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Abstrakt
W 2008 r. na terenie woj. opolskiego istniało 39 
stref ochronnych wyznaczonych dla pięciu ga-
tunków ptaków (bielik Haliaeetus albicilla, orlik 
krzykliwy Clanga pomarina, kania ruda Milvus 
milvus, kania czarna M. migrans, bocian czarny 
Ciconia nigra). W tym samym czasie na terenie 
woj. śląskiego istniały 22 strefy dla ochrony dwóch 
gatunków ptaków (bielik i bocian czarny). Po dzie-
sięciu latach liczba stref wyraźnie wzrosła osiąga-
jąc wartość 78 dla woj. opolskiego oraz 32 dla woj. 
śląskiego. W ciągu dekady przybyły nowe gatunki, 
dla których wyznaczono strefy ochrony. W woj. 
opolskim utworzono strefy wokół gniazd rybo-
łowa Pandion haliaetus i sóweczki Glaucidium 
passerinum, natomiast w woj. śląskim nowymi 
gatunkami objętymi ochroną strefową są: głuszec 
Tetrao urogallus, sóweczka, włochatka Aegolius 
funereus, puchacz Bubo bubo i orzeł przedni Aqu-
ila chrysaetos. Ochronę strefową można uznać za 
skuteczną metodę zachowania zagrożonych ga-
tunków ptaków.

Abstract
In 2008 there were 39 protection zones set up for 
five bird species (White-tailed Eagle Haliaeetus 
albicilla, Lesser-spotted Eagle Clanga pomarina, 
Red Kite Milvus milvus, Black Kite Milvus migrans, 
Black Stork Ciconia nigra) in Opole Voivodeship. 
At the same time 22 such zones existed for the 
protection of two species (White-tailed Eagle 
and Black Stork) in Silesian province. After ten 
years, the number of protection zones increased 
clearly, reaching 78 for Opole and 32 for Silesian 
Voivodeship. During that decade some new spe-
cies have been included in this form of protection. 
In Opole region it is Osprey Pandion haliaetus 
and Pygmy Owl Glaucidium passerinum, and in 
Silesian Voivodeship: Capercaillie Tetrao urogallus, 
Pygmy Owl, Tengmalm’s Owl Aegolius funereus, 
Eagle Owl Bubo bubo and Golden Eagle Aquila 
chrysaetos. The creation of protection zones can 
be regarded as an efficient method of conserva-
tion of endangered bird species.
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Wstęp 
Początki ochrony strefowej ptaków się-

gają lat 80. XX w. Wtedy też został wy-
dany pierwszy oficjalny dokument da-
jący możliwość ochrony strefowej ośmiu 
gatunkom ptaków w szeroko rozumia-
nym okresie lęgowym. Rozporządzenia 
w tej sprawie zmieniały się kilkukrotnie, 
a wraz z nimi wielkości stref, terminy 
ochrony (przypadające zazwyczaj w okre-
sie rozrodu danego gatunku) a także same 
gatunki podlegające tego typu ochronie 
(Zbyryt 2011). Na przestrzeni lat, prócz 
ptaków, ochroną strefową objęto także 
owady, gady, ssaki a także grzyby oraz 
rośliny.

Aktem wykonawczym dotyczącym 
funkcjonowania stref ochrony jest rozpo-
rządzenie ministra właściwego do spraw 
środowiska, które szczegółowo wskazuje 
gatunki, terminy ochrony i zasięg stref. 
W latach 2008–2018 obowiązywały cztery 
rozporządzenia, które wprowadziły kilka 
zmian dla ochrony strefowych gatunków 
ptaków (Rozporządzenie 2004, 2011, 
2014, 2016). Pierwszą istotną zmianą było 
wprowadzenie na listę gatunków strefo-
wych sóweczki Glaucidium passerinum 
i włochatki Aegolius funereus, dla któ-
rych ustalono strefy ochrony całorocz-
nej o promieniu do 50 m wokół miejsc 
ich gniazdowania (Rozporządzenie 2011). 
Kolejną zmianą była możliwość ustana-
wiania większych stref ochrony całorocz-
nej dla gniazd bociana czarnego Ciconia 
nigra (z promienia 100 m do 200 m od 
gniazda) oraz doprecyzowano terminy 
i rodzaje ochrony strefowej dla głuszca 
Tetrao urogallus i cietrzewia Lyrurus te-
trix (Rozporządzenie 2014). Prawdziwa 
rewolucja nastąpiła jednak wcześniej i do-

tyczyła zmiany organu mającego kompe-
tencje do uchwalania, zarządzania i li-
kwidowania stref ochronnych. Od 2008 
r. ochrona strefowa zwierząt oraz grzy-
bów i roślin wynikająca z zapisów art. 60 
ust. 3 ustawy o ochronie przyrody  prze-
szła w kompetencje regionalnych dyrek-
torów ochrony środowiska (Ustawa 2004 
i 2008). 

Teren badań
Województwa opolskie i śląskie mają 

odpowiednio 9412 km2 i 12333 km2 po-
wierzchni, co łącznie stanowi ok. 7% po-
wierzchni Polski. Lasy zajmują odpo-
wiednio 2505 km2 i 3940 km2, co stanowi 
26,6% oraz 31,9% powierzchni tych woje-
wództw (Rocznik 2017a, 2017b). Najwięk-
sze kompleksy leśne to Lasy Stobrawsko-
-Turawskie, Bory Niemodlińskie i lasy Gór 
Opawskich dla woj. opolskiego oraz Lasy: 
Lublinieckie,  Pszczyńskie,  Rudzkie i Lasy 
Beskidów dla woj. śląskiego. Lasy Rudz-
kie, Lublinieckie i Stobrawsko-Turawskie 
to duże nizinne kompleksy leśne łączące 
oba województwa. W obu regionach wy-
stępują duże zbiorniki zaporowe tj. Otmu-
chowski, Nyski i Turawski (Opolszczyzna) 
oraz Goczałkowicki, Żywiecki, Dziećko-
wice, Dzierżno Duże, Świerklaniec, Kuź-
nica Warężyńska i Poraj (woj. śląskie). Od 
wielu wieków prowadzona jest gospodarka 
rybacka, mająca średniowieczne tradycje, 
nastawiona głównie na hodowlę karpia. 
Ma to swoje odzwierciedlenie w postaci 
dużej liczby niewielkich stawów hodow-
lanych (okolice Niemodlina i Pokoju na 
Opolszczyźnie oraz dolina górnej Wisły, 
dolina górnej Odry oraz okolice Lublińca 
w woj. śląskim). Opolszczyznę zamiesz-
kuje niespełna milion mieszkańców przy 
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zagęszczeniu 105 osób na km2, zaś woj. 
śląskie liczy ponad 4,5 miliona mieszkań-
ców przy zagęszczeniu ponad trzykrotnie 
wyższym tj. 370 osób na km2 (Rocznik 
2017a, 2017b).

Metodyka
Źródłem danych niniejszej publikacji są 

rejestry stref ochronnych wyznaczonych 
wokół gniazd lub miejsc stałego przebywa-
nia ptaków, aktualizowane przez pracow-
ników regionalnych dyrekcji ochrony śro-
dowiska (RDOŚ) w Opolu i Katowicach.  
Dane zawarte w tych rejestrach groma-
dzone były w  okresie działalności RDOŚ 
tj. od listopada 2008 r. do końca 2018 r. 
Należy zaznaczyć, że RDOŚ przejęła kom-
petencje w zakresie stref ochronnych od 
Wojewódzkich Konserwatorów Przyrody, 
działających przy właściwym terytorialnie 
wojewodzie. W niniejszej publikacji po-
jawiają się również informacje na temat 
miejsc regularnego przebywania i gniazdo-
wania gatunków strefowych, nieobjętych 
dotąd tego typu ochroną, na podstawie da-
nych literaturowych oraz pochodzących 
od miejscowych ornitologów. Informacje 
dotyczące ochrony strefowej sprzed 2008 
r. zaczerpnięto także z dwóch publikacji na 
ten temat (Wyszyński 1995, Henel 2012). 

Wyniki
Liczba stref w 2008 r. oraz w 2018 r.

W 2008 r. na terenie obu województw 
istniało 61 stref ochronnych wyznaczonych 
wokół gniazd pięciu gatunków ptaków. W 
woj. śląskim istniały strefy ochrony tylko 
dwóch gatunków ptaków tj. bociana czar-
nego (14 stref) i bielika Haliaeetus albicilla 
(8), zaś w województwie opolskim pięciu 
gatunków tj. bociana czarnego (16), bie-

lika (12), orlika krzykliwego Clanga po-
marina (9), kani rudej Milvus milvus (1) i 
kani czarnej Milvus migrans (1). Po dzie-
sięciu latach, w 2018 r. łączna liczba stref 
ochronnych ptaków na terenie obu woje-
wództw liczyła 110, a więc nastąpił wzrost 
o 80%. W podziale na województwa wzrost 
ten wyniósł odpowiednio 100% (39 stref) 
w przypadku woj. opolskiego oraz 45% 
(10 stref) w przypadku woj. śląskiego. Bio-
rąc pod uwagę liczbę gatunków objętych 
ochroną strefową zanotowano jej wzrost 
w każdym z regionów. Na Opolszczyźnie 
istnieją strefy ochronne utworzone dla 
siedmiu gatunków ptaków tj. bielika (37), 
bociana czarnego (18), orlika krzykliwego 
(12), kani rudej (8) i czarnej (1) oraz rybo-
łowa Pandion haliaetus (1) i sóweczki (1). 
W woj. śląskim prócz stref bociana czar-
nego (12) i bielika (11) również utworzono 
obiekty dla kolejnych gatunków tj. głuszca 
(4), sóweczki (2), włochatki (1), orła przed-
niego Aquila chrysaetos (1) oraz puchacza 
Bubo bubo (1).

Liczba zniesionych i powołanych stref.
W okresie działalności obu RDOŚ tj. w 

latach 2008–2018, zniesiono ochronę dla 
łącznie 45 obiektów, w tym w woj. opol-
skim 21 stref ochronnych czterech gatun-
ków ptaków (bocian czarny 11, bielik 6, 
orlik krzykliwy 3 oraz kania ruda 1), a w 
woj. śląskim 24 strefy trzech gatunków 
(bocian czarny 15, bielik 8 i kania czarna 
1). Powyższych danych nie należy jednak 
rozpatrywać jako faktycznej liczby znie-
sionych obiektów. Z uwagi na uregulowa-
nia prawne, część stref została zniesiona 
jedną decyzją administracyjną i powołana 
kolejną, co wynikało z konieczności dopa-
sowania granic stref do zmieniającej się 
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Rycina 1 i 2. Rozmieszczenie stref ochronnych w województwie opolskim i śląskim w 2008 r. (po-
wyżej) i w 2018 r. (poniżej)
Figure 1 & 2. Distribution of the nest protection zones in Opole and Silesian Voivodeships in 2008 
(above) and in 2018 (below). Species names (from the top): White-tailed Eagle, Back Stork, Les-
ser-spotted Eagle, Black Kite, Red Kite, Pygmy Owl, Boreal Owl, Capercaille. 
Big circles: Osprey, Eagle Owl, Golden Eagle 
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lokalizacji gniazd lub ewidencji leśnej. W 
sumarycznej liczbie zniesionych obiektów 
znajdują się również takie, które zostały 
utworzone i zniesione w okresie rozpatry-
wanego dziesięciolecia tj. 6 stref w woje-
wództwie śląskim oraz 4 strefy w woje-
wództwie opolskim.

Rozmieszczenie i liczba stref według po-
działu administracyjnego Państwowego 
Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe 
(PGL LP)
Zdecydowana większość stref ochronnych 
ptaków w obu województwach położona 
jest w dużych kompleksach leśnych. Dla 
Opolszczyzny największym skupiskiem 
stref są Lasy Stobrawsko-Turawskie. Za-
stanawiający jest jednak praktyczny brak 
stref w granicach Borów Niemodlińskich, 
a więc drugiego co do wielkości kompleksu 
lasów w tym województwie. W woj. ślą-
skim najwięcej stref ochronnych zlokali-
zowanych jest w Lasach Lublinieckich, a 
szczególnie w ich północnej części. Rów-
nież w tym województwie istnieją rozle-
głe kompleksy leśne niemalże pozbawione 
stref ochronnych ptaków tj. Lasy Rudzkie 
(rozciągające się w granicach obu woje-
wództw) oraz Lasy Pszczyńskie.

Wszystkie omawiane obiekty zlokali-
zowane są na gruntach Skarbu Państwa 
będących w zarządzie PGL LP oraz nale-
żących do wyższych uczelni (dwa obiekty 
strefowe na terenie Leśnego Zakładu Do-
świadczalnego Siemienice w granicach 
woj. opolskiego). W woj. opolskim po-
nad połowa stref utworzona dla ochrony 
sześciu gatunków ptaków zlokalizowana 
jest na obszarze administrowanym przez 
trzy nadleśnictwa Lasów Państwowych tj. 
Brzeg (14), Kup (12) i Namysłów (12). Na 

terenie tych nadleśnictw zlokalizowana 
jest cała opolska populacja orlika krzy-
kliwego i kani czarnej, jedna trzecia po-
pulacji bielika oraz znaczna część popu-
lacji kani rudej. Na uwagę zasługuje także 
duża liczba stref zlokalizowanych na tere-
nie Nadleśnictwa Prudnik (9 obiektów). 
Wśród wszystkich nadleśnictw Lasów 
Państwowych położonych na obszarze 
woj. opolskiego, tylko w trzech (Rudzi-
niec, Rudy Raciborskie i Zawadzkie) nie 
istnieją strefy ochrony ptaków. Z kolei w 
woj. śląskim brak jest nadleśnictw, w któ-
rych liczba stref ochrony ptaków przekra-
cza pięć. Największą liczbę stref (po cztery 
obiekty) mają nadleśnictwa Herby, Jele-
śnia i Ustroń. Brak jest stref ochronnych 
ptaków na obszarze nadleśnictw Kłobuck, 
Koszęcin, Rybnik, Siewierz, Ujsoły i Wę-
gierska Górka.

Przegląd gatunków 
Głuszec

Lasy Beskidu Żywieckiego (woj. śląskie) 
mają kluczowe znaczenie dla zachowania 
górskiej populacji głuszca, ponieważ za-
mieszkuje je największa w polskich Kar-
patach populacja tego gatunku (Armatys 
i Żurek 2016). Powołanie stref było jed-
nym z efektów ustanowienia Planu Zadań 
Ochronnych dla obszaru Natura 2000 Be-
skid Żywiecki PLB 240002. Natomiast w 
Beskidzie Śląskim utworzenie stref jest wy-
nikiem prowadzonej reintrodukcji głuszca 
na terenie Nadleśnictwa Wisła (Kłos i in. 
2013). Populacja beskidzka cały czas jest 
zasilana osobnikami wyhodowanymi w 
warunkach sztucznych (Rzońca 2006) 
oraz osobnikami z populacji słowackiej. 
Na podstawie danych terenowych z kon-
troli wszystkich potencjalnych miejsc wy-
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stępowania głuszca w Beskidzie Śląskim i 
Żywieckim szacuje się, że gatunek ten ma 
spadkowy trend liczebności (Zawadzka i 
in. 2019). Dużym zagrożeniem dla głuszca 
jest silna penetracja turystyczna lasów i 
przylegających hal, będących jego miej-
scem spoczynku, żerowania i rozrodu oraz 
wpływ gospodarki leśnej, spowodowany 
próbą spowolnienia procesu rozpadu drze-
wostanów zaatakowanych, w wyniku gra-
dacji, przez kornika drukarza (Armatys i 
Żurek 2016).

Bocian czarny
Liczebność znanych gniazd gatunku w 

okresie ostatnich dziesięciu lat nie zmieniła 
się. W woj. śląskim w 2008 r. istniało 14 
stref ochronnych tego gatunku, a po dzie-
sięciu latach było ich 12. W tych samych 
latach, w woj. opolskim istniało odpowied-

nio 16 i 18 obiektów strefowych (fot. 1). W 
omawianym okresie strefy ochrony bo-
ciana czarnego zostały zlikwidowane z te-
renu nadleśnictw Andrychów (w śląskiej 
części), Koszęcin, Rudziniec, Rybnik, Sie-
wierz, Wisła i Zawadzkie. Na szczególną 
uwagę zasługuje zniesienie aż pięciu stref 
bociana czarnego położonych w granicach 
Nadleśnictwa Rybnik. Pozwala to sądzić, 
że bocian czarny jest gatunkiem zmniej-
szającym swoją liczebność w skali lokal-
nej. Podstawowym zagrożeniem dla ga-
tunku wydaje się być notowana od kilku 
lat na lęgowiskach susza i związany z tym 
spadek poziomu wód płynących, a szcze-
gólnie zupełne zanikanie mniejszych rzek 
i cieków. Zasiedlające je ryby i płazy sta-
nowią bowiem bazę pokarmową bociana 
czarnego. Z uwagi na skryty tryb życia, 
dużym zagrożeniem jest również nieumie-

Fot. 1. Młode bociany czarne Ciconia nigra na gnieździe, Opolszczyzna, lato 2018 r. (fot. T. Biwo)
Photo 1. Young Black Storks on the nest, Opole Voivodeship, summer 2018
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jętne prowadzenie prac leśnych w obrębie 
rewirów lęgowych (Zieliński i in. 2011). 
Udokumentowana jest również niezwy-
kle wysoka śmiertelność młodocianych 
ptaków, odchowanych na Opolszczyźnie. 
W czasie pierwszej migracji na zimowisko 
wszystkie młode ptaki (26) z nadajnikami 
satelitarnymi nie przeżyły 1 roku (Siekiera 
i in. 2018, J. Siekiera – inf. niepubl.). Mimo 
tego z bardzo dużym prawdopodobień-
stwem można stwierdzić, że populacja bo-
ciana czarnego na ternie woj. opolskiego 
i śląskiego jest znacznie niedoszacowana, 
biorąc pod uwagę chociażby dane zebrane 
z Ziemi Cieszyńskiej, gdzie grupa miejsco-
wych ornitologów oszacowała liczebność 
na 11–14 par (Linert i in. 2014). 

Rybołów
Próbę lęgu odnotowano na terenie woj. 

opolskiego w 2017 r. Z uwagi na obserwo-
waną budowę gniazda i kopulację ptaków 
ustanowiono strefę ochrony. W później-
szym czasie staraniem członków Komitetu 
Ochrony Orłów oraz miejscowego nadle-
śnictwa zamontowano w okolicy platformę 
gniazdową. Nie była to pierwsza próba lęgu 
tego gatunku – w podobnych okoliczno-
ściach obserwowano parę ptaków na te-
renie Nadleśnictwa Strzelce Opolskie (Ru-
bacha 2014). Niewykluczone, że rybołów 
gnieździ się również w innych miejscach 
Opolszczyzny, gdyż w okresie lęgowym w 
latach 2014–2018 corocznie obserwowano 
dorosłe ptaki w obrębie Zb. Turawskiego 
(Stasiak i in. 2018). Największym zagroże-
niem dla rybołowa jest zabijanie ptaków 
przez hodowców ryb, którzy utożsamiają 
go z ogromnymi szkodami jakie rzekomo 
powoduje w rybostanie stawów hodowla-
nych (Anderwald 2017).

Orlik krzykliwy
Populacja orlika krzykliwego należy 

do osobliwości ornitologicznych Opolsz-
czyzny, z uwagi na swoją stabilność oraz 
oderwanie od zwartego zasięgu gatunku 
w Polsce. Od wielu lat, skupiona na tere-
nie zachodniej części Lasów Stobrawsko-
-Turawskich populacja lokalna liczy kilka-
naście rewirów lęgowych. Orlik krzykliwy 
należy do najlepiej rozpoznanych gatun-
ków strefowych na obszarze wojewódz-
twa opolskiego (Czubat i Stelmaszyk 2015). 
Największym zagrożeniem dla istnienia 
tej populacji wydaje się być intensyfika-
cja rolnictwa oraz zmiana przeznaczenia 
gruntów rolnych (szczególnie łąk) np. pod 
zabudowę. Poza areałem lęgowym część 
ptaków ginie w czasie migracji na zimowi-
sko oraz w trakcie powrotów na lęgowiska, 
np. w Libanie (Kaługa 2019).

Orzeł przedni
Pojawienie się populacji lęgowej na tere-

nie Beskidu Żywieckiego w granicach woj. 
śląskiego jest dowodem na rozwój wciąż 
nielicznej populacji karpackiej (Stój 2009, 
2016, 2019). W sprzyjających warunkach 
można oczekiwać powiększenia popula-
cji o dalsze pary lęgowe, jednak na pewno 
nie będzie to proces tak spektakularny jak 
w przypadku bielika. Podobnie jak bielik, 
gatunek ten jest silnie narażony na prze-
śladowanie ze strony człowieka. Przykła-
dem takiego działania jest zastrzelenie w 
2012 r. w okolicy Strumienia (woj. śląskie), 
przy ambonie myśliwskiej niedaleko sta-
wów hodowlanych, młodego osobnika orła 
przedniego, z nadajnikiem telemetrycz-
nym, pochodzącego z Czech.



76 Ptaki Śląska 26 | T. Biwo, D. Czechowski

Fot. 2. Jeden z trzech zatrutych bielików znalezionych w śródpolnym zadrzewieniu w Głubczy-
cach, woj. opolskie, zima 2017 r. (fot. T. Biwo)
Photo 2. One of the three poisoned White-tailed Eagles found in a mid-field woodlot in Głubczyce

Bielik
Należy do tzw. gatunków zwycięskich 

czyli takich, których krajowa populacja 
na przełomie wieków wykazała tenden-
cję wzrostową (Lontkowski i Stawarczyk 
2003), czego zasługą w znacznym stop-
niu jest ochrona strefowa. W latach 2008–
2016 populacja bielika w Polsce wzrosła 
o 40% (Chyralecki i in. 2018). Na prze-
strzeni lat 2008–2018 zanotowano 240% 
wzrost liczby stref ochronnych wyzna-
czonych wokół rewirów lęgowych tego 
gatunku na terenie obu województw. W 
woj. opolskim, gdzie najsilniej zaznaczyła 
się ekspansja bielika, wzrost ten wyniósł 
aż 308%. Taki stan rzeczy powoduje mak-
symalne wysycenie populacji pod kątem 
pojemności siedlisk. Są już tereny na któ-
rych poszczególne gniazda gatunku od-

dalone są od siebie mniej niż 2 km. Nie 
oznacza to jednak, że populacja bielika 
w województwie opolskim, a zwłaszcza 
śląskim jest stabilna. Największymi za-
grożeniami dla gatunku w dalszym ciągu 
jest umyślne płoszenie i zabijanie ptaków. 
Tylko w ostatnich latach zanotowano ce-
lowe zatrucie kilkunastu osobników tego 
gatunku (fot. 2), a w jednym przypadku 
odnotowano zniszczenie i uniemożliwie-
nie odbycia lęgu (fot. 3). Faktem jest też 
wysoka śmiertelność ptaków, wynikająca 
na pewno w dwóch przypadkach z przy-
czyn antropogenicznych. Wskazuje to na 
bardzo duże zagrożenie jakie dla ptaków 
szponiastych – w tym bielików - mają 
napowietrzne linie przesyłowe co wyka-
zały badania  z nadajnikami satelitarnymi 
(Biwo i in. 2019).
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Fot. 3. Przykład umyślnego uniemożliwienia lęgu bielików poprzez umieszczenie w gnieździe 
worka polipropylenowego. Opolszczyzna, wiosna 2018 r. (fot. M. Zarankiewicz)
Photo 3. A case of intentional obstruction of White-tailed Eagle’s breeding with a polypropylene 
sack put in the nest. Opole Voivodeship, spring 2018.

Kania ruda i czarna
Oba gatunki należy uznać za bardzo 

rzadkie ptaki lęgowe woj. opolskiego 
(Adamski 1994a) i woj. śląskiego. Właści-
wie tylko zachodnia część Lasów Stobraw-
sko-Turawskich stanowiących Stobrawski 
Park Krajobrazowy jest miejscem, gdzie 
kanie przystępują do lęgów regularnie. W 
latach 90. XX w., w dolinie Odry na od-
cinku od Opola do zachodniej granicy wo-
jewództwa opolskiego kania czarna była 
liczniejszym ptakiem lęgowym od kani 
rudej (Hebda i Wyszyński 2002). Obec-
nie ma tylko jedną strefę w woj. opolskim, 
jednak ptaki wykazujące zachowania te-
rytorialne obserwowane są w co najmniej 
trzech innych miejscach Opolszczyzny (A. 

Czubat 2018 – inf. niepubl.). W woj. ślą-
skim w omawianym dziesięcioleciu ist-
niała tylko jedna strefa wokół gniazda 
kani czarnej. Gniazdo to było zajęte przez 
ptaki tylko w jednym roku, a następnie 
opuszczone i strefa została zniesiona. Ka-
nia ruda prawdopodobnie kolonizowała 
region od zachodu (Adamski 1994b), jed-
nak w ostatnich latach wszystkie rewiry 
zlokalizowane poza Lasami Stobrawsko-
-Turawskimi były opuszczone. Do głów-
nych zagrożeń należy zaliczyć możliwość 
niszczenia lęgów w związku z wycinką 
drzew lub prowadzonymi pracami le-
śnymi. Kanie bardzo często zmieniają 
miejsca lęgowe co dodatkowo utrudnia 
prowadzenie skutecznej ochrony strefowej
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Sóweczka i włochatka
Możliwość ustanawiania stref dla obu 

gatunków istnieje od 2011 r. Pierwsze 
strefy ochrony sóweczki w Polsce powo-
łano w woj. śląskim na terenie Nadleśnic-
twa Świerklaniec w 2012 r. oraz na terenie 
beskidzkich lasów Nadleśnictwa Jeleśnia. 
W woj. opolskim rewir sóweczki został 
objęty ochroną strefową w 2018 r. Jedyną 
dotąd ustanowioną strefą ochrony wło-
chatki jest rewir zlokalizowany w Nadle-
śnictwie Brynek. Liczebność obu gatun-
ków w Europie Środkowej fluktuuje lub 
nieznacznie wzrasta (BirdLife Interna-
tional 2015), tak więc z pewnością liczba 
stref nie jest adekwatna do rzeczywistej 
liczebności gatunków na omawianym te-
renie. Dowodem na powyższą tezę mogą 
być badania prowadzone na terenie La-
sów Lublinieckich (Kościelny i Belik 2005, 
Belik 2012) oraz doniesienia z Lasów Sto-
brawsko-Turawskich (G. Hebda i M. Sie-
rakowski 2018 – inf. niepubl.). Podstawo-
wym zagrożeniem dla obu gatunków jest 
wycinanie starych dziuplastych drzew w 
drzewostanach iglastych i buczynach. W 
przypadku sóweczki, duże znaczenie ma 
wypadanie i usuwanie świerka w drze-
wostanach stanowiących rewiry lęgowe i 
łowieckie gatunku.

Puchacz
Pewny lęg gatunku odnotowano w 

2018 r. na terenie woj. śląskiego (Liersz-
-Żelasko i in. 2018). Rewir został dość 
szybko objęty ochroną strefową. Wykry-
cie lęgów w woj. śląskim może świadczyć 
o ekspansji osobników pochodzących 
prawdopodobnie z populacji czeskiej. 
Również w woj. opolskim obserwowano 
ostatnio pojedyncze osobniki puchacza 

(Birding Poland 2018, K. Szumski 2018 
– inf. niepubl.). Szczególnie ciekawa jest 
obserwacja puchacza wydającego głosy 
godowe, zarejestrowana nieopodal Głu-
chołaz (Forum Przyroda 2018). Poważ-
nym zagrożeniem dla puchacza może być 
przypadkowe niszczenie gniazd w czyn-
nych kamieniołomach lub silna penetra-
cja drzewostanów stanowiących siedli-
ska lęgowe.

Dyskusja
Ochronę strefową należy uznać za 

szczególny rodzaj ochrony gatunko-
wej. Jej funkcjonowanie w Polsce można 
uznać za sukces jeżeli chodzi o zachowa-
nie wybranych, często skrajnie zagrożo-
nych gatunków (Mizera 2006). Najlep-
szym przykładem pozytywnego działania 
ochrony strefowej jest historia krajowej 
populacji bielika, który w ostatnim cza-
sie znacznie zwiększył liczebność, koloni-
zując niezajmowane dotąd obszary Pol-
ski (Cenian i in. 2006), w tym Górnego 
Śląska i Opolszczyzny (Czubat i Stelma-
szyk 2016). Przykład prowadzonych dzia-
łań ochronnych w opisywanych tu woje-
wództwach jednoznacznie wskazuje jak 
pozytywnie wpływają one na zachowa-
nie i rozwój populacji gatunków strefo-
wych. Pamiętać należy, że zdecydowana 
większość ptaków strefowych to gatunki 
znajdujące się na szczycie piramidy tro-
ficznej. Powiększanie się liczby tych ga-
tunków, jak i ich liczebności  świadczy o 
zwiększającej się bioróżnorodności śro-
dowiska. Działania w zakresie ochrony 
strefowej podjęte w ostatnim dziesięcio-
leciu na terenie obu województw można 
podsumować jako pozytywne. Do takiego 
stanu rzeczy przyczyniło się kilka czyn-
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czynników: przekazanie ochrony stre-
fowej, w sensie prawnym i merytorycz-
nym, do wyspecjalizowanych jednostek 
administracji publicznej, jakimi są regio-
nalne dyrekcje ochrony środowiska, do-
bra współpraca RDOŚ z ornitologami, w 
tym Komitetem Ochrony Orłów tj. poza-
rządową organizacją, dla której ochrona 
gatunków ptaków strefowych, szczegól-
nie szponiastych, jest działaniem statu-
towym. Bardzo ważna jest również co-
raz większa świadomość społeczeństwa, 
szczególnie leśników, o potrzebie ochrony 
rewirów lęgowych rzadkich, często zagro-
żonych wyginięciem ptaków.
Szanse i zagrożenia populacji gatunków 
strefowych

W przypadku dalszego kontynuowa-
nia ochrony strefowej gatunków, można 
spodziewać się sukcesów w odbudowie 
populacji np. rybołowa, orła przedniego i 
puchacza. Ochrona strefowa w połączeniu 
z takimi działaniami jak hodowla ex-situ 
(głuszec), montaż platform gniazdowych 
(rybołów, puchacz) oraz edukacja eko-
logiczna, może przynieść kolejne pozy-
tywne efekty.  

Do dobrych praktyk w zakre-
sie ochrony przyrody należy zaliczyć 
współpracę pomiędzy gospodarzami te-
renu (leśnikami) oraz organami ochrony 
przyrody i ornitologami. Standardem  po-
winno stać się uczestnictwo w ochronie 
strefowej przez służby terenowe LP, po-
przez monitorowanie stref (z zachowa-
niem zasad ochrony poszczególnych ga-
tunków). Z doświadczeń autorów wynika, 
że poznanie biologii i zwyczajów gatun-
ków strefowych przez zarządzających te-
renem pozwala budować pozytywny sto-
sunek do tej formy ich ochrony.

W zakresie działań prawnych należy 
rozważyć zmianę sztywnego zapisu mó-
wiącego o maksymalnych odległościach 
granic stref od gniazd lub miejsc rozrodu. 
Niejednokrotnie, kategoryczne zachowa-
nie odległości do 100, 200 czy 500 metrów 
od gniazda, prowadzi do sztucznego po-
działu wydzieleń leśnych. W takich przy-
padkach pracownicy Służby Leśnej często 
wnioskują o nieznacznie zwiększenie gra-
nic stref, co z prawnego punktu widzenia 
jest obecnie działaniem niemożliwym do 
wykonania. 

Kolejnym obowiązkiem prawnym, 
który wbrew pozorom może prowadzić 
do zagrożenia bytowania ptaków w chro-
nionych rewirach, jest obligatoryjne zna-
kowanie stref ochronnych. W wielu przy-
padkach oznakowanie takie jest wręcz 
wabikiem dla ciekawskich osób, umyślnie 
penetrujących obszary leśne w poszuki-
waniu ciekawostek przyrodniczych, np. w 
celu fotografowania. Rozwiązaniem tego 
problemu byłaby zmiana zapisu na taki, 
który pozwalałby w uzasadnionych przy-
padkach na odstąpienie od znakowania 
stref (Zbyryt 2011, Henel 2012). 

Zgodnie z obowiązującymi przepi-
sami prawa strefy dzielą się na dwie ka-
tegorie – całoroczne oraz okresowe. W 
strefie okresowej dozwolone są działania 
polegające m.in. na wycince drzew lub 
krzewów poza okresem lęgowym ptaków 
wyznaczonym w rozporządzeniu, bez ko-
nieczności uzyskania zezwolenia RDOŚ. 
Jednak prace takie, również wykonywane 
poza okresem lęgowym, mogą prowadzić 
do zagrożenia dla stanowiska chronio-
nego gatunku.
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Sytuacja taka ma miejsce, gdy docho-
dzi do kumulacji prac zrębowych pod ko-
niec obowiązywania operatu urządzenio-
wego. Aby uniknąć takich zdarzeń, nie 
powinno się prowadzić w granicach jednej 
strefy ochrony prac zrębowych, na wię-
cej niż jednej powierzchni, w ciągu jed-
nego roku lub nawet dwóch lat. Dodatko-
wym aspektem, który powinien sprzyjać 
ochronie strefowej jest planowanie urzą-
dzeniowe w leśnictwie. Już na etapie 
projektu planu urządzenia lasu lub jego 
realizacji, jeśli strefa powstała później, po-
winno się planować prace w taki sposób, 
aby nie zmieniać gwałtownie otoczenia 
rewiru lęgowego. Jedną z metod jest do-
branie odpowiedniego rodzaju rębni (ZHL 
2012). Dla części chronionych gatunków 
np. bociana czarnego, nie jest wskazane 
prowadzenie rozległych zrębów zupeł-
nych, a nawet niektórych rębni złożonych. 
Przykładowo zastosowanie rębni gniaz-
dowej zupełnej [IIIa], może prowadzić do 
zmiany otoczenia rewiru lęgowego w stop-
niu większym niż podczas przeprowadze-
nia zrębu w ramach rębni zupełnej (Biwo 
2014a, 2014b). Równie istotnym aspektem 
jest współpraca pomiędzy regionalnymi 
dyrekcjami ochrony środowiska, zarząd-
cami terenu (głównie Lasy Państwowe) i 
ornitologami. Nie powinno się dopusz-
czać do sytuacji, w których likwiduje się 
strefy ochronne bez uprzedniego spraw-
dzenia czy chroniony gatunek nadal nie 
występuję w rewirze. Czasem, z niezna-
nych bliżej powodów, rewir jest niezajmo-
wany przez kilka lat. Sytuacja taka często 
ma miejsce w przypadku bociana czar-
nego (Strazds 2011), co potwierdzają ob-
serwacje w jednym z opolskich rewirów, 
gdzie w 2010 r. zniesiono ochronę stre-

fową po trzech latach od jej powołania, by 
następnie w 2018 r., w tym samym miej-
scu, znów zanotować rozród bocianów. 
W przypadku likwidacji stref ochron-
nych powinno się zachować dużo ostroż-
ności. Minimalnym okresem, po którym 
można znieść ochronę strefową powinien 
być brak obecności ptaków przez co naj-
mniej 5 lat. Dla niektórych gatunków, bar-
dzo często zmieniających nie tylko miej-
sca gniazdowe, ale także rewiry lęgowe 
(jak np. kanie), okres ten można zawęzić 
do 3 lat. Stanowczo należy podkreślić, że 
nie można zlikwidować stref ochronnych 
w momencie zaprzestania lęgów przy re-
gularnym obserwowaniu choćby jednego 
osobnika chronionego gatunku. Powodem 
likwidacji strefy nie może być także fakt 
zarośnięcia gniazda przez roślinność (czę-
sty powód likwidacji strefy dla bocianów), 
gdyż bardzo często taka roślinność poja-
wia się jesienią wkrótce po opuszczeniu 
gniazda przez bociany lub w następnym 
roku wczesną wiosną, jeszcze przed po-
nownym zajęciem gniazda.
Co dalej ze strefami ochrony?

Powyższy przykład z woj. opolskiego 
jak i analiza danych dotyczących zasięgu 
stref ochrony w RDOŚ w Katowicach 
wskazują, że część gatunków (np. bocian 
czarny i bielik) po kilku lub kilkuna-
stu latach powraca w rejon poprzednich 
miejsc gniazdowania. Powracając, budują 
gniazdo w sąsiednich wydzieleniach, trzy-
mając się jednak tego samego rejonu. Sy-
tuacje takie mają miejsce w przypadku 
ciągłości występowania drzewostanów w 
starszych klasach wieku. Gdy powracające 
ptaki nie zastają wcześniej obecnych sta-
rodrzewów, rewiry zostają przez nie bez-
powrotnie opuszczane.
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Należy zatem zastanowić się nad spo-
sobem ochrony siedlisk gatunków stre-
fowych, zabezpieczeniem ich przed wy-
cinką i pozostawieniem jako refugiów. 
Obecnie, w niewielkiej części taką rolę 
pełnią rezerwaty przyrody, na co wska-
zuje obecność gniazd ptaków strefowych 
w obrębie kilku z nich. Jednak ze względu 
na niewielką powierzchnię jaką zajmują 
rezerwaty leśne z odpowiednimi siedli-
skami w sąsiedztwie, nigdy nie będą one 
miejscami występowania gatunków stre-
fowych. W obu regionach jest tylko siedem 
takich przypadków. Skuteczna ochrona 
strefowa ptaków powinna przede wszyst-
kim polegać na zabezpieczeniu dogodnych 
siedlisk – drzewostanów w wieku powy-
żej 70–80 lat. Niestety takich miejsc jest 
coraz mniej. Ponieważ są to zwykle drze-
wostany rębne, bardzo częstą praktyką jest 
ich wycinanie niedługo po zlikwidowa-
niu strefy ochrony. Według autorów, jed-
nym z rozwiązań do stworzenia refugiów 
dla gatunków strefowych byłoby utworze-
nie na powierzchni likwidowanych stref 
ochrony całorocznej drzewostanów refe-
rencyjnych, gdzie nie będzie prowadzone 
pozyskanie drewna. Wyznaczenia takich 
drzewostanów mogliby się podjąć pra-
cownicy Administracji Lasów Państwo-
wych w porozumieniu z pracownikami 
RDOŚ i ornitologami. Trwałość funkcjo-
nowania takich miejsc zostałaby zabezpie-
czona poprzez odpowiednie zapisy w Pla-
nie Urządzenia Lasu. Taka praktyka ma 
już miejsce w niektórych nadleśnictwach. 
Wspomniane drzewostany referencyjne 
są skutecznym narzędziem w ochronie 
strefowej. Przyjęcie takiego rozwiązania 
umożliwiłoby skuteczniejszą ochronę ga-
tunkową. Obecnie strefy ochronne two-

rzone są po zasiedleniu miejsca przez 
dany gatunek, a zwykle po okresie 5 lat 
od opuszczenia gniazda są likwidowane. 
Takie rozwiązanie jest skuteczne dla tym-
czasowej ochrony zasiedlonego miejsca 
rozrodu, natomiast opuszczone rewiry 
przestają być chronione. Dlatego najcen-
niejsze rewiry lęgowe powinny być trwale 
chronione, również wtedy, gdy nie są za-
jęte przez ptaki (Zieliński i in. 2011). 

Podziękowania
Artykuł ten nie mógłby powstać bez 

szerokiej rzeszy miłośników przyrody i 
ptaków, wywodzących się z różnych śro-
dowisk zawodowych. Nie jest możliwe wy-
mienienie wszystkich osób, które były i są 
zaangażowane w ochronę strefową ptaków 
na terenie woj. opolskiego i śląskiego, dla-
tego autorzy składają serdeczne podzięko-
wania wszystkim, którym los gatunków 
strefowych jest szczególnie bliski. 
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