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Abstract. The paper was prepared on the basis of the research results available in
scientific literature. It is evident from many publications that means of practical bird
protection have been designed, executed and implemented for general use. Results
of long-term investigations indicate that the application of hatching boxes
contributes to the increase in bird numbers in various environments. Examination of
birds’ feed composition reveals that only some birds can restrict the development of
specific insect gradations. The investigations of birds’ feed composition mentioned
above were performed in gradation regions of: Dendrolimus pini L., Lymantria
monacha L. and Acantholyda nemoralis Thoms.
WSTÆP
Ogólnie wiadomo, ýe ptaki jako zwierzæta o duýym zapotrzebowaniu
energetycznym mogà wyraênie wpùywaã na liczebnoúci owadów. Stwierdzono na
podstawie licznych prac, ýe ich skùad poýywienia jest urozmaicony, a niektóre
gatunki pobierajà w czasie wystæpowania gradacji znaczne iloúci Dendrolimus pini
L., Lymantria monacha L. i Acantholyda nemoralis Thoms. Z pewnoúcià moýna
stwierdziã, ýe ptaki sà jednym z najwaýniejszych czynników, które ograniczajà
powstawanie gradacji owadów. Jest to moýliwe, gdyý intensywnie rozwijajàce siæ
pisklæta muszà otrzymywaã ùatwo przyswajalny pokarm, a wiæc gùównie owady.
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Do podstawowych polskich dzieù ornitologicznych w oparciu o które w
przeszùoúci oraz obecnie uksztaùtowaùy siæ poglàdy i opinie dotyczàce ptaków
naleýà gùównie dzieùa Taczanowskiego [1882, 1888], Sokoùowskiego [1958] oraz
Tomiaùojcia [1990]. Opracowane w niezwykle ciekawym stylu dzieùo Mateusza
Cygañskiego posiada juý obecnie raczej charakter historyczny. Twórcami natomiast
nowoczesnej ornitologii bez wàtpienia sà Wùadysùaw Taczanowski i nastæpnie Jan
Sokoùowski. Jan Sokoùowski jako wybitny profesor, wykùadowca i artysta malarz
jest autorem wielu prac ornitologicznych i popularyzatorem tej gaùæzi wiedzy
przyrodniczej. W oparciu o dzieùo Berlepscha [1929] oraz wnikliwe wùasne badania
skonstruowaù skrzynki lægowe dla wszystkich krajowych dziuplaków. Nakreúliù
wiæc tym samym drogæ dziaùania prowadzàcà do zwiækszenia liczebnoúci ptaków w
róýnych úrodowiskach. Badaniami praktycznej ochrony ptaków zajæùa siæ liczna
grupa polskich ornitologów, a szczególnie wspóùpracownicy Jana Sokoùowskiego.
METODA I WYNIKI
Praca zostaùa wykonana na podstawie analizy literatury naukowej
dotyczàcej moýliwoúci i efektów praktycznej ochrony dziuplaków przy
zastosowaniu gùównie skrzynek lægowych Sokoùowskiego [1954] i Graczyka
[1966]. Czarnecki [1956] do podstawowych przyczyn zmian liczebnoúci ptaków
zasiedlajàcych drzewostany zalicza miædzy innymi dostæpnoúã miejsc na zaùoýenie
gniazda, panujàce warunki ýerowe i liczebnoúci wrogów naturalnych. Bardzo
interesujàce badania dotyczàce warunków gniazdowania ptaków w róýnych typach
drzewostanów leúnych na szeúciu odræbnych powierzchniach przeprowadziù Oko
[1966]. Autor ten swe badania kontynuowaù w dwóch przedziaùach czasowych tj. w
latach 1952 i 1953, a nastæpnie po dziesiæcioletnim wzroúcie drzewostanów w
latach 1963-1964. Praca ukazuje wiæc przede wszystkim wpùyw wieku i skùadu
gatunkowego badanych drzewostanów na moýliwoúci gnieýdýenia siæ róýnych
ptaków w lasach. Notowane liczebnoúci par lægowych w tej pracy znajdowaùy siæ w
duýym przedziale. Najwiæcej ptaków w przeliczeniu na 1 km2, bo aý 2400 osiedliùo
siæ w drzewostanie úwierkowym, a najmniej, 96,8 na 1 km2 w dràgowinie sosnowej.
Naleýy jednak stwierdziã, ýe powierzchnie te cechowaùy siæ niewielkimi
rozmiarami i róýnym ksztaùtem, co w pewnym stopniu moýe mieã wpùyw na wyniki.
Wúród 47 lægowych gatunków wyprowadzajàcych pisklæta na szeúciu tych
powierzchniach osiedlaùo siæ 15 róýnych dziuplaków. Najwiæcej z nich, bo aý 13
gatunków rejestrowano w drzewostanie mieszanym. Dziuplaki w ogóle nie
osiedlaùy siæ w starodrzewie sosnowym oraz w drzewostanie úwierkowym. Z
pewnoúcià spowodowane to byùo brakiem naturalnych dziupli i stosowanej ochrony
tej grupy ptaków. Praca ta wyraênie wskazuje na koniecznoúã stosowania
sztucznych miejsc lægowych dla ptaków, szczególnie tych z grupy dziuplaków, w
drzewostanach kierowanych. Szerokie badania dotyczàce tego zagadnienia
realizowane w róýnych drzewostanach leúnych i innych zadrzewieniach daùy
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rezultat w postaci licznych publikacji. Stosowanie skrzynek lægowych i
opracowanie metod pobierania od pisklàt poýywienia bez zwiækszenia ich
úmiertelnoúci pozwoliùy na bliýsze okreúlenie miejsca poszczególnych gatunków w
ekosystemie.
Efekty praktycznej ochrony ptaków w róýnych úrodowiskach
Na duýych powierzchniach leúnych szersze badania ornitologiczne, takýe
przy uwzglædnieniu praktycznej ochrony, przeprowadzili Graczyk i inni [1966]. Na
czterech powierzchniach obejmujàcych zasadniczo caùe oddziaùy leúne badania
kontynuowano w latach nastæpnych, szczególnie okreúlajàc wpùyw praktycznej
ochrony, gùównie skrzynek lægowych, na skùad gatunkowy i liczebnoúci par
dziuplaków [Graczyk i inni 1966, 1966a, 1968], a takýe analizowano znaczenie
róýnych skrzynek ùàcznie na 11-tu powierzchniach leúnych o caùkowitym obszarze
174,87 ha [Sikora 1975]. Badania te byùy moýliwe takýe dziæki pracom ornitologów
projektujàcych úrodki praktycznej ochrony dziuplaków, a szczególnie
Sokoùowskiego [1954] i Graczyka [1966].
W zwiàzku z tym, ýe literatura ornitologiczna nie dysponowaùa wiedzà
dotyczàcà moýliwoúci odbywania lægów dziuplaków w lasach bez stosowania
úrodków ochrony postanowiono przeprowadziã na wstæpie badania stanu
liczbowego i rozmieszczenia dziupli naturalnych w sztucznie zagospodarowanych
drzewostanach sosnowych, w których konsekwentnie wycinano egzemplarze z
objawami chorób, w tym takýe z dziuplami naturalnymi [Sikora 1967]. W
badanych drzewostanach o sumarycznej powierzchni 81,77 ha stwierdzono
obecnoúã tylko 41 drzew z dziuplami wykoñczonymi, w których mogùy zakùadaã
gniazda ptaki. W niektórych drzewach stwierdzano wiæcej dziupli. W jednym aý
piæã. Stàd teý w badanych drzewostanach dziupli byùo 69. Nie mniej jednak
dziuplaki, bioràc pod uwagæ takýe terytorializm lægowy niektórych gatunków,
miaùy nikùe moýliwoúci odbywania lægów. Po wielu latach od tych badañ
ostatecznie doceniono koniecznoúã inwentaryzowania i zachowywania drzew z
dziuplami naturalnymi. Nie wszystkie bowiem zwierzæta zwiàzane z dziuplami
osiedlajà siæ w skrzynkach lægowych. Dotyczy to chociaýby borowca wielkiego
Nyctalus noctula (Schreber,1774) [Sikora 1970].
Obecnie na terenie Polski w caùych nadleúnictwach inwentaryzuje siæ
drzewa dziuplaste i nastæpnie nawet na zræbach pozostawia je. Leúnicy jednak nie
dysponujà jeszcze przyrzàdami mogàcymi uùatwiã ocenæ jakoúci dziupli. Nie mniej
jednak inwentaryzacje te wskazujà nadal na celowoúã, a nawet koniecznoúã
stosowania praktycznej ochrony ptaków w lasach. Sinkiewicz [2009] wnikliwie
przeanalizowaù materiaùy dotyczàce dziupli naturalnych w Nadleúnictwie Bytów.
Na powierzchni leúnej tego Nadleúnictwa obejmujàcej 26472 ha zarejestrowano
zaledwie 6914 dziupli. Dziuple te róýnej jakoúci znajdowaùy siæ w 6220 drzewach.
Najwiæcej oczywiúcie w gatunku dominujàcym. Podobnà analizæ, ale juý tylko w
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jednym Leúnictwie Orchowo obejmujàcym drzewostany ponad 60-letnie
przeprowadziù Mùodzikowski [2009]. Drzewostany te obejmowaùy powierzchniæ
243 ha. Na ich terenie w róýnych 8-iu gatunkach drzew stwierdzono tylko 134
dziuple. Przy takich moýliwoúciach odbywania lægów bez stosowania skrzynek
jako sztucznych dziupli wpùyw dziuplaków na gradacje owadów moýe okazaã siæ
nieistotny. Zauwaýyù to na terenie swego Leúnictwa Berlepsch [1929] i jako
pierwszy wykonaù, a takýe stosowaù na szarszà skalæ sztuczne dziuple, co podczas
masowego pojawu owadów miaùo dla zagospodarowanych drzewostanów istotne
pozytywne znaczenie.
W literaturze polskiej spotkaã moýna szereg opracowañ ukazujàcych
konstrukcje i sposób wykonania úrodków praktycznej ochrony ptaków. Obok
najwaýniejszych w tym temacie opracowañ Borczyñskiego i Sokoùowskiego
[1953], Sokoùowskiego [1954] i Graczyka [1966] naleýy wymieniã instruktaýowe
dzieùo Jabùoñskiego, Kuciñskiej i Luniaka [1983]. Wszystkie te prace powinny byã
znane leúnikom i producentom úrodków praktycznej ochrony ptaków. Bioràc
jednak pod uwagæ liczne opracowania opublikowane gùównie w Ornitologii
Stosowanej wydawanej przez Akademiæ Rolniczà w Poznaniu (Obecnie
Uniwersytet Przyrodniczy) moýna uwaýaã, ýe w lasach powinno stosowaã siæ nadal
tylko skrzynki lægowe Sokoùowskiego i na ich wzorze opracowane skrzynki
trocino-betonowe Graczyka. Oceniã moýna bowiem, ýe do tej pory przy ich uýyciu
wykonano dostatecznie wiele prac, w tym prac wdroýeniowych. W wielu tysiàcach
tych skrzynek przebadano przebieg i udatnoúã lægów ptaków okreúlajàc w tym
straty powodowane przez róýne czynniki, gùównie drapieýniki. Wpùyw na gæstoúã
zasiedlenia, skùad gatunkowy i udatnoúã lægów ptaków zasiedlajàcych skrzynki
Sokoùowskiego i Graczyka przebadano w róýnych drzewostanach na terenach
leúnych [Graczyk 1967, Graczyk i inni 1966, 1966a, 1968, Graczyk, Wàs 1967,
Graczyk, Michocki 1974, Oko 1974, Wàs 1966], w zadrzewieniach úródpolnych
[Graczyk, Michocki 1974], róýnych parkach [Michocki 1974], w ogrodach
dziaùkowych [Mroczkiewicz 1975, Lempaszak 1985], sadach produkcyjnych
[Graczyk i in. 1967, Kwiatkowska 1985] i terenie wiejskim [Sikora 1974].
Prowadzàc badania w wieloletnich cyklach oceniano takýe trwaùoúã róýnych
skrzynek i zmiany wpùywu drapieýników na lægi. Wspomniana juý, wydawana
przez Akademiæ Rolniczà w Poznaniu Ornitologia Stosowana prac tego typu
zawiera wiæcej. Niektóre z nich dotyczà wykorzystywania skrzynek dla ptaków na
miejsca odpoczynku i rozmnaýania nietoperzy Chiroptera [Graczyk 1967a].
Efekty stosowania skrzynek lægowych drewnianych i trocino-betonowych
(ryc. 1-3) na powierzchniach doúwiadczalnych byùy zawsze pozytywne, chociaý
róýne. Zdaniem Autora warto zacytowaã wyniki osiàgniæte chociaýby na niektórych
obiektach badawczych.
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Ogród Dendrologiczny AR w Poznaniu
W trakcie prowadzonych badañ w latach 1978 - 1980 Bereszyñski i Mizera
[1987] osiàgnæli wyjàtkowo wielkie zagæszczenie par lægowych w Ogrodzie
Dendrologicznym Akademii Rolniczej w Poznaniu. Ogród ten charakteryzujàcy siæ
duýym zróýnicowaniem gatunkowym drzew posiada charakter starego miejskiego
parku. Na jego terenie cytowani Autorzy po wywieszeniu 38 trocino-betonowych
skrzynek zarejestrowali 25 gatunków lægowych, z których 7 to dziuplaki.
Wywieszona duýa liczba skrzynek lægowych spowodowaùa osiedlenie siæ w
pierwszym 1978 roku aý 10,2 par w przeliczeniu na 1 ha. Tak duýy wynik
spowodowany byù osiedleniem siæ znacznej liczby par szpaka i mazurka, gatunków
cechujàcych siæ zasadniczo brakiem terytorializmu lægowego. Poza tym naleýy
dodaã, ýe badana powierzchnia obejmowaùa zaledwie 4 ha zadrzewienia, a w
niektórych egzemplarzach drzew znajdowaùy siæ tam dodatkowo dziuple naturalne.
Skrzynki lægowe wykorzystywane byùy w tym Ogrodzie Dendrologicznym
przeciætnie w 65 %.
Ogródki dziaùkowe POD Tysiàclecie w Poznaniu
Na terenie tych ogródków w 1980 roku przeprowadziùa badania Lempaszak
[1985]. Teren podzielony zostaù na 373 dziaùki o powierzchniach przeciætnie 300
m2. Autorka wywiesiùa tam 203 skrzynki trocino-betonowe Graczyka i 77 skrzynek
Sokoùowskiego. Dziuplaki wykorzystaùy na lægi 43,6 % skrzynek drewnianych
Sokoùowskiego i 47,9 % skrzynek trocino-betonowych Graczyka. W tym
úrodowisku 93,6 % zarejestrowanych lægów naleýaùo tylko do 3 gatunków, a
mianowicie wróbla, mazurka i szpaka. Nie zawsze odpowiada to uýytkownikom
dziaùek i stàd czæsto rezygnujà z stosowania úrodków ochrony ptaków. Istnieje
jednak moýliwoúã uzyskania innego efektu w tym úrodowisku poprzez
wywieszenie odpowiednich typów skrzynek i wùaúciwe ich rozmieszczenie. W
pierwszej kolejnoúci moýna wywieszaã skrzynki póùotwarte oraz A1 i A z
zabezpieczeniem przed drapieýnikami.
Zadrzewienie przydroýne
W latach 1965-1971 na odcinku drogi o dùugoúci 9850 m wywiesili
Graczyk i Michocki [1974] skrzynki lægowe Sokoùowskiego w liczbach: 23 typu A1,
18 typu A, 200 typu B i 15 typu P. Maksymalny wynik osiàgniæto w drugim roku
badañ, kiedy to lægi odbywaùo ùàcznie 190 par ptaków naleýàcych do 7-iu gatunków.
Dominowaùy tam 4 gatunki, a mianowicie przede wszystkim szpak w liczbie 131
par, nastæpnie mazurek w liczbie 27 par, wróbel w liczbie 12 par i bogatka – 11 par.
Wieú Wysocko Maùe
W latach 1968 - 1970 na terenie wsi Wysocko Maùe przy domach i drogach
oraz w sadach wywieszono skrzynki trocino-betonowe Graczyka [1966] w liczbach
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138 typu B, 162 typu A i 30 typu P [Sikora 1974]. W tym czasie na terenie wsi
znajdowaùo siæ 210 budynków mieszkalnych. Juý w pierwszym roku badañ
skrzynki te wykorzystywane byùy przez liczne pary ptaków na lægi. W 1968 roku
ptaki wykorzystaùy 195 skrzynek. Z tego szpak zasiedliù 51,6 %, 21,0 % wróbel,
20,8 % mazurek, 5,0 % bogatka i 1,3 % muchoùówka szara. Warto nadmieniã, ýe w
nastæpnych latach notowano wzrost liczby lægowych par bogatki, która w roku 1970
w liczbie 15 par wyprowadzaùa lægi. Takýe muchoùówka szara w tym roku
zwiækszyùa swà liczebnoúã do 7-iu par. Na uwagæ zasùuguje w tym przypadku fakt
ogólnej akceptacji ochrony ptaków i opieka mieszkañców nad skrzynkami.
Sad produkcyjny w Pamiàtkowie
Badania w tym sadzie wykonali Klejnotowski i Úmieùowski [1980].
Ogólnie powierzchnia sadu wynosiùa 510 ha. Z tej powierzchni do badañ wùàczono
4 kwatery o ùàcznym obszarze 77,6 ha. Na kwaterach tych rosùy gùównie jabùonie,
czereúnie i grusze. W marcu 1977 roku rozwieszono na wybranym obszarze
skrzynki lægowe z trocino-betonu Graczyka [1966] w liczbach 484 typu A i 498
typu B. W trakcie tych badañ ptaki wykorzystywaùy na lægi okoùo 50 % skrzynek.
Dominowaù szpak, który w 1977 roku stanowiù 59,2 % ogólnej liczby par lægowych,
nastæpnie mazurek – 35,8 %, bogatka 3,8 % i sikora modra – 1,2 %. W skrzynce
odnotowano poza tym læg krætogùowa. Szpak, który w Pamiàtkowie licznie
zasiedlaù skrzynki ze wzglædu na uprawæ czereúni nie byù ogólnie akceptowany.
Jego liczebnoúã ùatwo jednak ograniczaã, gdyý nie moýe on zasiedlaã skrzynek typu
A.
Drzewostany leúne
Jak na innych powierzchniach, tak i w lasach liczebnoúã dziuplaków
uzaleýniona jest w pierwszym rzædzie od liczby dostæpnych róýnych dziupli
naturalnych, wzglædnie ich imitacji. Cytowane prace wskazujà jednak na wyraêny
brak dostatecznej liczby miejsc lægowych dla dziuplaków w drzewostanach
zagospodarowanych. Przeprowadzone badania wykazaùy nawet, ýe w niektórych
drzewostanach równieý starszych klas wieku dziupli w ogóle nie ma. Obecnie
leúnicy inwentaryzujàc drzewa dziuplaste wiedzà o tym doskonale.
Przeprowadzone w latach 1963 - 1965 prace oceniajàce wpùyw drewnianych
skrzynek lægowych Sokoùowskiego [1954] na skùad gatunkowy i liczebnoúci
dziuplaków wykazaùy, ýe ptaki te po zastosowaniu úrodków ochrony licznie
wprowadzajà siæ do zagospodarowanych róýnych drzewostanów [Graczyk i inni
1966].
a. Drzewostan sosnowy starszej i mùodszej klasy wieku bez podszytu o pow. 20,32
ha graniczàcy z polami. Wprowadzone do tego drzewostanu skrzynki lægowe w
liczbach 29 A1, 38 A, 63 B, 10 D, 10P i 7 K w latach 1963-1965 zasiedlaùo od 4 do 18
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par szpaka, 1 para mazurka, 14 – 2 pary bogatki, 11 – 2 pary sikory modrej, 4 pary
sosnówki, 1 pary czubatki, od 1 – 4 par pleszki, od 4 do 1 pary muchoùówki szarej
oraz od 11 do 4 par muchoùówki ýaùobnej.
b. Drzewostan sosnowy z podszytem rosnàcy na powierzchni 17,6 ha, poùoýony w
úrodku kompleksu leúnego. Do tego drzewostanu, w którym w okresie badañ nie
byùo dziupli naturalnych, wprowadzono skrzynki Sokoùowskiego [1954] w
liczbach: 20 A1, 30 A, 40 B, 10 D, 10 P, 7 K. W skrzynkach tych odbywaùo lægi 8 do 5
par bogatki, 5 do 2 par sikory modrej, od 4 do 0 par sosnówki, 1 do 0 par sikory
czarnogùowej, od 12 do 4 par pleszki, 1 pary muchoùówki szarej, od 10 do 4 par
muchoùówki ýaùobnej i jednej pary krætogùowa.
c. Trzecia powierzchnia obejmowaùa drzewostan dæbowy rosnàcy na powierzchni
16,19 ha. Wywieszono w jej granicach 25 skrzynek A1, 34 A, 45 B, 9 D, 7 P i 6 K. W
latach 1963-1965 na tej powierzchni w skrzynkach gnieêdziùo siæ 9 gatunków.
Szpak w liczbach par od 13 do 2, mazurek 1, bogatka od 10 do 5, sikora modra od 17
do 13, pleszka 4 do 1, muchoùówka szara 1, muchoùówka ýaùobna 10 do 6, krætogùów
1 i takýe 1 para kowalika.
d. Najwiækszà powierzchniæ (32 ha) porastaù drzewostan mieszany z podrostem i
podszytem. Skrzynki w liczbach 46 A1, 57 A, 87 B, 14 D, 13 P oraz 13 K zasiedlaùo 9
gatunków ptaków. Byùy to: szpak w liczbie par od 5 do 4, bogatka od 16 do 6, sikora
modra od 16 do 8, sosnówka od 3 do 2, pleszka od 4 do 2, muchoùówka szara 1,
muchoùówka ýaùobna 19 do16, krætogùów 1 do 2 par i kowalik 1 pary.
Na przedstawionych czterech leúnych powierzchniach po zastosowaniu
skrzynek drewnianych pojawiùa siæ znaczna liczba lægowych dziuplaków. Niestety
wraz z upùywem czasu narastaù negatywny wpùyw na lægi róýnych czynników, w
tym przede wszystkim drapieýników z kunà leúnà na czele. Ten ssak z pewnoúcià
ùatwo zauwaýaù wyeksponowane skrzynki drewniane i korzystaù z lægów w róýnym
okresie rozwoju pisklàt. Dalsze wieloletnie badania prowadzone na niektórych
powierzchniach leúnych wykazaùy spadek udatnoúci lægów przy uýyciu skrzynek
drewnianych [Sokoùowski 1954] prawie do 0 %. Cytowane wyniki zaledwie z 3 lat
badañ juý na to wskazujà.
Porównujàc udatnoúci lægów róýnych gatunków ptaków w lasach moýna
stwierdziã, ýe bezpieczniejsze sà lægi w skrzynkach trocino-betonowych Graczyka
[1966]. Skrzynki te poza tym w pierwszej kolejnoúci wykorzystywane sà przez
kowalika, a takie róýne gatunki nietoperzy. Nocek Natterera i gacek wielkouch
majàc do dyspozycji skrzynki dla nietoperzy, skrzynki drewniane dla ptaków i
skrzynki trocino-betonowe dla ptaków wyraênie preferujà te ostatnie. W
skrzynkach trocino-betonowych nigdy jednak na licznych powierzchniach nie
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zanotowano obecnoúci borowca wielkiego, a z ptaków pomija je przede wszystkim
pleszka, preferujàc skrzynki o bardziej naúwietlonym wnætrzu.
Wstæpne badania dotyczàce wybiórczoúci miejsc lægowych przez dziuplaki
i miejsc osiedlania siæ nietoperzy przeprowadzono w latach 1966 - 1969 [Sikora
1970]. Wtedy to na jednej powierzchni przemiennie wywieszono wyciæte na
zræbach z pni dziuple naturalne, a nastæpnie skrzynki Sokoùowskiego [1954] i
Graczyka [1966]. W miejscach tych ùàcznie odbywaùo lægi 9 gatunków ptaków, a
niektóre zasiedlaùy takýe nietoperze i owady.
W wywieszonych róýnych dziuplach naturalnych gnieêdziùy siæ szpak,
pleszka, dziæcioù duýy, bogatka, sosnówka i peùzacz leúny, a wiæc 6 gatunków.
Skrzynki drewniane zajmowaùy szpak, sikora modra, sosnówka, bogatka, a trocinobetonowe bogatka, sosnówka i muchoùówka ýaùobna. W tych ostatnich szpak nie
mógù odbywaã lægów, gdyý nie wywieszono skrzynek typu B.
Planowanie wiæc praktycznej ochrony ptaków w lasach stanowi problem
zùoýony. Na wstæpie moýna stwierdziã, ýe aby uzyskaã oczekiwany efekt
róýnorodnoúci naleýy uwzglædniã koniecznoúã stosowania róýnych skrzynek, ale
tylko skrzynek zabezpieczajàcych lægi przed drapieýnikami. Skrzynki nie mogà
bowiem stanowiã specyficznych „puùapek”.
Ptaki jako czynnik redukujàcy liczebnoúci owadów
Ptaki jako organizmy prowadzàce wybitnie energochùonny tryb ýycia w
kaýdym dniu muszà pobieraã ze úrodowiska duýe iloúci poýywienia
umoýliwiajàcego im m.in. utrzymanie wysokiej temperatury ciaùa i duýej
aktywnoúci. Ich potomstwo, chociaýby ze wzglædu na zagroýenia okresu
gniazdowego musi rozwijaã siæ szczególnie intensywnie. Pisklæta skowronka
polnego uzyskujà juý czæúciowà samodzielnoúã po 9-ciu dniach i mogà opuszczaã
gniazdo. Maùe gniazdowniki opuszczajà nawet dziuple juý po 2 tygodniach. W tym
czasie muszà odpowiednio rozwinàã siæ i uzyskaã zdolnoúã lotu. Ich wielkoúã
osiàga w tym czasie wielkoúã ptaków dorosùych. Stàd teý nie tylko muszà pobieraã
duýà masæ poýywienia, ale pobieraã poýywienie szczególnie ùatwo przyswajalne.
Drobne ptaki úpiewajàce swe pisklæta po wykluciu poczàtkowo karmià pajæczakami
o cienkich pancerzach chitynowych, a nastæpnie gdy muszà dostarczaã wiæksze
iloúci pokarmu – owadami. Nawet ùuszczaki maùe pisklæta karmià pajæczakami i
owadami.
Skùad poýywienia ptaków uzaleýniony jest miædzy innymi od fizycznych
zdolnoúci pobierania go. Wiadomym jest, ýe skùad poýywienia jerzyka róýni siæ
krañcowo od skùadu poýywienia perkoza. Moýna stwierdziã, ýe znaczna wiækszoúã
ptaków w okresie karmienia pisklàt prowadzi wybitnie drapieýny tryb ýycia. Ich
poýywienie uzaleýnione jest od moýliwoúci zdobywania i dostæpnoúci
poszczególnych skùadników. Istnieje jednak pewna w tym zakresie wybiórczoúã.
Wykazaùy to badania skùadu poýywienia pisklàt dziuplaków w czasie gradacji
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brudnicy mniszki Lymantria monacha L. w drzewostanie mieszanym Nadleúnictwa
Doúwiadczalnego AR Zielonka. Ptaki mimo olbrzymiej iloúci mùodych larw
brudnicy mniszki pomijaùy je zjadajàc inne owady, aby nastæpnie kiedy juý
liczebnoúã tego owada spadùa po zastosowaniu úrodka chemicznego zaczàã je
pobieraã. Wydaje siæ, ýe dopiero po kolejnej wylince owady te dla ptaków staùy siæ
pokarmem.
Analizujàc skùad poýywienia ptaków na powierzchniach z gradacjà osnui
gwiaêdzistej Acantholyda nemoralis Thoms., barczatki sosnówki Dendrolimus pini
L. i brudnicy mniszki moýna wnioskowaã, ýe ptaki z pewnoúcià hamujà
powstawanie gradacji, ale gdy juý pojawi siæ nie mogà jej opanowaã.
Takie stwierdzenie zmusza nas do prowadzenia drzewostanów
gospodarczych tak aby cechowaùa je duýa róýnorodnoúã, takýe róýnorodnoúã
wrogów naturalnych owadów.
Opracowana przez Boguckiego [1961] i zmodyfikowana przez Zdzisùawa
Klejnotowskiego (materiaùy niepublikowane) metoda pobierania od pisklàt prób
poýywienia w sposób nie zagraýajàcy ýyciu tych przewaýnie úciúle chronionych
zwierzàt umoýliwiùa dokùadne poznanie poýywienia ptaków w ich naturalnym
úrodowisku, takýe podczas gradacji niektórych waýnych w leúnictwie gatunków
owadów. Przy uýyciu tej metody w pierwszej kolejnoúci poznawano skùad
poýywienia dziuplaków. Pobieranie bowiem poýywienia od pisklàt ptaków
budujàcych gniazda otwarte wiàýe siæ niestety czæsto ze zniszczeniem lægu. Ptaki
rodzicielskie usuwajàc obràczkæ okoùo-szyjnà z gniazda wyrzucajà wraz z tym
obcym elementem równieý pisklæ. Poza tym czæste podchodzenie do gniazda
odsùania je i uùatwia drapieýnikowi jego wykrycie.
Poýywienie pisklàt ptaków w drzewostanach sosnowych podczas gradacji osnui
gwiaêdzistej
Przeprowadzone w Nadleúnictwie Chrzelice badania moýliwoúci
zwiækszenia liczebnoúci dziuplaków i poznanie ich poýywienia podczas gradacji
osnui gwiaêdzistej [Graczyk, Wàs 1968] wykazaùy, ýe te zwierzæta mogà znacznie
ograniczaã liczebnoúã wymienionego owada. Od 8-iu gatunków pisklàt ptaków
ùàcznie pobrano 13950 okazów owadów i pajæczaków. W tej liczbie 910 okazów to
larwy osnui gwiaêdzistej. W ogólnej liczbie pobranych od ptaków owadów
frekwencja osnui gwiaêdzistej wynosiùa:
u szpaka – 6,20 %,
u bogatki – 10,24 %,
u sosnówki – 5,75 %,
u peùzacza leúnego 0 %,
u pleszki – 3,81 %,
u muchoùówki ýaùobnej – 4,93 %,
u krætogùowa – 0 %,
u dziæcioùa duýego - 9,46 %,
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Ryc.1. Zniesienie drugiego lêgu bogatki
Parus major L. w skrzynce trocino-betonowej.
ród³o: S. Sikora

Ryc. 2. Bogatka Parus major L. przy
skrzynce trocino-betonowej z po¿ywieniem
dla piskl¹t. ród³o: S. Sikora

Ryc. 3. 10 dobrze rozwiniêtych piskl¹t bogatki Parus major L. w skrzynce trocinobetonowej Graczyka [1966].
ród³o: S. Sikora

Szczególnie wiæc czæsto osnujæ gwiaêdzistà pobieraùy bogatka i dziæcioù
duýy. Peùzacz posiada specyficzny sposób zdobywania poýywienia, a krætogùów jest
wyspecjalizowany w pobieraniu gùównie larw i poczwarek mrówek. Stàd teý u tych
gatunków w poýywieniu pisklàt osnui nie stwierdzono.
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Poýywienie pisklàt ptaków w drzewostanie mieszanym podczas gradacji brudnicy
mniszki
Badania wystæpowania i skùadu poýywienia dziuplaków po zastosowaniu
odpowiednich skrzynek i poznaniu ich skùadu poýywienia podczas gradacji
brudnicy mniszki wskazujà, ýe niektóre gatunki wyraênie redukujà liczebnoúã
populacji tego owada [Klejnotowski, Sikora 1988]. Tego typu badania
przeprowadzono w 1982 roku na obszarze 18 ha powierzchni leúnej w mieszanym
120-letnim drzewostanie sosnowo-dæbowym. Po oprysku úrodkiem chemicznym z
pùacht o wymiarach 1m x 1m zebrano i oznaczono owady. Stwierdzono, ýe opad
owadów przeciætnie na 1 m2 wynosiù : larwy brudnicy mniszki – 146,24 osobników,
inne owady – 1,2 osobników. Po oprysku stwierdzono, ýe na tej powierzchni zginæùo
najwyýej 60 % okazów brudnicy. Ptaki wiæc miaùy nadal moýliwoúã pobierania
owada w duýych liczbach. Stwierdzono poza tym, ýe badania moýna kontynuowaã,
gdyý oprysk úrodkiem Ripcord nie spowodowaù úmierci pisklàt w gniazdach i ich
rodziców.
Na wybranej do badañ powierzchni licznie gnieêdziùy siæ róýne dziuplaki.
Badaniami skùadu poýywienia w tym czasie objæto nastæpujàce: szpaka, bogatkæ,
sikoræ modrà, sikoræ czarnogùowà Parus montanus i muchoùówkæ ýaùobnà
Ficedula hypoleuca. Ùàcznie od pisklàt wymienionych gatunków ptaków pobrano
649 prób stanowiàcych jednorazowe porcje przynoszone przez ptaki dorosùe. W
kaýdej z tych prób znajdowaùo siæ po kilka owadów. Praca wykazaùa jednoznacznie,
ýe gùównym tæpicielem brudnicy mniszki jest szpak, który 17 czerwca przynosiù
pisklætom owady, wúród których frekwencja brudnicy mniszki wynosiùa aý 81,7 %.
Pozostaùe gatunki rzadko tym owadem karmiùy swe pisklæta. Wszystkie pozostaùe
gatunki dziuplaków swe pisklæta karmiùy gùównie larwami z rodzin: Tortricidae,
Geometridae, Noctuidae oraz Bibionidae.
Poýywienie pisklàt ptaków gnieýdýàcych siæ w rejonie gradacyjnym barczatki
sosnówki Dendrolimus pini L.
W latach 1969 - 1970 na terenie Nadleúnictwa Wyszyny w rejonie
gradacyjnym barczatki sosnówki przeprowadzono badania wpùywu skrzynek
lægowych z trocino-betonu na skùad gatunkowy i liczebnoúã dziuplaków. Na
ùàcznym obszarze 410 ha wywieszono przeciætnie po 5 skrzynek na 1 ha. Skrzynki
te zasiedlaùy licznie szpak , mazurek, bogatka, sosnówka, sikora czubatka, sikora
uboga, pleszka Phoenicurus phoenicurus, muchoùówka ýaùobna, Dziæcioù duýy
Dendrocopos major i krætogùów Iynx torqulla [Graczyk 1974].
Wg Graczyka [1974] frekwencja barczatki w poýywieniu pisklàt ptaków na
badanych powierzchniach przedstawiaùa siæ nastæpujàco: w poýywieniu pisklàt
szpaka 0,03 %, bogatki 27,72 %, sikory czubatki 0,24 %, pleszki 0,32 %. Pozostaùe
gatunki nie zostaùy pod tym kàtem dostatecznie przebadane. Badania wykazaùy
149

jednak, ýe istotny wpùyw na liczebnoúã barczatki moýe wywieraã bogatka, ale tylko
wtedy gdy jej liczebnoúã bædzie dostatecznie wysoka.
WNIOSKI
1. W drzewostanach leúnych, a takýe parkach, ogrodach, wsiach i
zadrzewieniach úródpolnych brak, wzglædnie niedostatek, dziupli naturalnych
ogranicza moýliwoúci odbywania lægów dziuplakom.
2. Z licznych prac wynika, ýe stosowane w róýnych úrodowiskach skrzynki
lægowe Sokoùowskiego [1954] i Graczyka [1966] przyczyniajà siæ wyraênie do
wzrostu liczebnoúci dziuplaków.
3. Skrzynki lægowe, w których odbywaùy lægi róýne gatunki ptaków,
uùatwiùy m. in. przeprowadzenie badañ skùadu poýywienia dziuplaków i poznania
ich miejsca w ekosystemie.
4. Badania skùadu poýywienia zrealizowane w róýnych úrodowiskach
wskazujà na duýà rolæ ptaków w ograniczaniu liczebnoúci wielu owadów, w tym
takýe gatunków mogàcych wystàpiã w gradacjach.
5. Przeprowadzone badania skùadu poýywienia ptaków w czasie gradacji
Dendrolimus pini, Lymantria monacha i Acantholyda nemoralis wskazujà, ýe
owady te w istotnych iloúciach pobierane sà tylko przez okreúlone niektóre gatunki
ptaków. Stàd teý zawsze, szczególnie w lasach powinno stosowaã siæ wszystkie
typy skrzynek, których wymiary opracowaù Jan Sokoùowski.
6. Bioràc pod uwagæ przeýywalnoúã pisklàt, naleýy obok skrzynek Jana
Sokoùowskiego obecnie stosowaã równieý skrzynki Graczyka, które sà szczególnie
licznie zasiedlane takýe przez niektóre gatunki nietoperzy. Skrzynki te odpowiednio
zawieszone bardzo skutecznie zabezpieczajà lægi ptaków przed drapieýnikami.
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STRESZCZENIE
Polska literatura naukowa zawiera wiele cennych prac okreúlajàcych moýliwoúci
zwiækszania liczby gatunków ptaków i jednoczeúnie ich liczebnoúci w róýnych
úrodowiskach. Z cytowanych publikacji wynika, ýe w Polsce szczególnie wnikliwie zostaùy
przebadane skrzynki drewniane Sokoùowskiego (1954) i trocino-betonowe Graczyka
(1966). Jak siæ okazaùo skrzynki te stosowane na terenie wiejskim, w parkach, ogrodach
dziaùkowych, zadrzewieniach úródpolnych i róýnych typach drzewostanów leúnych
umoýliwiajà osiedlanie siæ wielu gatunkom ptaków i przyczyniajà siæ do wzrostu ich
liczebnoúci. Z cytowanych prac wynika bowiem, ýe na znacznych obszarach lasów
zagospodarowanych w ogóle nie wystæpujà dziuple naturalne, a zawsze ich liczebnoúci sà
nikùe.
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Ogólnie wiadomo, ýe ptaki jako zwierzæta o duýym zapotrzebowaniu
energetycznym mogà wyraênie wpùywaã na liczebnoúci owadów. Stwierdzono na
podstawie cytowanych prac, ýe ich skùad poýywienia jest urozmaicony, a niektóre gatunki
pobierajà w czasie wystæpowania gradacji znaczne iloúci Dendrolimus pini L., Lymantria
monacha L. i Acantholyda nemoralis Thoms. Z pewnoúcià moýna stwierdziã, ýe ptaki sà
jednym z najwaýniejszych czynników, które ograniczajà powstawanie gradacji owadów.
Jest to moýliwe, gdyý intensywnie rozwijajàce siæ pisklæta muszà otrzymywaã ùatwo
przyswajalny pokarm, a wiæc gùównie owady.

SUMMARY
Polish scientific literature comprises a number of valuable publications describing
possibilities of increasing the number of bird species as well as their size in different
environments. It is evident from the cited publications that particularly comprehensive
studies were performed regarding wooden boxes of Sokoùowski (1954) and Graczyk (1966).
It turned out that these boxes used in rural areas, parks, gardening allotments, mid-field
thickets and different types of forest stands allow settlement of many bird species and
contribute to the increase of their populations. It is also clear from the above-quoted
literature that there are very few, if any, natural hollows in many production forests.
It is generally known that birds, as animals of high energetic demand, can exert a
considerable influence on insect populations. It was also found that the composition of birds’
food is quite varied and some bird species consume considerable quantities of Dendrolimus
pini L., Lymantria monacha L. and Acantholyda nemoralis Thoms. during their gradation. It
can certainly be said that birds constitute one of the most important factors that limit the
development of insect gradations. This is possible because intensively growing nestlings
must be fed with easily available feed, primarily insects.
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