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1Zaklad

Ekologii Ptaków Instytut Zoologiczny Uniwersytetu
Wroclawskiego, Sienkiewicza 21,50-335 Wroclaw
2Park Narodowy Gór Stolowych, Sloneczna31, 57-350 Kudowa Zdrój
Streszczenie. Na obszarze okolo 170 km2, jaki zajmuja Góry Stolowe, stwierdzono dotad 98
gatunków ptaków legowych, w tym gatunki rzadkie i zagrozone w skali Polski i calej Europy.
Na szczególne podkreslenie zasluguje fakt stosunkowo licznego wystepowania trzech gatunków
sów, objetych Polska Czerwona Ksiega Zwierzat. Sa to: puchacz Bubo bubo, sóweczka
Glaucidium passerinum i wlochatka Aegolius Junereus. Z ochroniarskiego i faunistycznego
punktu widzenia, cenne jest równiez gniazdowanie bociana czarnego Ciconia nigra, jarzabka
Bonasa bonasia, derkacza Crex crex i czeczotki Carduelisjlammea. Gluszec Tetrao urogallus
i cietrzew Tetrao tetrix wyginely w Górach Stolowych w ostatnich kilkunastu latach. Ochrona
ptaków w PNGS powinna polegac przede wszystkim na zachowaniu i odtwarzaniu bardziej
naturalnych biotopów (zwlaszcza lesnych), których obecnosc sprzyja róznorodnosci awifauny.
AbstI-act. In the Stolowe Mountains (c. 170 sq km), 98 breeding bird species have been
recorded up to now, including rare and endangered species. A characteristic feature of the
mountains is relatively high number of breeding pairs of rare owls, namely: the Eagle Owi
Bubo bubo, Pygmy OwI Glaucidium passerinum and Tengmalm's Owi Aegolius Junereus.
Ali three species are included into the Polish Red Data Book of Animals. From the conservation and faunistic point of view, breeding of the Black Stork Ciconia nigra, Hazelhen Bonasa
bonasia, Comcrake Crex crex and Redpoll Carduelis jlammea seems to be interesting. The
Capercaillie Tetrao urogallus and Black Grouse Tetrao tetrix became extinct in the Stolowe
Mountains 10-20 years ago. The protection of birds in the National Park of Stolowe Mountains should include, first of all, the conservation and restoration of natural forest habitats.

WSTEP
W 1993 roku znaczna czesc Gór Stolowych z rangi Parku Krajobrazówego zostala
przemianowana na Park Narodowy, czyli obszar o najwyzszej w Polsce formie ochrony.
Praca czesciowo finansowana z funduszy KBN przyznanych Instytutowi Zoologii U.Wr.
na dzialalnosc statutowa (10l8/s).
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Omacza to, w ochrona zasobów przyrodniczych wysuwa sie na czolo, przed gospodarke
rolna, lesna, lowiecka i turystyke. Powstanie Parku Narodowego daje zatem wieksza, niz
na obszarach sasiednich, szanse na ograniczenie wielu negatywnych oddzialywan na
awifaune, które mialy miejsce w przeszlosci.
Awifauna Gór Stolowych nie doczekala sie jak dotad, calosciowego opracowania.
Artykul niniejszy oparty jest glównie na wlasnych materialach, zbieranych ekstensywnie
w latach 1982-93 (AD.) i intensywnie w ciagu ostatnich dwóch lat (R.M.).

CHARAKTERYSTYKA

AWIFAUNY

Góry Stolowe zajmuja stosunkowo niewielki obszar (okolo 170 km2) w obrebie Sudetów,
ale pomimo to ich awifauna omacza sie pewnymi specy:ficmymi cechami. Cechy te w
pewnym stopniu wynikaja z unikalnej rzezby terenu. Obecnosc scian skalnych i stromych,
zalesionych stoków sprzyja gniazdowaniu puchacza Bubo bubo, który równoczesnie
majduje dogodne tereny lowieckie na pobliskich, otwartych obszarach. Góry Stolowe sa
prawdopodobnie jedynym miejscem na Slasku, gdzie puchacz nie wyginal calkowicie w
okresie intensywnego tepienia w drugiej polowie XIX w. i z poczatkiem XX w. (pax 1925,
Heinze 1933, Dyrcz i in. 1991). Obecnie w polskiej czesci Gór Stolowych stwierdzono
wystepowanie 6-8 par legowych, co daje jedno z najwyzszych zageszczen populacji tego
gatunku w Polsce (profus 1992, Pugacewicz 1995). Puchacz objety jest Polska Czerwona
Ksiega Zwierzat (Glowacinski 1992), ajego liczebnosc ocenia sie na 160-180. par legowych
(Pugacewicz 1995) i nalezy on do gatunków zagrozonych wymarciem (profus 1992).
Równiez w skali Europy, puchacz zostal sklasyfikowany jako gatunek zagrozony
wyginieciem, silnie zmniejszajacy liczebnosc (Tucker i Heath 1994). W Górach Stolowych
glównym zagrozeniem wydaje sie byc intensyfikacja ruchu turystycznego w poblizu
stanowisk legowych oraz prace lesne.
Góry Stolowe sa tez miejscem, gdzie dwa inne rzadkie gatunki sów: wlochatkaAegolius
junereus i sóweczka Glaucidium passerinum, wystepuja w najwiekszym na Slasku (lacznie
z pozostala czescia Sudetów) zageszczeniu. Przyczyny tego nie sajasne. Prawdopodobnie
wynika to z cech drzewostanów i obfitych zasobów pokarmu. Dotychczas wykryto na
omawianym terenie 20 stanowisk wlochatki i 12 stanowisk sóweczki. Obydwa te gatunki
sa objete Polska Czerwona Ksiega Zwierzat, jako rzadkie. Krajowa populacje wlochatki
szacuje sie na 100-500 par, a sóweczki 100-150 par (Domaszewicz i in. 1992, Dyrcz
1992). Ptaki te gniezdza sie w dziuplach starych drzew, a wiec typowa gospodarka lesna
polegajaca na pozyskiwaniu drzew w wieku rebnosci i zabiegi sanitarne maja silnie
negatywny wplyw na ich populacje legowe. Stosunkowo macme populacje legowe trzech
rzadkich gatunków sów wyrózniaja wiec Góry Stolowe na tle innych masywów górskich
polskiej czesci Sudetów.
W Górach Stolowych wystepuje miejscami mozaika róznych srodowisk (róznowiekowe
fragmenty borów swierkowych i buczyn, brzeziny, laki i skaly), co powoduje stosunkowo
wysokie zróznicowanie awifauny. Na tym raczej niewielkim obszarze stwierdzono dotad
gniazdowanie 98 gatunków ptaków. Obecnosc rozleglych i bujnych lak (zwlaszcza w
okolicach Karlowa, Pasterki i Lezyc Górnych), powoduje, ze niektóre, w zasadzie nizinne
gatunki, maja tu najwywj polozone na Slasku stanowiska legowe. Dotyczy to derkacza
Crex crex, przepiórki Coturnix coturnix i w mniejszym stopniu swierszczaka Locustella
naevia.
Prócz wymienionych wywj, trzech gatunków sów, w sklad awifauny legowej Gór
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Stolowych wchodza jeszcze cztery gatunki ptaków szczególnie cenne z ochroniarskiego i
faunistycznego punktu widzenia. Sa to: bocian czarny Ciconia nigra, jarzabek Bonasa
bonasia, derkacz i czeczotka Carduelis jlammea.
Bocian czarny w odróznieniu od bociana bialego Ciconia ciconia, prócz nizin, zasiedla
tez góry i na Slasku wystepuje takze wokól Kotliny Klodzkiej. W calym jego zasiegu
geograficznym populacje górskie sajednak znacznie mniej liczne niz nizinne (Cramp i
Simmons 1977). Co najmniej od konca lat siedemdziesiatych 1-2 pary gniazduja w Górach
Stolowych, zerujac glównie w potokach i rzeczkach. Zajete gniazda tego gatunku, w dwóch
róznych miejscach, znaleziono w roku 1984 i 1996. W skali Europy, gatunek ten nalezy
do rzadkich (Tucker i Heath 1994).
Jarzabek, który jest jeszcze stosunkowo liczny w Karpatach i puszczach pólnocnowschodniej Polski (Tomialojc 1990), na Slasku jest bardzo nieliczny. Wystepuje tutaj
izolowana populacja, która obecnie znalazla sie na pólnocno-zachodniej granicy zasiegu
geograficznego (Cramp i Simmons 1980). Na Slasku, zupelnie wyginal na nizu juz w
latach dwudziestych tego stulecia i obecnie glównym miejscem wystepowania sa Góry
Bialskie (Dyrcz i in. 1991). W Górach Stolowych, w 1930 r. oceniono liczebnosc jarzabka
na 2-3 pary (Heinze 1930). Jest to gatunek osiadly, ale trudny do wykrycia. W latach
1990-1996 siedmiokrotnie spotykano tego ptaka (w tym czterokrotnie w porze legowej) w
siedmiu róznych miejscach Gór Stolowych. Jarzabek wymaga urozmaiconych drzewostanów
mieszanych
z bujnym podszytem. W zwiazku z tym, przy ukierunkowanej
na
"porzadkowanie" gospodarce lesnej, wycofuje sie.
Jezeli chodzi o dwa pozostale gatunki kuraków lesnych, to po raz ostatni obserwowano
tokujacego gluszca Tetrao urogallus w Górach Stolowych, w roku 1986 w okolicach
Batorowa (R. Krzemien w Dyrcz i in. 1991), a obecnie juz wyginal. Cietrzew Tetrao tetrix
najprawdopodobniej tez wyginal, pomimo ze znaczne obszary brzezin w sasiedztwie polan
w rejonie Karlowa i Lezyc Górnych wydaja sie byc idealnym srodowiskiem dla tego ptaka.
Heinze (1930) ocenil liczebnosc cietrzewia w Górach Stolowych, w 1930 r., na 60 tokujacych
kogutów. Ostatnia informacja o wystepowaniu tokowiska na "sawannie" pochodzi z 1982
r. (Z. Slatynski). Liczebnosc cietrzewia maleje w calej Europie, a w Polsce spadek ten jest
wyjatkowo drastyczny (Tomialojc 1990). W przypadku niewielkiej i dosc izolowanej
populacji w Górach Stolowych, glówna przyczyna wyginiecia mogly byc rabunkowe
polowania.
Derkacz, jako gatunek legowy, wystepuje na omawianym terenie na lakach w rejonie
Zlotowa, Lezyc, Ciecierzyc i Kudowy Zdroju. Liczebnosc w 1995 roku oceniono na co
najmniej 11 odzywajacych sie samców. Na "sawannie" ptaka tego slyszano juz w czerwcu
1984 (A. Tracz). W Europie zachodniej liczebnosc derkacza szybko maleje w zwiazku z
kurczeniem sie obszaru odpowiednich do legów srodowisk i zostal on zaliczony do gatunków
zagrozonych wyginieciem (Tucker i Heath 1994). W latach 1980-87, na calym Slasku
znanych bylo 61 stanowisk derkacza, w wiekszosci z pojedynczymi samcami (Dyrcz i in.
1991), stad Góry Stolowe trzeba uznac za wazne legowisko tego gatunku w skali regionu.
Czeczotka jest gatunkiem, który od okolo 30 lat wykazuje ekspansje geograficzna w
Europie (zwlaszcza w Czechach, Slowacji i Niemczech), a polska populacje legowa oceniono
na 20-50 par (Jakubiec 1992). W ostatnich kilku latach byla kilkakrotnie obserwowana w
porze legowej w Górach Stolowych i najprawdopodobniej gniezdzi sie tutaj. Na Slasku
stwierdzono jej legi lub prawdopodobnie legnie sie w Karkonoszach, Górach Izerskich,
Bialskich, Bystrzyckich i w Masywie Snieznika (Dyrcz i in. 1991; Mikusek, w druku).
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Ptak ten jest objety Polska Czerwona Ksiega Zwierzat.
Poza tym, w Górach Stolowych gniezdzi sie szereg gatunków, które sa interesujace z
faunistycznego punktu widzenia, poniewaz w skali kraju sa stosunkowo nieliczne i czesto
wystepuja na ograniczonym obszarze. Sa to (w kolejnosci systematycznej): krogulec
Accipiter nisus, trzmielojad Pernis apivorus, kobuz Falco subbuteo, przepiórka (w skali
Europy gatunek silnie zmniejszajacy liczebnosc, zagrozony wyginieciem - Tucker i Heath
1994), slonka Scolopax rusticola (sytuaga analogicznajak u poprzedniego gatunku), siniak
Columba oenas, zimorodekAlcedo atthis (zmniejszajacy liczebnosc w skali Europy - Tucker
i Heath 1994), kretoglów Jynx torquilla (sytuacja jak u poprzedniego gatunku), dzieciol
zielonosiwy Picus canus (sytuacjajak w przypadku zimorodka i kretoglowa), pliszka górska
Motacilla cinerea, pluszcz Cinclus cinclus, swierszczak, mucholówka mala Ficedula parva,
orzechówka Nuci/raga caryocatactes, kruk Corvus corax, czyz Carduelis spinus i
krzyzodziób swierkowy Loxia curvirostra. Interesujacym faktem jest tez wystepowanie
dosc licznej populacji pustulek gniazdujacych na skalach.

OCHRONA PTAKÓW
Istota ochrony ptaków w Górach Stolowych lezy w zachowaniu i odtwarzaniu biotopów
sprzyjajacych utrzymaniu róznorodnosci awifauny tych gór. Wiekszosc wystepujacych tu
ptaków to gatunki mniej lub bardziej zwiazane z lasem. Wsród szczególnie cennych z
ochroniarskiego i faunistycznego punktu widzenia sa dziuplaki (sóweczka, wlochatka,
siniak, dzieciol zielonosiwy), stad koniecznosc zachowania i odtworzenia starodrzewi i
zrezygnowanie z eliminacji starych, dziuplastych drzew, nawet usychajacych. Prace
porzadkowe powinny byc ograniczane celem zachowania bujnego podszytu (jarzabek,
slonka), a wokól legowisk bociana czarnego i puchacza, obok wytyczenia stref ochronnych
w promieniu 500 m w sezonie legowym i 200 m poza nim (zgodnie z zarzadzeniem Ministra
OSZNiL), nalezy takze ograniczyc ruch turystyczny przez okresowe lub calkowite
zamkniecie niektórych szlaków turystycznych. W przypadku wlochatki, a czasem takze
sóweczki, korzystnym byloby rozwieszenie ograniczonej liczby skrzynek legowych w
starannie wybranych miejscach. W granicach PNGS bardzo wskazane jest wprowadzenie
stref ochronnych równiez wokól gniazd sóweczki i wlochatki. Odtwarzanie naturalnych
buczyn i borów mieszanych i stopniowa eliminacja sztucznych monokultur swierkowych
doprowadzi do dalszego wzbogacenia awifauny Gór Stolowych. Prawdopodobnie celowym
byloby podjecie prób reintrodukcji cietrzewia, poniewaz jego siedliska w postaci rozleglych
brzezin dalej istnieja i nie nalezy wprowadzac tutaj zmian w drzewostanie.
Charakterystyczne
dla Gór Stolowych laki górskie stanowia interesujace
z
ornitologicznego punktu widzenia srodowisko z powodu gniazdowania tutaj derkacza,
przepiórki, swiergotka lakowego Anthus pratensis, poklaskwy Saxicola rubetra, a lokalnie
- swierszczaka i gasiorka Lanius collurio. Sa one tez waznym terenem lowieckim dla
puchacza i ptaków drapieznych (w sensie systematycznym). Nalezy dazyc do utrzymania
tych lak w obecnym stanie i zapobiegac sukcesji krzewów przez regularne wykaszanie, po
okresie legowym ptaków (tj. najwczesniej w sierpniu). Laki poza granicami Parku (np.
powyzej Lezyc) nalezy uznac za uzytki ekologiczne.
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