LICZEBNOŚĆ DZIĘCIOŁÓW PICIDAE GNIAZDUJĄCYCH
W GRADACH NADODRZAŃSKICH WE WROCŁAWIU
Dzięcioły Picidae to grupa ptaków, która dotychczas w małym tylko stopniu ulegała urbanizacji. We Wrocławiu brak ich zupełnie w najstarszej
i najgęściej zabudowanej dzielnicy - Stare Miasto i w zachodniej części
Śródmieścia (Milewski 1998; Kopij 2005), ale już we wschodniej części
Śródmieścia. gdzie przeważa zabudowa willowa i znajdują się duże powierzchnie parkowe. stwierdzono gniazdowanie sześciu gatunków, aczkol-
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Table 1. Number of breeding pairs of woodpeckers in (oak-)hornbeam forests on the Oder River in Wrocław in
2005.
LP - number of pairs, Z - density (pairs/100 ha).

Tabela 1. Liczebność dzięciołów lęgowych w grądach nadodrzańskich we Wrocławiu w roku 2005
LP - liczba par, Z - zagęszczenie (pary/100 ha).
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wiek w stosunkowo niskich zagęszczeniach (Kopij 2004). Jednak w przeszłości niektóre z tych gatunków w ogóle tam nie gniazdowały (Szarski
1955; Kopij 2004). Przypuszcza się, że ptaki te zaczynają stopniowo wnikać do miast, przede wszystkim wzdłuż tzw. korytarzy ekologicznych. We
Wrocławiu funkcje takiego korytarza pełni Odra oraz jej dopływy: Oława,
Ślęża, Bystrzyca i Widawa. Celem tej pracy było zbadanie zagęszczeń dzięciołów gniazdujących w lasach leżących w tych korytarzach, w odległości
kilku zaledwie kilometrów od centrum tej aglomeracji.
Do badań wytypowano cztery kompleksy leśne położone w Dolinie Odry
w obrębie granic administracyjnych Wrocławia, w miejscu, gdzie do rzeki
tej uchodzi Ślęża i Widawa.
Las Lesicki i Las Rędziński tworzą jeden kompleks leśny o powierzchni
408 ha, z czego na Las Rędziński przypada około 150 ha. Kompleks ten
rozciąga się wzdłuż Odry i Widawy, toteż liczne są tam starorzecza, kanały
i drobne cieki wodne. Drzewostan tworzą w głównej mierze łęgi wierzbowetopolowo Salteetea purpureae i grądy Tilto-Carpinetum. Gatunkiem dominującym jest dąb szypułkowy Quercus robur, a domieszkę stanowi sosna
zwyczajna Pinus sytuestris, grab Capi-Mus betulus, jesion wyniosły Fraxinus excelsior i lipa drobnolistna Tilla cordata. Wiek drzewostanu waha się
w granicach 60-140 lat. Najlepiej zachowane fragmenty lasu znajdują się
w ujściu Widawy.
Las Osobowicki o powierzchni 138 ha, tworzy w głównej mierze grąd
wysoki. Położony w odległości 300-500 m od brzegów Odry i ok. 1 km na
wschód od Lasu Rędzińskiego. Gatunkiem panującym w drzewostanie jest
dąb. Grabi lipa drobnolistna stanowią domieszkę. Wiek drzewostanu waha
się od 55 do 150 lat. Drzewa o obwodzie ponad 120 cm na wysokości pierśnicy stanowią tam 24% (w tym dęby - 67%). W sąsiedztwie znajduje się
duży Cmentarz Osobowicki oraz ogródki działkowe.
Las Pilczycki o powierzchni ok. 100 ha leży w widiach Odry i Ślęży. Był
tu grąd w wieku ok. 150 lat, ale w roku 1987 wycięto większość starych
dębów, a w roku 1984 - również większość starych jesionów. W sąsiedztwie znajdują się ogrody działkowe i łąki.
Badania nad liczebnością dzięciołów przeprowadzano wiosną 2005 roku.
W badaniach zastosowano metodę mapowania zajętych terytoriów, tzw.
metodę kartograficzną (Bibby i in. 1992). Wykonano serię 4 liczeń: pierwsze - w pierwszej poł owie marca, drugie - w drugiej połowie marca, trzecie
w pierwszej poł owie kwietnia i czwarte - w drugiej połowie kwietnia.
W każdym z tych okresów liczenia przeprowadzano każdego dnia w innym
lesie, tak że wszystkie lasy zostały spenetrowane w ciągu jednego tygodnia.
W sumie wykazano gniazdowanie sześciu gatunków dzięciołów (tab. 1).
We wszystkich lasach dzięcioł duży Dendrocopos major był wyrażnie licz-
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niejszy od pozostałych gatunków; wszędzie stanowił ponad połowę wszystkich lęgowych dzięciołów, a łącznie 61,2% (tab. 1). Dość licznie gniazdowały także dzięcioły średnie (19,4%) oraz dzięcioły male (8,7%). Pozostałe
trzy gatunki gniazdowały w liczbie 3-5 par każdy na całym obszarze badań. Zagęszczenie wszystkich gniazdujących dzięciołów wahało się w poszczególnych lasach od 15 do 25 par/100 ha; średnio wynosiło ono 16
par/100 ha. W najwyższym zagęszczeniu gniazdowały one w Lesie Pilczyckim.
Dzięcioł duży na przestrzeni ostatnich 200 lat był stale najliczniejszym gatunkiem dzięciołów lęgowych w grądach nadodrzańskich znajdujących się w obecnych granicach administracyjnych Wrocławia. Stosunkowo wysokie zagęszczenie dzięcioła średniego, jakie w grądach odrzańskich utrzymuje się od dłuższego czasu, na Śląsku wydają się być charakterystyczne tylko dla tych terenów leśnych (Tomialojć i Stawarczyk 2003).
Dzięciołek na początku XIX wieku określany był na Śląsku jako „dość
rzadki" (Kaluza 1810). Dzisiaj w lasach Doliny Odry jest to gatunek dość
liczny (Tomialojć i Stawarczyk 2003). Jednakże Lontkowski i in. (1988)
zwrócili uwagę na duże wahania jego liczebności w tych lasach. Trudno
więc jednoznacznie określić trendy liczebności tego gatunku na przestrzeni ostatnich stuleci.
W latach 1946-52 dzięcioł zielony był określany jako „chyba najpospolitszy dzięcioł we Wrocławiu", natomiast dzięcioł zielonosiwy był tu z kolei
w tych latach „wielką rzadkością" (Szarski 1955). Obecnie w grądach nadodrzańskich we Wrocławiu liczebność obu tych gatunków jest podobna.
W połowie XX wieku dzięcioł czarny musiał być bardzo rzadki skoro nie
wykazano go w całym Wrocławiu (Szarski 1955). W grądach nadodrzańskich położonych w granicach tego miasta zaczął gniazdować dopiero
w latach 1980. (Lontkowski i in. 1988).
Podsumowując stwierdzić należy, że w grądach nadodrzańskich we
Wrocławiu stan dzięcioła dużego i średniego przez ostatnie dwa wieki nie
ulegał większym zmianom i stale utrzymuje się na dość wysokim poziomie. Prawdopodobnie nie zmienił swej liczebności także dzięcioł mały. Dzięcioł czarny po wyraźnym spadku liczebności w końcu XIX i w pierwszej
połowie XX wieku, zaczął wzrastać liczebnie począwszy od lat 1980. Dzięcioł zielony zmniejsza swoją liczebność z roku na rok, podczas gdy dzięcioł
zielonosiwy - zwiększa ją.
Chociaż na przestrzeni ostatnich 2 wieków zabudowa miasta Wrocławia wyraźnie „przybliżyła się" do ostoi dzięciołów w grądach położonych
w widiach Odry, Widawy i Ślęzy, to większość gatunków nie tylko nie zmniejszyła tam swej liczebności, ale niektóre z nich wykazują nawet jej wzrost.
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Abundance of woodpeckers Picidae breeding in hornbeam forests
by the Odra River in Wrocław
In the spring 2005 censuses on woodpeckers were conducted in four
hornbeam forests (total surface - 645 ha) along the Odra River in Wrocław. In all
forests the Dreat Spotted Woodpecker Dendrocopos major comprised more than
half of all breeding woodpeckers (in total - 61.2%). Relatively common were also
the Middle Spotted Woodpecker D. medius (19.4%) and Lesser Woodpecker D. minor
(8.7%). Each of the other three species, namely the Black Woodpecker Dryocopus
martius, Grey-headed Woodpecker Melis canus and Green Woodpecker P. uiridis
nested at a density of 3-5 pairs per 645 ha. The urbanization of Wrocław has
increased in the last two centuries, which results in the old hornbeam forests
being now located closer to the urban settlements. However, most woodpecker
species have not declined over that period, and some of them have even increased
in number.
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