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Abstrakt

Abstract

Badania ptaków Lasu Miechowickiego prowadzono w latach 1993–2015. Wykazano tam występowanie 147 gatunków ptaków, z czego 79
lęgowych bądź prawdopodobnie lęgowych. Metodyczne badania kartograficzne prowadzono na
dwóch powierzchniach próbnych (280 ha i 110
ha) od roku 2006. Najciekawsze gatunki ptaków
lęgowych Lasu Miechowickiego to: bączek Ixobrychus minutus (1 para), dzięcioł zielonosiwy
Picus canus (10–12 par), dzięcioł średni Dendrocopos medius (35–45 par), muchołówka mała Ficedula parva (0–3 pary), muchołówka białoszyja
F. albicollis (120–140 par). Na uwagę zasługuje
duża liczebność jastrzębia Accipiter gentilis (5–
10 par), wynikająca najprawdopodobniej z dużej
liczby gołębi domowych, hodowanych licznie
w ogródkach działkowych wokół terenu badań.
Interesująca jest również obserwacja dzięcioła
białogrzbietego Dendrocopos leucotos, będąca
jednym z ostatnich stwierdzeń tego gatunku na
Śląsku. W pracy podano charakterystykę występowania 69 gatunków ptaków, a także zamieszczono tabelę ze współczynnikiem dominacji dla
30 najliczniejszych gatunków ptaków.

Counts of bird in the Miechowicki Forest were
carried out between 1993 and 2015. A total of 147
bird species were recorded, including 79 breeding or probably breeding ones. The censuses using the mapping method have been conducted
on two study plots (280 ha and 110 ha) since
2006. The most interesting breeding species of
the Miechowicki Forest were the Little Bittern
Ixobrychus minutus (1 pair), Grey-headed Woodpecker Picus canus (10–12 pairs), Middle Spotted
Woodpecker Dendrocopos medius (35–45 pairs),
Red-breasted Flycatcher Ficedula parva (0–3
pairs), and Collared Flycatcher F. albicollis (120 –
140 pairs). Relatively high numbers of the Northern Goshawk Accipiter gentilis (5–10 pairs) were
probably associated with pigeon keeping, whose
numerous lofts were located in gardens around
the study area. The record of the White-backed
Woodpecker Dendrocopos leucotos was one of the
last observations of the species in Silesia. In this
paper I describe the distribution of 69 species,
and present the table showing dominance index
of the most abundant 30 species.
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Wstęp
Środowiska leśne, w porównaniu do
stawów czy zbiorników zaporowych, są
raczej rzadko odwiedzanymi przez ornitologów siedliskami na Śląsku. Badania ilościowe ptaków leśnych w regionie
prowadzono częściej w drugiej połowie
XX w. (np. Ranoszek 1969, Mrugasiewicz
1974, Tomiałojć 1974, Borowiec i Grabiński 1982). Najnowsze pozycje przeglądowe, opisujące ptaki tego typu siedlisk,
dotyczą raczej lasów górskich (Mikusek 1996, Hebda 2001, Mikusek i Dyrcz
2003) i parków miejskich (Grochowski i
Szlama 2010, Tomiałojć 2011). Częściej
ukazują się badania nad liczebnością pojedynczych gatunków leśnych lub całych
rodzin (np. Kruszyk 2003, Jerzak i in.
2011, Hebda 2015). Bardzo mało badań
ilościowych awifauny prowadzono w lasach Górnego Śląska. Intensywne badania
ptaków tego typu siedlisk, które zostały
opublikowane w dostępnych źródłach,
prowadzono w zasadzie tylko w Lasach
Lublinieckich (Kościelny i Belik 2006), a
także w lasach nadleśnictwa Rudy Raciborskie (np. Henel i Kruszyk 2006) oraz
w rezerwacie przyrody „Łężczok” (Krotoski 1987, Szlama i Majewski 1998), choć
skupiono się tam głównie na gatunkach
wodno -błotnych.
Niniejsza praca opisuje wyniki kilkunastu lat badań ptaków, prowadzonych w
Lesie Miechowickim w Bytomiu. Jest to
jednocześnie pierwsze współczesne podsumowanie wiedzy o ptakach leśnych zasiedlających kompleks leśny na terenie
konurbacji górnośląskiej.

40

Ptaki Śląska 22 | S. Beuch

Teren badań
Przyjęty w niniejszej pracy teren Lasu
Miechowickiego to obszar leśny o powierzchni ok. 860 ha, będący południowym fragmentem większego kompleksu
– Lasu Bytomskiego (łącznie ponad 2300
ha). Las Miechowicki zlokalizowany jest
w większości na terenie miasta Bytomia,
a w mniejszej części (ok. 90 ha) po stronie Zabrza, w województwie śląskim.
Od południa las przylega do dużej dzielnicy Bytomia – Miechowic, od wschodu
do dzielnicy Dąbrowa Miejska, od zachodu do dzielnic Zabrza – Rokitnicy
i Helenki. Granicę północną wyznacza
pas autostrady A1, wybudowanej w latach 2010–2011, który oddzielił Las Miechowicki od reszty Lasu Bytomskiego,
ciągnącego się jeszcze po granicę Tarnowskich Gór. Bliskość dużych osiedli
ludzkich powoduje, że wiele fragmentów tego lasu jest dość intensywnie penetrowanych przez mieszkańców.
Teren badań znajduje się w całości na
Wyżynie Katowickiej, będącej częścią
Wyżyny Śląskiej (Kondracki 2002). Według podziału leśnego obszar ten leży w
Nadleśnictwie Brynek, w obrębie Brynek, w leśnictwach Górniki i Stolarzowice.
Dominującymi typami siedliskowymi w całym Lesie Miechowickim są
las wyżynny świeży i las wyżynny wilgotny (PUL 2012). Las Miechowicki jest
w dużym stopniu przekształcony przez
gospodarkę leśną i tylko miejscami ma
on charakter naturalny. W latach 90. gospodarka leśna odbywała się w ograniczonym zakresie. Las ten pełnił funkcję ochronną jako drzewostan znacząco

Rycina 1. Mapa Lasu Miechowickiego (zielony obszar na południe od autostrady A1) z zaznaczonymi powierzchniami próbnymi
Figure 1. The map of Miechowicki Forest (green field south of A1 highway) with a sample plots

Fot. 1. Fragment starodrzewu bukowego w oddziale 647 w kwietniu 2007 (fot. S. Beuch)
Photo 1. Old-growth European Beech forest in Miechowicki Forest (April 2007)
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zdegradowany przez przemysł. Dopiero
od ok. roku 2000 prowadzi się tu bardziej regularny wyrąb (rębnia gniazdowa) i uprawę lasu. Obecnie na terenie Lasu istnieje łącznie ok. 12 ha upraw
leśnych, najczęściej na etapie świeżych
nasadzeń lub młodników.
Badania ptaków prowadzone były
głównie na dwóch powierzchniach
próbnych – „Zachód” (280 ha) i „Północ” (110 ha) (ryc. 1). W strukturze
dojrzałego lasu na obu powierzchniach
gatunkami dominującymi są dąb szypułkowy Quercus robur i buk Fagus sylvatica. Drzewa te występują często z
domieszką lip Tilia sp. i brzóz Betula
sp., a mniej licznie występują również:
olsza Alnus sp., klon Acer sp., jawor Acer
pseudoplatanus, wiąz Ulmus sp., jesion
Fraxinus sp., osika Populus tremula
i modrzew Larix sp. Na powierzchni
„Północ” w siedliskach grądowych wykazano duży udział sosny Pinus sp. jako
drzewa domieszkowego. Miejscami tworzy ona duże, kilkuarowe kępy, których
na powierzchni „Zachód” jest stosunkowo niewiele. Wyróżniono cztery podstawowe zbiorowiska leśne: dominujący
na obu powierzchniach grąd subkontynentalny, formę wyżynną Tilio-Carpinetum, niżową dąbrowę acydofilną
typu środkowoeuropejskiego Calamagrostio-Quercetum petraeae oraz żyzną
buczynę sudecką Dentario enneaphyllidis-Fagetum w formie podgórskiej. Poza
tym na powierzchni „Zachód” przy potokach leśnych stwierdzono obecność
niżowych łęgów olszowych i jesionowo-olszowych Fraxino-Alnetum (Derma
i in. 2007). Udział zbiorowisk na obu
powierzchniach jest podobny, choć zo-
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stały one w dużym stopniu przekształcone przez gospodarkę leśną. Na uwagę
zasługuje duży (ok. 20 ha) płat starodrzewu bukowego w oddziale 647 na
powierzchni „Północ”, z dużym udziałem martwego drewna. Podobne płaty
na powierzchni „Zachód” są w znacznym stopniu „uporządkowane” przez
służby leśne.
Większość terenu badań to powierzchnie zalesione. Wyjątek stanowią pola uprawne i łąki przy leśniczówce
Miechowice na powierzchni „Zachód”
(ok. 6 ha), służące kiedyś (do końca lat
90.) do wypasu krów, kóz i owiec. Wypas był również prowadzony na terenach
zalesionych, np. w oddziale 673, który
miał wówczas charakter dąbrowy świetlistej.
Największy obszar wodny stanowią
stawy „Górnik” (8 ha), dzierżawione
od Lasów Państwowych przez kopalnianą sekcję wędkarską „Górnik”. Są
one w rzeczywistości zalanymi zapadliskami kopalnianymi, przekształconymi wtórnie na stawy, obecnie użytkowanymi przez wędkarzy. Groble stawów
intensywnie penetrują spacerowicze i
rowerzyści. Drzewa, krzewy, a nawet
całe płaty trzcinowisk są co roku przycinane i dostosowywane do potrzeb
wędkarzy. Gospodarze wsiedlają do
stawów z powodzeniem rośliny wodne
(przywiezione między innymi z doliny
Noteci), np. pałkę wąskolistną Typha
angustifolia, grążel żółty Nuphar lutea
czy grzybienia białego Nymphaea alba.
W samym Lesie Miechowickim istnieją
trzy stawy – „Ropuszy”, „Traszkowy” i
„Żabi”, będące prawdopodobnie pozostałością po gospodarce rybackiej pro-

wadzonej tu w średniowieczu (Dybeł i
Hebliński 1988). Zbiorniki te są płytkie, silnie zamulone, o raczej skąpo porośniętych brzegach. Wyjątek stanowi
silnie zanieczyszczony staw „Ropuszy”
(zrzut ścieków z przepompowni), którego taflę obficie porasta rzęsa Lemna
sp., a wschodni brzeg pałka szerokolistna T. latifolia.
Nazwa Las Miechowicki (niem. Miechowitzer Forst) stosowana była już w
końcu XVIII w., kiedy teren stanowił
własność rodziny von Tiele-Wincklerów.
Las miał wówczas charakter puszczański (z lat 1743 i 1810 pochodzą informacje o nierzadkim występowaniu w nim
wilka Canis lupus). W drugiej połowie
XIX w. utworzono tam prywatny park
leśny – nasadzono liczne egzotyczne gatunki drzew (np. tulipanowiec Liriodendron sp., świerk serbski Picea omorika,
korkowiec amurski Phellodendron amurense), zaprojektowano ścieżki, a także
ocembrowano źródliska. W latach 20.
park został przekazany powiatowi bytomskiemu, który utworzył w 1927 publiczny Miechowicko-Rokitnicki Park
Leśny (niem. Miechowitz-Rokittnitzer
Waldpark). W Parku działali liczni botanicy i zoologowie (m.in. ornitolog Matthias Brinkmann), którzy ok. roku 1928
doprowadzili do objęcia tego obszaru
ochroną w formie częściowego rezerwatu leśno-ornitologicznego (Cempulik i in. 2004). Rezerwat miał obejmować 3 morgi naturalnego lasu (ok. 1,5
ha) i został stworzony głównie w celu
ochrony żyjących tam ptaków. Jednocześnie miejsce to miało służyć celom
edukacyjnym dla miejscowych uczniów
i studentów (Rauer 1928). Niestety nie

zachowały się żadne wzmianki o ptakach występujących na terenie rezerwatu ani całego Lasu Miechowickiego
z tego okresu.
W roku 2004 w zachodniej części
lasu, na pograniczu Zabrza i Bytomia,
utworzono przyrodniczą ścieżkę edukacyjno-rekreacyjną „Gajdzikowe Górki”
(Cempulik i in. 2004). W roku 2012 na
powierzchni ok. 305 ha powołano zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Miechowicka Ostoja Leśna”, będący obecnie
jedyną formą ochrony przyrody na terenie Lasu Miechowickiego. Chroniony
obszar prócz względów przyrodniczych
ma również na celu zachowanie unikatowych formacji geologicznych (np. stromych jarów wzdłuż potoków) oraz walorów kulturowych (np. pozostałości
po starym parku Tiele-Wincklerów czy
odkrywkowym wydobyciu rud metali –
warpie i niewielkie hałdy).

Metodyka
Zestawione w niniejszej pracy dane
były gromadzone od początku lat 90.
W latach 2006–2015 na wyznaczonych
powierzchniach próbnych prowadzono
dokładne liczenia szponiastych Accipitriformes, puszczyka Strix aluco, dzięciołów Picidae, muchołówek Ficedula spp.
oraz pleszki Phoenicurus phoenicurus, a
w latach 2012–2015 mapowano również
sikory z rodzaju Poecile, sosnówkę Periparus ater oraz obydwa pełzacze Certhia spp. W latach 2005–2015 wykonano
łącznie co najmniej 304 kontrole, z czego
na sezon lęgowy przypadło 71 kontroli
w marcu, 56 w kwietniu, 53 w maju i 26
w czerwcu. Średnio w roku przeprowadzono ok. 30 kontroli. Najwięcej w roku
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2007 – 51 wizyt w terenie. Pojedyncza
kontrola trwała od 1 do 6 godzin. Ptaki
liczono metodą kartograficzną. Jednorazowa kontrola odbywała się w godzinach porannych (zwykle od godz. 6:00 do
9:00, maksymalnie do 12:00). Wykonano
też łącznie pięć kontroli wieczorno-nocnych. Pojedyncza kontrola polegała na
jednorazowym przejściu możliwie całej powierzchni próbnej. Trasy przejść
na poszczególnych kontrolach rozpoczynały się za każdym razem w innych
punktach i prowadziły innymi szlakami.
Penetrowano także fragmenty zalesione
poza drogami i ścieżkami. Na mapach
w skali 1:10000 notowano stwierdzenia
badanych gatunków wraz z informacją
o zachowaniu, sugerującym możliwość
lęgów (śpiew, toki, bębnienie, zaniepokojenie, karmienie, odwodzenie itp.).
Poszukiwanie gniazd dotyczyło tylko
ptaków szponiastych. W przypadku
dzięciołów i wróblowych nie szukano
gniazd, choć jeśli je znaleziono, notowano ich lokalizację. U tych grup ptaków skupiano się na ptakach terytorialnych, szczególną uwagę zwracając
na samce/pary stwierdzane jednocześnie. Pod koniec sezonu lęgowego uzyskiwano liczbę stanowisk na podstawie
analizy sporządzonych map. Za stanowisko lęgowe uznawano takie, w którym
ptaki wykazywały zachowania świadczące o pewnych lęgach lub gdzie wykazano terytorialne zachowania ptaka/
pary na terytorium w co najmniej trzech
kontrolach w danym roku.
Uzyskano w ten sposób szacunkową
liczebność i zagęszczenie populacji lęgowej dla kilkunastu nielicznych lub
średnio licznych gatunków ptaków na
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terenie Lasu Miechowickiego. W celu
wykrycia stanowisk dzięcioła średniego
Dendrocopos medius, białogrzbietego D.
leucotos i zielonosiwego Picus canus stosowano corocznie metodę stymulacji
głosowej. Wszystkie śpiewające samce
muchołówki białoszyjej Ficedula albicollis były, w miarę możliwości, namierzane wzrokowo tak, ażeby wykluczyć
imitujące ich śpiew muchołówki żałobne F. hypoleuca lub mieszańce między tymi gatunkami (Walankiewicz i
Czeszczewik 2004). Ogólną liczebność
w Lesie Miechowickim szacowano na
podstawie liczebności uzyskanych na
powierzchniach próbnych. Zagęszczenia populacji poszczególnych gatunków
przeliczano na całkowite powierzchnie
badanych fragmentów lasu.
Stawy „Górnik,” leżące poza granicami powierzchni próbnych, kontrolowano średnio 10 razy do roku, szczególnie w miesiącach wiosennych i letnich.
Jednorazowa kontrola stawów trwała
ok. 1 godz.
W celu określenia współczynnika dominacji dla gatunków pospolitych wyznaczono w latach 2009–2010 dwa transekty dwukilometrowe na powierzchni
„Północ”. Prowadzono na nich badania ilościowe poprzez liczenie wszystkich gatunków ptaków stwierdzonych
podczas kontroli. Kontrole przeprowadzono w godzinach wczesnorannych, w dni słoneczne i bezwietrzne w
dniach 26.04.2009, 6.06.2009, 2.05.2010
i 6.06.2010. Ptaki liczono według metody stosowanej w Monitoringu Pospolitych Ptaków Lęgowych (OTOP 2015).
Następnie, na podstawie uzyskanych danych, określano przybliżone liczebności

ptaków stwierdzonych w promieniu ok.
200 m od transektów. Procentową dominację gatunku obliczano z maksymalnych liczebności uzyskanych w danym
roku. Uszeregowanie gatunków według
dominacji uzyskano poprzez uśrednienie wartości dominacji z obu lat (tab. 2).

Wyniki
W latach 1990–2015 na terenie Lasu
Miechowickiego stwierdzono występowanie 147 gatunków ptaków, z czego 79
to gatunki lęgowe lub prawdopodobnie
lęgowe. W przypadku pięciu gatunków
gniazdowanie na terenie badań uznano
za możliwe. Poniższa charakterystyka dotyczy 69 gatunków, dla których uzyskane

dane o występowaniu w Lesie Miechowickim umożliwiają określenie w przybliżeniu ich liczebności. Wymieniono
także regularniej notowane gatunki nielęgowe, których obserwacje uznano za
ciekawe. Liczebności wybranych gatunków nielicznych lub średnio licznych na
terenie badań, uzyskane na podstawie
badań metodą kartograficzną w latach
2006–2015 na dwóch powierzchniach
badawczych, przedstawia tab. 1. Badania transektowe prowadzone w latach
2009–2010 wykazały występowanie 47
gatunków ptaków. Spośród nich uzyskano przybliżone liczebności i współczynniki dominacji dla 30 najpospolitszych gatunków (tab. 2).

Przegląd gatunków

Łabędź niemy Cygnus olor. Lęgowy. Na stawach „Górnik” notowano lęgi 1 pary w latach 2005–
2014. Liczba piskląt w lęgu w tym okresie wynosiła kolejno: 5, 6, 7, 8, 9, 4, 6, 7, 8, 8. W roku
2015 samica złożyła co najmniej 6 jaj, ale lęg został prawdopodobnie zniszczony przez drapieżnika. W roku 2008 para ta została zaobrączkowana, przez co wiadomo, że w kolejnych
latach gnieździły się tu zawsze te same osobniki. W niemal każdym lęgu jedno pisklę było
odmiany polskiej. Jedynie w latach 2009–2012 nie wykazano żadnego pisklęcia tej odmiany.
Krzyżówka Anas platyrhynchos. Lęgowa. Gniazdowanie do 10 par wykazano na stawach „Górnik” oraz 2–5 par na stawie „Ropuszym”. Poza sezonem lęgowym na stawach „Górnik” pierzyło się maksymalnie do 100 ptaków. W cieplejsze zimy przebywała w liczbie kilkudziesięciu
osobników na wszystkich niezamarzających stawach w kompleksie leśnym.
Mandarynka Aix galericulata. Stwierdzona kilkakrotnie na stawach „Górnik”. W okresie 12.09–
17.11.2005 przebywał tu jeden samiec aż do zamarznięcia stawów. Kolejnych obserwacji dokonano w roku 2006, kiedy samiec pojawiał się na stawach w dniach: 12.04, 4 i 25.06, 22.09
oraz w okresie 5–20.10. Ostatnia obserwacja, prawdopodobnie tego samego samca, miała
miejsce 14.03.2008.
Bażant Phasianus colchicus. Lęgowy. Małe populacje (po kilka osobników) zasiedlały okolice
pastwisk przy leśniczówce Miechowice oraz łąki w dolinie Potoku Rokitnickiego przy miejscowości Helenka co najmniej do roku 2007. Pierwsze miejsce zostało zasiedlone przez osobniki, które opuściły wcześniej zasiedlane nieużytki, zagospodarowane na początku lat 2000.
Pojedyncze osobniki (głównie piejące samce wiosną) spotykano na terenie całego lasu.
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Perkozek Tachybaptus ruficollis. Lęgowy. Lęgi jednej pary notowano wyłącznie na stawie „Ropuszym” w latach 2005, 2007, 2012 i 2013. W dwóch ostatnich sezonach lęgi były potwierdzone
obserwacją piskląt. Brak stwierdzeń ze stawów „Górnik”.
Perkoz rdzawoszyi Podiceps grisegena. Nielęgowy. Stwierdzony raz. Dnia 16.04.2010 obserwowano
odzywającego się osobnika na stawach „Górnik”. W kolejnych dniach już nieobserwowany.
Perkoz dwuczuby Podiceps cristatus. Lęgowy. W latach 2005–2006 i 2010 stwierdzono udane
lęgi jednej pary na stawach „Górnik”. W okresie 2007–2015 obserwowano do 2 par, ale tylko
w roku 2011 udało się potwierdzić gniazdowanie obu par jednocześnie (znalezione gniazda).
Siniak Columba oenas. Lęgowy. W latach 2006–2015 w starej buczynie w oddziale 647 stwierdzano lęgi 1–3 par. Lęgów nie stwierdzono tu tylko w roku 2009, kiedy wczesną wiosną trwał
intensywny wyrąb lasu pod budowę autostrady A1. Po jej wybudowaniu ptaki gniazdowały nadal w tej samej liczbie. Dnia 2.04.2011 stwierdzono terytorialnego samca również we wschodniej części oddziału 663. Prawdopodobnie łączna liczebność dla całego Lasu Miechowickiego
nie przekracza 5 par lęgowych.
Jerzyk Apus apus. Możliwie lęgowy. W latach 2006–2007 obserwowano w starej buczynie w
oddziale 647 kilka ptaków regularnie wlatujących nisko pod korony drzew, ale nie udało się
jednoznacznie stwierdzić, czy korzystają z którejś z obecnych tam dziupli. W kolejnych latach
takiego zachowania nie obserwowano. Nad lasem obserwowano licznie żerujące osobniki, lęgowe w sąsiednich osiedlach lub ptaki przelotne. Najwcześniej 1 osobnik był obserwowany na
stawach „Górnik” dnia 18.04.2009, najpóźniej 4 ptaki widziane tamże 30.08.2006.
Zielonka Porzana parva. Nielęgowa. Stwierdzona raz. Dnia 1.05.2009 obserwowano samicę w
trzcinowisku na stawach „Górnik”.
Kokoszka Gallinula chloropus. Lęgowa. Na stawach „Górnik” notowano corocznie 4–5 terytoriów, a na stawie „Ropuszym” gniazdowały 1–2 pary.
Łyska Fulica atra. Lęgowa. W roku 2007 stwierdzono 6, a w 2014 do 4 par lęgowych na stawach
„Górnik”. W niektóre lata nieobserwowana na stawach w ogóle.
Żuraw Grus grus. Nielęgowy. Stwierdzony trzykrotnie. W dniach 28.03 i 4.04.2006 słyszano i widziano parę na śródleśnym bagienku w oddziale 660, ale w późniejszych dniach już ich tam nie
obserwowano. Dnia 16.05.2010 pojedynczy żuraw przysiadł na podmokłej łące w dolinie Potoku
Rokitnickiego nieopodal miejscowości Helenka, co może wskazywać na lęg poza terenem badań. Dnia 11.03.2012 obserwowano 2 osobniki migrujące na południe nad stawami „Górnik”.
Słonka Scolopax rusticola. Prawdopodobnie lęgowa. Pojedyncze ciągnące samce słyszano na
granicy lasu w dolinie Potoku Rokitnickiego w dniach 23.06.2006 i 16.03.2008 oraz w lesie
graniczącym ze stawami „Górnik” dnia 18.04.2009. Dnia 2.06.2009 spłoszono ptaka ze zrębu
pod budowę autostrady w oddziale 647, co też mogło dotyczyć ptaka lęgowego (T. Kosut, W.
Miłosz). Poza tym płoszona trzykrotnie w marcu i kwietniu w różnych miejscach lasu, co
prawdopodobnie dotyczyło osobników przelotnych.
Śmieszka Chroicocephalus ridibundus. Lęgowa. W roku 2006 na stawach „Górnik” do lęgów
przymierzało się 4–5 par, ale ostatecznie lęg wyprowadziła tylko 1 para. W roku kolejnym
gniazda założyło tam już ok. 5 par. W latach 2008–2013 nielęgowa, choć corocznie notowano
koczujące stada liczące do 220 osobników (26.03.2008). W roku 2014 zagnieździła się ponownie w liczbie 22–23 par lęgowych, a w roku 2015 w liczbie 30–50 par.
Bączek Ixobrychus minutus. Lęgowy. W latach 2011–2015 stwierdzono obecność jednej pary na
stawach „Górnik”. Lęgi w roku 2014 potwierdzone zostały obserwacją 4 piskląt w dniu 22.06
(P. Skałban). Z relacji tutejszych wędkarzy wynika, że pierwszy raz gniazdował już w 2007.
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Trzmielojad Pernis apivorus. Możliwie lęgowy. W sezonie lęgowym obserwowany czterokrotnie: 18.07.2003 – samiec odmiany jasnej, żerujący na pastwiskach przy leśniczówce Miechowice. Tamże również samiec widziany dnia 23.05.2005. W tym kierunku leciały też ptaki
obserwowane 17.06.2007 (samiec wlatujący do lasu od południowej części kompleksu) oraz
2.07.2008 (dorosły ptak przylatujący tam od strony osiedla Miechowice). Obserwacje te sugerują możliwość lęgu tego skrytego gatunku w latach 2003–2008 na terenie badań lub w jego
pobliżu. Po tym okresie obserwowano tylko najprawdopodobniej przelotne ptaki w sierpniu
(w latach 2010 i 2012).
Krogulec Accipiter nisus. Lęgowy. Jedna para gniazdowała w latach 2004–2006 w zarośniętym
modrzewiem parowie w dolinie Potoku Rokitnickiego. W latach 2004–2005 obserwowano
tam regularnie parę w sezonie lęgowym, a w roku 2006 widziano słabo lotnego podlota. W
roku następnym znaleziono w tym miejscu gniazdo na modrzewiu, ale nie stwierdzono już
obecności ptaków dorosłych. W latach 2007–2013 krogulce obserwowano wyłącznie poza sezonem lęgowym. Dopiero dnia 1.05.2014 widziano dorosłego ptaka ponownie w dolinie Potoku Rokitnickiego.
Jastrząb Accipiter gentilis. Lęgowy. Gniazduje co najmniej od roku 1993, kiedy znaleziono gniazdo
na sośnie przy stawie „Ropuszym”. Drzewo to zostało wycięte ok. roku 1995, prawdopodobnie celowo. W latach 2003–2015 wykazano obecność 5–6 par z gniazdami na obu powierzchniach próbnych. Szacunkowa liczebność w całym Lesie Miechowickim to 5–10 par lęgowych.
Myszołów Buteo buteo. Lęgowy. W latach 1998–2015 wykazano w całym Lesie Miechowickim
obecność 4–6 rewirów lęgowych. Znaleziono dwa czynne gniazda tego gatunku, a łączną liczbę
par lęgowych dla Lasu szacuje się na 5–10.
Puszczyk Strix aluco. Lęgowy. Notowany co najmniej od początku lat 90. W latach 1997–2014
wykazano 5–6 terytoriów na powierzchni „Zachód”, w tym w dwóch przypadkach udało się
znaleźć dziuple lęgowe. Na powierzchni „Północ” nie prowadzono inwentaryzacji sów, aczkolwiek znalezione pióra okrywowe w oddziałach 647 i 654 wskazują na występowanie tu
co najmniej jednej pary. Łączną liczebność puszczyka w Lesie Miechowickim szacuje się na
15–20 par lęgowych.
Dudek Upupa epops. Nielęgowy. Obserwowany dwukrotnie. Dnia 5.08.2005 dwa ptaki obserwowano na pastwiskach przy leśniczówce Miechowice w oddziale 677. Dnia 17.04.2007 widziano
odzywającego się samca w koronie wysokiego buka w samym środku lasu w oddziale 647.
Krętogłów Jynx torquilla. Lęgowy. W roku 2007 oraz w latach 2011 i 2012 jedna para gniazdowała na skraju lasu, graniczącym ze zwałowiskami kopalnianymi w oddziale 681. Wiosną
roku 2013 ta część lasu została wycięta i od tego czasu ptaków ponownie nie stwierdzono.
Dzięcioł zielonosiwy Picus canus. Lęgowy. Obserwowany co najmniej od roku 1997. Na powierzchni „Zachód” notowano 3–4 pary, a na powierzchni „Północ” 2–3 pary. Ponadto, co
najmniej 2 pary zlokalizowano poza powierzchniami próbnymi. Szacowana całkowita liczebność tego gatunku w Lesie Miechowickim to 10–12 par lęgowych, co daje zagęszczenie około
0,1 pary/10 ha.
Dzięcioł zielony Picus viridis. Lęgowy. Stwierdzono łącznie 1–3 par lęgowych. Najstarsze stanowisko zlokalizowane przy leśniczówce Miechowice znane jest od początku lat 90. Terytorialne
pary notowano tam prawie corocznie. W latach 2005–2012 istniało stanowisko przy stawach
„Górnik”. W sezonie 2009 obserwowano tam kilkakrotnie terytorialne samice dzięciołów zielonego i zielonosiwego zachowujące się jak para (żerujące przy sobie, wspólnie nawołujące).
W latach 2005–2009 istniało dodatkowo stanowisko na granicy lasu i starego cmentarza przy
ul. Samotnej (oddział 660).
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Birds of Miechowicki Forest

47

Dzięcioł czarny Dryocopus martius. Lęgowy. Na powierzchni „Północ” znajduje się najbardziej
stałe stanowisko lęgowe jednej pary w oddziale 647, gdzie ptaki notowane są corocznie od
roku 2007. Na całej powierzchni „Zachód” obserwowano terytorialne ptaki niemal corocznie w sezonach lęgowych od roku 2006, ale nie udało się potwierdzić pewnego stanowiska.
Liczebność w całym Lesie Miechowickim szacuje się na 2–3 pary lęgowe.
Dzięcioł duży Dendrocopos major. Lęgowy. Dokładne mapowanie w marcu i kwietniu w latach
2012–2013 wykazało 33–35 par na powierzchni „Zachód” i 16–20 par na powierzchni „Północ”. Łączną liczebność tego gatunku w Lesie Miechowickim szacuje się na 100–120 par, co
daje zagęszczenie – 1,0–1,3 pary/10 ha.
Dzięcioł średni Dendrocopos medius. Lęgowy. Notowany co najmniej od roku 2003. Dokładne
liczenia prowadzone corocznie w marcu i kwietniu w okresie 2012–2015 wykazały 12–15 par
lęgowych na powierzchni „Zachód”, 5–6 par lęgowych na powierzchni „Północ” oraz 2–3 pary
poza powierzchniami badawczymi. Szacunkowa liczebność w całym Lesie Miechowickim to
35–45 par lęgowych, co daje zagęszczenie rzędu 0,4–0,5 par/10 ha.
Dzięcioł białogrzbiety Dendrocopos leucotos. Nielęgowy. Jedno stwierdzenie. Na przełomie lutego i marca 2003 obserwowano pojedynczą samicę (fot. 2). Widziano ją w starej buczynie z
dużym udziałem martwego drzewa, w oddziale 647 (K. Belik). Jest to jedna z ostatnich znanych obserwacji tego gatunku na Śląsku. W latach 2004–2015 w miejscu obserwacji prowadzono poszukiwania tego gatunku, wspomagane stymulacją głosową i poszukiwaniem żerowisk, ale nie stwierdzono ponownie gatunku ani śladów jego bytowania.
Dzięciołek Dendrocopos minor. Lęgowy. Pierwszy lęg znaleziono w roku 1996 – para przy dziupli w wierzbie w dolinie Potoku Rokitnickiego. Mapowanie dzięciołów w latach 2012–2015
wykazało 9–10 par na powierzchni „Zachód” i 2 pary na powierzchni „Północ”. Całkowita
liczebność w Lesie Miechowickim szacowana jest na 20–30 par.
Zimorodek Alcedo atthis. Nielęgowy. W sezonie lęgowym obserwowano 1 osobnika w dniach 6
i 28.05.2008 na stawach „Górnik”, ale gniazdowanie było wątpliwe ze względu na brak odpowiedniego siedliska. Poza tym obserwowany tamże w innych latach ponad 20 razy, głównie
od końca sierpnia do końca grudnia oraz dwukrotnie w kwietniu. W środku lasu jedna obserwacja osobnika dnia 3.12.2006 nad stawem „Żabim”.
Gąsiorek Lanius collurio. Lęgowy. Występuje nielicznie na polanach i obrzeżach lasu. W okresie
1996–2014 stwierdzono 5–6 par. Stanowiska znajdowały się na łąkach w dolinie Potoku Rokitnickiego, na pastwiskach przy leśniczówce Miechowice, na zrębie w oddziale 670 oraz na
skraju lasu z hałdami kopalnianymi w oddziale 681. W latach 1999–2001 notowano również
parę w oddziale 673 w miejscu, które miało wówczas charakter świetlistej dąbrowy poprzerastanej kępami jeżyn i malin Rubus sp.
Kruk Corvus corax. Lęgowy. W latach 1996–2014 stwierdzono lęgi 3–4 par. Całkowita liczebność
w Lesie Miechowickim to prawdopodobnie nie więcej niż 5–7 par lęgowych.
Wrona siwa Corvus cornix. Nielęgowa. W roku 2013 pojedyncza para stale przebywała na skraju
lasu przy osiedlu mieszkaniowym Miechowice. Ptaki były przeganiane przez sójki, mimo to
trzymały się tu przez całą wiosnę, ale ostatecznie do lęgu najprawdopodobniej nie doszło. Największe stwierdzone stado, 40 osobników, widziano 13.01.2007 na stawach „Górnik”.
Pokrzywnica Prunella modularis. Lęgowa. Pierwszy raz śpiewającego samca widziano w roku
2005, ale dopiero od roku 2012 stwierdzana regularnie w liczbie 5–7 par lęgowych. Stanowiska
znajdowały się głównie w zakrzewieniach w olsach oraz w kępach świerków w środku lasu.
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Zimą 2013/2014 jeden osobnik zimował na granicy lasu z ogródkami działkowymi R.O.D.
„Tulipan” przy dolinie Potoku Rokitnickiego.
Świergotek drzewny Anthus trivialis. Lęgowy. Stwierdzany bardzo nielicznie, dopiero od roku
2007, co jest związane z małą liczbą wyrębów i upraw leśnych obecnych na terenie badań przed
tym okresem. Wraz z rosnącą liczbą zrębów notowano coraz więcej śpiewających samców oraz
zaniepokojonych par. W latach 2009–2014 stwierdzono 5–7 par na powierzchni „Zachód” i
3–5 par na powierzchni „Północ”.
Pliszka górska Motacilla cinerea. Nielęgowa. Stwierdzona trzykrotnie na stawie „Traszkowym”
w oddziale 677. Pierwszy raz obserwowano tam ptaka młodego dnia 18.08.2012, następnie
1 osobnika 24.09.2013. Ostatnia obserwacja dotyczy 2 młodych ptaków widzianych dnia
6.06.2014, co może dotyczyć ptaków wyklutych w Lesie Miechowickim lub w jego pobliżu. W
latach 2013 i 2015 wykryto parę lęgową na Potoku Rokitnickim tuż przy Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Zabrzu-Rokitnicy, niecały kilometr od granicy przyjętego terenu badań
(dane własne, P. Skałban – inf. niepubl).
Pliszka siwa Motacilla alba. Lęgowa. Stwierdzono 3–5 par lęgowych, głównie w budynkach – np.
w leśniczówce Miechowice, w chatce rybackiej na stawach „Górnik”, ale również na zalesianych
zwałowiskach kopalnianych przylegających do lasu. W latach 2007–2010 w trzcinowisku na
stawach „Górnik” istniało noclegowisko skupiające w okresie marzec –październik od kilku
do 100 osobników. Ptaki nocowały tam razem z dymówkami i szpakami.
Dziwonia Erythrina erythrina. Nielęgowa. Stwierdzona raz. Dnia 27.05.2008 widziano drugorocznego samca śpiewającego na łąkach w dolinie Potoku Rokitnickiego.

Fot. 2. Samica dzięcioła białogrzbietego Dendrocopos leucotos sfotografowana w Lesie Miechowickim w lutym/marcu 2003. Jest to jedna z ostatnich udokumentowanych obserwacji tego
gatunku na Śląsku (fot. K. Belik)
Photo 2. White-backed Woodpecker female in the Miechowicki Forest in February/March 2003.
This is one of the last documented observations of this species in Silesia
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Łuskowiec Pinicola enucleator. Stwierdzony raz. Dnia 15.01.2007 obserwowano samca w szacie
subadultus w oddziale 677 (Beuch 2011).
Gil Pyrrhula pyrrhula. Nielęgowy. Jedynej obserwacji z sezonu lęgowego dokonano dnia
10.05.2008, kiedy widziano pojedynczą samicę w buczynie w oddziale 674. Poza tym regularnie obserwowany pojedynczo lub w małych grupkach od października do początku kwietnia.
Dzwoniec Chloris chloris. Prawdopodobnie lęgowy. W środowisku leśnym corocznie w latach
2009–2011 obserwowano dwa śpiewające samce w oddziałach 645 i 653, co wskazuje na możliwość gnieżdżenia się na terenie badań. Ptaki przebywały w gęstej drągowinie dębowej z
rzadkim podszytem świerkowym. Dnia 28.03.2015 słyszano również śpiewającego samca w
oddziale 654.
Krzyżodziób świerkowy Loxia curvirostra. Prawdopodobnie lęgowy. W latach 2005–2009 regularnie obserwowano niepokojące się pary lub małe grupki w tym samym rejonie, obfitującym
w kępy świerkowo-sosnowe pomiędzy oddziałem 647 a 655 na powierzchni „Północ”. Ptaki
obserwowano tam w od stycznia do czerwca włącznie w latach 2005, 2007–2009 i 2013. Poza
tym obserwowany regularnie jesienią i zimą na terenie całego lasu w grupach od kilku do kilkunastu osobników. Najliczniej stwierdzony podczas nalotu jesienią 2013.
Czyż Spinus spinus. Możliwie lęgowy. Na możliwość gniazdowania na terenie badań wskazuje
obserwacja ptaka dorosłego z jednym lotnym młodym. Dokonana została dnia 23.06.2011 w
dolinie Potoku Rokitnickiego, w centralnej części powierzchni „Zachód”, niedaleko dużej
kępy sosnowo-świerkowej. Ponadto, dnia 15.06.2014 słyszano głosy 1–2 osobników nad łąkami w innym miejscu tej doliny.
Sosnówka Periparus ater. Lęgowa. Pierwszy raz zanotowana w 2005, kiedy wykryto 3 pary na
powierzchni „Zachód”. W kolejnych latach liczba śpiewających samców w sezonie lęgowym
rosła. W trakcie mapowania sikor w latach 2012–2015 stwierdzono co najmniej 7 par na powierzchni „Zachód” i 9–11 par na powierzchni „Północ”, gdzie udział kęp sosnowych w drzewostanie jest wyraźnie większy.
Sikora uboga Poecile palustris. Lęgowa. W latach 2012–2015 stwierdzono 22–25 par na powierzchni „Zachód” i 9–10 na powierzchni „Północ”. Szacunkowa liczebność w całym Lesie
Miechowickim to 70–80 par, co daje zagęszczenie 0,8–0,9 par/10 ha.
Czarnogłówka Poecile montanus. Lęgowa. Dużo mniej liczna od sikory ubogiej. W latach 2012–
2015 na powierzchni „Zachód” stwierdzono 9 par, a na powierzchni „Północ” 3–6 par. Dużo
wyższe zagęszczenia gatunek ten osiągał w litej jednowiekowej drągowinie brzozowo-osikowej porastającej graniczące z terenem badań zwałowiska kopalniane. W dniu 10.04.2015 wykazano tam 9 śpiewających samców na powierzchni ok. 30 ha.
Remiz Remiz pendulinus. Lęgowy. W latach 2009–2014 obserwowano corocznie jedną parę lub
pojedyncze ptaki przy gnieździe na stawach „Górnik”.
Lerka Lullula arborea. Lęgowa. Pojedyncze śpiewające samce stwierdzono dopiero od lat 2009
i 2010 na przylegających do lasu (w oddziałach 659 i 684) zwałowiskach kopalnianych zalesianych modrzewiem. W roku 2010 stwierdzono ponadto śpiewające samce przy uprawach
leśnych w oddziałach 644 i 655 na powierzchni „Północ”. Liczebność w całym Lesie Miechowickim prawdopodobnie nie przekraczała 10 par lęgowych.
Strumieniówka Locustella fluviatilis. Lęgowa. Stwierdzana najczęściej na zakrzewionych łąkach
w dolinie Potoku Rokitnickiego w liczbie 1–2 samców w latach 1998, 2001, 2004–2007. W roku
2010 stwierdzono dodatkowo śpiewającego samca w zakrzewieniach za stawami „Górnik”.
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Świerszczak Locustella naevia. Lęgowy. W lecie 1998 słyszano trzy śpiewające samce na łąkach
w dolinie Potoku Rokitnickiego. Dnia 9.05.2013 obserwowano śpiewającego samca w gęstwinie młodego świerka w samym wnętrzu lasu w oddziale 654. Nietypowe środowisko wskazuje, iż był to osobnik przelotny.
Rokitniczka Acrocephalus schoenobaenus. Lęgowa. Na stawach „Górnik” stwierdzono w latach
2006–2014, 1–2 śpiewających samców.
Trzcinniczek Acrocephalus scirpaceus. Lęgowy. Na stawach „Górnik” stwierdzono w latach
2007–2014, 2–4 śpiewających samców. Dnia 13.06.2007 obserwowano śpiewającego samca w
dolinie Potoku Rokitnickiego w dużej kępie pokrzyw rzadko poprzerastanych trzciną, a więc
w siedlisku bardziej odpowiadającym łozówce.
Trzciniak Acrocephalus arundinaceus. Lęgowy. W latach 2006–2014 notowano 4–8 śpiewających
samców na stawach „Górnik”. Najwcześniej obserwowany tamże 23.04.2007.
Dymówka Hirundo rustica. Lęgowa. Kilka par gniazdowało corocznie w stodole leśniczówki
Miechowice w oddziale 674. W latach 2008–2009 na stawach „Górnik” od kwietnia do września notowano noclegowisko w trzcinach skupiające od kilku do 200 osobników.
Raniuszek Aegithalos caudatus. Lęgowy. W latach 2003–2014 lęgi stwierdzano corocznie, choć
bardzo nielicznie. Wykazano obecność 4–5 par na powierzchni „Zachód” i 2–3 na powierzchni
„Północ”. Obserwowane pary lęgowe należały wyłącznie do podgatunku A.c.caudatus. Jedynie dnia 28.03.2005 widziano parę zbierającą materiał na gniazdo, w której jeden z ptaków
wykazywał cechy podgatunku A.c.europaeus.
Gajówka Sylvia borin. Lęgowa. Stwierdzana bardzo nielicznie w silnie zakrzaczonych olsach w
dolinie Potoku Rokitnickiego oraz w młodnikach i zakrzewieniach na skraju zrębów. W latach 2006–2014 stwierdzono łącznie 5–7 śpiewających samców.
Jarzębatka Sylvia nisoria. Dawniej lęgowa. Śpiewającego samca obserwowano w latach 1999 i
2000 w oddziale 673 w miejscu, które miało wówczas charakter świetlistej dąbrowy poprzerastanej kępami jeżyn i malin Rubus sp.
Zniczek Regulus ignicapilla. Możliwie lęgowy. Śpiewające samce stwierdzono sześć razy w latach
2009–2013. W większości były to zapewne ptaki przelotne, na co wskazują wczesnowiosenne
daty obserwacji (najwcześniej 21.03.2012, najpóźniej 8.05.2013). Jedynie obserwacja z 21.05.2012
w oddziale 654, gdzie już wcześniej był notowany, może wskazywać na możliwość lęgu.
Jemiołuszka Bombycilla garrulus. Nielęgowa. Pojawiała się sporadycznie, głównie podczas większych nalotów. Najliczniej obserwowana zimą i wiosną roku 2006, kiedy notowano stada do
250 osobników (3.01.2006). Najpóźniej obserwowana 26.04.2009 – 1 osobnik na jemiołach w
oddziale 651.
Pełzacz leśny Certhia familiaris. Lęgowy. Dokładne liczenia w marcu i kwietniu w latach 2012–
2014 wykazały 28–32 par na powierzchni „Zachód” oraz 8–10 na powierzchni „Północ”.
Pełzacz ogrodowy Certhia brachydactyla. Lęgowy. Dokładne liczenia w marcu i kwietniu w latach
2012–2014 wykazały 22–25 par na powierzchni „Zachód” oraz 6–7 na powierzchni „Północ”.
Muchołówka szara Muscicapa striata. Lęgowa. W latach 2005–2014 stwierdzono 10–15 par,
choć przez cichy śpiew jest to z pewnością gatunek silnie niedoszacowany i jej faktyczna liczebność jest trudna do określenia. Najwcześniej obserwowano 2 osobniki 24.04.2008 w dolinie Potoku Rokitnickiego.
Muchołówka mała Ficedula parva. Lęgowa. W dniach 12–16.05.2003 obserwowano parę ze
śpiewającym samcem w oddziale 677 przy stawie „Żabim”. Kolejne obserwacje miały miej-
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sce 25–30.05.2006 w starodrzewie bukowym w oddziale 647. Widziano wtedy śpiewającego,
drugorocznego samca, odwiedzającego miejsca potencjalnie dogodne do lęgu. Coroczne kontrole tego stanowiska wykazały obecność śpiewającego samca dopiero w roku 2010 (K. Belik).
Potem tamże nie stwierdzona.
Muchołówka żałobna Ficedula hypoleuca. Lęgowa. Wyraźnie zmniejsza liczebność. W latach
2003–2006 na samej powierzchni „Zachód” wykazano 15–25 par lęgowych. Większość stwierdzonych wówczas samców należała do szarej odmiany barwnej, a tylko dwa samce wykazane
w roku 2004 były odmiany czarnej. W latach 2008–2015 wykazywano już tylko 5–12 stanowisk na obu powierzchniach próbnych jednocześnie. Wszystkie obserwowane wówczas samce
należały do odmiany szarej. Ok. 20–30% stwierdzonych samców śpiewało głosem typowym
dla muchołówki białoszyjej lub głosem mieszanym.
Muchołówka białoszyja Ficedula albicollis. Lęgowa. Gatunek wykazujący wyraźny trend wzrostowy. Pierwszy raz zanotowana w roku 2003, kiedy bez specjalnych poszukiwań gatunku wykazano obecność trzech śpiewających samców na powierzchni „Zachód”. W roku 2005 stwierdzono już 7–8 stanowisk, w tym zaniepokojoną parę przy dziupli w oddziale 678. W roku 2006
zanotowano do 14 stanowisk, w tym 2 pary karmiące pisklęta. W roku 2007 na powierzchni
„Zachód” wykazano 18 stanowisk, a badania powierzchni „Północ” w latach 2009–2011 wykazały kolejnych 7–8 rewirów. Dokładne liczenia gatunku w latach 2012–2015 wykazały 40
stanowisk na powierzchni „Zachód” oraz 14 stanowisk na powierzchni „Północ”. Całkowita
liczebność dla Lasu Miechowickiego szacowana jest na 120–140 śpiewających samców/par, co
daje zagęszczenie 1,4–1,6 par/10 ha.
Mieszaniec muchołówki żałobnej i białoszyjej F. hypoleuca x F. albicollis. Stwierdzony raz. Dnia
18.04.2013 r. obserwowano i udokumentowano śpiewającego drugorocznego samca o cechach
mieszańca muchołówki żałobnej i białoszyjej (ozn. T. Cofta, J. Lontkowski) w oddziale 677.
Pleszka Phoenicurus phoenicurus. Lęgowa. W okresie 2007–2015 wykazywano stały wyraźny
wzrost liczebności. W latach 2005–2010 stwierdzono co najmniej 11 par, głównie na obrzeżach lasu graniczącego z ogródkami działkowymi lub z garażami i tylko jedno stanowisko
w siedlisku typowo leśnym w oddziale 670. W latach 2011–2014 wykryto już łącznie 15–22
stanowisk, w tym aż 8 we wnętrzu lasu. Oszacowanie liczebności dla całego kompleksu leśnego przy tak szybkim wzroście jest trudne, ale prawdopodobnie jest to obecnie nie więcej
niż 30–40 par lęgowych.
Paszkot Turdus viscivorus. Lęgowy. Prawie corocznie stwierdzany w liczbie do 3 par lęgowych.
Pierwszy raz w roku 2007 – 2 pary na powierzchni „Zachód” w oddziałach 676 i 677 i prawdopodobnie 1 para na powierzchni „Północ” w oddziale 655. W latach 2012–2015 stwierdzano
corocznie tylko pojedyncze stanowiska ze śpiewającymi samcami.
Droździk Turdus iliacus. Nielęgowy. Stwierdzany corocznie w okresie przelotów łącznie ok. 20
razy, głównie wiosną (marzec i kwiecień) oraz jesienią (przełom października i listopada).
Spotykano stada od kilku do co najmniej 62 osobników przy stawach „Górnik” (27.03.2008)
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Prócz gatunków wymienionych w
przeglądzie i w tabeli 2, w Lesie Miechowickim stwierdzono ponadto występowanie innych gatunków lęgowych (L) i nielęgowych. W kolejności systematycznej
były to: gęgawa Anser anser, gęś zbożowa
A. fabalis, gęś białoczelna A. albifrons, głowienka Aythya ferina, czernica A. fuligula,
cyranka Anas querquedula, płaskonos A.
clypeata, świstun A. penelope, przepiórka
Coturnix coturnix (L), gołąb miejski

Columba livia f. urbana, sierpówka Streptopelia decaocto, wodnik Rallus aquaticus, sieweczka rzeczna Charadrius dubius,
czajka Vanellus vanellus, kulik wielki Numenius arquata, kszyk Gallinago gallinago, bekasik Lymnocryptes minimus,
brodziec piskliwy Actitis hypoleucos, samotnik Tringa ochropus, łęczak T. glareola, mewa siwa Larus canus, mewa białogłowa L. cachinnans, rybitwa rzeczna
Sterna hirundo, bocian biały Ciconia ci-

Tabela 1. Liczebności (pary lęgowe) wybranych gatunków ptaków na obu powierzchniach próbnych oraz przybliżone liczebności i zagęszczenia szacowane dla całego Lasu Miechowickiego
w latach 2007–2015
Table 1. Number of breeding pairs of selected bird species on two study plots, and the estimated
numbers and densities calculated for the whole Miechowicki Forest in 2007 – 2015
Gatunek
Species

„Zachód”
„West”

„Północ”
„North”

Las
Miechowicki
Miechowicki
Forest

Zagęszczenie
Density
(par/10 ha)

Columba oenas

0

1–3

3–5

0,03–0,06

Accipiter gentilis

2–3

2

5–10

0,06–0,11

Buteo buteo

2–3

1–2

5–10

0,06–0,11

Strix aluco

5–6

1–2

15–20

0,17–0,23

Picus canus

3–4

2–3

10–12

0,11–0,14

Dryocopus martius

0–1

1

2–3

0,02–0,03

Dendrocopos major

33–35

20

100–120

1,0–1,25

Dendrocopos medius

12–15

5–6

35–45

0,4–0,52

Dendrocopos minor

9–10

2

20–30

0,23–0,34

Poecile palustris

22–25

9–10

70–80

0,81–0,93

Poecile montanus

9

3–6

30–40

0,34–0,46

Certhia familiaris

28–32

8–10

100–120

1,16–1,4

C. brachydactyla

22–25

6–7

80–100

0,93–1,16

Ficedula parva

0–1

0–1

0–3

0–0,03

Ficedula albicollis

40

14

120–140

1,4–1,6
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conia, ślepowron Nycticorax nycticorax,
czapla siwa Ardea cinerea, czapla biała
A. alba, kormoran Phalacrocorax carbo,
bielik Haliaeetus albicilla, kania czarna
Milvus migrans, myszołów włochaty Buteo lagopus, pustułka Falco tinnunculus,
sroka Pica pica, kawka Corvus monedula,
gawron C. frugilegus, wróbel Passer domesticus, mazurek P. montanus, świergotek łąkowy Anthus pratensis, pliszka żółta
Motacilla flava, jer Fringilla montifringilla,
makolągwa Linaria cannabina, czeczotka

Accanthis flammea, szczygieł Carduelis
carduelis, kulczyk Serinus serinus, potrzos Emberiza schoeniclus (L), skowronek
Alauda arvensis, zaganiacz Hippolais icterina (L), łozówka Acrocephalus palustris
(L), oknówka Delichon urbicum, brzegówka R. riparia, piegża Sylvia curruca
(L), cierniówka S. communis. (L), mysikrólik Regulus regulus (L), słowik rdzawy
Luscinia megarhynchos (L), kopciuszek
Phoenicurus ochruros (L), kląskawka Saxicola rubicola, kwiczoł Turdus pilaris.

Tabela 2. Ugrupowanie 30 najpospolitszych gatunków ptaków na powierzchni „Północ” w latach 2009 i 2010
Table 2. The assemblage of 30 most common bird species on the plot „North” in 2009 and 2010

Gatunek
Species

54

2009

2010

N par
No of pairs

dominacja
dominance

N par
No of pairs

dominacja
dominance

Sylvia atricapilla

54

14,0%

63

14,2%

Fringilla coelebs

55

14,3%

54

12,2%

Erithacus rubecula

34

8,8%

52

11,7%

Parus major

35

9,1%

41

9,3%

Phylloscopus trochilus

37

9,1%

33

7,5%

Turdus merula

26

6,8%

33

7,5%

Ph. collybita

22

5,7%

30

6,8%

Ph. sibilatrix

23

6,0%

28

6,3%

Turdus philomelos

25

6,5%

20

4,5%

Dendrocopos major

11

2,9%

10

2,3%

Sitta europaea

6

1,6%

6

1,4%

Cyanistes caeruleus

4

1,0%

8

1,8%

Columba palumbus

5

1,3%

6

1,4%

Ficedula albicollis

5

1,3%

5

1,1%

Periparus ater

6

1,6%

4

0,9%
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Ficedula hypoleuca

4

1,0%

6

1,4%

Garrulus glandarius

4

1,0%

5

1,1%

Anthus trivialis

5

1,3%

3

0,7%

C. coccothraustes

2

0,5%

6

1,4%

Emberiza citrinella

2

0,5%

5

1,1%

T. troglodytes

3

0,8%

4

0,9%

Sturnus vulgaris

3

0,8%

3

0,7%

Oriolus oriolus

2

0,5%

3

0,7%

Sylvia borin

2

0,5%

3

0,7%

Prunella modularis

2

0,5%

3

0,7%

Chloris chloris

1

0,3%

2

0,5%

Aegithalos caudatus

1

0,3%

1

0,2%

Dyskusja
Badania ptaków w Lesie Miechowickim prowadzono na gatunkach typowo
leśnych. Nieliczne środowiska wodne, zlokalizowane na terenie badań, były raczej
ubogie pod względem gatunkowym, a ich
łączna powierzchnia mało reprezentatywna. Najcenniejszym siedliskiem wodnym były stawy „Górnik”, gdzie spośród
najbardziej wartościowych gatunków regularnie gniazdują bączek (1 para) oraz
śmieszka (efemerycznie 0–50 par). Większość wizyt w terenie nastawiona była na
dokładne oszacowanie liczebności i zagęszczeń wybranych grup lub gatunków
ptaków leśnych (tab. 1).
W Lesie Miechowickim stwierdzono
pewne lęgi trzech gatunków ptaków szponiastych. Najliczniejszymi gatunkami z tej
grupy były jastrząb i myszołów, osiągające
w Lesie Miechowickim podobną liczebność – ok. 5–10 par. Zagęszczenie myszołowa (ok. 8 par/10 km2 powierzchni leśnej)
jest zbliżone do tego w Lasach Lublinieckich (Kościelny i Belik 2006), ale dwu-

krotnie niższe niż w Lasach Strzeleckich
(Matusiak i in. 2002) i aż 3–4 krotnie niższe niż w lasach w krajobrazie rolniczym
Równiny Szamotulskiej (Wylegała 2002).
Wartość ta była jednak dwukrotnie wyższa niż w lasach na Wyżynie Krakowskiej
(Turzański 2009).
Zastanawiająca jest duża liczebność
jastrzębia w Lesie Miechowickim, który
na innych badanych powierzchniach leśnych bywa dużo rzadszy od myszołowa.
Przykładowo w Lasach Lublinieckich i
na Wyżynie Krakowskiej jest dwukrotnie rzadszy, w Lasach Strzeleckich sześciokrotnie, a na Równinie Szamotulskiej
nawet 30-krotnie rzadszy (Matusiak i in.
2002, Wylegała 2002, Kościelny i Belik
2006, Turzański 2009). Ok. 5–10 par jastrzębia w Lesie Miechowickim to mniej
więcej tyle samo, ile stwierdzono w prawie
pięciokrotnie większym Wielkopolskim
Parku Narodowym (WPN) (Bednorz i
Kosiński 1997). Możliwe, że tak duża liczebność jastrzębia na małej powierzchni
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Lasu Miechowickiego wynika z dogodnej bazy pokarmowej otaczającej las. Hodowla gołębi na starych osiedlach i ogródkach działkowych na Górnym Śląsku jest
nadal powszechnym zjawiskiem. Wokół
Lasu Miechowickiego zlokalizowanych
jest 7 dużych zespołów ogródków działkowych o łącznej powierzchni ponad 42 ha.
Jastrzębie gniazdujące w Lesie Miechowickim regularnie latały po pokarm na
tereny działek (obserwacje własne autora).
Najmniej licznym ptakiem szponiastym w Lesie Miechowickim był krogulec (0–1 pary). Na innych powierzchniach badawczych jego liczebność jest
często zbliżona do liczebności jastrzębia (np. Wylegała 2002, Turzański 2009).
Jednak np. w Wielkopolskim Parku Narodowym stwierdzono na początku lat
90., podobnie jak w Lesie Miechowickim,
jedną parę krogulca, gniazdującą nieregularnie, wobec 8 par jastrzębia (Bednorz i Kosiński 1997). Krogulec buduje
gniazda najczęściej w tyczkowinach lub
drągowinach iglastych (Janiszewski i in.
2012), a więc w drzewostanach, których
brakuje w dojrzałych lasach liściastych,
takich jak WPN. W Lesie Miechowickim
również dominuje dojrzały drzewostan
liściasty, a nieliczne, niedawno wprowadzone uprawy leśne, są jeszcze zbyt młode,
aby mogły być zasiedlone przez krogulca.
W ostatnich latach dużo więcej krogulców zasiedliło niewielkie modrzewiowe
lub robiniowe zadrzewienia porastające
hałdy kopalniane rozsiane wokół Lasu
Miechowickiego, również na terenie miejskim Bytomia. Wpisuje się to w ogólnopolskie zjawisko wzrostu liczebności tego
gatunku wraz z wnikaniem do miast (Janiszewski i in. 2012).
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W Lesie Miechowickim stwierdzono
występowanie ośmiu gatunków dzięciołów. Najliczniejszy był dzięcioł duży,
którego zagęszczenia na powierzchniach
próbnych wahały się w zakresie 1,0–1,3
par/10 ha, co jest typową wartością dla
tego typu lasów w Polsce (Tomiałojć i
Stawarczyk 2003). Zagęszczenia w lasach
nadodrzańskich we Wrocławiu były o połowę mniejsze (Kruszyk 2003). W lasach
liściastych Białowieskiego Parku Narodowego (BPN) stwierdzono również nieco
mniejsze zagęszczenie (0,6–1,1 par/ 10
ha) (Wesołowski i in. 2003), ale już w liściastych drzewostanach Gór Stołowych
zagęszczenie dochodziło do 2 par/10 ha
(Mikusek i Dyrcz 2003). Drugim najliczniejszym dzięciołem był dzięcioł średni,
którego zagęszczenie (0,4–0,52 par/10
ha) było średnie i porównywalne do innych stanowisk będących ważną ostoją
tego gatunku. Przykładowo, w „Dąbrowach Krotoszyńskich” średnie zagęszczenie wyniosło 0,58 par/10 ha (Kosiński i
Hybsz 2006) czy 0,6 par/10 ha w okolicach
Milicza (Dyrcz i in. 1991). W starszych
drzewostanach, gdzie średni wiek dębów
przekracza 120 lat, liczebności dzięcioła
średniego bywają nawet ponad dwukrotnie wyższe, np. 1,2–1,8 par/10 ha w Zielonogórskim Lesie Odrzańskim (Jerzak i
in. 2011), czy 1,3–1,7 w grądach BPN (Wesołowski i in. 2003). Również dzięciołek
występował w Lesie Miechowickim w
zagęszczeniach (0,23–0,34 par/10 ha) typowych dla dobrze zachowanych lasów
liściastych. Identyczne wartości stwierdzano w Niemczech, czy nawet w naturalnych lasach BPN i mieszczą się one w
ogólnopolskiej średniej wynoszącej 0,1–1

obserwacja w Lesie Miechowickim dzięcioła białogrzbietego z początku wiosny
2003. Opisywane stwierdzenie jest jednym z ostatnich na Górnym Śląsku w XXI
w. Wcześniej obserwowano samca w roku
2001 w Lasach Lublinieckich (Kościelny i
Belik 2003). W latach 1988–1990 gatunek
ten był lęgowy w Lesie Dąbrowa w Gliwicach (ok. 17 km na SW od Lasu Miechowickiego), gdzie obserwowano ptaki
dorosłe i podlota (Betleja i in. 2007). W
kwietniu 2014 w obfitującej w martwe
drzewa kolonii kormorana i czapli siwej
nad zb. Dzierżno Duże znaleziono ślady
żerowania mogące wskazywać na obecność tego gatunku dzięcioła (S. Beuch, T.
Biwo – inf. niepubl.). W Lesie Miechowickim stwierdzono wszystkie lęgowe krajowe gatunki sikor, z wyjątkiem czubatki
Lophophanes cristatus, która preferuje
drzewostany iglaste. Nie stwierdzono jej
nawet przy kilkuarowych, dojrzałych kępach sosnowych na powierzchni „Północ”
pomimo prowadzenia tam stymulacji głosowej wczesną wiosną w latach 2012–2015.
Podczas kontroli terenowych skupiono
się na określeniu liczebności trzech najrzadszych gatunków sikor w Lesie Miechowickim. Najliczniejszą z nich była sikora uboga, której zagęszczenia wahały się
między 0,81 a 0,93 pary/10 ha. W porównaniu do innych powierzchni badawczych
na Śląsku są to zagęszczenia raczej niskie.
Według Dyrcza i innych (1991) zagęszczenia oscylują w granicach 0,6–2,8 par/10
ha. Najwyższe liczebności stwierdzano
w łęgach olchowo-jesionowych, grądach
nadodrzańskich oraz starych parkach
wiejskich i podmiejskich. Zagęszczenia
poniżej 1 pary/10 ha stwierdzano w buczynach i dąbrowach z niskim podszy-

tem (Dyrcz i in. 1991), czyli w siedliskach,
które dominują również w Lesie Miechowickim. Sikora uboga preferuje więc drzewostany starsze z dużą ilością martwego
drzewa liściastego, co potwierdzają badania z BPN, gdzie osiąga ona zagęszczenia
nawet do 3,3 pary/10 ha (Wesołowski i in.
2003). Czarnogłówka występuje w Lesie
Miechowickim dwukrotnie mniej licznie
niż sikora uboga (0,34–0,46 par/10 ha).
Najliczniej stwierdzana była we fragmentach łęgowych, których jest stosunkowo
mało na obu powierzchniach badawczych.
W BPN jest również wyraźnie rzadsza od
sikory ubogiej i zasiedla tam głównie środowiska borowe (Wesołowski i in. 2003),
których w zasadzie brak w Lesie Miechowickim. W Górach Stołowych gatunki te
wręcz rozmijają się siedliskowo. Na powierzchni lasu bukowego, gdzie stwierdzono największe zagęszczenie sikory
ubogiej (ponad 2 pary/10 ha), nie stwierdzono żadnej pary czarnogłówki (Mikusek i Dyrcz 2003). W roku 2015, w ok.
20-letniej drągowinie brzozowo-osikowej, na rekultywowanych hałdach kopalnianych graniczących z Lasem Miechowickim wykazano aż 9 par czarnogłówki
na 30 ha odpowiedniego siedliska, a więc
tyle samo, ile na 280 ha powierzchni „Zachód”, będącej dojrzałym drzewostanem
liściastym (dane własne autora). Najmniej
liczna z sikor – sosnówka, stwierdzona po
raz pierwszy na powierzchni „Zachód” w
roku 2005, wyraźnie wzrastała liczebnie
w kolejnych latach. Obecnie występuje w
każdej kępie sosnowej i miejscami przewyższa liczebnie czarnogłówkę (np. na
powierzchni „Północ”, gdzie niewiele jest
siedlisk łęgowych, a stosunkowo dużo kęp
sosnowych). Wzrost liczebności sosnówki
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na badanym terenie koreluje z ogólnopolskim dodatnim trendem liczebności populacji tego gatunku (Kuczyński
i Chylarecki 2012). Pełzacz leśny jest w
Lesie Miechowickim nieznacznie liczniejszy od pełzacza ogrodowego (tab. 1).
Podobne wyniki uzyskano na innych powierzchniach badawczych Śląska, np. grądach nadodrzańskich (Dyrcz i in. 1991).
Zagęszczenia pełzacza leśnego w badanym lesie (1,16–1,4 par/10 ha) były dość
niskie i porównywalne z uzyskiwanymi
w siedliskach borowych Śląska (a więc
w tych najrzadziej zasiedlanych) oraz w
starych buczynach (Dyrcz i in. 1991, Mikusek i Dyrcz 2003). Najwyższe zagęszczenia (średnio 2,2–2,4, a maksymalnie
3,4 pary/10 ha) pełzacz leśny osiągał w
starych lasach liściastych z dużą ilością
martwego drewna, a więc np. w BPN
(Wesołowski i in. 2003). Pełzacz ogrodowy największe zagęszczenia osiągał na
Śląsku w parkach miejskich lub peryferyjnych (nawet 4,7 par/10 ha), a wyniki
zbliżone do tych z Lasu Miechowickiego
(0,94–1,16 par/10 ha) podawano z podobnych siedlisk, np. z lasu bukowego czy z
monokultury dębowej (Dyrcz i in. 1991).
Muchołówka białoszyja jest gatunkiem
wyraźnie zwiększającym liczebność w Lesie Miechowickim, choć jej faktyczna liczebność określana w parach lęgowych
jest trudna do oszacowania ze względu na
duży odsetek samotnych samców w populacji. Podana liczba par i zagęszczenie
(tab. 1) uwzględnia także takie stanowiska
nielęgowych samców. Mimo to uzyskane
zagęszczenia (ok. 1,4–1,6 samców (par)/10
ha) są raczej niskie. W Roztoczańskim
Parku Narodowym było to 3–4 par/10 ha,
a pod Hrubieszowem 6 par/10 ha (Tomia-
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łojć i Stawarczyk 2003). W środowiskach
najbardziej optymalnych, a więc w starych grądach w BPN, zagęszczenie dochodzi nawet do 8,2 par/10 ha. W leśnej
części rezerwatu przyrody „Łężczok” pod
Raciborzem wykazano w latach 90. do 28
samców, czyli ok. 2 samce/10 ha (Szlama i
Majewski 1998). Wzrost liczebności tego
gatunku dotyczy całego kraju i z Puszczy
Białowieskiej podaje się to zjawisko już od
lat 80. (Wesołowski i in. 2003). Odwrotny
trend obserwuje się w Lesie Miechowickim u muchołówki żałobnej. Jej populacja
wyraźnie spada, co jest zgodne z trendem
ogólnoeuropejskim (Kuczyński i Chylarecki 2012).
Badania transektowe prowadzone na
powierzchni „Północ” w latach 2009 i
2010 umożliwiły określenie procentowej
dominacji 30 najpospolitszych gatunków (tab. 2). Trzy najliczniejsze gatunki
to kolejno: kapturka, zięba i rudzik. Taki
sam układ najliczniejszych gatunków
uzyskano w podobnym siedlisku w Lesie Tworkowskim w roku 2012 (G. Chlebik – dane niepubl.). Tam kapturka stanowiła również 14% wszystkich gatunków
stwierdzonych w badaniach. Podobną dominację uzyskały także pierwiosnek (ok.
6%) i grzywacz (ok. 1%). W Lesie Tworkowskim muchołówka białoszyja zajęła
też 12 miejsce pod względem dominacji,
ale jej ogólny procent był wyższy (3,4%
wobec 1,2%).
Las Miechowicki jest kompleksem o
typowym składzie gatunkowym w dojrzałych lasach liściastych Śląska. Prócz
gatunków rozpowszechnionych w lasach
całego kraju posiada dość liczne populacje dzięcioła zielonosiwego i muchołówki
białoszyjej, a więc gatunków typowych

dla południa i północnego-wschodu kraju
(Tomiałojć i Stawarczyk 2003). Brakuje
tu jednak stałych populacji ptaków typowych dla dużych puszcz karpackich czy
podlaskich (np. jarząbka Tetrastes bonasia,
dzięcioła białogrzbietego i trójpalczastego
Picoides tridactylus), będących skrajnie
rzadkimi na terenie całego Śląska (Dyrcz
i in. 1991, Tomiałojć i Stawarczyk 2003).
Stwierdzone tu lęgi gatunków z I Załącznika dyrektywy ptasiej, takich jak: bączek,
dzięcioł zielonosiwy, dzięcioł czarny, dzięcioł średni, lerka, muchołówka mała i białoszyja sprawiają, że opisywany kompleks
leśny jest ważnym refugium dla ptaków
leśnych w obrębie konurbacji górnośląskiej. Zachowanie obecnych fragmentów
starodrzewu, zwłaszcza w oddziale 647,
a także naturalnych drzewostanów łęgowych oraz zachowanie gospodarki leśnej
w obecnej skali przy użyciu rębni gniazdowej i zostawiania martwego drzewa w
lesie, dają szanse na utrzymanie populacji
ptaków Lasu Miechowickiego na podobnym poziomie.

Podziękowania
Dziękuję Krzysztofowi Belikowi, Pawłowi Skałbanowi i Krzysztofowi Sokołowi
za przekazanie kilku własnych obserwacji
z terenu Lasu Miechowickiego.
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