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WSTĘP
 

VI Polsce wszystkie gatunki ptaków podlegają 

ochmnie prawnej zza ledwie kilkoma wyjątkami. 

Niniejszy "przewodnik" po ptakach chronionych 
PN Gór Stalowych nie pelni funkcji typowego 
klucza do ich rozpoznawania. VI tym celu najlepiej 
zaopatrzyć się wnajlepszy obecnie na polskim 
rynku prz8'Nodnik "Ptaki Europy" L. Jonssona. Ze 
względów edycyjnych spośród ponad 200 
gatunków ptaków stwierdzonych wGórach Sta
lowych, niniejszy wybór ukazuje zaledwie 30 z 
nich. Obejmuje on te ptaki, które podczas wę
drówek po terenie Gór Stalowych można spotkać 

najczęściej, i kilka innych, wyróżniających się np. 
ciekawą biologią, zachowaniem itp. Góry Stalowe 
są niskimi górami, stąd brak tu typowych 
gatunków wysokogórskich, które zamieszkują 

chociażby sąsiednie Karkonosze np. drozda ob
rożnego czy plochacza halnego. Ornitofaune 
tutejszą wyróżnia spośród obszarów sąsiadują
cych, zwlaszcza nizinnych, obecność gatunków 
górskich, np. orzechówki, pluszcza, czyża czy 
pliszki górskiej i wyjątkowa koncentracja niektó
rych ptaków, wtym rzadkich gatunków np. sów, 
paszkota, derkacza. Praktycznie nie spotkamy tu 
ptaków wodnych, siewkowych (np. mew) czy 
ortów. Ornitofaune Gór Stalowych ksztaltuje m.in. 

duża lesistość, dominująca rola świerka, klimat, 
nieprzyjazny szczególnie wokresie zimy z niską 

temperaturą i dlugim zaleganiem pokrywy śnież
nej, wysokość nad poziom morza, prawie 
calkowity brak zbiorników wodnych, itd. OD jej 
wzbogacenia przyczynia się obecność skal 
piaskowcowych (zwłaszcza wpostaci stromych 
i wysokich ścian), ląk, nielicznych lasów liścia
stych (zwlaszcza buczyn), strumieni górskich. Atu
tem jest duża mozaikowatość terenu. 
Ptaki niestety można częściej usłyszeć niż zobaczyć, 

tym niemniej każdy nieznany dźwięk może być dla 
nas inspiracją do poszu kiwań. Znacznie więcej zo
baczymy, jeśli na wędrówkę wposzukiwaniu ptaków 
wybierzemy się uzbrojeni wlornetkę. 

Optymalnym typem jest lornetka oparametrach 
10xSD. Do obserwacji wlesie i przy słabym świetle 

znacznie bardziej nadaje się lornetka 7XSO. Obser
wacje warto zawsze notować aimwi'ęcej szczególów 
będzie zawieraIopis, tym więcej będziemy mogli od
twJrzyćw przysllości ,jeśli np. obserwacja okaże się 

wyjątkowa izaistnieje potrzeba jej weryfikacji. 
Pamiętajmy, żeby pozostawić świat ptaków takim, 
jaki go zastajemy iże to zawsze my jesteśmy intruza
mi wświecie p,rzyrody. 

Romuald M/kusek 



JeMi 
"....znajdziesz ptaka zobrączką 

prześlij wiadomość na adres: 
Stacja Ornitologiczna 
Instytut Ekologii PAN 
ul. Nadwiślańska 108 
80-680 GDAŃSK 40 
tel. (05.8) 308-07-59 (lub 09-82) 
e-mail: office@stornitgda.pl 

podając: 

• tekst i numerWytłoczony na obrączce (jeś.li ptak 
jest martwy, dołącz obrączkę), 

• datę znalezienia, schwytania lub obserwacji 
• miejsce znalezienia, sch~ania lub obserwacji 
• stan ptaka wchwili znalezienia (np. zdmWj, ran

ny, martwy świeży, ma rtwy wrozkładzie), 

• przyczynę śmierci lub zranienia ptaka, jeśli moż

nają określić, 

• los ptaka po schwytaniu (np. v.ypuszczony, prze
trzymany do następnego dnia), 

• gatunek ptaka, jeśli można określić. 

• imię, nazwisko iadres kontaktowy znalazcy; sta
cja ornitologiczna potwierdza otrzymaną wiado
mość powrotną izawiadamia ookolicznościach 

zaobrączkowania ptaka 
• p'rześlij informacje razem zobrączką, jeśli ptak b0 

martwy -na życzenie zostaje zwrócona 
Jeśli obrączka nie pochodzi zcentrali pols.kiej, r!J.N
nież informacje tą powinniśmy dosta rczyć na po
wyższy adres. Po skontaktowaniu się zcentralą za
graniczną stacja polska prześle nam informacje 
dotyczącą okol iczności zaobrą czkowania. 
Dzięki informacjom pochodzącym zobrączkowania 

możemy dowiedzieć się o\'Iieku ptaka, trasach iszyb
kości przelotu, przywiązaniu do miejsca urodzenia, 
zimowiskach itp.; 

......znajdziesz słabo lotnego ptaka 
Większość pisklątWjlatuje zgniazda jako słabo lot-

ne. Wtym czasie często siadaią na ziemi i dają się 

łatwo sch~ać. Zdarza s.ięteż niejednemu wypaść 

zgniazda. Zabranie takiego ptaka ze sobą, jak nam 
s.ięv.ydaje- wramach pomocy -to ZWjklev.yrok na 
niego. Wtakich przypadkach powinniśmy koniecz
nie zostawić ptaka wmiejsc.u znal'ezienia, ewentual
nie sadowiąc go kilka metnównad ziemią. Rodzice są 

zwykle obecnigdzi eś wpobIiiu. Jeżel ijesteś przeko
na ny otym, że ptakpotrzebujepo mocy, dosta rcz go 
do najbliższego weterynarza; 

"'....jesteś zainteresowany ptakami 
WPolsce działa obecnie szeregtowarzys!w regional
nych bądź tematycznych (np. Komitet Ochrony Or
ł!J.N) s.kup,iających ludzi zainteresowanych nbserso
waniem i ochroną ptaków. Np. miłośnicy ptaków ze 
Śląska skupieni są wokół: 
• ~ąski'ego KI ubu Orn ito logj'cznego, któ rego koordy

natorem jest 
Zakład Ekologii Ptaków 
Uniwersytetu Wroctawskiego 
ul. Sienkiewicza 21 
50-335 Wrocław 

tel. 071/322-50-41 
N.ajwiększą organizacją stowarzyszającą miłośnik!J.N 

ptakówzcałej Polski jesl: 
• Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków 

skr 335 
80-958 Gdańsk 50 
tel. 058/ 341-26-93 
e-mail: office@otopmostorg.pl. 

Organizacją s.kupiającą osoby zainteresowane czyn
ną ochroną przyrody (w tym m. in. ochroną nietope
rzy i bodanów) jesl: 
• Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody 

"pro Natura" 
ul. Podwale 75 
50-449 Wrocław 

e-mail: pronatura@odraorg.pl. 

mailto:pronatura@odraorg.pl
mailto:office@otopmostorg.pl
mailto:office@stornitgda.pl


Bocian czarny 
/Ciconia nigra/ 

Jeszcze do niedawna spotkanie ztym ptakiem nale
żało do wyjątkov.ych Obecnie bocian czarnywystę
puje dość licznie wcałej Polsce. Wlatach 50-tych 
wniknął równieżw góry, które dostarczają mu nie
zbędnego spokoju. Wsamym Parku gniazduje kilka 
par Bociana czarnego 1)10żnatu m. in. spotkać, kie
dy krąży nad lasem wypatrując odpO'Niednich miejsc 
do żerowania. Są nimi najczęściej śródleśne polany 
oraz stru mienie i rozle'Niska. Ż'fNi się głównie drob
nymi kręglJlNCami i owadami. Na terenie Parku gtów
ną część pokarmu stanowią drobne ssaki i ryby, jak 
np. pstrągi. Gniazdo ośrednicy do 1,5 metra najczę
ściej jest trudno dostępne. Zakłada je tutaj gtównie 
na buku, nierzadkoteż na świerku czy modrze'Niu. 
Jest na tyle duże i stabilne, że doms~ czlowiek może 

bez obawy wnim stanąć. Składa 3-5 jaj które wy
siaduje ponad miesiąc. Pisklęta nie kluj.ą się jedno
cześnie, dlatego mogą się znacznie różnić stopniem 
rozwoju. Pomimo, że ptaki dorosłe mają większość 

partii upierzenia czarne oraz czerwone dzioby i nogi, 
to pisklęta okryte są białym puchem i mają dzioby 
żółte. Kiedy potrafiąjuż stawać na nogach, podcho
dzą do krawędzi gniazda i wystrzykują kał poza nie. 
Ztego powodu roślinność pod gniazdem upstrzona 
jest białymi plamami i panuje tu specyficzny odór. 
Pisklęta wgni'eżdzie pozostają aż dwa miesiące. [)o

piero po 3latach os.iągają dojrzałość płciową i przy
stępują do rozrodu. Wokół miejsc gniazdowych two

rzone są wcałym kraju strefy ochronne dla za
pe'Nnienia bocianom spokoju Ptaki zPolski zi
mują głównie wAfryce Wschodniej 
Gatunkipodobne: 
bocian bialy (praktycznie nie spotykany na obsza
rze Parku, najbliższe parygniazdują wRadkowieJ, 
czapla siwa (czasami pojedyncze ptakizalatUją do 
Parkuj 

-




t~Krogulec 
/Accipiter nisus/ 

Gatunek nierzadki, ale ze \lVZględu na skryty tryb 'ty
cia spotykany sporadycznie. Najczęściej widuje się 

go, gdywposzukiwaniu zdo~zy lub wpogoni za nią 

niskim lotem przemyka tuż nad ziemią, wykorzystu
jąc każdy element terenu.1YPIN~ p'rzystosowaniem 
do tego mdzaju lotu są krótkie skrzydla i dlugi o'gon 
Taka budowa umożliwia nagle i szybkie manewry. 
Często przysiaduje ukryty wśrÓ'd listowia, wyczeku
jąc na okazję do ataku lub krą'lf\IVZnoszony ciepłymi 

prądami powietrza. Samica jest wyrażniewiększa 

od samca. Ich ofiarą padająg\ównie małe ptaki wró

blowe (np. zięby, wróble, drozdy). IN pokarmie kro
gulca stwierdzano także większe ofiary, takie jak go
ięble, sójki, czajki czy kuropatwy oraz nielicznie 
drobne ssaki. Na terenie Parku dogodne warunki do 
gniazdowani.a znajduje wmłodych i gęstych, aprzez 
totrudno dostępnych lasach świerkowych, wwieku 
20-50 lat. Tam buduje niepozome gniazdo przy pniu. 
Terytoria okupować może przez szereg lat coromie 
budując nowe gniazdo, dlatego wniewielkim promie
niu znaleźć można resztki gni.azd zlat ubieglych Za
jęte terytorium zdradzają również monotonne głosy 

god(MIBsamca, wypluwki, pióra samicy, która wokre
sie lęgowym pierzy się, jak i resztki ofiarw "stalów
kach" umieszczonych ~e na pniakach, gdzie ptaki 
rozryNają zdobycz leśl iza nadto zbhżymy się do gn iaz
da, możemy zostać zaatakowani przez agresywnych 
mdziców, którzy nierzadko zadają dotkliwe rany. 
Gniazduje od maja do lipca, po czym podejmuje 
niewiei kie węd rÓ'Nki. 
Gatunkipodobne: 
Jastrząb (rzadszyna tym terenie, preferuje lasystar
sze i mieszane, potożone bliskfJ powierzchni otwar
tych) 

•
 



Myszołów 

/Buteo buteo/ 

N.ajczęstszy ptak drapieżnyw lasach Parku jak i ca
łego kraju. Zwykle widuje się tu osobniki krążące na 
wysokości kilkunastu ~ kilkudziesięciu metrów lub 
czatujące na samotnych skalach wśród łąk. Potrafi 
równi,eżzawisać wmiejscu, ale robi to rzadko. Poluje 
na otAAlrtych przestrzeniach, Wyjąt~ również pod 
okapem drzBl'lOstanu. ŻyHi się drobnymi gryzoniami 
(głównie nornikami), ale nie gardzi też pisklętami 

ptaków, żabami, jaszczurkami itp. Wokresie zimy pta
ki opuszczają teren Parku. Powracają na miejsca 
lęgowe wmomencie, gdy pol,rywa śnieżna ustąpi 

Wtedy nierzadko usłyszeć można ich charaktery
slytzne, przeciągle kijja jaki za bacly'Ć tokujące ptaki 
Toki byHają czasem blędnie interpretowane jako po
tyczki terytorialne, kiedy para ptaków sczepia Się 

'IV locie szponami Jaja skladają na początku kwiet
nia wsamodZielnie zbudowanych gniazdach, naj
częściej wysoko na świerku, Niektóre gniazda mogą 

być używane przez kilka latz rzędu i wtedy osiągają 

pokaźne rozmiary, Najczęściej jednakokupują kilka 
gniazd przemiennie Wlatach ubogich wpokarm, 
wVvyniku siln~ konkurencji, najmlodsze pisklę może 

zostać uśmiercone przez rodzeństlvo, Wnastępstwie 

czego brane jest nierzadko za leżący pokarm i zjada
ne. Mlode opuszczają gniazdo wwieku okola 50 dni 
i jeszcze przez kilka tygodni pozcstają pcd op,ieką ro
dziców Przystępują do lęgu dopiero wwieku około 

31al 
Gatunkipodobne: 
trzmielojad (wPN I~gnie się co roku kilka par, które 
zamieszkują wyfącznie lasy liściaste) 

-




Pustułka~'IPIICh~~__
 ' ~ 
/Falco tinnunculus/ 

Często spotykany gatunek sokoła na terenie Parku, 
gdzie corocznie gniazduje kilkanaście pal Występu
je tu 'N)'łącznie na większych ścianach czyostań

cach piaskowcowych, gdzie zakłada gniazda we 
wnękach skalnych. Miejsca częstego odpoczynku na 
skałach są charakterystycznie upstrzone białym 

kałem. Ptaki często latają przy samych ścianach 

wykorzystujączawirowani.a odbitego i nagrzanego od 
skał powietrza, głośno nawołując. Polują 'N)'łącznie 

na łąkach, wyjątkowo na pol.anach śródleśnych, wy
latującw poszukiwaniu żeru nawet poza Park. Wy
korzystuje prądy powietrzne i szybko poruszając 
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skrzydłami p'otrafi zawisać wmiejscu 'N)'patrując 

drobnych ssaków na otwartych przestrzeniach. Po
dobnie polować może ~ ko myszolów, a118 czynito dużo 

rzadziej. Upolowaną zdobycz spożywa na ziemi, na 
słupie, gałęzi itp. Czasami ofiarę konsumujew locie. 
Wokresie zimy przemieszcza się wniższe partie, poza 
teren Parku Zimujące ptaki spotka,ć można jużw je
go otulinie. Powrót pustułki na miejsca lęgowe jest 
silnie skorelO'Nanyz topnieniem śni'egu, podobnie jak 
data składania jaj. Czasami gniazduje wkoloniach, 
ale ptaki zpepulaqi gniazdującej wParku wykazu
ją duiyterytorializm. Pustułka jest silnie uzależnio
na od drobnych ssaków, szczególnie nornika. Wla
tach ubogich wten pokarm wyprowadza zmiejsca 
mniej piskląt przerzucającsięw dużej mierze na po
karm alternatywny, jaki stanowią ptaki do wielkości 

kaczki czy mewyw!ącznie, ryjówki, myszy, łasicowa
te, krety itp. Mniejszy samiec dostarcza wys.iadują
cej samicy pokarm wpewnej odległości od gniazda 
Młode ptaki poza gniazdem najczęściej widuje się tu 
wczerwcu, po dwóch miesiącach od zlożenia jaj przez 
samicę. Rodziny pozostają wpobliżu gniazda przez 
wiele tygodni, czasami ażdo zimy. 
Gatunkipodobne: 
kobuz (wPN spotykanyznacznie rzadziej odpasM 
ki. Jaja sir/ada wy!ącznie na drzewach wgniazdach 
innych gatunków ptaków) 

~
 



Sokół węd rowny 
/Falco peregrinus/ 

Jest to soMt obardzo" mocnej" sytwBtcezwyraźny

mi, czarnymi wąsami. Ostatnie pary gnieździty się 

na terenie GórSlo\owych jeszcze wwieku XIX. Jako 
ostatnie ogniwo piramidy pokarmowej, sokót 1Nę
drowny szczególnie mocno ucierpiatw \IvYfliku inten
SJWf1 ego stosowanianawozów SItucznych wlatach 
50-t)·eh. Od kilku lat głównie dzię~ reintrodukcji pro
wadzo nej przez orn itologćNi czeskich, j'est reguIarnie 
spotykany wParku i wszystko ws.kazuje,że wnaj
bliższych latach może zagnieździć się tu równieź. 

Gn iazdawwa run!lach śrcd koVIueuropejskich za kla
da wyłącznie na skatach, ale również na dachach 

wysokich budynków, welewatorach, obszernych 
dziup,l.ach itp. miejscach. Swoje ofiary chllijta wpo
wietrzu doganiając je szybkim lotem nurkującym, 

znaezni'e rzadziej na zi'emi Są nimi zazwyczaj gołębie 

oraz inne gatunki ptaków, jak np. szpaki, sójki, ale 
równ ież tak różniące się wiel kością jak mysi kr61iki cza
pla. Jaja sktada dość wcześnie, bo jużw potowie 
marca. Ponieważ inkubacja i pobyt piskl·ątw gnież

dzietrwają tącznie ponad dwa miesiące, mtodewy
latują wokresie, kiedy jest największa obfitość po
karmu wpostaci tegorocznych młodych ptakówwró
bIOlli'1Ch.la~ezgraniew czasie rozrodu i obfitości po
ka rmudotyczyzresztą większości pta ków. Wokresie 
jesi'enno-zimowym prowadzi koczowniczy try!J życia, 

przemieszczając się na zna,czne o,dległoścL 

Gatunkipodobno: 
pustutka (ok. pięć fazy mniejsza) 

-




__1"1 Grzywacz 
/Columba palumbusi 

Najliczniejszy gatunek golębia na terenie Parku. 
Wokresie przeJ,otÓ'N pojawia się wstadach liczących 

nierzadko kilkadziesiąt, czy rzadziej, ponad 100 pta
ków. Na ŚI ąsku notowanostada Iiczą ce niemaI2000 
osobników. Zimuje na zachodzie Eu ropy, ale wtej czę
ści Polski, również wmiastach. Pod koniec marca, 
za raz po prl'jlocie, sa mce obwieszczają zajęcie tery
toriÓ'N niskim, monotonnym i donośnym gruchaniem. 
Przez calyokres lęgOVlyWjkonują lotytolmle, często 

wtOI'/ar7'jStwie samicy, zakończone gloś.nymi ude
rzeniami skr7'jdeł. Pary zamieszkują tu bory świer
kowe, wypełniająC je regularnie terytoriami. Spło

szony pta k, któryzloskotem zrywa się gdzieś wkoro
nach i niepostrzeżenie odlatuje, to najczęściej wla
śnie grzywacz. Zaraz po przylocie buduje wysoko 
wkoronach gni.azda, naty1e niepozome, że patrząc 

zdolu moiemyzobaczyć leżące wnim jaja lub wy
stający daleko poza jego kralNędź ogon wysiadują
cegv ptaka. Jaja wysiadują o,boj'e rodzice. Gniazduje 
do trzech razy wsezonie, czym rekompensujezal,ed
wie dwu jajowe lęgi. Na terenie Parku dość często 

można się wlesie natknąć na skorupy jaj grzywacza, 
które wyróżniają się na dnie lasu Cl'jstą b,ielą. Mogą 

znaleźć się tam wdwojaki sposób: albo porzucająje 

ptaki dorosle daleko od gniazda po wykiuciusi ę pi
skląt, bądź jako resztki po uczcie drapieżnika, gdyż 

ponad polowa lęgów grzywacza ul,ega zniszczeniu. 
Gatunki podobne: 
sierpówka (zamieszkuje fI&1ącl17ie osiedla ludzkie fJIJ
niżej 500mnpm); goląb skalny.(domowy) (podob
niejak forma dzika, gniazduje nielicl17ie wska/ach 
na terenie Parku) 

-




----
Siniak 
/Columba oenas/ 

Rzadszy od grzywacza, głó'Nl1ie ze względu na więk
szevvymagani.a gniazdowe. WPN Gór Stolowych za
mieszkujewytącznie lasy bullooNe i mieszanezudzia
tem buka. Wprzedwieństwiedo pozostałych gołębi, 

gniazduje wdziuplach wydrążonych przez dzięciota 

czarnego oraz powstatych wwyniku utanania ko
naru. Wyjątiq)wo zajmuje rówl1Iież lxxlW lęgDlNe. Mfejsc 
do zlożenia jaj siniaki wyszukują zaraz po przylocie 
i zaciekle ich bronią. Prawdopodobnie jestto przy
czyna znacznej agresywności gatunku, chociażby 

porównaniu zgotębiem domol'lYm. Wtym okresie 
można obserl'/ować loty to krJNe sa mców, które obla

tują znacznie wię,ksze tereny niż gfZJWCIcze. Wbrew 
pozorom nie oznacza to, że zajmują większe terytoria. 
Wynika to zfaktu, że praktycznie terytoriów nie bro
nią i dlatego mogą "re~amlNlaf' się szerzej nie oba
wiając się sąsiadów. Siniak wydaje serie przyśpię
szaJących ugtu ugłu, po czym tatiolo jego głos od róż
ni,ć od gtosu grzywacza. Jakwszystkie gołębie skta
da dwa b,iate jaja ap,isklęta karmi wydzieliną odżyw

czą (mleczkiem) produkowaną wwolu, ospecjalnym, 
wysokoenergetycznym sktadzie. 'fimomencie kontrol i 
dziup,Ji ptak szybko się oddala, rzadziej przywiera do 
dna. Niepokojone pisklęta mogą bronić się aktywnie 
dziobiąc bądź uderzając sk~tami. Siniaki zimę spę

dzają na potudniu Europy. 
Gatunkipodobno: 
patrzgTlJW8CZ 

-




\1 Kukułka
 
/Cuculus canarus/ 

Nie jestto ptak liczny, ze względu na duże terytoria, 
któ'rych broni. Charakterystyczne "Manie" usłyszeć 

można jednak wszędzie. Ku kulka zimuje na połu
dnie od Sahary, apierwsze ptaki pojawiają się już 

wpołO'Nie kwietnia. Ku kulka przejawia wielefascy
nujących cech. Samiec i samica utrzymują niezależ

ne t8lytoria lęgCNle. Jest regu lamym pasoiytem gn iaz
dowym podrzucając jaja bardzo podobne do jaj go
spodarza: poszczególne osobniki wykazują pod tym 
względem wąską specjalizację Składa do 25 jaj wse

zonie po 1jaju do każdego gniazda; sdadaiąc 

swoje jajo, często wyrzuca jajo gcspcdarza. Pi
sklę wykluwa się po ok. 12 dniach, czyli wyjątko
wo szybko jak na tak dużego ptaka, dzięki czemu 
zjawia się jako pierwsze wgnieździe i już wpierw
szej dobie, będąc jeszcze nagie i ślepe, instynk
townie wyrzuca całą jego zawartość. Pisklę po
zostając wgnieździe 19 dni pożera całość pokar
mu pierwotnie przeznaczoną dla lęgów, które li
czą po kilka piskląt. Jego glośne żebranie i cią
gle otwarta, jaskrawo zabarwiona paszcza, są 

mocnym sygnałem. Nie mogą się mu często oprzeć 

ptaki zsąsiedztwa, przyłączając się do karmie
nia i zaniedbując własne pisklęta. Ponieważ pi
sklę kukułki po wylocie jest kilkakrotnie większe 

od przybranych rodziców, te ostatnie, karmiąc co 
chwila, siadają jej na głowie i grzbiecie. Młoda 

kukułka podejmuje samotnie wędrówki na miej
sca zimowiskoW8 i nie znając drogi leci głównie 

nocą. Żywi się przeważnie gąsienicami, również 
pokrytymi włoskami, czego nie robi większość pta
ków owadożernych, oraz żukami. 

Gatunkipodobne: 
kukulka Kilocie przypomina sokola, ze względu na 
ostro zakoi/czone skrlyfila. 

.. 



,Puchacz 
/Bubo bubo/ 

Puchacz jest największą sową na świecie znaną 

współcześnie. Na terenie Gór Stoło\\'fth gniazduje 
wIiczb,ie około 8par. Zamieszkuje tu głównie wieko
we lasy liściaste, oraz prześwietlone lasy iglaste i mie
szane.Jaja wliczbie 1-4 sklada bezpośrednio na ziemi 
już zpoczątkiem marca. Zdarza się, że 'łf)'siad ująca 

samica ogrzewa jeotoczona śn iegi18m. \Al tym czasie 
jest szczególnie wrażliwa na niepokojenie i łatwo 

porzuca lęg, gdy zostanie spłoszona zgniazda. Na 
terenie Parku jaja składa wmiejscach trudno do
stępnych, tj. na pólkach iwzalomach skaInych Wy
siadującej samicy apotem pisklętom, pokarm do
starcza samiec, przekazując go samicy zawsze bli
sko gniazd.a. Po,luje głównie na otwartych p'rzestrze-

Sóweczka 

niach, rzadziej wlesie. Jego ofiarami padają m. in.
 
drobne ssaki, szczury, ptaki krukowate, inne sowy
 
zpuszczykiem włącznie, myszołowy itp. Specyficz

ną ofiarą jego jest jeż. Obok lisa i pra'Ndopodobnie
 
borsuka jako jedyny opanował sztukę po

żerania, tej -zdawałoby się- niedostępnej
 

zdobyczy. Puchacz pozostaje wob ręb'ie te

rytorium lęgowego przezcatyrok.1 prak

tycznie przez catyten okres można też
 

ptaki usłyszeć. Czasami, zwłaszcza
 

wokresie nasilenia toków przed złoże


niem jaj, nawołują wduecie znaczną
 

część nocy. Krótkie, głębokie uhu nese
 
się na odległość nawet 3km'
 

!,\ 

/Glaucidium passerinum/ 

N.ajmniejsza sowa europejska ważąca zaledwie 70 
gram. WParku N.arodowym występuje kilkadziesiąt 

par. Jest to oscbliwa sowa, gdyż ak!}'Nna pozostaje 
tylko wdzień, znasileniem aktywności wokresach 
świtu i zmierzchu. \Al ciemnościach widzi gorzej od 
nas, dl.atego też wnocy... śpL Jako gatunek tajgowy, 
stosunkoYio niedawno zetknęla silę zczlowiekiem, co 
jest przyczyną jej małej plochliwlści. Czasem pozwa
la się zbl iżyć do siebie na od ległość wyciągn ięt~ ręki. 

Sóweczka l'jwi się przeważnie małymi ptakami, po
lując zzasiadki głównie na zięby, sikory, mysikróliki, 
ale również na drobne ssaki czy jaszczurki. Potrafi 
również upolować oliarę niemal równą swojej wiel
kości, jak np. dzięcioła dużego czy grubodzioba. 
Wokresie lęgowym wyb,iera często pisklęta zgniazd 
ptaków. Gniazdujew dziuplach wydrążonych przez 

dzilęciota dużego wuszkodzonych lubmartwych drze
wach. Wyprowadza tylko jeden lęgw roku. Chociaż 

to,ki rozpoczyna jużz końcem lutego, to p'isklęta opusz
czają dziuplę dopiero na przełomie czerwca i lipca. 
Jest ich najczęściej plięć. Wolkresielimy schodzą wniż

sze partie gór preferując (podobnie jak potencjalne 
ofiary) lasy liściaste i mieszane oralsąsiedztwo osie
dli ludzkich Wtym czasie składają nadmiar 
ofiarw spiżarniach zamkniętych, tj.dziu
plach, budkach itp. \Al jednej takiej spi
ża rnispoczy.vać może nawet do 200 ofiarl 
Gatunkipodobne: 
pójdźka (nie WfSI:wuje wlasach; wokre" 
sezimy mogą ~stępować w{XJdobnych 
środowiskach; nie ~azano jejwotocze--
niu GórStotOf'vJCh) i"itIJ . _... 

, . 



Włochatka\1---1----
/Aegolius fu nereus/ 

Podobnejaksóweczka jest sową mocno związa ną ze 
świerkiem. INlochatka jest dwukrotnie większa od 
poprzedniej i ma proporcjonal nie większą gtowę 

IN Parku gniazduje kilka d,o kilkudziesięciu par wlo
chatki, zależnie od roku. Dlaczego? INtochatka jest 
mocno uzależniona od obfitości pokarmu, jaki sta
nOYli·ą mate ssaki, glÓVl'fl ie nornice rude i polniki. Po
nieważ co pewien czas, najczęściej co 3-4 lata,ssaki 
te pojawiają się\'! ogromnej ilości, włochatka reagu
je na to natychmiast skiadsjąc większą liczbę jaj 

(do 10) i lęgnąc się wdużym zagęszczeniu. Wtakich 
latach równi,eżwystępuje mniej strat wlęgach, dla
tego między innymi, że potencjalni drapieżcy gniazd 
eksploatująglównieto samoźródto pokarmu, jakim 
są drobne ssaki. IN latach nieurodzaju może po pro
stu nie gniazdować. Jak większość ~w prowadzi ty
powo nocnytrybżyGiaJaja skladajużw marcu bez
pośrednio na dnie dziupli I'IYkut~ przez dzięciola czar
nego.Zawieszając budki ~~ew odpowiednich mi~
scach możemy sztuczn ie zwiększyć liczbę gniazdują
cych wIochatek wjakiejś okolicy, gdyż chętnie je zaj
muje. Ciekawą cechą tego gatunku jest duży pro
cent poligamicznych samców. Jeden samieczajmu
jący "dobre" tel)torium może posiadać do trzech sa
mic! Wtochatka, podobnie jak sóweczka, również 

składa nadwyżkę zdobyczy\'! spiżarniach. Pisklęta 

klują się ni~ednocześnie. IN wypadku nagiego spad
ku dostępności po.żyMenia, kosztem nasycenia po
zostałych, ginie pisklę najmłodsze. Część samców 
zimuje na terenie Parku, ale większość włochatek 

prowadzi koczowniczy tryb życia opuszczając ten 
teren. 

.. 



1. Kop ciuszek - pis k lę po 

opu szczeniugniazda 

2. Paszkot - gniazdoz pi

sklętam i 

3 Myszolów- p i skl ęta w 

gn ieźdze 



Ika- samiec zo fiarą 

ak - gniazdoze św ie

\lutymp i skl ęci em 

-mlodewgnie żd z i e 



7 Bociancza rny - p isk lęta 

pzed wylotemzgniazda 

8. Grzywacz - zerUją cy ptak 

9. Pluszcz - pi sklęta ź eb rrące 

opoka rm 
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Dzięcioł czarny
 
/Dryocopus rnartius/ 

Najwi ększy gatunek dzięcioła \II Eu ropie. Sa modzie!
nie wykuwa dziuple, których średnica jest na tyle 
duża, że dorosły cztowiek bez trudu wkłada do niej 
rękę. Na terenie Parku drąży jewylącznie wbukach, 
bo tylko te drzewa są na ty/e duże, żeby pomieścić 

obszerną kon"iJrę I~ą. Zjego dziupl i ko'rzystają rcrw" 
nież inne, rzadkie ptaki, takie jak wIochatka i siniak. 
Niektóre dziuple okupują wszystkie te gatunki na 
zmianę, gdyż ciągle występuje ich deficyt Typowa, 
regularna seria bębnięćto głos godowy wydawa ny 
mechanicznie. Dzięciotyw tym celu wyszukują naj
częściej suche, dobrze rezonujące gatęzie, dzięki cze
mu glos niesie się na znaczne odleglości. Zajmuje 
bardzo duże terytoria Jeżel i nałożymy na powierzch

Dzięcioł zielonosiwy 

nie Parku średniej wielkości terytorium, otrzymuje

my niecale 20 par lęgowych. Toki rozpoczyna sto

sunkiJ!Mo wcześnie, bo jużw potawie lutego, zajmu

j·ąc również dziu p,1ewykute wlatach
 
poprzednich. Jaja składa wpoło


wie klVietn ia bezpośred nio na dnie
 
dziupH.Zimę spędza wParku, znaj

dująctu wysta rczający żer, który
 
stanowią larwy, poczwarki oraz
 
mrówki żyj·ące glÓWll iewdrewnie.
 
Wyraźnie widoczne żery dzięciota
 

czarnego wpostaci odłupanego
 

drewna, są również oznaką złej
 

kondycji drzewa.
 

t..
 

/Picus canusl 

Występuje na nizinach Polski południovllej, ale znacz
nie liczniej zasiedla góry, choć rzadko przekracza tu 
wyso,kość 600m npm. VI o,kresie zi my opuszcza teren 
Parku p'rzenosząc się wniżej położone rejony Na 1ym 
terenie wyraźni'e związany jestz~uczynami, wnich 
bowiem samiec i samica drążą dziuplew p'rzeciągu 

2-4 tygodni. W1ym czasie często tokują Samiecwy
daje chichoczące, op.adające gwizdy Bardzo łatwo 

jest go wówczas zwabić, naśladując ten glos gwiz
dem. Jaja wliczbie 7-9 składa wdrugiej połowie 

kwietnia. Jak większość dziędołówwys.iaduje bar
dzo krótko, bo tylko 14 dni. Często wposzukiwaniu 
pokarmu skacze po ziemi. Można też zobaczyć dzię

ciołazielonosimgo rozgrzebującego kopce mrówek 

wposzukiwaniu larw. Ponieważ mrówki broniąc
 

gni.azda wystrzeliwują wkierunku intruza kwas, p'rzy
 
tej okazji pozbyNa się pasożytów. Po

karm dla p,iskląt przenosi wżołąd


ku, dlatego nie musi tak często od

wiedzać gniazda jak np dzięcioł
 

duży, który nosi pokarm wdzio

bie.
 
Gatunkipodobne: 
dzięciol zielony Mystępuje Ił' par
kach upodnóża Gór Stolowych. 
Czasami oba gatunki można spo
tkać oboksiebie, Mlaszcza wokre
sielimowym) 

-




Świergotek łąkowy
 
/Anthus pratensis/ 

Pospolity gatunek większych, otwartych przestrzeni 
jak np. tąk, torfowisk, zrębów. Preferuje tereny pod
mokte i wilgotne. WParku liczny np. na tąkach koto 
Kartowa i ŁężyG. Przyl.atujetutajjużw potowie mar
ca, ale zajęcie terytorium uzal,eżni.a od obecności po
krywy śn ieżn ej. Ptaki widujesi ę Z\!IYkle, kiedy Przy
s.iadują na wyniosłych punktach lub wykonują cha
rakterystyczne loty tokowe. Wygląda to tak, że sa
miec wzbija się wysoko wpowietrze i wolno opada 
zopuszczonymi nogami i do połowy rozłożonymi 

,. 
\ir //'/

~Af!
 

skrzydłami, wydając przy tym serie wysokich, prze
ci·ąglych dźwi ękĆJIN. ŚWiergotki tą ko\!ie poka rmuwpo
staci bezkręgowców poszukują na ziemi wśród traw. 
Tamteż samica wniewiel kimzaglębien iuwziemi bu
duje gniazdo, które jest dodatkowo doskom 118 za ma
skowane przez zwisającą rośHnność. Samica na gnieź
dzie siedzi bardzo wytrwale i licząc na osłonę oraz 
swoje ubarwienie och ran ne, wy'Jatujezniego nierzad
ko dosłowrie spod samych nóg. Gni.azduje do dwóch 
razyw roku sktadając ok. 5jaj wlęgu. Pisklęta wy
kluwają się nagie i ślepe, podobnie jak większości 

gni.azd,ownikówwlaściwych. Karmione są p'rzez obo
je rodziców Gniazdo opuszczają nie umiejąc latać. 

Ma to swoje uzasadnien ie, gdyż lęg sku piony wgn ieź
dzie, wwypadku wykrycia przez drapieżnika, może 

zginąć wcatości. Mtode do jesieni pozostają zwykle 
wgrupach rodzinnych nie odlatując daleko. Zimuje 
wEuropie zachodniej ale również wAfryce pótnoc
nej. Część ptaków pozostaje, zwłaszcza wlekkie zi my 
Gatunkipodobne: 
świergotek drzewny (wprzeciwieństwie do swojego 
krewniaka trzyma si~ blisko ściany lasu bądź też 

grup dfZe'lV) 



PI iszka górska 
/Motacilla cinerea/ 

Gatunek liczny na terenie Parku. Jestte ptak oW'j

jątklJllvlO długim ogonie którym często podryguje, żół
tych piórach spodu ciała i popielatym wiel7chu. Lot 
falisty -po szybkich udezeniach skl7jl:iel następu
je długa faza lotu b,iemego, kiedy skl7Ydła przy1ega
Ją do ciała. Obok typowych środO'Nisk, które stano
wią strumienie górskie, wParku zamieszkuje licznie 
osady ludz~e. Szczególnie chętnie gniazduje pod mo
stami, wśród kamieni i kOl7eni na ścianach bl78go
wych, choć równ ież zda l7a się zna leźć gn i.azdo wob
rębie budynków gospodarczych. Ma ono zawsze 
kształt rombu zczarką ugóry, spoczywaj~c szeroką 

podstawą na twardym podłożu. IN optymalnych śro
dowiskach ptaki rozmi'eszczonesą regu lamie wzdłuż 

stru mieni. PI78I atuJą p'l78d i,d ~cym wzdłuż strumie
nia człowiekiem, aż do granicy terytorium, po czym 

Pluszcz 

zawracaJą. Dzięki temu łatwo j,est p'oliczyćzajęte te

rytoria."Fa obawa p'l78kroczenia niewidzialnej grani

cywynika zdużej agresywności par broni~cych te

rytoria 1ęgwi8. ŻeruJą b,i'egając za uciekaj~cymi owa

dami lub wposzukiwaniu larw ważek, much, żuków
 

itp. pjiszka górska p'otrafi również chwytać owady
 
wlocie. Jaja skła,da pod koniec kwietnia. Wysiady

waniem jaj i karmieniem piskląt
 

zajmuJą się oba pta~. Zimę pHszki
 
górs~,e spędzają wp:ltudniCMlO-ZB

chodniej Europie, chcćzdarzaią się
 

wPo Isce W)'j·ątklJllvlO oso bni~, któ re próbuJą
 

zimować na niezamarzających rzekach.
 
Gatunkipodobne: 
pliszka siwa (żyje czr:sto wsąsiedztwie pliszki 
górskiej, brakżótty:;h barw wupierzeniu) 

/Cinclus cinclus/ 

Charakterystyczny gatunek szybkich i czystych stru
mi,eni górskich. Duża, bala plama na piersi widocz
na jest ze znacznej o,dleglości. Gra ona dużą rolę 

wo,kresie toMw, wktórych aktywnie uczestniczą ptaki 
obu płci. Unika małych potoków i wód wolno płyną
cych. IN Parku gniazduje zaledwie ~Ika par i nie j,est 
tak liczny jakw sąsiednich górach. IN poszu~waniu 

pożyMeni.a -głównie larw chruścików -nurkuje. Pod 
wdą utrzymuje się dzięki szybkim ruchom skf7Ydeł 

(wygl~da jakby latał pod wodą) i s.ilnym pazurkom, 
którymi chwyta się nierówności dna. Na zimę prze
mieszcza się na większe, niżej położone i niezama
l7aj~ce cieki wodne. Ciekawy jest sposób gniazdo
wania pluszcza. Gniazdo budują oboje partnerzy, ale 
Vl)'Ścieta wyłącznie samica. Stanowi je spora kula 
zwejściem zboku, zbudowana zroślinności pokry

waJ~cych dno potoków. Zawsze umi,8SlCZOre jest ono 
bezpośred nio nad taflą wody. D'iaczego7Dra pieżn ik, 
któ ry chci.ałby wejŚĆ do ta kiego gn iazda, dobrze oce
nia sytuacje i nie zawsze decyduje się na ryzyko. Po 
drugie, wwypadku ataku drapieżnika, podrośnięte 

pisklęta są wstanie wyskoczyć zniego, na długo 

pl7ed uzyskaniem zdolności do lotu, spadając bez
pośrednio do wody, gdzie są dużo bezpieczniejsze. 
Już wtedy potrafią nurkować. Pluszcze jaja 
skladają stosunkiJv.io IYCZ8Śn ie, dI.atego wse- , .. 
zonie lęgowym są wstanie wyprowadzić " 
dwa lęgi po 4-5 młodych wkażdym , / 

Pary ptaków są często wierne sobie
 
przez wiele lat, trzymając się razern::i .,\ :~:: '::J~~~ .... ~..,.' \
 
~akże ~ o.kresle~lrny, c~ Jest rzadko- ,;;;;:;...;/~.:..-,:;\
 
suą wsród ptakówwrobiowych. .' 'S~-ę"~"",,"
 

-




~I Rudzik 
/Eritbacus rubecula/ 

Pospolity gatunek lęgowy na terenie całego Parku. 
Wyróżn iasi ę obecności ą duż~, rud ej p,la my na p'ier
si. Samce szczególniechętn ie śpiewają tuż po zacho
dziei przed wschodem slońca, obierając na mi'ejsca 
śpiewu wierzchol~ drzew. Są to często pieIwsze i ostat
nie śpiewy jakie można uslyszeć wdanym dniu. 
Ru dzi ki można za baczyć często jak poszu kują poży

wienia na dnie lasu. Zachowują się wtedy dość g/o
śno, gdyż często p'rzewracają suche Iiści'e wposzuki
waniu bezkręgowców, g/ównie żukó\.v i mrówek. Jak 
inne drozdychętniezjMa IJVIIOce i nasiona. Czasami 

przyzdobywaniu pokarmu wykorzystuje obecność 

większych gatunków, np. jeleni, które ploszą poien
cjalnązdobycz. Część rudzików lęgCMj'Ch wPolsce 
pozostaje na zimę. Populacja sudecka wcałości 

migruje pril'Ndopodobnie do Eu ropy zachodniej. Prze
loty ptaki odbywają pojedynczo wporze nocnej. 
Wokresi'e zi my często tworzy gru py nocl egowe, które 
liczyć mogą do k.ilkudziesięciu ptaków. Wczasie lę
gf:Ni preferuje lasy liściaste i mieszane charaktery
zujące s~ dużą wilgotnością. Gniazda buduje na zie
mi, ale ni,e l1adkc również kilka metrf:Ni nad ziemią 

np. wotwartej dziupli. Jest ono zawsze bardzo do
bze ukryte Ponieważ ptaki dorosłe nie bronią gni.az
da aktywnie, przy gnieździe są bardzo ostrożne i ci
che. Dobrze rozpoznają, kiedy są obserwowane 
i wówczas nie zbliżają się do niego. Rudzik sklada 
jaja wkwietniu. Wyprowadza dwa lęgi wroku. 
Jeszcze kiedy mlode zpierwszego lęgu pozostają 

wgnieździe, samica rozpoczyna skladanie jaj i wy
siadywanie następnego zniesienia, opiekę nad 
pierwszym pozostawiając samcowi. 

fDI
 



------
Kopciuszek 
/Pboenicurus ocbruros/ 

Samce tego gatunku mają charakterystyczne, czar
ne upierzenie, rudy ogon i bale lusterko wskrl)'dle. 
Samice są sza re i nie posiad aj ą Iusterka. 'Fjpo\!;'Ym 
dla kopciuszka zachowaniem są częste, nel"NUwe 
przysiady połączone zdrganiem ogona. Tak postę
puje szczeg61niewchvvi lach pod nieceni.a czy zdener
I'IOIVania, np. gIJy jest nielXl,kojony p'rzy gnieździe. Gi'e
kawostkąjest, że na terBflie Parku część ptaków pier
wotnym zwyczajem trzyma się ścian s.kalnych. Za
kładają tu gni.azda wci.asnych szczelinach skalnych. 
Wtoku ewolucji i adaptacji do nowych śmdowisk, 

kopciuszek znalazl dIasiebie miejsce wpobl iiu czto
wieka, gdzie jest obecnie liczny. Samce przylatują 

przed samicami, wpołowie marca. Zajęte terytori.a 

Śpiewak 

oznaczają ś.pi'ewBm zwynioslych p'un któw. 'Fjlko sa-
mice budują gniazda. Jaja czysto białe samice skla
dalą wmaju. Wyprowadza dwa lęgi wroku nierzad
ko wtym samym gnieździe, ztego też powodu utrzy
mują je we \l@fCJlNej czystości. Poka rm wpostaci bez 
kręgowców zdobywają na wiele spo
sobów, m. in. ch'łlYtając ooadyw po
wietrzu jak i akt)'Mni'e p'rzeszukując rÓŻ

nego rodzaju zakamarki. 
GatunkipodobnEJ: 
pleszka (zajmuje podobne środowi
ska na terenie Parku. Samiec la
ń+y do odróżnienia po ceglastym 
spodzie ciala) 

/Turdus pbilomelos/ 

Jeslto najliczniejszydrozd wParku. Zami'eszkuje róż
nego rodzaju środowiska, nie omijając także parków 
miejs.kich I,eżących na jego skraju. Żeruje zwykle na 
ziemi, stąd ubarwienie wie I7chuciała ma szczegól
nie stonCJlNane i skromne, aby nie rzucać się woczy 
potencjalnym drap,ieżnikom. Spód ciała jest kremo
wo-białyz ciemnymi plamami azłoto-rdz3Vol8 pióra 
pokryw podskrl)'dłowych wi,doczne są dopiero wlo
cie. Jego donośny śpi ew cechuje częste pGWta rzanie 
poprzedzających mo~ Dobiega on ZWy'kIe zwierz
cholkl'Hi dI78WWgodzinach wschodu izachodu sloń
ca, od połowy marca do lipca. Płochliwy. Żywi się 
CJlNadami i ich larwami, pająkami atakże ślimaka

mi, do których dostaje się rozb,jjając je otwarde pcd
łoże, najczęściej o~Ika dobrze znanych sobie kamie
ni. Późnym latem i jesienią chętnie zjada również 

owoce. Po zajęciu terytorium lęgowego jest agresY'A'
nywobec konkurentów, ale rzadko doehodzi do po
ważnych potycZBk, gdyż ko'ńczą się one zwy~e moeno 

zrytualizowanym pokazem siły i statusu. Jest bar
dzo plastyczny jeśl i ch o,dzi oumieszczen ie gniazda 
i może być to zarówno ścięty pień, dziu pla Clinp. 
stos chrustu. Wyjątlio'M:lśćgniazda tkwi wbudowie. 
Jego nieckę stanowi rozdrobnione próchno wymie
szateze śliną, co po wyschnięciu przypomina masę 

papierową. Pięknie ubarwione błękitne jaja zczar
nymi pl.amkami składa dwa razyw roku, oczywiście 

za każdym razem do nowo wybu dowa nego gn iazd a. 
Poza sezonem lęgowym drozdy te trzymają się 

wmałych stadach po 20-30 osobników. if{;i;~,p 

~'iewaki ztej części kraju zimują gtów· 4~1lfrr 
nie.w południ'.owej Hiszpanii. ~., ii'':;.·.i':.!(..;.·./{''.~1 
.. //t':,I/"0/ii,'fr' ",,

Gatunkip.oidobnEJ: i!?(i~!i6;.: ',l
jl/,.,_,.W'It:V.T1' ,/.1

droździk (spotykany gfÓ'wnie' 
wokresie zimy, choć okresowo, '\\ wczasie migracjijesienneji l+io 'i'~'1
sennej, wystr;puje obok śpiewa \i~ 

, iń" 
ka), paszkot 

-
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_1'I~sZkot 
/Turdus uisciuorus/ 

Największy zdrozdów i jeden zbardziej charaktery
stycznych ptaków Sudetów. Na ziemi p.aszkot przyj
mujepostawę spion izO\lla ną, za ś wlocie jest mamo 
ociężały. pjamy na spodzie jasnego ciała są znacz
nie większe niż uśpiewaka, zaś pokrywy pod skrzy
dłoY/8 ma białe. Prz0atuje wcześniej od śpiewaka, 

!xl jużz końcem lutego i śpi,ewa bardzo krótko -prak
tycznie milknie już wkwietniu. Śpiew paszkota nie 
jest skom p,jj!\Owa ny, choć wpraktyce p'ieśn ipojedyn

CZy'Ch ptakówsątak różne,że można po nich rozpo
znawać poszczeg61 ne osobni~. Glasamiśpiewa wlo
cie. Podczas wędrĆJ\Alek po Parku zdarza się nieczęsto 

płoszyć szukające wpodszycie pokarmu ptaki. Glę
stywidok, to także paszkoty żerujące po deszczu na 
drogach asfaltowych, wposzukiwaniu wychodzą
cych na jezdnie dżdżownic i ślimaków. Gniazda bu
dujezwy~e powyżej la mnadziemi·ą, umieszczając 

je na bocznej gatęzi. Środkową warstwę gniazda sta
nCM'i glina.lerytori.alizm upaszkota nie jesttak silny 
jak np. uśpiewaka i zdarza się, że może tworzyć na
wet luźne kolonie. Po okresie lęgów prowadzi koczow
niczytrybiycia. Część ptaków zimuje na nizinach, 
gdzie pozostają bUsko miejsc obfitujących np. wglóg 
ijemiotę, którymi sięiywią. Wtym czasie, wprzeci
wieństwie do pozostałych drozdów, rzad ko występ'u
jew grupach. Częściej spotyka się wtedy 1-2 ptaki 
jed nocześn ie. 
Gatunkipodobno: 
śpiewak 

-



Świstunka A 
/Pbylloscopus sibilatrix/ 

Trudno jestzobaclYĆ świstunkę wlesie. Dużo tatwiej 
ją usłyszeć. Pieśń jest charakterystyczna i moooton
na. Śpiewać może siedząc wmiejscu, ale zwykle p'ieśń 
wykonuje wwolnym locie, zna wpół rozłożonymi 

skrzydtami wstałym, specjaini'e wybranym miejscu. 
Na terenie Parku występuje wyłącznie wlasach mie
szanych i liściastych oraz mocno prZ6ŚwieHonych bo
rach świerkowych. Przylatuje wpotowie kwietnia 
aopuszcza ten teren we wrześniu. VI poszukiwaniu 
bezkręgowców przeszukuje liście i gałęzie drze\\\ cza
sami zawisając wpowietrzu lub doganiając owady 
szybkimlolem na wzór mucholÓ\IvBk. Jest to ptakmalo 
płochliwy i np tatwo daje się obserwować nie osło
niętemu obserwatorowi przy budowie gniazda i kar
mieniu piskląt. Gniazdo buduje wyłącznie samica 
na ziemi, wlekkim zagłębieniu, pod okapem zwisa-

Mysikrólik 

jących traw Jest doskonale ukryte i jeśli nawet wi
dzieliśmy, gdzie ptak za pada zbudulcem czy pokar
mem, to wciąż nie tak łatwo je znaleźć. Ma ono kształt 

kuIizszero kimwejściem zboku. Mimo dobrego ukty
cia i przemyś.lnej budowy świstunki ponoszą duże 

straty wlęgach, które wynosić mogą nawet 80%' 
Pta ki przy gnieździe zachowują się bardzo cicho. 
Samica zgniazda zrywa się dopiero wostatnim mo

mencie. Czasami symuluje kalectwo powIócząc skrzy

dtami IX)ziemi i wydając ciche glosy alarmQlNe. Jeśli
 

dra pieżn iku'Merzywfortel, samica IX) krótkimcza- Ji.~:';-\
 
sie jakg~YbY nigdy nic odlatuje ocalając lęg.,	 4,i,C,,/.,:~JIjI',0ll 
GatunkI podobne: ~" ./ 
pielWlOslIeki piec~szek (najprościEi r~róż- ł1f~':',~':,~~/ 
ma/Ilepo glosie, rolmą Się tez szczego/aml r /, ""'51 

upIerzema) j;::;Ir' 

/Regulus regulus/ 
Najmniejszy ptak eurepeisk. Na terenie Parku wy
stępuje przez cały rok i jest jednym zliczniejszych 
ptaków. Prof. J. Sokotowski zabawnie określit za
chowanie mysikrólików: ". .. cała brać ptasia, nie
zmordowanie gimnastykując się p,o galązkaćh, 

wyszukuje owady... ". Ze względu na mate rozmia
ry i przez to duże zapotrzebowanie energetyczne 
żerować musi intensywnie Przerwa wpobiera
niu pokarmu wokresie zimy nie może przekro
czyć godziny. Poszukując go wydają nieprzerwanie 
wysokie, kontaktowe piski. Mysikrólik przez caly 
rok przebywa wgrupach złożonych znajczęściej 

blisko spokrewnionych osobników Towarzyszą im 
przy tym inne gatunki ptaków jak np. sikory, 
pełzacze, kowaliki. Takie zbiorowe żerowanie 

zwiększa czujność stada i prawcopodobieństwo 

wykrycia niebezpieczeństwa Nie mogą być jed
nak zbyt duże. Dopiero przy bardzo niskich te m
peraluraeh i gtębokiej pokrywie śnieżnej opusz

cza również teren Parku schodząc wniższe poto
żenia. Wtym czasie noc spędzają przytulone do 
siebie wgrupach, podobnie jak pisklęta po wylo
cie, dodatkowo przechodząc wrodzaj odrętwie
nia. Jedynie na czas lęgu pary zajmują i bronią 

małych terytoriów Wykorzystując swoje niewiel
kie rozmiary gniazduje bardzo wysoko wbocznych 
gałązkach świerkowych, gdzie trudno dostać się 

cięższym drapieżnikom. Gniazdo to czarka osilnie 
zagiętych do środka ściankach bocznych i wrze
czywistości możemy mówić okuli zotworem od 
góry. Samiec i samica budują je wspólnie. Wnie
wielkim gniazdku samica sktada aż 10 jaj. Rów
nież wyjątkowo dtugi jest okres wysiadywania (16 
dni) i pobytu piskląt wgnieździe (19 dni) 
Gatunkipodobne:
 
zniczek (nie limuje wPolsce, fatwo od

różnia/ny po Wjraźnei bia/ej brewce, pod
kreślonej czarnym paskiem ocznym) 

-




"'1 Czubatka 
/Parus cristatus/ 

Charakteryzuje się stosunkowo dużą gtową zwyraź
nym czubkiem, który sta'l'lia jeszcze wyraźniej wmo
mentach podenerwowania. Jest to sikora mocno 
miązana zlasami iglastymi. Typowa dla lasÓ\AI pól
nocnej Europy, również wParku znajduje optymalne 
warunki, dlatego jest dość liczna. Unika lasów liścia
stych. Wzimie skupia się wgrupy jedno lub wieloga
tunkowe zinnymi sikorami, mysikrólikami itp. Gru

pa taka pozostaje wstabilnym związku przez calą 

zimę utrzymując stale terytorium. Podobnie jak pary 
lęgowe, broniągo przed sąsiednimi klanami. Wraz 
zobniżaniem temperatu ry otoczenia wielkość takie
go stadka odpowiednio zwiększa się. Czubatka na
woluje bez przerwy, utrzymując kontakt ze stadem 
Wprzec.iwieństwie do większości sikor unika siedzib 
Iudzkich i do ka rmników wzimiezagląda Wyj·ątkoMJ. 

Grupa rozpada się na przeiomie lutego i marca. Po
nieważ takie zachowanie socjaIne powod uje, że pra k
tycznienie spotyka się pojedynczych pta MW wtere
nie, para sikor może pozostawać ze sobą przez caly 
ro k. I rzeczywiście Z\lViązek samiey i samca trwa przez 
wiele latPonadto para ptaków gniazduje często 

wtym samym miejscu Ze względu na silną więż 

samca i samicy okres toków jest slabo zaznaczon'y'. 
Gniazda zaklada wmiejscach, do których sama 
wchodzi zdużymi trudnościami, np. wwąskich dziu
plach, rozkladających się pniakach czy budkach lę
gowych zmalym otworem wlotowym. 

-




,Sosnówka 
/Parus ater/ 

Obok zięby iesttc najpospolitSlY ptak borów świer
kO'vlfy'ch Parku. Łatwo rozpoznać ją po białej plamce 
na potylicy. Podobnie jak czubatka, na zimę pozo
staje woko,1 iey przemeszzająe się wgru pach po ki Ika 
ptaków, wtowarzystwie innychgatun~ wtym tak
że siko{ Terytoria lęgowe oznacza mniej wyraźnie niż 

pozostate sikory. Konflikty pomiędzy sąsiadami wi
duje się rzadko. Jednakwobliczu zagrożenia jest jed
nym zpierwszych pta~ który "dekonspiruje" dra
pieżcę gtośnym wołaniem, nerwowymi ruchami 
ana'N€t atakami. Wokresie toków samiec często kar
mi samice. Sikorka ta bardzo chętniezajmuje budki 
l,ęgowe.Jestbardzo p,lastycznajeśli chodzi omiejsca 
lęgowe, gdyż potrafi zaadoptować na gniazdo także 

Sójka 

norkę wziemi pod korzeniem, kamieniem, wnękę
 

wskale, spróchniały kolIeń itp Jeśli otaczający ma

teriat nie jest zbyt twardy, może nieznacznie popra

wiać wielkość niecki lub otworu. Tylko samica budu

jegniazdo od 4dni do 4tygodni, zależnie od panują


cei wtym czasie pogody. Budowa gn iazda pod
 
drugi lęg jest już znacznie krótsza. śred
nie ztoże to 9jaj, ale może być ich na

wet 13. Również tyl ko samica v.ysia

duje jaja i ogrzewa pisklęta do 9dnia
 
po \Afilęgu. Samiec wtym cza siedo

nosi pokarm przekazując jej
 
przed gniazdem lub karmiąc na
 
gnieździe.
 

/Garrulus glandarius/ 

IN upierzeniu jej rzuca się woczy czarny wąs oraz 
błękitne p,ióra wsklly'dle Jeden znajczęściej spoty
kanych ptaków. Wynika to przede wszystkim zru
ch liwości i dużej aktywności sójki. Zwy~e widuje si ę 

ją wgrupach rodzinnych, które przemieszczają się 

wysoko wkoronach drzew gtośno skrzecząc. Sójka 
wykazuje się dużą inteligencją podobnie jak więk
szoŚĆ krukowatych. Jest bardzo ruchliwa i rzadko po
zostaje dłużej wjednym miejscu. Często jako pierw
sza zauważa niebezpieczeństwo oglaszającto dono
śnym krzykiem, przezto nazywana bywa strażnikiem 

lasu. Nie ma to jednak nic wspólnego zaltruizmem 
PonieważżyM się różnorakim pokarmem, m. in.jaja
mi i pis~ętami ptaków, wykrycie i przepędzeniezja
kiegoś terenu kuny czy puszczyka to zwyczajne po
zbywanie się konkurencji opokarm. IN sezonie lęgo
wym mogą one ponadto zagrażać jej lęgom. Sójka 

doskonale naśladuje głosy zktórymi się styka wte

renie, i to takwiernie, że dopiero p'rzez kontaktwzro

kowy zptakiem możemy się upewnić, że nie mamy
 
np. do czynienia zmyszoło'N€m. Pary pozostają poza
 
sezonem lęgowym razem, koczując po okoliel'. IN o,kre

sie urodzaju nasion żotędzi oraz leszczyny, buka itp.,
 
potrafi nadmiar pożywienia ukrywać wróżnego ro

dzaju spiżarniach. Miejsca takie zapamiętuje iwra

ca do nich wczasach kryzysu pokarmowego. Wokre

sach nieurodzaju przemieszczać się może na
 
duże odległości. PlIybiera to często cha-

....
 

rakter inwazji. Gni.azduje po raz pierwszy
 
wwieku 21at prelerując gęste lasy
 
świerkowe. 4-7 jaj sdada na piJ;.
 
przełomie kwietnia i maja.
 /0
Przy gnieździe pozostaje 
ostrożn ai cicha. 

..
 



" I Orzechówka 
/Nucifraga caryocatactes/ 

Jeden zbardziej charakterystycznych gatunków pta
ków Gór StolO'NYCh. S~'N8tką, zwlaszcza wlocie, ba r
dzo p'llypomina sójkę, od której rÓŻni się m. in. ciem
nymi lotkami, intensy'Nnym plamkowaniem spodu 
data i krótszym ogonem. Znajduje tu doskonale wa
runki do gniazdowania, gdyż surol'v)' klimat i bory 
świerko'N8 mocno przypominają jej rodzimą tajgę. 

Gatunekwzasadzie osiadly, choć wEuropie co jakiś 

czas wi duje się jewdużyth iIOŚGiach, kiedyw poszu
kiwaniu pokarmu przylatują tu ptaki nawetzSybe
rii. Ostatnia taka inwazja miala miejsce w1985 

roku. IN przeciwieństwi edo sójki, częściej widuje się 

jąjednakżerującą parami lub pojedynczo, chociaż 

rodziny mogą pozostawać razem nawet przez kilka 
mies.ięcy po I'v)'I0cie piskląt. IN tym czasie nadmiar 
pożywienia gromadzą wspiżarniach, Które odwie
dzają zimą. Generalnie orzechówka jest wszystkożer
na, ale wokresie wys.iadywania i I'v)'chowu piskląt 

żywi się glównie nasionami, orzechami, jagodami 
i b,ezkręgowcami. Jej przysmakiem jest leszczyna. 
Żeby dostać się do środka wykorzystuje wtym celu 
"stalówki", tj. stale odwiedzane miejsca, gdzie może 

umoclNlać [}N(X (skata, rOl\liidl,enie gałęzi, konar itp.) 
i silnymi uderzeniami rozb'ić!upinkę. Regul.arnie p'rzy
s.iaduje na wierzcholkach wysokith drzew, szczegól
nie suchych. Obszerne gniazda buduje, podobnie jak 
krogulec, wgęstych, trudno dostępnych drągowi

nach świerkowych.Ja ja może złolyt w::ześn ie, bo już 

wpolowie marca, czyli jeszcze wokresie zalegania 
pokrywy śnieżnej. Ptaki p'rzy gnieżdzie są bardzo ci
che. Ztych trzech ostatnich powodów jest to gatu
nek osłabo poznanej b,i'ologii. Pary ptaków pozosta
jąze sobą przezwiele lat. 

IBl
 



KRUK ,K,
 
/Coruus corax/ 

Największyptakkrukowaty ozaostrzonym, ki inowa
tym ogonie, często zdradzający swą obecność cha
raktefYStycznym, gardłowym krakaniem. Do niedaw
na kruk należal do zagrożonych i rzadkich ptaków ze 
względu na prześ.ladowania i prowadzony odstrzał. 

Jeszcze wpoczątkach XXwieku na Śląsku niegnieź
dzit się wogóle. WGóry Stalowe powróc.ilw latach 
80-tych. Ob€cnie dzięki ochronie stał się gatunkiem 
spotykanym wszędzie, ajego krakanie uslyszeć moż

na prak1yczniew całym Parku, ponievvaż kruki wy
latują wposzukiwaniu pokarmu wiele kilometrów od 
gniazda Są one wszystkożerne, nie gardzą również 

padliną i zwykle jako pierwsze wykrywają padnięte 

zwierzę. Poszukując jedzeni.a patrolują okolicez po
wietrza oraz przeszukują wszelkie kryjówki krocząc 

po ziemi. Poza sezonem lęgov.ym mogą MOrzyć ogrom
ne stada zwłaszcza wmiejscach obfitujących wpo
karm, liczące nawet kilkaset ptaków, chociaż zwykle 
nie więcej niż 20-50. Pa ry ptaków trzymają się ra
zem p,rzez szereg lat, nierzadko p'rzez całeżyGie WGó
rach Stalowych wszystkie pary lęgną się na skałach 

piaskowcowych choć już wsąsiednich górach bu
dują gniazda wyłącznie na drzewach. Dzieje się tak, 
gdyż gniazdo na skale znajduje się praktycznie poza 
zas.ięgiem drapieżników naziemnych. Razzbudawa
ne gni.azdo zajmCJlNać może przez szereg l.aUaja skta
da bardzo wcześnie, bo już pod koniec lutego. Młode 

kruki wylatując zgniazd trafiają na obfitość mło

dych ssaków oraz jaj i piskląt ptaków, które są ich 
przysma kiem. 
Gatunkipodobne: 
gawron (gniazduje wkoloniach poza Parkiem) 
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ZIĘBA
 

/Fringilla coelebs/ 

Sa mce zięby wyróżniają się niebieską czapeczką. 

Samice są bardziej stonowane, ale oba ptaki mają 

zawsze bi"te lusterko wskrzydle. Naj [XlspoIitszy ptak 
wPolsce, ze względu na dużą plastyczność i mate 
wymagania środowiskowe. Zamieszkuje lasy różne
go typu, parki, aleje, ogrody itd. Gniazduje wtak 
dużych zagęszczeniach, że wsezonie l'ęgOWy'lTl zjed
nego miejsca można usłyszeć kilka śpiewających 

samcóww promieniu kilkudziesięciu metrów Pos[Xl
lity ta kże wpobliżu czlowieka. Wokresie zimy catko
wicie opuszcza teren Parku. NieHczne ptaki, gtównie 

samce, próbuj.ązimowaćw miastach i na ich o,brze
żu. Ptaki ztej części populacji charakteryzują się 

bardzo matą ptochliwvścią, dając się nawet karmić 

zręki. Zięby "leśne" są znacznie bardziej płochliwe. 

Zwykle żeruje na ziemi wposzukiwaniu bezkręgow
ców i nasion. Gniazda wksztatcie czarki buduje na 
rÓŻnych I'f'jsokości ach. Wbo rach świ erkowych Pa r
ku preferuje gęste korony. Gn iazdo jest dobrze ukryte 
również dzięki używaniu materiatów, które świetnie 

zlewają się zotoczeniem jak np. mchu, porostów, 
kokonów owadzich, pajęczyn, traw itp. Wnętrze wy
ściela obficie piórami. Samica twardo siedzi na gnieź
dzie licząc dodatkcJ!MJ na ubarwienie ochronne wierz
chu cala Wyprowadza do trzech \ęgóww roku po 4
5jaj wkażdym Mimo to ponosi rćwnież ogromne stra
ty wlęgach, sięgające nierzadko 50%. Wędruje 

wagromnych stadach, liczących nawet po kilkaset 
osobników. Wdużych stadach widuje się je również 

żerujące na dnie lasu, wlatach urodzaju świerka. 

-




GIL ,A, 
/Pyrrbula pyrrbula/ 

Gila kojarzymy zwykle ja ko ptaka przylatującego do 
nas na zimę. Wcatych Sudetach jestto częsty ptak 
lęgowy, choć nigdzie nie jest liczny.lYIko samce mają 

spód ciała czerwony. SyMlel:ka gila jest oc.ięiata: sute 
u~lefzenie i otluszczenie pozI'fclla mu przetrwać trud
newarunkizimowe. Żywią się pokarmem roślinnym, 
ale plis~ęta ka rmią ~ĆM'nie bezkręgvYlCa mi. Ze wzglę
du na pokaźny, wysoki dziób, gil nie jest zdolny pobie
rać matych nasion. Potrafi za to dobrać się do na
sion ukrytych wwiększych O'MJcach złatwością roz
bijając miąższ, czego nie potrafią inne łuszczaki. Od 
października do marca gile migrują po okolicy iwę
drują na niewielkie odległości wmatych grupkach. 
Wtym czasie następuje dobieranie się wpary. Potą
czone pary rozlatują się zpocząt~em kwietnia wpo
szu kiwaniute ryto riumlęgowego. Pta ki utrzymują ze 
sobą kontakt gtosov.y przez cały czas. Śpiew gi la 
usłyszeć można rzadko, ponieważ jest on bardzo ci
chy, stąd praktycznie skierowany jest on wyłącznie 

do partnera. Samica również śpiewa, ale rzadziej. 
Gniazdo bardzo dobrze ukrywa zwykle wśrodku gę

stych, małych świerków, ale również na drzewach 
liściastych lub między korzeniami. Gniazdo buduje 
przez ok. tydzień. Sktada 4-5 jaj dwa razy do roku. Po 
v.ylocie piskląt samiec karmi je jeszcze przez ok. 2 
tygodnie, podczas gdy samica przystępuje do dru
giego lęgu. 
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--I"I KRZYŻODZiÓB ŚWIERKOWY
 
/Loxia curuirostra/ 

Podobnie jak kil ka innych gatunków zamieszkują
cych Góry Stołowe, jestto ptak charakterystyczny 
dla lasów tajgi. Karmi nowo-czerwone ubarwien ie 
samców jest oznaką ich kondycji, zaś niedożywione 

Uj chore samce przypominają znacznie skromniej 
ubarwione samice. Jak nazwa wskazuje, dziób krzy
żodzioba wyróżnia się tym, że górna i dolna szczęka 

krzyzują się. Dzięki temu może złatwością wydoby
wać bogate wbiatko nasiona zszyszek: zamykając 

dziób i przekręcając głowę zpc.zycji poziomej wpio

nową podważa tuskę i językiem wydobywa zawar
tość. CKlkonująctej sztuki może zwisać głową wdół 

uczepiony szyszki silnymi pazurkami. Nasiona wy
dobywa na miejscu, ale potrafi też zerwać szyszkę 

i przenieŚĆ ją wodpcv.;iednie miejsce-stołówkę. Bar
dziej lub mniej regularnie, wlatach, kiedy obradzają 

nasiona świerka, widuje się wParku krzyżodzioby 

wwyjątkowo dużych ilościach. Tak bylo np wroku 
1996. Chociaż lęgnie się tu co roku, to wówczas za
gęszczen ie pa rlęgov.yc hwzrasta wiei okrotnie. Zgod
niezrytmem obfitości nasion, krzyżodziób składa jaja 
od grudnia do maja lWlatach nieurodzaju większość 

ptaków nie przystępuje do lęgów. Samica wys.iaduje 
jaia wysoko na śv~erku czasami przykryta śniegiem 

Sa mce śpiewem oznajmiają zajęcie terytoriów z\Vi ez
chotków drzew, lub wlocie tokoY.ym, wolno uderza
jąc skrzydłami. Wposzukiwaniu pokarmu ptaki 
mogą wówczastą~ się wstada odwiedzając dal
sze okolice. Przez caty rok odżywiają się tym samym 
rodzajem pokarmu, choć mogą także żerować np na 
trudniej dostępnych nasionach sosny atakże zble
raćz liści gąsienice Cl'j mszyce. Po wylocie młodych 

rodziny przez dtugi czas trzymają się razem. 
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