 1991), W czerwc u zas i lipcu
1994 pojedyncze p takt . w tym tokuja cego samca. 8 VI tegoz roku. powyzej
Mostowic (700 m), obserwowano tckuj aca pare. potem zas 3 osobntkt .
Pozostale obserwacje z lat 1986 -91 pochodza z ntzszych polozen wscho
dntej czesct Gor Bys trzycldch: tokujaca para kobuz6w 2 V 86 kolo Szklar
ki oraz poj edyncze os obni ki kola Wyszek, StareJ Lomn1cy i Rozanlct.
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A - occupied nests, B . places, where birds were observed, C - old nests or nests known !rom the past
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?J~bek - Bonasa bonasia. J ed en ptak byl s potykany parokrotnie
zima 1992/93 k . Bobrowntk IZ. zag6rski). Wlelokrotne poszuktwanta po 
laczone z wabtentem dostarczyly jedynte obserwacj i . wtekszego ptaka "
4 IV 92 na zboczu Czernca. 0 ntepewnej obse rwacji wspominal tez lesni 
czy obrebu Spa lona DIn .. k t 6ry wtosna 1994 rota! spotkac j arzab ka
W odpowtedrum btotopte k . Spalonej Gm. In teresujaca j est rowruez Infer
macja 0 rodzinie ..kuropatw" wtdzianych wewnatrz borcw p61nocnej CZ~

sci G . Bystrzycktch (Z. Slatynskf) .
WedlugPaxa (1925)wf. 1 923 wys~powalytu rozproszone pary. W roku

1947 jego status w nadlesntctwach Bystnyca i Duszniki ocentono jako
. rzadki" fMarchlewsld. 19481 . Regres liczebnosct nas taptl takze w G. Orlic
kich. skad po roku 1920 zn1k1 prawre calkowtcie (Hudec t tn . 1977).

? Cietrzew - Tetrao tetrix. Ostatrue cbserwacje dotyczace ctetrzewt
poczyntono n tedaleko grantcy bada nych masyw6w. W ro ku 1993 jedna
samrce widziano 1 km ad grantcy panstwowej (M. Hromadkol. a wtosne
1995 dwa samce kolo Jarkowa. Ank1eta przeprowadzona w 1947 roln:
(Marchlewskl 1948) okreslala stan cietnewta w nadlesntctwte Bystrzyca
Jako _sredni", a Dusznlki ZdroJ - crzadkt" . W tyro ostatnim nadlesntctwie
tokujace samce obserwowano ostatni raz w roku 1965 (Szukalski 1965).

Gluszec - Tetrao urogaUus. W okresie badan rue stwterdzony. Mar
chlewskt (1948) na podstawie ankiet z 1947 r. okresltl wtelkosc populacji
gluszca w nadlesntctwte Duszniki jake cnteltczna". Ankieta z roku 1966
(Bu ta 1969) wykazala tu obecnosc 2 kogutow I 3 kur (okoUce Pokrzywna).
ale Szukalski (1965) podczas specjalnych poszukrwan w r . 1965 na tyro
samym obszarze s twterdztl tylko obecnose cskrzekotow" ts ta d przypu 
szceente 0 bytnoScljedyn1e pojedynczych samic). Wedlug tego au to ra ostoje
gtuszca zostejy tu znrszczone wwyntku huraganu w zimie 1955 r. W SwietIe
tych fakt6w nleuzasadntone wydaje si~ wytruentanle O. Bystrzycklch wsrcd
ostor gluszca na Slasku w . Polsldej czerwonej kstedze zwterzat" [Glowa 
ciils k:l t in . 199 2a ). W czeskieJ czesci G. OrIi cktch w roku 1957 stwterdzo
no jeszcze pl¢ ptak6w [Sklenar 1977: Stastny i in. 1987) .

•KuropatwB - Perdix perdix. Obserwowana gl6wnie w ruzszych polo
zen tacb g6rskich . zwlaszcza czesci wschodniej i polnocno-wschodntej
G. Byetrzyck rch. zwykle mencznte. jedynie w roku 1991 nteeo ~sciej .

Wedlug ostatntch danych ze Sla ska . w porownantu z don testentarm
przedwojennymt. g6ma graruca aastegu ulegla znacznemu obntzeru u do
400-500 III n .p.m. (Oyrcz i tn . 199 1). Mirno to ztma 1994 stwterdzonc
rodztne kuropa tw w Las6wce n a wysokosct 750 III (A.. Swtezcz), a takze
dwa ptaki 27 IV8 5 na Iakach kolo Zielenca (- 850 ml (p. Pawelczykl. gdzie
byla obserwowena rowntez W okres te przedwojennyrn (Pax 1925).

+Przepiorka - Cotumlx co rum ix. W okreste baden na 6 stanowtskach
s twterdzono 16 odzywejacych s1t: samcow. w tym cztery stanowiska z 10
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samcami w dolinie Oriley. Byly one polotone na wysokosci od 400 do 720
m n .p .m . (Mostowice). W roku 1994 w Lasowce stwierdzono az 6 n awolu
jacych samcow, podczas gdy rok wczesnle] 3 samce. Przed rokiem 1993
byly znane tylko dwa stanowiska we wschodniej czesci G. Bys trzyckieh,
a w roku 1962 slyszano samca na graniey polsko-czes kiej (Sklen ar 19 77).
Wedlu g Paxa (1925) jej obecnosc w latach miedzywojennych stwierdzono
kolo Zielenca na wysokoscl 830 m . Stanowiska n a wysok os ci 600-720 m
sa obecnie najwyze] p olozonymt n a Slasku (Dyrcz i in. 1991) .

+BaZant - Piiasianus colchicus. Jedynymi obserwacjami z okresu ba
dan sa, spotkania pary ptak6w i pojedynczych samcow k. Szklarki (40 0 rn]
w roku 1983 oraz kuIy w Lasowce (720 m) zima 1986 roku (Z. Zagorski) .

+Derkacz - Crex crex: Wykryto cztery stanowiska z szescioma nawo
Iuj a cymi sameami. Po dwa samee odzywaly ste kolo Starej Bystrzyey
w lataeh 1990 -93 oraz kolo Wyszek w roku 1993 (40 0 m). W czerweu
1985 i 1987 slyszano samca w Lasowce (Z. Zagorski) , a 8 VI 94 kolo Mo
stowtc, Dwa ostatnie lezace na wysokos ci 700 m n .p .m . sa, najwyze] polo
zonymi na Slasku (Dyrcz i in . 1991 ).

•Lyska - Fulica atm . W lataeh 1993-94 jedna para gnieidzila ste na
niewielkim stawie w Starkowku (410 m ). Obok stawow w Bukoweu k. Ko
war, jes t to najwyze] polozone stanowisko na Slasku (Dyrcz i in. 1991).

•Czajka - Van.eUus vaneUus . iezwyklej obserwacji mocno zaniepok o
jonej i markuja cej ataki czajki dokonano w kwietniu 1986 na podmoklej
Iace w Ztelen cu . na wysokosci 850 mn.p.m. (M. Marciniak) . Wroku 1986 ,
1 km na poln ocny ws"chod od Starej Bys trzycy (400 m n .p.m.), gniazdo
wal o 8 par czajek . W latach 1987-94 regu larnie przebywaly tu 2-3 pary.
Sklenar (1977) pisal 0 ptakach gniezd zacych sie przy granicy Z Polska
kolo Pta skowic, gdzie W okreste badan na pewno ni e wystepowaly. Obser
wacj a z Zielenca jest jedna z najwytszych w Polsce (Tomialojc 1990).

· Kszyk - GalUnago gallinago. Stwierdzony na trzeeh stanowis kach .
2 1 V 84 jednego ptaka kolo Piaskowic slyszal J. Lon tkowski (Dyrcz i in.
1991). W latach 1992 i 1994, 2.5 km na poludniowy wschod ad poprze
dniego stanowiska , wielokrotnie obs erwowano okupujaca terytorium pare.
Wreszcie w roku 1992 Z. Zagorski znalazl gniazdo z 4 jaj ami w Lasowce
(inf. ustna). Wszystkie stanowiska znaj duja s ie n a wysokos ci 700-720 m.
W Mostowica ch lu b La s owce t ok ujacy sam ie e byl obserwowa n y juz
w polowie la t 70. (Sklenar 1977; Sfas tny i in. 198 7).

+S!onka - Scolopax rusticola: 24 IV 94 stwierdzono j edn ego samca na
ciagach . u s top Jagodnej n ad Ponikwa (600 m n.p .m.). 16 III 91 spotkano
slonke w podm oklym lesie bukowo-swterkowym na zboczu Toczka k. Po
krzywna (710 m). Obserwacj a ta do tyczyc m oze jednak ptaka przelotnego.

+Siniak - Columba oe nas. Co najrnniej 11 par na 9 stanowiskach (rye.
3). Wszystkich stwierdzen dokonano w litych drzewostanach buko-
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P. canus

•

C.oenas

•

Aye. 3. Rozmieszczenie stanowrsk h;gowych slniaka
I dZl~iota zielonosiwego w G6rach Bystrzyckich

Fig. 3. Distribution of breeding places of the Stock Dove
and the erev-neeoeo Woodpecker in the Bystrzyckie
Mountains

wych , a najmntejszy Z nich mial zaledwie po
wterzchnie 1 ha (Smocze Gardlo). Nre s twter

dzono natomtast tyeh ptak6w W jednych
Z wiekszych drzewostan6w bu kowych kola

Nowej Bystrzycy t Miedzylesta . Stanowt
ska siniak6w znej dowaly s te n a wyso

kosctach od 400 do 830 m n.p.m.
*Sierpowka - Streptopelta decaoc-

to. wystepowala wylacznte W obre 
bie os tedlt lu dzktch . do wysokosct
450 m n .p .m. W G6rach Orlickich

s twierdzona po ra z pi erwszy
w r oku 19 4 9 (Sklenar 1977).

Piomykowka - Tyto alba.
w tosna 19 9 4 ro ku na wtezy
kosctola w Rozance (470 m )
zn alezton c liczne zrzutki tego
gatu n ku. Ich Itczba I stan za
ch owania swtadczyly. i t plo 
myk6wka m ogla gruazdowac
tu taj c d kilku do kilkunastu
lat tem u. Byloby to naj wyzej
polozone stanowisko na 5lq
sku (Dyrcz i in . 1991 ). W po
szukiwaniu stanowisk plomy
kowkr s penetrowano bezs ku-
tecznie wteze kosctelne w Po

rua towie, Dlugopo1u Dln., Rozance i Mostowtcach . W G. Orltckich stwier
dzono jej wystepowanie n a wyso kosct 700 m (Stastny i in . 1987).

-Puch a ez - Bubo bubo. 1-2 pary legowe. W sierpni u 199 1 roku stwier 
dzon o obecnosc dw6ch ptakow w drzewostanie bu kowym, w srodkowe]
czesci G. Bystrzyckrch. W roku 1993 dwukrotnie widziano tam pojedyn
cze ptakt. a pod n awtsem skalnym znaleziono skorupke z jaj a po wyklu 
ciu. 6 IV 94 zn aleztono na tym stanowtsku gntazdo z 3 jajamt Ijedno jajo
naklu te) n a polce ska1nej. z ktorego wyploszon o samtce. Niestety leg u legJ
zntszczentu . Na tej I Irmej poke skaln ej zna1eziono duze Ilos ct . gruzu
kos tnego" poch odzacego ze zrzutek. a takze fragmenty skorup jaj . Swiad 
czy to. te stanowtsko by to zajete przez pare legowa przynaj rnniej trzy la ta.
Pon ad to 6 V tegoz roku wtdztano jednego ptaka w lesie bukowym okolo
10 km na pofudnte od tego stanowiska.

Stwterdzenta odzywajacego ste samea w okoltcach Lasowkt przez
Z. Zagorsktego ztma 1985 r . (Dyrcz i in . 1991) wydaja s te pomylka. wyru-
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kl a ze zbiegu okcltcznosct. Dru, w ktorych obserwator slyszal, jak to okre
sill . . dz rwny glos puchacza". pokrywaja ste z tymi. kiedy autor prowa
dziJ: W okolicy stymulacje z magnetofonu.

? S6w e c zk a - Glaucidium paseertnum. 12 II 91 w Bobrownikach kolo
Szczytnej obserwowal ja Z. Zagorski. W r . 1975 widziano j"!- w czeskiej
czes ci G . Orltcktch (Stastny i in. 1987) .

-Pus z c ey k - $trixafuco. W roku 1993 znaleziono gniazdo zjajami we
wst \Vyszki, a w r. 1994 slyszano wielokrotnie pohukujacego samcaw par
ku w Pokrzywnie. Ponadto 2 4 N 94 w czaste kontroli nocnej wschodntego
sklonu Sasanki (700 m) slyszano glosy 3 puszczykow (w tyro 1 samca),
ktore tn ten sywnie zareagowaly na odtwarzany z magnetofonu glee wlo
cha tki. Zrzutki nalezace najpewniej do tego gatunku spotykano w podob
O}'I11 typte drzewostanu w wielu mtejscach na obszarze G. Bystrzyckich,
co moze swtadczyc 0 duzo wyzszej nit podano liczebnosct.

-s ew a u szata - Asia otus. W maju 1992 r . Z. Zagorski obserwowal
rodztne ze slabo lotnymi mlodymt w Las6wce (720 m). 0 cifj,glej obecnosct
u szatki na tym teren ie swiadczy swteze ptoro, znalezione w czerwcu 1994
n a gorze Czuba (760 m) kolo Ptaskowic. W roku 1983 znaleziono gntazdo
z j ajami w zadrzewieniu srodpolnym kolo Szklarki (390 m ), 0,5 km od
umown ej grantcy masywu. W polowte lat 70. byla rowruez widziana na
Serlich u (1025 m], na grantcy polsko-czeskiej (Sklenar 1977).

+Wlochatka - Aegofius funereus. Nawolujace samce stwierdzono
w czterech miejscaeh: 20 IV 84 przy potoku Czerniak, poniZej Przeleczy
Xa d Uboczem (700 m); 15 IV 93 na zboczu Malej Wrzos6wki k. Spalonej
(75 0 m ); 5 V 93 w okolieach oddz. 304 k. Mlot (700 m); 24 IV 94 1 km na
pl n . od Przeleczy Nad Poreba (700 m). Kollibay (1906 ) podawal ja jako ly
gowa z Las6wki. Wroku 1958,2 km od granicy znaleziono gnrazdo weze
ski ej czesct G. Orlickich, a w 1965 slyszano samca na grantcy z Polska
kolo Piaskowie (Sklenar 1977).

?Lelek - Caprimulgus europaeus. 13 VIII 82 widziano 2 ptakt pontzej
Ubocza , w srodku drzewostanu swterkowego. Obserwacja ta dotyczyc moze
j edn ak ptakow przelotnyeh. Nte stwierdzono go na wtekszych zrebach
i h alizna ch czesci srodkowe] i p6l:noenej G6r Bystrzyckich, pomimo sto
sowanta stymulacji glosowej.

*J erzyk - Apus opus. Inwentaryzacja w latach 1993-94 wykazala obe
cnosc j erzyka w nastepujacych mtejscowosctach: Rozanka (450 m) 
-10 osobn iki , Por eba (SaO m) - 2, W6jtowice (550 m) - 3, Rudawa (6 00 m) 
2, Mostowtce {670 m) - 5 , Lasowka (700 m) - 4 i Zieleniee {850 m) 
2 ptald. Ostatnie ze s tanowiskjest obeenie najwyzej lezacym na Slasku.
\V Lasowce jerzyki gnieidzily ste w budkach legowych zawieszonych na
sctanre b u dynku , co byte notowane takze w przeszlosct (Dyrcz i in. 1991).
Xtewy kl u czon e jest gniezdzente ste jerzyk6w w dziuplach, badz tez w bud-



kaeh legowych z dala od zabudowan, eo sygnalizowal juz Kollibay (1906).
Sugeruje to obserwacja dwoch ptakow z 29 V 93, krazacych wokol polany
na zboezu g. Lyson (550 m), 1 km od najblizszych zabudowan,

+Kr~toglow - Jynx torquiIla. Obserwowany nielieznie przy dolnej gra
nicy lasu i w nizszych polozeniach dolin rzeeznyeh. Najwyze] stwierdzony
na wysokosci 400 m w Nowej Bystrzyey i na skraju lasu mieszanego pod
szczytem Rosna (450 m).

+Dzi~ciol zielonosiwy - Ficus conus. Na 9 stanowiskaeh wykryto 11
nawolujacych samcow (rye . 3). Po dwa samce spotkano u podnoza Zele
zniaka k. Nowej Bystrzycy (K. Zoltanski, dane wlasne) oraz na zboezu
Kawczaka. Wystepowal w starszyeh drzewostanaeh z duzym udzialern
buka, polozonych na wysokosct od 420 do 700 m n.p.m. W ezeskiej czesci
G6r Orlickich stwierdzono zaledwie jedno stanowisko (Sklenar 1977).

+Dzi~ciol zielony - Picus oiridis. Mniej Iiczny od poprzedniego gatun
ku, nie przekraezal poziomicy 450 m. Nawolujace w sezonie legowym samce
wykryto w cztereeh miejscach, tj. w Miedzylestu, Dlugopolu Zdroju, No
wej Bystrzyey i Dusznikaeh Zdroju. Wszystkie ptaki stwierdzono w sro
dowiskach synantropijnyeh, zwykle na obrzezach badanego terenu.W cze
skiej czesci Gar Orliekieh notowany do wysokosci 600-650 m n.p.m.
(Sfastny i in. 1987).

*Dzi~ciol czarny - Dryocopus martius. W borze swterkowym na po
wierzchni .Rownia Lomnicka" wystepowaly 2-3 pary (-2,3 par/lO km''].
Zaznaczala sie preferencja dzteciola czarnego do drzewostanow z duzym
udzialem buka. W przeciwienstwte do Karkonoszy (Dyrcz 1973) byl on
w G. Bystrzyckieh mniej liezny od dzieciola duzego.

*Dzi~ciol duzy - Dendrocopos mqjor. NajIiczniejszy z dzieciolow, Na
powierzchnt II rzedu wystepowal w zageszczeniu -8,5 par/10 km2 (8-10
par na calej powierzchnil , przy ezym wartosc ta jest prawdopodobnie nie
co zanizona. Najwyzej stwierdzono l~g na wysokosci 750 m n .p.m.

?Dzi~ciol sredni - Dendrocopos medius. Trzy obserwacje, chociaz nie
dotycza scislego sezonu legowego, sugeruja rnozliwosc legu tego gatun
ku. 20 VII 92 - samiee zerujacy w buczynte kolo Nowej Bystrzycy; 20 III 93
- jeden ptak zerujacy w Dlugopolu Zdroju oraz 2 VII 94 - 2 osobniki
zerujace i niepokojace sie kolo Mlot na wysokosci 650 m.

+Dzi~ciolek- Dendrocopos minor. Wyktyto eztery stanowiska z toku
jacymi ptakami: w Dlugopolu Zdroju, k. Poreby, Miedzylesia oraz w podmo
klym olsie k. Rudawy. Dzieciolki widziane byly na wysokosc: odpowie
dnio 400,430,450 i 650 m. Stwierdzenie z Rudawy jest obecnie najwyZej
polozonym stanowiskiem tego gatunku na Slasku (Dyrcz i in. 1991) .

?Dzi~ciol tr6jpalczasty - Picoides tridactylus. 2 i 12 X 86 jednego
samea w Stare] Bystrzycy obserwowal A. Gosciariski. Poniewaz jest to
gatunek ostadly, istnieje podejrzenie, tz mcgl sie tu gniezdzic.
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+Le rka - Lullula arborea. Pojedyncze, sptewej a ce samce wykryto
w czterech mrejscach. Trzy z nich znajdowaly Si~ w okolicach W6Jtowi c
na wysokoSci 620-660 m . a jedno nad Paszkowem (700 m) . W latach 70.
m1aJa ste gntezdztc kolo Ztelenca (Sklenar 1977).

-Skowron ek - A/mula arvensis. Na la kowym transekcte liniowym
(700 m n .p.m.) stwierdzono zageszczente 5,6 par11km, czyU okolo 2.8 parI
10 ha (tab. 5). Sptewajace samce wtdztano tez na najwyze] polozonych
Ia ka ch kolo Zle lenca (950 m) .

•Dymowka - H frundo rustica. Obserwacja dym6wkt 19 V 94 w Zielen
cu {8S0 m) sugeruje. ii moze ste tam gntezdztc. Najwyzej znaleziono gnta
zda na wysokoscr 650 m w Porebte. Pon iiej tej wysokosct stosunkowo
l1czna we wszystldch wsiach.

-Ok.nowka - Delichon uratca: Ltcznrejsza ad dym6wki. co porwterdzaja
rcwntez dawne obserwacje z Sudet6w (Pax 1925). Gnieidz1 Sit; we wszyst
kich wstach . tacznte z naJv.:yteJ poIotonym Zieleilcem (900 m).

-Swiergot ek IJtIOWY - Anthus pratensis. Na transekcie takowym kolo
Mos towic stwierdzono zageszczente -6 par/ l km trasy. tj. - 3 parI 10 ha
(tab . 5). Sporadycznte gnieidzil s te takze na rozleglych zrebach (np . na
powterzch n t II rzedu na jed nym ze zrebew tokowaly 3 samcel . Na to rfowt
skach kola Zieleilca wykazano 15-25 tokujacych semcow. 0 stanowisku
tyrn wspom1naJ r6wniet Pax (l925).

?Slwem iak - Anthus spinoletta. 16 VI 8 1 na Torfowisku pod Zieleil 
cern obserwowa no pare ptakow {W, Tabisz). a 27 IV 85 - 4 s prewajace
sarnce (R Cisakowski). W pozntejszym okreste , mimo specjalnych poszu
kfwan. nie potwterdzo no jego wystepowanta. 0 gniazdowanlu stwemtaka
w tyro rezerwacre wspominal tez Pax (l925) .

? P1Is z ka :i:OIta - Motacilla flava. 3 V 87 obserwowano samca pUszki
tolteJ kolo Szklarkt {390 m ], tuz za grantca terenu badaiJ..

· Pllsz k a gorska - Motadlla cinerea. Ogolna ltczebnosc pliszki gorsktej
w G. Bystrzycktch w la tach 1984-94 ocenlono na ponad 90 par (rye . 4)
(K.~ t dane wlasnel . Na 112 km dlugosct strumteru. na kt6rych wykaza
no jeJ obecnosc . stwierdzono 76 zajetych terytori6w, co daje zegeszczente
ogclne 0.7 par/l km. Najwyzsze zageszczenie etwterdzono na oddnku
Bystrzycy Lomnickiej mi edzy Nowa Bystrzyca a Iesn tczcwka Mloty 
2 pal1-/l km (l2 par/ 6 km) oraz na adc1nku Bys trzyey Duszn lcklej mte
dzy Du sznikarn1 Zdr. i ZieleiJ.cem - 1.7 pary/ l km (l 5 par/ 9 km). Zna
mrenne jest niskie zageszczente na Dztk1ej OrUey. wynoszace 0.4 paryl
1 km (9 par/ 25 km). przy czym na odcinku g6mym mtedzy Dabrowa a Po
rnatowem j u z 0 .6 pary/l km (10 par/l6 km). Powodem tego moze bye
ntzmny charakter rzekt w do lnym odc1nku. gdzie koryto pozbawtone jest
kamtenr. a strome I piaszczyste brzegt porastaja gesto krzewy. Parokrot
rue obserwowano tez ten gatunek wewnatrz drzewostanow. z tego najcze -
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Motacilla cinerea

Rye. 4. Rozmieszcze nle stanowlsk pliszkl g6rsKiej
w G, BYStrzYCKich

Fig, 4. Distribution of breeding places of theGrey Wag'
tail in the Bystrzyckie Mountains

. 'i .,.. sc lej w zrodltskach i przy rowach meltoracyjnych .

.: /7.~ /" ..:.-:::\ ~ Regulamte spotykano jedna par~ Iegowa w la-
\ ( .~' ,\. :.~ ,(:J1l\"cf;f '. tach 19 9 0 -94 , 3 00 m na ws ch6d od torfowi-

.~ . t :,- ~! '\r") ~!~ s ka ..Topielisko". Legowa mogla bye m oe-
....:/ ~ . " 1'">,\iJ!-, ~
/>~~ . \'~"- ( \ (::~:S:· no zaniepok ojona para na dukcie les nym
'; --': ') t:'\ ~ . '\ '~,c::¥" ', p rzy wysch ntetym (!) strumieniu k . Spa -

, ~ .~ ,\ \~t\\\ ...~ \. .\. .\.: .>'.:.~\~<.. lon e] (19 VII 84 ) oraz, bye moze, p tak
\ ,.... \.J'.~-:::\:..J..} ', obserwowany 2 1 V 84 p rzy schroni-
i , : •. •: .../ . . :....'".\ , s k u w Spalonej Om. {J. Lontkowski) .

'» tl' ''~;f\t.''''''· ·· )J\I)·; : Na przelonue m aj a i czerwca 1994
.~ _\. ' .1 ,

( • ...~\\ ! " \," roku na powierzchni . Rownta Lo-
. \ .i ((i.? ~ ...':i ', mnicka " s twierdzon o nagly pojaw

. , I• • 'n \ •
, \_i~\ \~. ! .I ' samc6w t ego gatunku . Pojedyn-

..,\ l' ' l j)..i",.... "/.:1. • cze, sp tewaj a ce p taki wykaza-
-, ·'\ 'V ·.. . ""l~ no n a 3 rozleglych zrebach po-
) ~':IF!!f;':\ zbawionych w6d s tojacych
( ' ' ' ,
',\~j ;, :'?, " i czy ctekcw . czesctowo poro-
-, .J ,) j: sntetych u prawamt. jednak
.... ', '~;-'\~. n ie u d alo s te s twterdztc . czy

. ... " ~'\.~ byly legowe. Z pewnoscta rue-
\ ... e' \ ' .

" " '.."... Iegowe byly poj edyncze sam-
.... i •

"';.;\... ....... . c e ob serwowan e w tymze- "
roku , z kt6rych jeden olcupo -
wal terytortu m m te dzy 30 V a
23 VI na powierzchni ..Mlo ty" ,
drugt zas miedzy 30 V I 9 VI
na s kraj u rez. "Topi elisko".

*Pli szka siwa - Motacflla alba. Pary legowe spotykano na calym ob
szarze . Iacznfe z najwy iej leza cymt mtej scowosctamt (Zte lenlec 900 m).
Pliszka s iwa wystepowala glownte n a terenach aabu dowanych. takze rue
zamieszkanyc h . wyjatk owo widziano ptaka z po kannem n a zrebte we
wnatrz drzewos tanu swrer kowego k . Pon iatowa {30 V 9 11. a takze 19 V93
jedn ego osob nika na podmoklyrn zrebte w poblitu ..Torfowtska pod Zie 
Ien cem" .

-Plusec a - Cinclus cinclus. W la tach 198 5-87 ltczeb nosc plus zcza
w G. Bys trzyckich ocentono n a 20-2 1 par legowych (Czapu lak I in . 19S8).
W la tach 1991 -95 wykryto trzy nowe s tanowiska : 12 IV 9 1 n a Or-hey,
500 m na poludnie ad Niem ojowa, przebyw ala para ptak6w j w roku 1994
na Tocznej ponizej Wyszek przebywaly 2 p taki (sptewajacy s a rmecl . a w
kwietniu 1995 widziano pluszcza n a Bystrzycy Duszn lckiej pont zej Szczyt
n ej . J ak s ugeruja autorzy powy zszej pracy. jego prze ntkante w gore pot o
k6w uwarunkowane jest wtelkoscia strumtent . Na Bystrzycy Lomnlckiej
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na od ctnku mtedzy Nowa Bystrzyca a Mlotami w la tach 1984-93 regula r 
rue gntazdowafy trzy pary. W r . 1994, kiedy poziom w6d byl wytszy, do
da tkowa para zas iedlila odcinek powyzej Mlot na wysokosct 620 m n .p .m .

Podrozniczek - Luscinia svecica. J edynym stwierdzentem jest obser
wa cja samca podgatunku L. s. svecica 5 VI 85 nad Orltca w Las 6wce
(2 . Zag6rski ). Trzy ko ntrole n oene , w tym jedn a ze stymula cja glosowa
W donnie Orlicy. n ie wykazaly podrozntczka.

*Ple s z k a - Phoen icurus phoenicurus. Na powierzchni ..R6wn1a Lomntc

ka" zanotowano zal edwie 4 pary tego gatunku (3,7 pary/IO km2.) wyste
pujace n a obrzezach zrebow t upraw. Nieltcznte wystepowala takze w ob re
bie osiedlt ludzkich, choc np. na 6~kilometrowym odcinku mtedzy Nowa
Bys trzyca a Mlotamt stwierdzono 5 sptewatacych samc6w.

*Pokll\sk wa - Saxicola rubetra. Na transekcie Iakowym w doltnie Orlt
cy stwierdzono gn tezdzen te s te - 5 par/ I km trasy (2,4 pary/ 10 h al. Lege
we pa ry obserwowano takze n a Iakach powyiej Ztelenca (900 m).

?Kl l\s k awk a - Saxicola torquata. 17 VIII 91 widziano zaniepokojonego
sarnca w dogodnym do gntazdowanta srodowtsku , 1 km na pln. oct Rczan kt
(420 mi.

?Dr ozd obrozny - Turdus torquatus . 6-13 IV 87 Z. Zag6rski obserwo
wal samca . a w dniach 2 1-22 IV 86 par~ ptakow. wtym intensywnie s pte
wejacego samca, w Lasowce (750 m). Poza tym 17 VIII 85 widziano sarmce
w Zielencu (2 . Zagorski). Obserwacje te dotyczyt moga jednak ptak.6w
przelotnych. W polowie la t 70. mral SiC; gntezdzrc po stronie czeskte] {Sta
stny 1in . 1987} . Wedlu g Paxa (1925) "w jednym roku gniei:dzil sIC; w ogre 
dzie rolnlk a w Zielencu (900 m) ".

*Kos - Turdus merula. W gorsktm borze swterkowym uzyskano zage
szczente 2 ,8 pary/ l0 km-Itab . 4) . Jest to zapewne liczba zanrzon a Isza
cu nkowo 2· 3 -krotnle), swtadczaca j ednak 0 tym, i.e w tym srodowtsku
1na teJ wysokosct by} m ni ej liczny oct drozd a sprewaka.

*Kwic zol - Turdus pilaris. Czes to spotykany ptak legowy. zwla szcza
w szpa lerach przydroznych d rzew t sadach . glownte w obreb te wsi. Naj 
v.y iej gntezdztl si r: w Mos towtcach (700 m ) i Lasowce (720 m) , a 30 V 9 1
wt dztano zantepokojonego ptaka w Spalonej Gorne] (800 rn], Powyzsze
stanowtska sa Jednymf z n ej wyzej polozonych na Slasku (Dyrcz i in. 199 1).

· Spiewak - Turdus philomelos.W borze swterkowym n a wysokosct 600
850 m stwterdzono zageszczen fe -26 pari 10 km-Itab. 4) . wartosc ta moze
bye jedn ak zan tzona fokolo dwukrotntel. ze wzgledu na duza wykrywal
nose gatu n ku jedynte w nlewielkim przedztale czas u w ctagu doby. Znaczna
czesc par byla sku piona tutaj wokol zrebow 1 wzdlu z doliny Bystrzycy.

?Dro i dzik - 1Urdus il iacus. 2 V 80 jednego ptaka wtdztano po stronte
czeskieJ przy granlcy z Pcl ska na wysokosct Pontatowa (Hla vacek 1 Belka
1989).
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F. paNS•

L. naevla•

.Paszk o t - Turdus uiscnorus. Na powierzchnl . Rown ta Lomntcka "
stwterdzo no 10 par legowych (9,2 pary/lO km", tab. 4). Na dw6ch -l-ktlo
metrowych trasach w roku 1984 stwierdzono 7 i 12 sptewajacych sa m
c6w {Dyrcz i In. 199 1), a 5 IV 9 1 na traste o dtugosct 12 km - 7 par. w tym
4 pary na odctnku 2 km wzdluz Orl1cy. Liczebnosc paszkota na transek
cie lin iowym zalezala w duze] mterze od charakteru rnlJanych srodowtsk.
op. wokc l wierzchowtny J edlnika porosruetej kepamt drzew 1pojedynczy
m1 drzewamt owocowymt 15 IV 94 slyszano z jednego punktu 5 spiewaja
cych samcow. Paszkot preferowaJ skraje d rzewostanow. opuszczone sady
i lu i ne zadraewterua wsrod lak. a takze przeswtetlone drzewostany w do
ltnach rzecznych .

+Swierszczak - Locustella nceotc . 14 sptewejacycb samc6w wykryto
na 8 s tanowtskach (rye . 5), W tyro po trzy samce nad Dzfka Orl tca w Mo
stowicach (670 ml i Lasowce (700 m). Dwa sprewejace samce styszano
22 VI 92 w mlodniku swterkowym porosn tetym gestym trzcin nikiem na

szczycte Sasan kt (870 ml i jes t to, opr6cz Btsku-
-7 j? • ~..,., piej Kopy (850 ml. najwyzej polozone stanowt-

.... , (~;; ,:;;:::;;v:~ sko swterszczaka na Slasku (Dyrcz t tn . 199 11,
\; (~: ' p.: (:....... '\ i..~' ?Brz~czka - Locustella Ius ctn rctdes ...~ ) . ~~'.. ', .....~.......;::.;': ::~ ''} .;"_:: C~:: \. 19 V 93 w dolinie Mlyn6wki k . Zlelerica
~.~\ \.\')\ \ ...'.:;.~~ (8 20 rnl slyszano sptewajacego samca.

\ \,"" ' ...J \ \ \ <, '~~ - ; Doltna w tym mtej scu tworzy sUnie
'.~ " \~ \ ~:"'~~:~\ " podmokle i zakrzaczone stod to .

i -:-... -:.;~ ~..,. , 19 V 94 stwterdzono rcwntez spte-
;::....}'(::.:...;~..'.. ..S:) : wajacego samca na za krzewto-

\ , e- L,.; ....':.::3.~) ~, nym odctnku Orlicy pon tzej
\ ,f.'))) ~ '9 ~;-" Mostowic (6 70 ml. .Jesl t po-

:'.I' \\iio ...~,
.\ .•:!~:.'; j i .' wytsze obserwacje dotycza.. .".\ .

. ''-el.,~i1 .{ , ptak6w legowych. bylyby to
\.( .'"'::.:"f:.'., nejwyzej polozone s tanowtska
)r"~ '\<,(--=-; w Polsce (Torntalojc 199 0).
>i' )ifl))" ' $LozQw k a - Acrocephalus
':..,.... "f ~7'! 4, polustrts , Spotykana n teltcz-

\ "-,. .,
: .' ,~i:;"'" Jr. rite w mocno zarosruetych do-

.' . .....~v(: lin ach r zecznych i rowach
. ' \ ", s} '~.., odwad ntajacych wschodniej

...~ '.~:" : ', czesci Gor Byetrzycktch . zwy
. ..... -""~'. kle pontzej poztorntcy 400 m .

Rye. 5. Rozmieszczenie stanowtsk Ilil90wyeh swiar- Najwyzej polozone stanowiska
szczaka i muchol6wkl male] w G. Bystrzyckich to Czarny Staw kola Du sznik
Fig. 5. Distribution of breeding places of the Grass- Zd roju {620 rn }, gd zie znale 
hoper Warbler and Red-breasted Flycatcher in the
Bystrzyckie Mountains zton o gntazdo (P . Pawelczykl .
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okolice Poniatowa i Lesley (650 m) (Dyrcz i in. 199 1) oraz Las6wka (700
m), gdzie 5 VII 94 obserwowano spiewajacego samca. Wyrnienione stano
wiska sa najwyze] polozonymt na Slasku.

*zaganiacz - Hippolais icterina. ajwyzsze s tanowisko wykryto w oko
liey Pon ia towa (650 m ], gdzie znaleziono gniazdo (Dyrcz i in. 1991). Po
na dto 30 V 91 spotkano splewaj acego samca w Spalon eJ (750 m). Sa to
najwyzej polozone stanowiska na Slasku i j edne z n ajwyzszych w Pol sce.

*Cierniowka - Sy lv ia communis. a obszarze b a d an spotykana n aj 
czesciej w porosnietych krzewami dolinach rzecznych . ajwyze] poloZone
stanowtsko legowe stwierdzon o w Zielencu na wysokosci 950 m n.p .m.

+Gajowka - Sy lvia bonn. ajrzadsza z pokrzewek. W okresie badan
stwierdzona n a niewielu s tanowiskach , ch oc dla wielu obszarow g6rski eh
byla podawanajako gatunek czesto spotykany (np . Bochenski 1970; Dyrcz
1973). Nie wykazano jej rowniez z wnetrza bor6w.

+Swis tunka - PhyUoscopus sibilatrix. Na powierzchni .Wyszk i " stwier 
dzon o j edn a pare, a n a 10. 8 km- powterzchnt II rzedu .Rownla Lomnicka"
stwier dzono zaledwie dwa spiewaj ace samce, kt6re przebywaly w okolo
40-1etnim drzewostanie swierkowym pozbawionym podszytu.

+Mysikrol ik - Regulus regulus. Na obu powierzchniach n alezal do do
minant6w (7.2 -8.7%), osiagajac zageszczenie 3 .5-4 par i 10 ha (tab. 2 i 3).

+Zniczek - Regulus ignicapillus. Wysokie zageszczen ie zniczka , tden
tyczne z zageszczeniern myslkrollka , wykazano na powierzch n i "Wyszki"
- 4 pary/l O ha (7 .2% ugrupowa n ia . tab. 2). Nie wystepowal natomi ast na
powterzch ni "Mloty". Bylo to prawdopodobnie zwiazane z wiekiem drze
wos tan u i jego gorsza kon dycja , bowiem zniczek jest szczegolnle wraZliwy
n a degradacje lasow swierkowych (Gramsz 1993). Proporcj a tlosciowa my
sikr6lika do zniczka z calego obszaru wyniosla 10 : 3,4 (104 : 35) . W doli
nach rzecznych, w starszych drzewostanach i na skraja ch borow swier
kowych p6inocnej czesci g6r proporcj a liczbowa mysikr61ika do zniczka
wyniosla 10 : 3. 2 (62 : 20) . Dwukrotne liczenie w polozonych na poludniu
G. Bystrzyckich drzewostana ch mieszanych k . Miedzyles ia i Niem oj owa
z du zym u dzial em buka i drzewos tan ow starszych wykazalo wyr 6wn ane
proporcje 10 : 9 .3 (14 : 13) .

*Much olowk a szara - Muscicapa striata. W zwartyrn, mlodyrn borze
swierkowym na powie rzchn i II rzedu spotkano jedynle dwa spiewaja ce
samee. Na powierzch ni .Wyszki" gn iezdzila sie jedna para (tab. 2). Licz
niej spotykana w dolinach rzecznyeh, zwlaszcza w pobl izu zabudowan,

+MucholOwka mala - Muscicapa parva. Stwierdzono 5 stanowisk tego
gatu n ku (rye. 5). Po dwie pary wykryto na g6rze Kawczak, Klobuk i przy
Solnej J amie kolo Gniewoszowa . Wszys tkie stanowiska znajdowaly ste
-0; drzewostanaeh b ukowych , a jedyrue na Czy7..DWCe samiee spiewal w sta
0'II1 drzewos tanie swierkowym 0 malym zwarciu (J. Lontkowski).
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*Muc h o16wk a zaJoboa - Ficedula hypoleuca. Nie stwierdzona n a zad
nej z powierzchni probnych, co wiazac ste maze z wysokoscia nad pozto
m em morza (rip. Klima 1959; Bochensld 1970; Dyrcz 1973 ; Dyrcz l 1n.
199 I) . Mirna to pojedyncze pary legly s te w b orz e swterkowym wzdtu z
duktow lesnych oraz na innych przeswtetlonych stanowtskach . preferu
J<lC jednak d rzewostany Itsctaste i mieszane . Najwyzej stwterdzono legt n a
wysokosct 750 ill kola Lasowkt i 800 m na s to ku Bresee .

-Rantuseek - Aegithnlos crm.datus. Spotykany n teltczn te. gl6wnte na
skrajach drzewostanow i wzdluz mocno zakrzewtonyc h dr6g. Nieco llcz
niejszy pontzej poztomtcy 400 m . Z wyzszych s twterdzen nal ezy odnoto
wac obserwacje Z okolic Mostowic (720 m] - 4 IV 9 2 para bud ujaca gn ta 
zdo. 27 IV 85 - zaniepokojona para na ..Torfowts ku pod Zrelencem R (750 ml
(Po Pawelczyk) I wreszcie 15 IV 93 kol a S palonej G6meJ (BOO m) , gdzie
ob serwowano mteszana p an; p odgatunku A. c. caudatus I A. c. europoeus.
S twierdzenia te sa, j ed nymi z najwyzszych n a S lasku (Dyrcz i in. 199 1).

+Sikora uboga - PUnIS palus tris. Na teren ie baden jej wystepowante
bylo wyrainie uzalezntone od obecnosct drzewostanow bukowych i mte
szanych z du zym udzialern drzew ltscta stych . Np. w leste bukowym kolo
Nowej Bystrzycy w sezonie legowym sptewaly 4 samce. Poza tyro spotyka
na w parkach i w szpalerach d rzew wzdluz dr ag 1 ctekow wo dnych .

+Czarnogl6wka - Parus montanus. J edna para gn tazdowala w 19 9 3
i prawdopodobnie w 19 9 4 r. na powi erzchnl . Mloty ". a takze jedna w sa
siedztwie powierzchnt .Wyszkt ". Na teren ie calych G, Bys trzycki ch sp o
ty kana nteltcznie. choc czescte] ad gatu nku popraedntego. Zantepokojo
nego ptaka obserwowano takze na to rfowisk u ..Topielisko M k. Zielenca .

•Sosn6wka - FanIS a ter. Najpospol1tsza z stkor. Na obu powterzch
m ach I I'ZI;du n alezala d o dom lnant6w 02.5% ugrupowantal. wystepujac
w zageszczen tu 5-7 pary l O h a (tab . 2 t 3 ).

+Pelzacz ogrodowy - Certhia brachydactyla. Rzad ko stwierdzany P'>
wyzej 40 0 m n .p.m . w ys tepowat w wielu mtejscowosctach lezacych na
wschod n im obrzezu G. Bystrzycktch, np. w Dlugopolu Zdr. (370 m) t Mte
dzylesiu (43 0 mi . Pojedyncze sptewajace samce slysza no 27 III 9 3 k. Rozen
ki (520 mi . na s kraj u la s u b u kowego z domteszka swterka. oraz 23 N 94
na Szczerbte (520 rnl, w d rzewos tante jesionowo-b u k owo-swierko\l.')'IIl.
Sta nowis ka te SC\ najwyi.ej lezace na Slasku (Dyrcz i in. 1991) . Dawntej
wystepowac mial w S udetach. wta snte d o wysokosct 500 m (Pax 1925).

?Remlz - Remtz pendulmus. 29 VI 85 ko lo Rczankt na wysok osct 450 m
n .p.m . pare ptak6w obse rwowal K. Kuja wa (Dyrcz t in. 1991).

+WUga - Oriolus orfolus. Pojedyncze, terytorialne samce styszano we
wslach po wschod n iej stront e G6r Bystrzycktch. Rzad ko przekra czala tu
poztormce 400 m . Dwa samce sptewaly w Stare] Lomnicy (400 rn] , a tery
to rtalnego samca kolo Gniewoszowa (420 m ) stwier dzi l A. Czapu lak .



Ptak1 tegcwe G6r Bystrzycldch 105

·-

• A

c. corax

·~siorek - Lanius collu rio. Stosunkowo ltcznre gruezdztl ste na para
sntetych krzewami otwartych terenach wschodntej czesci G6r Bystrzyc
k1ch (- 400 rn n .p.m.). Najwyt.ej s rwterdzo no stanowiska legowe na Przele
czy Nad Poreba (680 ml. w Spalonej Gomej i Lasowce (700 ml craz n a
Iakach na d Zrelencem (950 ml , gdate obserwowano pojedyncze ptak1,
a taki:e mocno zamepokojona pare. J est to oprocz Suchej Przeleczy w GO
rach Blalskich naJwyzej polozone s tanowtsko na Stasku (Dyrcz 1In . 199 1).

?Srokosz - Lanius excubitor. Pod koniec kwietn1a 1990 r , znaleztono
gnlazdc srokosza kolo Szklarkr. 0 .5 km od gran tcy badanego terenu, n a
wysokoSc1 390 m n .p .m. W poru h;gowej obserwowany rowntez w rejon te
Dlugopola ZdroJu (420 ml . W 1966 roku j edna para gntezdzrla SiC; nad
Orltca po stronie czeskrej . na wysokoSci Poniatowa (650 m) {S klenar 19 77}.

•Sroka - Pica ptca. Spotyka na gl6wnie w pob ltzu ostedlt ludzkich.
wzdlut dol1n rzek . Najwyi:ej s twierdzono l~g w Ponikwie (520 rn]. N1e ob

serwowana n ato miast w doUnle Or iley . choctaz
w polowte tat 70 . byla stwierdzona po stronte cze

skiej n a wysokoscr 700 m (Stastny i In. 198 7).
· Orzech6wka - NUdfraga caryocatactes.

Na powierzchnt ..R6wnla Lomnieka" s twter 
dzono dwie pary (1.9 pary/IO km2• tab .

4 ). wartosc ta mote bye zanitona. ze
wzgledu na je] wczesne przystepowa

rue do legow. Na terenre calego ma-
sywu wykryto ponad 25 stano

wtsk orzeeh 6wki (RAS I dane
wlasne). Stabo lotne mlode wt
dzrano w p lerwszych dntacb
maja k . Piekielntcy 1 Zalesia.
W okres te dyspersJI polegowej
(w czerwcu I l1pcu) wtdywana
czesctej, gl6wnie w stadach ro-

~~ ':. dzinnych. Pax (l925) podawal
1\ .~ . ~~ k; dla G. Bystrzycki ch tylko jed -

• B . ... .... ~: no stanowisko legowe.
N caryocatactes •~ \ -. 7 t..'~~. · Kawka - Comus monedu-

• B •"''Q.c;:z:... fa. Pary Iegowe spotykano wy-
. . ... _......... Ia cznte w obreb te osledli ludz-

Rye. 6. Bozmieszczente stanowrsk I\lQowych kruka ki h (k1 tarze c wt .
i orzech6wkJ w G. Byslrzyckich c. . par . cmen e. wreze
Otljasnienia jak na rye. 2 kosctelne Itp.) . Opr6cz zabudo-

Fig. 6. Distribution 01breeding places 01 the Raven wail u podn6 ta g6r. gnieid.zila
and the NutaackBr in the BystrzyCkie Mountains si~ taki:e we wszystktch mtej-
Explanations see Ag. 2 scowosctach w doltnte Orltcy.
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Najwyzej pofozon e stanowtsko na terenie badan.jak i n a Sla sku. znajdu 
je ste w Zlelencu. na wysokosct 850 m n.p.m. (Dyrcz i in. 1991) .

-Wron a - Corvus carone. Nie spotykana we wnetrzu borow. PoJedyn
cze pary gnieidzily s te glownte w dolinach rzecznych . Najwytej Iezace s ta
nowiska z gntazdarru wykIytow Porebte (600 ml, Ponta towte (6 70 ml i Pia 
skowtcach (730 ml . Dwa os tatru e s tanowtska ~ najwyzsze n a Sla sku
{Dyrcz i In . 1990. Wedlug Paxa (l925) gnt ezdzila ste k. Ztelenca (720 m).

•Kruk - Cercus corax. Ekspedycj e ZEP w la tach 1984-85 nie wykazaly
jego obecnosct, ch octaz w kwte tntu 1985 r. jednego p taka widziano
w czeskich Bartosovrcach. prey granicy z Polska (Belka i in. 1989). 29 ill 87
spotkano 3 krukt mredey Dlugopolern Grn. a Poreba . a 3 V 87 j ednego
ptaka kola Zeleiniaka. Kolej ne stanowtska wykryto do pi ero w roku 199 1
Ina R6w1ence k. Pokrzywna i Ponialowa), choc zapewne wynika to ze sla 
be] penetracj t te renu w latach 1988 -90 . W nastepnych latach stwterdzo
n o dalszych siedem stanowtsk. co pozwala ocente ltczebnosc kruka w
G. Bystrzyckich na 13 par (rye. 6). zaJ,: te gnJazda znaleztono k . Pokrzyw
na i n a Koscielnej Gone k . Nowej Bys trzycy. a slabo lom e mlode obser 
wowan o przy torfowisku "Top lelisko" {770 m ) oraz n a polu dni e od Poreby.

•Szpak - $tumus vulgarts. Ptak legowy w pobltzu ostedlt lu dzkich na
catym obszarze. m .tn. znaleziono dwa gntezda w ZieleiIcu (850 m ) w szpa
rze kop uly kosc rola. Nte wystepowal we wnetrau borow.

*Mazurek - Passer montanus. Legowy w poblttu zabu dowan t w za
d rzewtentach wzdluz potok6w t drag publicznych. Gntezdzt l ste we wszys
tkt ch wsiach doUny OrUey do wysokos ct -700 m . Nie wykazany z Ztelenca .

*Zi~ba - FTingilla coelebs . Najliczniejszy ptak legowy w borach swter 
kowych . Na powterzchni "Wyszki" ostagal zageszczerue 18 .5 pary/l O h a
(32 .4% ugrupowantal . a na powterzchnt ..Mlory" 13.5 pary/IO ha (35 .1%1.
Zageszczenta te sa jednyrru z wyzszych n a Slasku (Dyrcz t In . 1991 ).

*Kulczyk - Serinus sennus. Spotykany glownte w ostedl ach lu dzkich
i tch sasredztwte . lacznte z Zleleilcem (900 m). Sporadycznle obserwowa 
n o sptewajace samce z dala ad osad przy scfarue Jas u .

*DzwDn iec - Carduelis chloris. Legowy w pobliZu ostedlt lu dzktch . glow
n te w parkac h 1 ogrodach . a takze n a poros ntetych nisktmi swter lcamr
Ia kach, w mlod nikach na ob rzezu drzewos tan6w 1wzdlu z mocno zakrza
czonych dolin rzecznych . Naj wyzej l~g s twterdzono kolo Mostowic (700 m].

*Szc:zygiel - Carduelis carduelis . wyetepowal ty lko w s rodowtskach
synantropijnych. W dolinie Orltcy wyrainie mrriej I1czny. Najwyzsze sta
nowisko znajdowalo s te w Ztelencu (850 m) i Jest ona zarazem najwyzsze
na Slaeku (Dyrcz i in. 199 1).

+Czyz - Carduelts sp inus. Wykazany n a obu powterzchniach prob
nych boru swterkowego tv zageszczen tu 1.5-2.5 pary/ IO h a (tab . 2 i 3).
Wystepowal w borach swt erkowych na terente calego rnasywu.
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-Mako~a - Carduelis cannabina: Ptak legowy w alejach, na emen
tarzach, w Zywoplotaeh itp. P. Pawelczyk znalazl gniazdo z j ajami k ...Tor
fowiska pod Zielen cem " (750 m], a spiewaja ce sam ee widywano rowruez
w Zielencu (9 00 m).

-Cz ecz otka - Carduelis jlammea. W czeskiej czesci G. Orliekich pierw
sze ptaki w sezon ie legowym ob serwowano w roku 19 76 . a juz w la tach
1979 -80 znajdywa n o gniazda na g. Sertich kolo Ztelenca (1023 rn] , na
graniey z Polska (Belka 1986) . W te] samej okolicy po stronie pols kiej
w maju i czerwcu 1984 slyszano glosy i obserwowano pare czeczotek (Dyrcz
i in . 1991). Kolej nym stanowiskiem legowym j est rez . "Torfowisko pod
Ztelencem ". 16 VI 81 obs erwowano tam 5 osobnikow (W. Tabisz), 24 VIII 83
- pare ptakow z ml odym (Z . Zagorski). w maju i czerwcu 1984 - 3 ptaki
(J. Lontkowski), a 25 V 85 - 3 zaniepokojone pary widzial tamP. Pawelezyk.
8 V 94 znalezion o w rezerwacie trzy gn iazda urnies zczon e n a sosnte b lot 
nej , w tym dwa tegoroezne bez zniesienia. Przy jednym z nich obserwowa 
no dwie m ocno zaniepokojon e pary. Liczbe par legowych w tym rezerwa 
cie podczas dwoch kontroli ocenion o na co najrnniej 3 -4. Czeczotki praw
dopodobnie gnieidzily sie takze na "Czamym Bagnie" . gdzie 5 VII 94 stwier 
dzono splewaj ace samce i poj edyncze zaniepok ojon e ptaki. Ze wzgledu
n a znaczna ruchliwosc osobntkow, trudn o bylo ocentc ieh liczebnosc.
Najprawdopodobniej przebywaly tam co najrnniej 2-4 pary. W roku 1994
poj edyneze ptaki lub pary obs erwowano w okresie IlCgOwyrn (koniec kwiet
nta-pocza tek lipca) w szesctu innych miejscach: kolo Pokrzywnej . n a
g. Rownia Lomnlcka , g. S lenlec , w Mostowtcach, Piaskowicach oraz w La
s6wce. Tak du za liczba ob serwacji n a terenie calych G. Bystrzyckich w roku
1994 moze bye zwiazana z nalotem tego ga tunku. Ponadto 20 V 84 - 3
ptaki widziano k . Wolarza, a spiewaja cego samca pont ze] Rudnika (KAS) .

•Krzyzodziob Swierkowy - Loxia curuirostra: W roku 19 93 wystapil
w G. Bystrzycki ch i Orlickich nalot krzyi:odzioba zwiazany z urodzaj em
szyszek, a powierzchniach prob nych wystepowal on wowczas w zage
szczeniu 1-2 pary/TO ha (tab. 2 i 3). W tyro samym roku 1-2 pary gnrez
dzily sie w mocn o przeSwietlonyrn drzewostanie swierkowym z domieszka
buka i grabu n a g. Gniewosz (845 m) . W mlejscu tyro widziano samea bu
dujacego gruazdo (17 III 93), kilkakrotnie spotkano zaniepokojone pta
ki , a 7 IV ob serw owa n o sarnice karmta ca lotnego mlodego. W pozostalych
la ta ch na calym obszarze bada n s potykano j edynie rozpr oszone pary.
W roku 1994 n a powierzchni . Rownla Lomnicka" s twte rdzon o zaledwie
1-2 pary legowe krzyzodzioba , Czestosc spotkan, tj. I1czba spotkan podzie
lona przez Iiczbe dni spedzonych w terenie (Keller 198 1), w poszczegol
nych latach (oprocz roku 1993) byla nastepujaca: 1991 - 1.25 (15 spo
tkan]. 1992 - 0,45 (4). 1994 - 0,34 (~) . Cze sctej w 1991 niz 1992 roku byl
rowniez obsenvowany w czeskiej czesci G. Orlicki ch (K. Dolansky - info
ustna)).
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+Dziwonia - Carpodacus erythrinus. wystepowala tylko w dolinie Oriley
na wysokosct ad 670 do 850 rn n .p.m. Na trzech stanowiskach stwterd zo
no tam ogclem 10 sptewaja cych samcow. Sa to : Mos towice - 3 ric!. La 
scwka - 5 d'o" i Zieleniec - 2 d'd' . Wla tach 1984-85 0b serwowano n a n tch
tyl ko pojedyncze samce (J. Lontkowskt . Z. Zagorski). Po stron te czeskiej
Gar Orlickich plerwsze l~gi zanotowano w roku 1978 {Belka i volf 19 79}.
Obecni e przy grantcy z Polska stwierdzono na 5 stanowiskach a t 64 spte
wajace s amce [Lem berk 199 5)

"Gil - Py rrhula pyrrhula. Na obu powterzch ntach I rzedu w b orze swter 
kowym gntazdowalo co n ejwyzej po 1 parze (tab. 2 i 3). Na powierzch n i
.Rownia Eomrucka " stwterdzono 7- 8 par, ale wartosc ta moze byc jednak
n teco zaruzona.

· Grubodzi6b - Coccothraustes coccothraustes. wystepuje niezbyt ltcz 
nre w drzewostanach lisctastych 1rrdeszanych. ceesciej s potykany W olsach
I gradach wzdluz dolin rzecznych. W meju 1984 r ; ob serwowano I pta 
ka w Zielencu (8S0 ml (Dyrcz t in . 199 11. a 2 VI 9 1 znaleziono gntazdo
z jajam1 W opuszczonym sadzie kolo Szczawtny. na wysokosct 650 m n .p .m.
Obserwacja z Ztelenca oraz znaleztone gntazdo sa obecnte najwyzszymt
s twierdzeniami z sezon u lego wego na Slasku (Dyrcz 1 in. 1991).

'?Potrzos - Emberiza schoenlclus . 27 IV 85 - 1 samca n a Czamym
Stawte (42 0 m) i 3 samce n a .Torfbwis ku pod Ztelencem" (750 m) wt 
dzial P. Pawelczyk, a 12 IV92 ob serwowano samca kolo Poniatowa (670 m).
Powyzsze obserwacje dotyczyc mega jedn ak ptak6w przelotnych. J edyne
pewruejsze stwterdzenie to sptewaja cy samiec 13 V 93 w odpowtedntm do
legu s rodowtsku. u podnoza Wyszkowskiego Grzbtetu (380 rn].

?Potrzes z c:z - MUlaria calandra. W okres te Iegowym pojedyncze. spte
wajace samce spotkano w trzech miejscach. 13 V 93 - u podncza Wy
szkows kiego Grzbietu (380 m ). 29 V 93 - kolo Wyszek 1380 ml oraz 5 V 94
kolo Szklarki (400 ml. Potwterdza to doruestenta 0 un1kaniu przez potrze
szcza obszar6w powyzej poztomtcy 400 m (n p. Pax 1925; Tomtalcjc 19 90;
Dyrcz i in. 1991 1. choc wczeskiej caesct G. Orlick1ch many jest z wysoko
s ci 560 m (Stastny i in. 198 71.

Panadto na terente baden stwterdzono nastepujace ga tu nki legowe lub
prawdopodobnie legowe: grzywacz Columba palumbus. tu rkawka Ssrepto
peria turtur, kukulka Cuculus ccncrns. swtergotek drzewny Anthus trivia
lis , strzyzyk Troglodytes troglody tes. pokrzywnica Prunella modularis, ru
dz1k Erithacus rubecula, kopciu szek Phoenicurus cchruros. ptegza Sylvia
CU1TUCl1. kapturka S. abicapilla, pterwtosnek Phyll.oSCOp llS coUybita. p ie
cuszek Ph. trochilus. czubatka Parus cnstcrus. modraszka P. cceruteus.
bogatka P. major. kowalik Sittn. europaea. pelzacz lesny Cennta famtuarts.
sOjka Garrulus glandarius. wrcbel Passer domesttcus. trznad el Em.bertza
citTineUa.
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Porownanie ugrupowafi p t akow na powierzchni I rzedu z innymi
powierzchniami w gorskich borach igIastych

Ugrupowanta ptakow powierzchni .Wyszki" i "MIoty" wykazuja sto
sunkowo duze podobieilstwo - 67% (tab . 6). Roznice pomiedzy nimi wy
nikaja najprawdopodobniej z roznic w wieku i strukturze ptetrowej drze
wostan6w, bujnosci podszytu i wystepowaniu wykrot6w, mlodnik6w czy
upraw. Podobieilstwo ugrupowania ptak6w na powierzchni "MIoty" do
ugrupowan in nyeh powierzchni g6rskich w borach Iglastych bylo dos e
duze - 58-69%, podczas gdy podobieilstwo powierzchnt .Wyszkt" bylo
zazwyczaj nieco nizsze i wahalo sie od 5 1 do 62%. Przypuszczalnie bylo to
zwiazane z dose duza Iiczba wystepujacych tutaj gatunk6w (17) oraz wy
s okim og6lnym zageszczeniem - 56 par/ 10 ha, co z kolei moglo wynikac
z przejsciowego charakteru tej powierzchni. Na innych powierzchniach
gorskich ogolne zageszczenia wahaly ste od 28 do 50 par/ 10 ha.

Gatunkiem dominuja cym na wszystkich powierzchniach byla zieba.
J ej udzial w ugrupowaniu wah al sie od 11,4% (K-2) do 46% na Sniezniku ,
gdzie b yla ana zreszta jedynym dorninantem. Drugim pod wzgledern li
czebn os ct gatunkiem n a powierzchniach w G. Bystrzyckich byla sasn6w
ka, podczas gdy na pozostalych powierzchniach na ogol byl to rudzik lub
mysikr6lik.

Fabela 6. Wartos6 wskazn lka podobiefistwa pomlsdzy roznyml gorskimi powierzchniami
WY - Wysz ki; Ml- Mloty ; SN - Snieznik KI., bor swierkowy , -140 lat, regiel gamy - 1200 m n.p.m. (Jakubiec,
w druku); K-1 - Karkonosze , b6r swierkowy, 60-135Iat, regiel dolny 720-800 m n.p.m. (Dyrcz 1973);K-2 - Karko
nosze, bar swierkowy , 140-200 lat, regiel g6my 1130-1320 m n.p.m. (Dyrcz 1973); SL - SI£lza, bar Swierkowy, 80
-100 lat. regiel dolny 450·550 m n.p.m. (Cempulik 1979) ; RU - Rudawy Czeskie , bOr jodlowy, 60-80 lat, regiel
dolny 680-750 m n.p.m. (Stastny i Bejcek 1965); KA - Gorce, Kamienica , b6r swierkowy, stary drzewostan natu
rainy, regiel g6my 900·1000 m n.p.m. (Glowacinski 1990); TU - Gorce, Turbacz, bor 5wierkowy, regiel gamy
1050-1200 m n.p.m. (Kozlowski 1974) ; PO - Beskid Zywiecki, Polica, b6r swierkowy , 150·170 lat , regiel g6my
1200-1300 m n.p.m. (Slizowski 1991)

Table 6. Similarity of species composition of bird assemblage on different mountain sample
plots

PO TU KA RU SL K-2 K-1 SN Ml:. WY I
WY 58 53 51 58 60 50 59 62 67 X I
Ml:. 58 60 60 69 64 61 65 68 X
SN 65 64 64 69 65 66 62 X

K·1 51 77 63 61 70 60 X
K-2 65 64 56 74 68 X

SL 59 75 63 71 X

RU 66 57 55 X
KA 52 68 X
TU 59 X
PO X
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Pionowe rozmieszczenie gatunkow ptakow
Pontzsze rozwazania ograntczono do obszaru Sla ska . gl6wnie pasma

Sudetow. pontewaz g6ma grantee wystepowanla wtekszosct wymtento
nych pontzej gatunk6w ptak6w na pozostalym ob szarze Polski poludruo
weJjes t z wielu wzgled ow wyzsza (np. Olowacmskt 1969 ; Bochenskt 1970 ;
Bocheilski i Oles 1977; Wal a sz i tn . 1992). Sposrod 116 gatunkow pta
k6w stwierdzonych W okres ie Iegowym w G. Bystrzycklch i Orlickich. a z
2 3 (20%) rna tutaj swoje n ej wyzsze stanowiska n a S~sku . Wsrod nich 16
to gatunkt. kt6re rzadko przekraczaja poztomtce 400 III Iderkacz. czajka.
zagamacz, gastorek. kawka . pelzacz ogrodowyl. choc w przypadku 1Oz nrch
gntazdowante j est jedynte mozlrwe [trzmielojad , lelek, dztectol s rednt. plt
szk a zotta. brzeczka, remiz . srckosz. potrzos. potrzeszcz), a jeden praw
dopodobrue gnrezdztl sfe w przeszlosct (plomyk6wka) . Dalszych 10 ga 
tunk6w ptakow rna tutaj jedne z najwyzszych stanowisk na Sla sku. 13 ze
wspomntanych wyzej 23 gatunk6w wystepowalc W dolinaeh rzecznyeh,
w tym 8 w dolinie Orli ey . Ula twta ana znaeznie przenikan ie ptak6w
w wyzsze polozenta g6rskie i w efekcie wzbogaceme awtfauny legowej do
wysokosct 750 m n .p .m . Innym elemen tem przyczyntejacym sic: do wyja t
kowego dla ca1ego pasma Sudet6w rozmteszczenta ptonowego j est polo
zany na wysokosct -850 m Zieleniee. J est t o ctagnaca ste na duzej prze
s trzeni mtejscowosc. jedna z najwy:i:ej polozonych w Polsce. NajwyZsze
etwterdzone stanowiska maja tu czajka, kawka. jerzyk I gastorek. a jedno
z najwyzszych - dziwonia. MoZliwe. :i:e gruezdzt ste tu rcwn tez brzeczka.

Charakterystyka awifauny
W lataeh powojennych stwterdzono w sezonie Iegowym n a omawta

nym terenf e 116 gatunk6w ptak6w. Z tej liczby 67 to ptakt Iegowe, 29 
prawdopod ob nie legowe. a dalszych 20 moglo przypuszczalnte gntazdo
wac. Przesledzente zm1an w a wifa u nie G. Bystrzyckrch na przestrzeni wtelu
lat Jest w przypadku wtekszosct gatunk6w ntemozltwe. z powodu zniko
mych in forma cj i 0 tym terente z przeszlosct. W ostatn ich latach ubyla
pl omyk6wka. J ej najbllzsze s tanowtsko Iegowe zostalo stwierdzone n a
pocza tku wieku w KJodzku (Pax 1925). W latach 60. wycofal sir: z tego
terenu gfuszec. Fakt ten pozostaje W zwiazku z og6lnym spadktem liczeb 
ncsct tego gatun ku w Polsce [Tomialcjc 1990 ; Glowaeb'1ski 1 in. 1992a).
BUski wygtntecta jest takze eletrzew. Po roku 1945 przybylo jake legowe
10 gat.unk6w ptakow. bocian czarny. krzyzowka . przeptorka. derkacz ,
kszyk. s terpowka, soweczka . kruk, czeczotka i dZiwonla . za sporadycznie
legowe uznano 9 gatu n k6w: plomykowka, dzrectol tr6Jpalczasty. siwer
ntak. podrozntczek. drozd ob roiny. drozdztk. brzeczka . re miz i potrzeszcz.

Podjeto probe charakterys tyki Uczby gatunk6w w zaleznosct ad typu
pre ferowanego przez rue srodowtska w Gorach Bystrzyckich i Orlickich .
W przypadku gatunkow. kt6ryeh prefereneji nie ustalono (np. trzmielo-
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jad, dzleclol sredni) , kierowano sie ogolna ich biologia. W analizie ujeto
wszystkie 116 gatunk6w 0 roznych kategoriach legowosci (w tym stwter
dzane wyjatkowo w przeszlosci, kt6re maja na terenie badan potencjalne
stanowiska legowe):

A. Lasy - 59 gatunk6w, w tym:
- lasy swierkowe (lacznie z mlodnikami) - 16.
- lasy lisciaste (gl6wnie bukowe) - 17,
- Inne (lub bez preferencji) - 26;

B . Zadrzewienia i zakrzewienia srodpolne - 8 ;
C. Zadrzewione i zakrzewione doliny rzeczne - 9;
D. Tereny otwarte (pola, laki, uprawy, porebyl - 15;
E . Srodowtska synantropijne (zabudowania, ogrody, cmentarze) - 20;
F . Wody - 5.
Pomimo iz lasy zajmuja na terenie badan okolo 77% powierzchni, na

116 stwierdzonych gatunk6w tylko polowa byla z nimi zwiazana (nie wli
czono gatunk6w zasiedlajacych poreby i uprawy). Z tego az 17 (29% z 59
gatunk6w) preferowalo lub wystepowalo wylacznie w lasach Iisciastych,
kt6re stanowta zaledwie 15% skladu drzewostan6w. Wystepowanie wielu
gatunk6w (17%) zwiazane jest z osiedlami.

Z gatunk6w, ktorych wystepowante w Polsce jest ograniczone do gor,
stwierdzono w G. Bystrzyckich siwerniaka, drozda obroznego i czeczotke,
Jedynie w przypadku czeczotki gniazdowanie uznano za pewne. Siwer
niak legnie sie tu obecnie prawdopodobnie wyjatkowo lub sporadycz
nie. W przypadku drozda obroznego brak przekonywajaeych obserwacji
sugerujqcych l~gi w ostatnich latach, poniewaz r6wnie dobrze moga one
dotyczyc ptak6w przelotnych.

Szczeg6lnie wysokie zageszczenia wykazuje w G. Bystrzyckich pliszka
g6rska. Sa one por6wnywalne z zageszczeniami z G. Kaczawskich, kt6re
byly uwazane za najgescie] zasiedlone przez ten gatunek (Dyrcz i in. 1991).
Mozltwe, ze pozostaje to w zwiazku z dostepnoscia miejsc legowych: licz
ne mosty i zabudowane brzegt strumieni sa szczegolnie chetnie wykorzy
stywane w tym celu. Przyczyna moze bye tez szereg Iagodnych zim, zwiek
szajacych przezywalnosc gatunku. Rowniez orzech6wka okazala sie bar
dziej razpowszechniona niz uwazano wczesnie].

Sposrod pozostalych gatunk6w, kt6re na t erenie badan nalezaly do
wyjatkowo licznych w por6wnaniu z najbllzszymi obszarami nizinnymi,
mozna wyrozntc paszkota, swiergotka lakowego, czyza , siniaka i dzieciola
zie1onosiwego. Dwa ostatnie gatunki wyraznie uzalezntone byly od wy
stepowanla drzewostan6w bukowych i mieszanych z duzym udzialem
buka. Podobna zaleznosc ....vykazywala mucholowka mala i s ikora uboga.
W zwiazku z planowana przebudowa drzewostan6w rnozna spodziewac
ste wzros tu liczeb n osct tych gatu n k6w w przyszlosct. Czyz, kt6rego sta-
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nowiska z gor jeszcze z poczatktem lat 80. gromadzono w regtonalnej kar
t otec e, okazal ste ptakiem rozpowszechnionym w borach ewier kowych
G. Bys trzyckich, jednak nal ezy to wiazac raczej z lepszym zbadantem te
renu antzelt wzrostem jego Itczebnos ct. Na osobna uwage zasluguje ob
serwowany na przedwiosntu i wtosna 1993 r . masowy nalot krzyzodztoba
swierkowego. Nte stwierdzono, takjak w Karkonoszach (Dyrcz 1964), r6w
noczesne] inwazji dztectola duzego . Obserwowano natomiast w tym okre
s ie ogromne stada zteb zerujacych na dnie w drzewostanach swterko
wych, prawdopodobnie na nasionach swierka. Ich Itczebnosc trudno bylo
oszaccwac. a stada liczyly nawet do ki lku tystecy osobnik6w.

Trzy gatunki ptakow wykazane z Gor Bystrzyckich wymieniane sa
w rejestrze ptakow zagrozonych . Polsk tej czerwonej k stegt zwi erzat" (Glo
wacin ski t in . 1992). Sa to: puchacz, wlochatka i czeczotka. Legowymt
mog~ lub mogly bye w przeszlosct s6weczka i dztectol trojpalczasty.

wyrozntajacymt ste pod wzgledem naturalnosct ob szarami sa w G6
rach Bystrzycktch: dolina Orltcy, okoltce Szczerby i Solnej Jamy oraz "Tor
fowisko pod Zrelencem". Ostatnte z n ich jes t jut od dawna rezerwatem
sctslym. Skaly nad Solna .Jama na wsch odnim zboczu Czemca maja bye
w n iedalekiej przyszlosct objete ochrona jake pomnik przyrody. Koniecz
nie nalezaloby obj~e wyzsza forma ochrony sastadujaca Szczerbe Irezer
wa t czesciowyl , z j edynym na tym terente naturalnym fra gmentem regla
dolnego. Orttca z kolet na k r6tkim odcinku w Mostowicach zostala u regu
lowana, co znacznie zmienilo jej p ierwotny charakter. Ze wzgledu na licz
ne s tanowiska swtergotka lakowego, poklaskwy. swterszczaka i d ziw onii
znajdujace ste w dolinie Orlicy oraz wyjatkowy, nizinny charakter tej gor
skiej rzeki, u trzymanie jej obecnego stanu jes t zadaniem koniecznym.
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SUMMARY

The study was carried out In 1984-87 and 1989-94 . Th e st udy area of 225 km 2 consisted
of the Polish parts of the Bystrzyckie Mountains and the Or llckie Mountains (the Central
S udety}. Fcreets . which represent 77% of the area, are restricted to the zone of lower subal
pine forest . Nevertheless. the most extensive plant communiUes comprise mainly the s pruce
Ptcea eeetsc, the s pecies of a foreign origin. It represents 85% of forest s tends. the beech
Fagus siloottcus and the birch Betula sp. respectively 4 .5% and 3%, whereas the p ine Ptnus
sUvesDisand other species 1.5%. On average stands are 58 years old. In total 104 field con
trols were cond ucted (6 hours/control). Two study plots (each of 10 hal for censuses wtth
the mapping me thod, one large plot (10.8 knrJfor less abundant species and a meadow ltne
transect (10 70 " 200 mi . For ten species, add lUonal1y the so und stimulatton was a pplied. In
total 67 breed in g species and 29 probably breeding ones we re recorded. NlI':stlng of other 20
species was considered as possible. In conifero us forests the most abundant b reeding spe
cies were the Cha ffinch (13-18 palrs/IO hal , the Coal TIt (5-7 palrs/IO hal and the Goldc res t
(4 pairs/ 10 hal - Tables 2 and 3. The Meadow Pip it, the Sky lark and the Wln chat were the
only b reeding species found on the meadow transect, each of stInilar density - 5-6 pairs /
1 km (ra b . 51. In compariso n with other ranges of the S udety , the foUowtng epectee reached
hIgh numbers: the Stsldn, the Nutcracker . the Mistle Thrush. the Grey Wagtall, the Ftre
crest and the CrosbilL Of species rare in Poland. brttding and probably breedIng the Eagle
Owl . the Tengmalm's Owl and the Redpoll wen: recorded. Several other epecres may breed in
the area occ astcnally (the Pygmy Owl . the Three-toed Wood pecker. the Rock Pipit, the Ring
Ouzel. the Redw1ngand the Bluethruat). A d lst1nctIvc feature of av1fa.una of the Bystrzyek1e
Mountains and the Orlickte Mountain.!.. In co mparison with other parts of the S udety, is the
presence of lowland species comparatively h igh above sea leve l. The highes t breedmg pla ces
to Silesla were recor ded for 23 species. and probably the h igh est tn Poland for the Lapwing.
the Common Snip e. the Leeser Spotted Woodpecker, t he S avi 's Warb ler and the .Jaelzdaw.
Recently, the Ca percaillIe and the Black Gro us e di s appeared from the area. mai nly as a
res ult of human pres sure. Several s pectes were record ed for the first ttme since 1945 . among
others du e to extending of their ranges or retumJng to former breeding places .

Ad!'es . atora:
Park Narudowy GOr Stol:owych
Sloneczna 3 1
57-350 Kudowa ZdroJ. Poland


