
W SPRAWIE PTAKOW 

а Rola awifauny w biocenzach leśnych jest znana, a mimo to nie zawsze w pełni 

"ceniana. Postępująca chemizacja i mechanizacja leśnictwa oraz zwiększona pene- 
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tracja turystyczna zdecydowanie zmniejszają populację tych zwierząt w naszych 
lasach. Z artykułu W. Dynura zamieszczonego w kwietniowym numerze „Aury” 
z 1979 roku zacytuję kilka fragmentów o ptasich problemach: 

„Z danych IUCN z 1973 r. wynika, że wyniszczonych zostało 113 gatunków pta- 
ków z 29 rodzin, zagrożonych wyginięciem jest 77 gatunków z 30 rodzin. W bieżącym 
stuleciu przeciętnie 1 gatunek zwierząt rocznie znikał z powierzchni Ziemi. LIL. R. 
Brown przytacza listę zwierząt, zawierającą 982 gatunki, zagrożonych zagładą, 
w tym liczne są ptaki. Opublikowany w 1975 r. w Brukseli raport podaje, że 58 
gatunkom ptaków w Europie grozi w najbliższym czasie całkowite wymarcie. Biała 
Księga Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody wymienia ponad 1000 gatunków, 
którym grozi wytępienie w ciągu mniej więcej 10 lat. 

Czy zdajemy sobie sprawę z poważnego niebezpieczeństwa wiszącego nad ptasią 
społecznością z winy człowieka? Wszelkie zmiany zachodzące w środowiskach przy- 
rodniczych nieuchronnie pociągają za sobą zmiany w składzie ich awiiauny, wskutek 
odmłodzenia lasów i wprowadzenia monokultur sosnowych z 73 06 powierzchni la- 
sów znikają ptaki leśne (np. na sośnie gnieżdżą się niechętnie). Wraz z wytrzebie- 
niem lasu liściastego pozostały resztki licznej niegdyś rzeszy ptaków śpiewają- 
cych (...). 

A zagęszczenie ptaków w lesie zależy od typu lasu, jego wieku, położenia nad 
poziomem morza, wielkości powierzchni, obszaru powstawania szkód i innych czyn- 
ników. W środowiskach bogatszych w roślinność mieści się więcej, w uboższych 
mniej par lęgowych. Np. u sikory bogatki odległość między jedną parą a drugą 
wynosi 15—50 m, u kosa 20 m. Wypełnienie lasu przez gatunki jest wszechstronne, 
np. świergotek drzewny dominuje w I piętrze, rudzik w II p., grubodziub w III p., 
muchotowKa szara i kowalik w IV p., a szpak w У pietrze.. Specjalizacja rozmiesz- 
czenia idzie na odpowiednie gatunki roślin (...) 

Osobnym zagadnieniem jest ochrona ptaków drapieżnych. Człowiek wciąż jesz- 
cze uznaje te ptaki za „szkodniki”. Nawet najpospolitsze z ptaków drapieżnych, jak 
jastrząb gołębiarz, krogulec i błotniak stawowy, należą do ptaków nielicznych. 
Nasze rzadkie ptaki drapieżne giną od broni palnej. Badania wykazały, że przeży- 
walność wynosi przeciętnie 1,8 roku. Gdyby nie było rybołowów przelotnych, gatu- 
nek ten zniknąłby z naszego terenu. W Pieninach pod koniec ubiegłego wieku pu- 
chacz był pospolitym ptakiem, widywano go niekiedy po kilkanaście okazów przecią- 
gających wieczorem wśród lasów, a już w 1923 roku, był ptakiem występującym 
rzadko. 

Bezpośredni wpływ ujemny wywiera tępienie ptaków „szkodników”, niszczenie 
przez dzieci, łowiecbwo i ptasznictwo. Niedopatrzeniem było, że zgodnie z obowią- 
zującą w Polsce ustawą o łowiectwie z 1959 roku do ptaków łownych zaliczony został 
ginący drop, a pozostają nadal łownymi bardzo pożyteczne i rzadkie ptaki, jak prze- 
piórka, cietrzew, głuszec, batalion, jarząbek, kwiczoł. Do zaniku przepiórki przyczy- 
niło się jej masowe wypłapywanie we Francji, a obecnie brak u nas dla niej buj- 
nych, spokojnych łąk. W poważnym niebezpieczeństwie znajduje się duży leśny 
ptak — głuszec. W Polsce jest zaledwie 200 sztuk głuszczów i 1000 sztuk cietrzewi, 
dla utrzymania gatunku przy życiu potrzeba co najmniej 2000 sztuk. Widmo wytępie- 
nia grozi następującym gatunkom: puchacz, sokół wędrowny, orzeł przedni, orzeł 
bielik, rybołów, kania ruda, myszołów włochaty, orlik krzykliwy, puszczyk, pustułka, 
drop, chrościel, przepiórka, łabędź, pardwa, pomurnik, nagórnik, modrak, remiz, du- 
dek, lelek kozdój (...). 

Wśród ptaków chronionych w Polsce, według stanu prawnego na dzień 1 sier- 
pnia 1975 roku, jest 207 gatunków. Istniejąca ochrona prawna nie jest wystarczająca, 
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Opieka nad ptakami powinna byé tym wydajniejsza, ze obszar ochrony rezerwatowej 
l parkowej jest u nas mały — 163 168 ha; jest to zaledwie 0,450, powierzchni kraju. 
Wśród 618 rezerwatów jest tylko 50 rezerwatów iaunistycznych, których łączna 
powierzchnia wynosi 20970 ha. Rezerwaty te są położone na Pomorzu oraz w pół- 
nocno-zachodniej części kraju pod Zieloną Górę. Celowe byłoby utworzenie rezer- 
watów faunistycznych w środkowej i południowej części Polski, w tych miejscach, 
gdzie mają ostoje ptaki rzadkie, aby stworzyć im warunki przetrwania i powięk- 
szenia liczebności. Godnym ochrony obszarem jest dolina rzeki Bzury, gdzie w cza- 
sie dwuletnich obserwacji stwierdzono 137 gatunków legowych. Cenna jest awifauna 
doliny Bobrówki w okolicy Łowicza, gdzie występują gatunki ginące, np. gadożer, 
bielik, rybołów, nur czerwonoszyi, czapla purpurowa i biała. Restytucja puchacza 
w Pieninach powinna być przedmiotem energicznej akcji w szkołach, wśród lud- 
ności dorosłej, dla uratowania tego pięknego i pożytecznego ptaka. 

Ochrona ptaków, jako zespół zabiegów sprzyjających trwałemu ich osiedleniu 
się, powinna polegać na zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa (psy i koty), zimowym 
dokarmianiu, zapewnieniu wody w lecie, rozwieszaniu skrzynek lęgowych (najkorzy- 
stniejsza wysokość 3—14 m nad ziemią), tworzeniu zagajników. Do zakładania remiz 
odpowiedni jest głóg, którego jagody ptaki chętnie zjadają, czeremcha amerykańska 
(jej jagody są ptasim przysmakiem). Jałowiec daje osłonę w zimie oraz pożywienie, 
na uwzględnienie zasługują bez czarny i koralowy, kalina, szakłak, dereń, tarnina. 
karagana, ligustr; z drzew jarzębina, grochodrzew, grab, jabłoń utrzymująca owoce 
przez zimę, Dotychczasowa, 40-letnia akcja ochrony dała nikłe wyniki. Za ochrona 
ptaków przemawiają motywy naukowe, gospodarcze, estetyczne (...). 

Kilka liczb świadczących o pożyteczności skrzydlatych sprzymierzeńców. W cią- 
gu roku zjadają gąsienic: szpak 209 tys.. drozd 167 tys., sikorka bogatka 125 tys., 
sikorka modra 123 tys., rodzina sikor 3 miliony sztuk. Ptaki przelotne, zamieszkujące 
skrzynki przez 5 miesięcy, zjedzą w tym czasie około 2430 kg, a ptaki zimujące 
— 15700 kg gąsienic, owadów i ich jaj na 800 ha powierzchni zadrzewionej przy 
maksymalnym zagęszczeniu (...). 

Badania wykazały, że 90 par lęgowych w 6 ha zadrzewień spożyło wraz z pta- 
kami przelotnymi i zimującymi 378 kg owadów. Trzeba bezwzględnie dążyć do za- 
stąpienia chemicznego zwalczania owadów walką biologiczną, zrezygnować z milio- 
nów ton trucizn niebezpiecznych dla organizmów żywych. Odbudować zasoby pta- 
siego świata. 

Ptaki pełnią jeszcze inne funkcje. Do najważniejszych należy rozsiewanie oraz 
przenoszenie nasion, zwłaszcza ciężkich, np. dębu, buka, limby. Współzależności 
między sójką a dębem są tak Ścisłe, że zasięgi obu gatunków pokrywają się ze sobą. 
Dalsze funkcje ptaków, to udział w tworzeniu gleby przez rozgrzebywanie ściółki 
leśnej, co sprzyja odnowieniu lasu; umożliwienie i przyspieszenie likwidacji cho- 
rych osobników roślin i zwierząt; przyspieszenie minaralizacji roślin i ich części. 
Nasiona zjedzone przez ptaki nie tracą zdolności kiełkowania, ale kiełkują szybciej 
l w większym procencie, a rośliny z nich szybciej rosną. Ptaki przyczyniają się do 

lego, że w lesie i w polu przybywa stale młodych drzewek, krzewów i innych roślin. 
Niezaprzeczalnie ptaki są lepszymi gospodarzami od nas”. 

Popularyzacja tych z pozoru znanych i oczywistych wiadomości o ptakach przy- 
nieść może w konsekwencji wymierne efekty gospodarcze.


