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LĘGOWE PTAKI SZPONIASTE  FALCONIFORMES 

OKOLIC JASTRZĘBIA ZDROJU 

BREEDING RAPTORS FALCONIFORMES  IN THE SURROUNDINGS 
OF JASTRZĘBIE ZDRÓJ 

W Polsce prowadzono wiele badań  dotyczących składu gatunkowego 

i zagęszczenia lęgowych ptaków szponiastych. Powierzchnie próbne na któ-

rych prowadzono badania obejmowały tereny leśne i krajobraz rolniczy. 

Do tej pory nie było krajowych danych na temat ptaków szponiastych 

z terenów silnie zmienionych przez przemysł  lub były to dane dotyczące 

tylko niektórych gatunków (Betleja 1992). Celem pracy było przedstawie-

nie liczebności i stanu populacji lęgowych ptaków szponiastych, na po-

wierzchni o charakterze rolniczym i zurbanizowanym okolic Jastrzębia 

Zdroju, zmienionym przez przemysł  górniczy. Dodatkowo dla myszołowa 

Buteo buteo i jastrzębia Acciter gentilis  uwzględniono dane o umieszcze-

niu gniazd i wyborze drzew gniazdowych. 

TEREN BADAŃ  I METODY 

Badania prowadzono na obszarze miasta Jastrzębia Zdroju i gmin: 

Godów, Mszana, Pawłowice 61. i około 2/3 powierzchni gminy Zebrzydo-

wice (ryc. 1). Teren ten o powierzchni 260 km2  obejmował  częściowo dwie 

jednostki fizjograficzne. Północna część  to Płaskowyż  Rybnicki, a połu-

dniowa dochodząca do granicy państwa z Czechami, to Kotlina Ostraw-

ska. Tereny rolnicze (pola, łąki, pastwiska) zajmują  68% powierzchni, te-

reny zabudowane - 11%, a nieużytki i hałdy kopalniane - 11%. Krajobraz 

rolniczy jest silnie zmieniony przez przemysł  górniczy. Na obszarze badań  
znajduje się  5 kopalń  węgla kamiennego. Wsie mają  rozproszoną  formę  
zabudowy. Dużą  część  powierzchni (84,5 km2 w granicach administracyj-

nych) stanowi 100 tys. miasto Jastrzębie Zdrój. Lasy to 11 śródpolnych 

kompleksów wielkości od 30 do 200 ha. W drzewostanach przeważa świerk 
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Picea excelsa, olsza czarna Alnus glutinosa, sosna Pinus silvestris, w róż-
nych klasach wieku. Ponadto występowały dęby Quercus sp., buk Fagus 
silvatica, brzozy Betula sp., topole Populus sp., graby Carpinus betulus 
i modrzewie Larix sp. Na całym obszarze występują  kilkuhektarowe za-
drzewienia i terasy zalewowe rzek Olzy i Piotrówki oraz drzewa i krzewy 
wzdłuż  rowów i cieków wodnych. Łącznie tereny zadrzewione zajmują  10% 
powierzchni. 

Materiały zebrano w latach 1988-98 dla wszystkich gatunków lęgowych. 
Dla niektórych gatunków dodano informacje z ostatnich lat. Liczbę  par 
lęgowych ustalono w wyniku penetracji terenu i wyszukiwania gniazd. 
W okresie zimowym wyszukiwano gniazda, które potem były kontrolowa-
ne dwukrotnie w okresie lęgowym w kwietniu i pod koniec czerwca. Jed-
nocześnie z wyszukiwaniem gniazd nasłuchiwano i wykrywano na pod-
stawie głosów odzywające się  jastrzębie. Ptaki odzywały się  w pobliżu gniaz-
da i przylatywały na wabienie głosem odtwarzanym z magnetofonu, co 
zwiększało wykrywalność  gniazd. Stwierdzenia ptaków drapieżnych na-
noszono na mapy w skali 1: 60 000. Przy ocenie liczebności par lęgowych 
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Figure 1. Map of the study area 
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brano pod uwagę  kryteria lęgowości przedstawione w pracy Króla (1985). 

Ustalono trzy kryteria na podstawie, których przyjęto że rewir jest zajęty: 

- gniazdo z młodymi (w tym tzw. „gałęziaki", czyli słabo lotne młode ptaki, 

przesiadujące na gałęziach w pobliżu gniazda); 

- gniazdo, w którym obserwowano wysiadującego ptaka; 

- para ptaków tokująca lub broniąca rewiru. 

Dodatkowo zebrano dane o sposobie umieszczenia gniazd, wysokości 

umieszczenia gniazd i gatunku drzewa gniazdowego. 

WYNIKI 

Na terenie badań  stwierdzono pewne lub prawdopodobne gniazdowa-

nie pięciu gatunków i możliwe gniazdowanie trzech dalszych gatunków 

ptaków szponiastych. 

Trzmielojad Pernis apivorus.  Prawdopodobnie lęgowy w liczbie 1-3 par. 

W latach 1988-98 corocznie zajęty rewir w okolicy Pawłowie 61. Wielokrot-

nie w okresie lęgowym (25 V-23 VII) obserwowano tam ptaki, w tym toku-

jące samce, lecz gniazda nie znaleziono. Poza tym w latach 1989-90 w re-

jonie rzeki Piotrówki w gminie Godów oraz w roku 1990 w okolicach Rup-

tawy, obserwowano wielokrotnie ptaki w sezonie lęgowym. 

Błotniak stawowy Circus aeruginosus.  Lęgowy w liczbie 1-3 par. Co 

roku, z wyjątkiem 1998, 1-3 pary gnieździły się  na stawach w Pawłowi-

cach 61. (Kruszyk i Zbroński 2002). W latach 1992-94 jedna para gnieź-

dziła się  na stawach w Zebrzydowicach oraz 1-2 pary lęgowe w latach 

2000-03 w trzcinowiskach na osadnikach kopalnianych w Jastrzębiu Zdro-

ju (Kruszyk 2002). 

Błotniak łąkowy Circus pygargus. W roku 1995 prawdopodobnie jed-

na para gnieździła się  na polach między Jastrzębiem Zdrój a Pawłowicami 

Śl. W sezonie lęgowym dokonano następujących obserwacji: 23 V i 4 VI 95 

- 1 	, 22 V, 17 VI i 26 VII 95 - 1 d', polujące w tym samym miejscu. W tym 

samym roku wiosną  odnotowany także: 23-24 IV 95 - 2 crcr. Poza tym 

obserwowany: 20 IV 96 - 1 , 27 IV 97 - 1 cr, 11 V 97 - 1 d' w okolicach 

Pawłowie 61. 

Krogulec Accipiter nises. Obserwacje z okresu lęgowego sugerują  moż-

liwość  lęgów tego gatunku w latach 1995, 1997-98 i 2003. 27 VI 95 obser-

wowano ptaka z upolowanym wróblem w Jastrzębiu Zdroju, a 22 V wi-

dziano krogulca odganiającego myszołowa i 2 VII 95 ptaka ze zdobyczą  
w okolicy Pawłowie 61. W roku 1997 obserwowano 12 V, 14 VI, 7 VII i 17 VII 

jednego ptaka w Jastrzębiu Zdroju. Tamże 5 VI 98 widziano jednego osob-

nika, a 31 V 03 polującego samca. 
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Tabela. 1. Liczebność  i zagęszczenie (pary/100 km2) ptaków szponiastych w okoli-
cach Jastrzębia Zdroju (pow. - 260 km2, lesistość  - 10%) 
? - brak danych. 

Table 1. Number and density (pairs/100 km2) of raptors near Jastrzębie Zdrój 
(area 260 km2, percentage of forests - 10%) 
? - no data. 

Rok 
Year 

Pernis 	Circus 	AccOiter 
apivorus aeruginosus gentilis 

Buteo 
buteo 

Falc° 
&maml  1"  

1988 1 2 6 20 12 

1989 2 2 6 19 12 

1990 3 1 6 18 12 

1991 1 2 6 21 14 

1992 1 3 6 19 13 

1993 I 3 7 19 14 

1994 1 3 7 20 14 

1995 1 2 ? ? ? 

1996 1 2 ? ? ? 

1997 2 3 ? ? ? 

1998 1 3 6 19 12 
Zagęszczenie 

Density 
0,4-1,2 0,4-1,2 2,3-2,7 6,9-8,1 4,6-5,3 

Jastrząb Acciptter gentilis. Lęgowy w liczbie 6-7 par. Jako drzewo gniaz-
dowe wybierał  świerk - 12 razy, sosnę  - 10, brzozę  - 8. Na świerkach 
i sosnach gniazda umieszczone były na gałęziach bocznych przy pniu, a na 
brzozach w rozwidleniu pnia. Wysokość  umieszczenia gniazda wahała się  
od 10 do 21 m (x = 14,6 m, N = 30, SD = 3,16). 

Myszołów Buteo buteo. Lęgowy w liczbie 18-21 par. Zajmował  gniazda 
na brzozie - 17, sośnie - 11, świerku - 10, modrzewiu - 8, olszy czarnej -
7 razy. Gniazda na drzewach iglastych oraz jedno na olszy umieszczone 
były na gałęziach bocznych przy pniu, a w pozostałych przypadkach w 
rozwidleniu pnia. Średnia wysokość  gniazd nad ziemią  wynosiła 12,7 m 
(N = 53, SD = 2,8, zakres 8-17 m). 

Pustułka Fale° ttnnunculus. Gniazdowała w liczbie 12-14 par. Regular-
nie gnieździła się  na szybach kopalnii „Zofiówka", „Borynia", „Pniówek", 
„Moszczenica", „Jastrzębie". W niektórych latach na jednym szybie ko-
palnianym gnieździły się  po 2 pary. Oprócz tego zajmowała stare gniazda 
wron Corvus corntx (dwa gniazda na olszy czarnej). W roku 2001 wielo- 
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Tabela 2. Drzewa gniazdowe jastrzębia Accipiter gentitis i myszołowa  Buteo buteo 

w okolicach Jastrzębie Zdrój 

Table 2. Nest-tree species of the Goshawk  Accipiter gentilis  and Buzzard Buteo 

buteo near Jastrzębie Zdrój 

Gatunek drzewa 
Tree species 

Accipter gentais Buteo buteo 

N % N oło 

Brzoza Betula sp. 8 26,7 17 31, 1 

Modrzew Larix sp. - 8 15,1 

Sosna Pinus silvestris 10 33.3 11 20,7 

Świerk Picea excelsa 12 40,0 10 18,9 

Olsza czarna Alnus glutinosa - 7 13,2 

Razem / Total 30 100,0 53 100,0 

krotnie obserwowano parę  ptaków na wieży kościoła Św. Katarzyny 

w Jastrzębiu Zdroju, ale nie wiadomo czy doszło do zniesienia jaj. 

Kobuz Falco subbuteo. Obserwacja pojedynczego ptaka 27 V 89 wska-

zuje na możliwość  gniazdowania jednej pary koło Zebrzydowic. 

DYSKUSJA 

Najliczniejszymi gatunkami na badanym terenie były myszołów i pu-

stułka. Maksymalne zagęszczenie par lęgowych myszołowa wynosiło 8,1 

par/100 km2. Było ono niskie w porównaniu do większości rejonów kraju. 

W krajobrazie rolniczym Wielkopolski zagęszczenie 20 par/100 km2  w oko-

licach Czempinia (Pielowski 1991) lub 13,8-16,0 par/100 km2  naRówni-

nie Szamotulskiej (Wylęgała 2002) jest wyższe, mimo mniejszej lesistości. 

Przy nieco większej lesistości 15-23%, zagęszczenie było wyższe i wynosiło 

na Pojezierzu Iławskim średnio 30,3 par/100 km2  (Król 1985), w okolicach 

Rogowa ok. 18 par/100 km2 (Goszczyński 1997). W krajobrazie rolniczym 

okolic Wrocławia osiągał  najwyższe zagęszczenia 54,4-73,2 par/100 km2  

(Dyrcz i in. 1991, Burak 2002), na Równinie Bielskiej zagęszczenie wahało 

się  między 5,2 a 16,8 par/100 km2  (Pugacewicz 1997). Wysokie zagęszcze-

nia notowano również  na powierzchniach o dużym stopniu zalesienia np. 

w Borach Dolnośląskich - 20 par/100 km2  (Grabiński i Stawarczyk 1986), 

w Puszczy Wkrzańskiej - 19,6 par/100 km2  (P. Zyska w Sosnowski 1991), 

w Puszczy Niepołomickiej - 40,2 par/100 km2  (Czuchnowski 1993), 

w Magurskim Parku Narodowym - 5,6 par/10 km2 (Pikunas 2001), a w La-

sach Strzeleckich aż  18 par/10 km2  powierzchni leśnej (Matusiak i in. 
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2002). Na Mazowszu i Podlasiu liczebność  wzrosła 7-krotnie w porówna-

niu do lat 1970. z 3,8 do 25,4 par/100 km2  (Chmielewski i in. 1996; 

Dombrowski i in. 2000), Niższe zagęszczenie myszołowa niż  w okolicach 

Jastrzębia Zdroju stwierdzono w latach 1960. w Karkonoszach - 5,2 par/ 

100 km2  (Dyrcz 1973). Być  może na niskie zagęszczenie myszołowa na 

terenie badań  miała obecność  ponad 100 tys. miasta, które zajmowało 

znaczny obszar oraz wysoki stopień  rozproszenia zabudowy, co przy du-

żym udziale nieużytków i terenów przemysłowych, zmniejszało ilość  tere-

nów otwartych, na których ptaki mogłyby żerować. Po odjęciu obszarów 

zabudowanych i hałd zagęszczenie myszołowa w okolicach Jastrzębia Zdro-

ju wyniosłoby 9-10 par/100 krn', co jednak nadal jest wartością  niską. 

W przeliczeniu na powierzchnię  leśną  zagęszczenie wyniosło 6,9-7,7 par/ 

10 km2. 

Drugim najliczniejszym gatunkiem była pustułka, której zagęszczenie 

4,6-5,3 par/100 km' należy do wysokich w porównaniu z innymi rejonami 

kraju (Betleja 1992). Na wschodnich obszarach Polski i w Wielkopolsce 

zagęszczenie było przeważnie niższe i wahało się  między 0,4 a 4,5 par/100 

km2  (Pielowski 1991; Pugacewicz 1997; Dombrowski i in. 2000; Wylęgała 
2002). 

Zagęszczenie jastrzębia 2,3-2,7 par/100 km2  na badanej powierzchni 
było typowe dla tego gatunku w krajobrazie rolniczym o podobnej lesisto-

ści. W okolicach Czempinia zagęszczenie wynosiło - 2 pary/100 km2  (Pie-

lowski 1991), na Pojezierzu Iławskim - 2,8 par/100 km2  (Król 1985), 
w okolicach Wrześni - 2,1 par/100 km2  (Z. Lewartowski w Sosnowski 1991), 
na Równinie Bielskiej zagęszczenie wahało się  między 1,2 a 2,0 par/100 
km2  (Pugacewicz 1997), na Mazowszu i Podlasiu podobnie jak w przypad-
ku myszołowa wzrosło pod koniec lat 90. do 5,4 par/100 km2  (Chmielew-
ski i in. 1996; Dombrowski i in. 2000). Zagęszczenie jastrzębia jest wprost 
proporcjonalne do lesistości powierzchni, np. w Puszczy Pilickiej wynosiło 
7,6 par/100 km2  (Sosnowski 1991), w Wigierskim PN - 6,7 par/100 km2  
(Zawadzki i Zawadzka 1998), w Wielkopolskim PN - 8,3 par/100 km2  (Bed-
norz i Kosiński 1997), w Puszczy Białowieskiej - 10,8 par/100 km2  (Puga-
cewicz 1996), w Puszczy Kampinoskiej - 12,8 par/100 km2  (B. Olech 
w Sosnowski 1991), chociaż  w Puszczy Wkrzańskiej o lesistości 78% stwier-
dzono tylko 1,3 par/100 km2. Najwyższe zagęszczenie jastrzębia stwier-

dzono w Puszczy Niepołomickiej, średnio 15,3 par/100 km2  (Czuchnow-
ski 1992, 1993), w okolicach Rogowa ok. 17 par/100 km2  (Goszczyński 
1997) i Lasach Strzeleckich 2,2-3,0 pary/10 km2  powierzchnileśnej (Ma-
tusiak i in. 2002). W okolicach Jastrzębia Zdroju zagęszczenie jastrzębia 

w przeliczeniu na powierzchnię  leśną  wyniosło 2,3-2,7 pary /10 km2. 
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Zagęszczenie trzmielojada w okolicach Jastrzębia Zdroju wahało się  od 

0,4 do 1,1 par/100 km2 i jest typowe dla większości obszarów Polski np. 

w Puszczy Niepołomickiej - 0,2 par/100 km2  (Czuchnowski 1993), na Po-

jezierzu Iławskim - 1,6 par/100 km2  (Król 1985), na Równinie Bielskiej 

0,3 par/100 km2  (Pugacewicz 1997). Wyższe zagęszczenie stwierdzono 

w Puszczy Pilickiej - 2,7 par/100 km2  (Sosnowski 1991). Najwyższe za-

gęszczenie - 13,6 par/100 km2  osiągała populacja białowieska (Pugace-

wicz 1996). 
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STRESZCZENIE 

Badania prowadzono w latach 1988-98 na obszarze miasta Jastrzębia Zdroju 
i gmin: Godów, Mszana, Pawłowice 61. oraz fragmencie gminy Zebrzydowice, o łącz-
nej powierzchni 260 km2. Dla niektórych gatunków dodano dane z lat 1999-2003. 
Obszar badań  obejmował  duże miasto Jastrzębie Zdrój (ok. 100 tys. mieszkań-
ców, 84,5 km2) oraz krajobraz rolniczy z rozproszoną  zabudową  silnie przekształ-
cony przez przemysł  górniczy. Udział  pól i łąk wynosił  68%, tereny zabudowane -
11%, nieużytki i hałdy kopalniane - 11%, lasy - 10%. Lasy to 11 śródpolnych 
kompleksów wielkości od 30 do 200 ha. W drzewostanach przeważał  świerk Picea 
excelsa, olsza czarna Alnus glutinosa, sosna Pinus silvestris, w różnych klasach 
wieku. Ponadto występowały dęby Quercus sp., buk Fagus silvatica, brzoza Betula 
sp., topola Poputus sp., grab Carpinus betulus i modrzew Larix sp. 

Na badanym terenie stwierdzono gniazdowanie 5 gatunków ptaków szponia-
stych (tab.1). Najliczniejszymi gatunkami na badanym terenie były myszołów 
Buteo buteo i pustułka Falco tinnunculus. Maksymalne zagęszczenie par lęgowych 
myszołowa wynosiło 8,1 par/100 km2  powierzchni ogólnej i 7,7 par /10 km2  po-
wierzchni leśnej. Było to zagęszczenie niskie w porównaniu do większości rejonów 
kraju. Być  może na niskie zagęszczenie myszołowa na terenie badań  miała wpływ 
obecność  ponad 100 tys. miasta, które zajmuje znaczny obszar oraz wysoki sto-
pień  rozproszenia zabudowy, co przy dużym udziale nieużytków i terenów prze-
mysłowych, zmniejszało ilość  terenów otwartych na których ptaki mogłyby żero-
wać. Większość  gniazd myszołowa zalozona była na drzewach iglastych (tab. 2), 
a średnia wysokość  gniazda nad ziemią  wynosiła 12,7 m (N = 53, SD = 2,8). Na 
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drzewach liściastych gniazda umieszczane były najczęściej w rozwidleniu pnia, 

a na iglastych przy pniu. 

Drugim najliczniejszym gatunkiem była pustułka (12-14 par), której zagęsz-

czenie 4,6 -5,3 par/100 km2, należało do wysokich w porównaniu z innymi rejona-

mi kraju. Większość  znalezionych gniazd pustułki umieszczona była na szybach 

5 kopalń  węgla kamiennego. Zajmowała też  stare gniazda wron Corvus cornix na 

drzewach. 

Jastrząb Accipiter gentilis  gnieździł  się  w liczbie 6-7 par. Zagęszczenie wyniosło 

2,3-2,7 par/100 km2  powierzchni ogólnej oraz 2,3-2,7 pary/10 km2  powierzchni 

leśnej i było typowe dla tego gatunku w krajobrazie rolniczym dla powierzchni 

o podobnej lesistości w Polsce. Jako drzewo gniazdowe wybierał  głównie świerk 

i sosnę  (tab. 2) 

Błotniak stawowy Circus  aeruginosus  gniazdował  w roślinności szuwarowej sta-

wów rybnych, jaki osadników kopalnianych. 

Możliwe było też  gniazdowanie w niektórych latach błotniaka łąkowego  Circus 

pygargus, krogulca Accipiter nisus  i kobuza  Falco subbuteo. 

SUMMARY 

The survey, conducted in 1988-98, covered the town of Jastrzębie Zdrój and 

the communes of Godów, Mszana, Pawlowice 61. as well as a fragment of the Ze-

brzydowice commune, jointly an area of 260 km2. Jastrzebie Zdrój is a town inha-

bited by ca 100 thousand people, which occupies 84.5 km2. Outside the town, the 

predominating environment in the study period was agricultural landscape, strongly 

transformed by mining industry. with isolated buildings. Fields and meadows con-

stituted 68%, built-up areas - 11%, wasteland and mine-tips - 11%, forests -

10%. The forests comprised 11 mid-field complexes ranging from 30 to 200 ha. 

The tree stands were dominated by the Norway Spruce Picea exceisa, Black Alder 

Alnus giutinosa and Scotch Pine  Pinus siWestris in different age categories, other 

species including oaks Quercus  sp. the European Beech Fagus silvatica. birches 

Betula sp., poplars Populus sp., the European Hornbeam  Carpinus betuius and 

larches Laiix sp. 
Within the study area five raptor species were found breeding. These were the 

Honey Buzzard Pernis apivorus, Marsh Harrier  Circus  aeruginosus, Goshawk Ac-

cipiter gentilis, Common Buzzard Buteo  buteo and Kestrel Falco tinnunculus. 

Further three, i.e. the Montagu 's Harrier  Circus  pygargus. Sparrow Hawk  Accipi-

ter nisus and Northern Hobby Falco subbuteo,  probably bred in some years. 

The most abundant species was the Common Buzzard - 18-21 pairs (table 1). 

Its maximum density amounted to 8.1 pairs/100 km2  of total area and 7.7 pairs/ 

10 km2  of forest area, figures low in comparison with those obtained for most 

regions of Poland, which probably resulted from a high percentage of urban areas 

as well as of barren and industrial land here. The majority of the Common Buz-

zard nests had been constructed in coniferous trees (table 2), the average height 

above the ground equalling 12.7 m (N = 53, SD = 2.8). The nests built in deciduous 
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trees were most commonly situated in the bifurcation, whereas those in conifers 
at the trunk. 

The Kestrel abundance was assessed at 12-14 pairs and the species density of 
4.6-5.3 pairs/100 km2  was high in comparison with values for other regions of 
the country. Most of the nests discovered were situated on hard coal mine shafts, 
but some birds occupied old nests of Hooded Crows Corvus cornbc. 

The Goshawk had 6-7 breeding pairs. Its density - 2.3-2.7 pairs/100 km2  of 
total arca and 2.3-2.7 pairs/10 km2  of forest area - was typical of the species 
breeding in agricultural landscape of similar forestage in Poland. As the nest tree, 
this species chose mainly spruces and pines (table 2). 
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