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The Borki Primeval Forest as an important forest bird area 
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Abstract. This paper presents an overview of bird research carried out in the Borki Primeval Forest during the last 30 years. 
The Borki Primeval Forest can be considered as one of the most important forest bird sites in Poland. Its avifauna comprises 139 
breeding species, including 11 rare and endangered species listed in the Polish Red Data Book of Animals as well as 30 species 
listed in Annex I of the EU Birds Directive. Despite its relatively small area, the Borki Primeval Forest holds at least 1% of Polish 
breeding population of as many as 12 bird species . For seven out of these species it is one of the most important breeding sites in 
the country. The avifauna of the Borki Primeval Forest consists mostly of typical forest birds including 24 indicator species which 
are associated with natural forests. The richness of bird species in the Borki Primeval Forest and the abundance of several valuable 
groups of breeding species are the result of a high landscape and habitat diversity as well as a relatively small anthropopression 
combined with a high degree of naturalness of forest stands.
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1. Wprowadzenie

Puszcza Borecka jest zwartym kompleksem leśnym o po-
wierzchni blisko 20 tys. ha, zajmującym silnie pofałdowa-
ny obszar we wschodniej części Pojezierza Mazurskiego. 
Polodowcowa rzeźba terenu jest tu bardzo urozmaicona, 
z licznymi wzgórzami moreny czołowej, kemami, ozami 
i zagłębieniami wytopiskowymi wypełnionymi torfowiskami 
oraz rynnami jezior. Puszcza Borecka jest jednym z nielicz-
nych dużych kompleksów leśnych w Polsce, gdzie zdecydo-
wanie dominują rosnące na żyznych siedliskach lasy liściaste 
i mieszane. Głównym leśnym zbiorowiskiem roślinnym jest 
tu zbiorowisko grądu subkontynentalnego z wielogatunko-
wym drzewostanem, w którym znaczny udział ma świerk 
(Picea abies L. Karst.). W Puszczy Boreckiej przeważają 
drzewostany w wieku do 60 lat, które zajmują ok. 60% po-
wierzchni leśnej, natomiast drzewostany w wieku 100 i wię-
cej lat rosną na ok. 10% powierzchni leśnej. Puszcza Borecka 
znana jest jako ostoja rzadkich gatunków zwierząt, jak żubr, 
wilk i ryś, a cenna awifauna tego obszaru stała się podstawą 
uznania go za ostoję ptaków o znaczeniu międzynarodowym 
(International Bird Area – IBA) oraz za ptasi obszar Natura 
2000 „Puszcza Borecka” PLB280006 o powierzchni 18 962,8 
ha (Rąkowski et al. 2010; Wilk et al. 2010).

Celem pracy jest podsumowanie informacji dotyczących 
awifauny Puszczy Boreckiej zgromadzonych podczas badań 
prowadzonych w tym kompleksie leśnym od 30 lat oraz 
ocena walorów ornitologicznych tego obszaru, z uwzględnie-
niem występujących tu cennych grup ptaków oraz warunków 
siedliskowych.

2. Historia badań ornitologicznych w Puszczy 
Boreckiej

Najdawniejsze publikowane informacje dotyczące awi-
fauny Puszczy Boreckiej pochodzą z monografii Tischle-
ra (1941) poświęconej ptakom Prus Wschodnich. Pierwsze 
powojenne badania ornitofauny Puszczy Boreckiej były 
prowadzone przez Instytut Ochrony Środowiska w War-
szawie, w Stacji Kompleksowego Monitoringu Środowiska 
(KMŚ) założonej w 1984 r. w pobliżu leśniczówki Diabla 
Góra na zachodnim obrzeżu Puszczy Boreckiej (Siuta 1994). 
W pierwszych latach działalności stacji, w latach 1984–1987, 
w ramach monitoringu ekosystemów leśnych w Puszczy Bo-
reckiej prowadzono badania ornitologiczne, w tym wstępne 
rozpoznanie składu gatunkowego ornitofauny całej Puszczy 
Boreckiej (Gromadzki i Jezierski 1984; Gromadzki i Przy-
stupa 1987). Dalsze badania awifauny prowadzono w latach 
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1989–1990 w celu przygotowania dokumentacji przyrodni-
czej projektowanego Parku Krajobrazowego Puszczy Borec-
kiej (Rąkowski 1989; Rąkowski i Szańkowski 1990; Chabros 
et al. 1990). Od 1991 r. program badań ornitologicznych stał 
się częścią stałego programu badań monitoringowych Stacji 
KMŚ „Puszcza Borecka”. W 1994 r. w ramach programu tej 
stacji rozpoczęto cykl powtarzalnych okresowo badań ornito-
logicznych na trzech stałych powierzchniach do monitoringu 
awifauny, obejmujących trzy najbardziej rozpowszechnione 
typy leśnych zbiorowisk roślinnych w Puszczy Boreckiej: 
grąd, łęg i bór mieszany (Szańkowski 1991; Piasecki 1992; 
Rąkowski i Czarnocki 1997; Czarnocki i Rąkowski 2000; 
Rąkowski et al. 2012, 2013). Badania prowadzone w ramach 
programu stacji KMŚ objęły także rozpoznanie awifauny na 
całym obszarze Puszczy Boreckiej (Rąkowski 1998) oraz na 
jej obrzeżu (Rąkowski et al. 2013).

Niezależnie od badań ornitologicznych wykonywanych 
w ramach programu Stacji KMŚ „Puszcza Borecka” pro-
wadzono również rozpoznanie awifauny Puszczy Boreckiej 
w związku z uznaniem tego obszaru leśnego za ostoję pta-
ków o znaczeniu europejskim (włączoną w międzynarodowy 
system ostoi ptaków IBA) (Gromadzki et al. 1994; Sidło et 
al. 2004; Wilk et al. 2010). Po uznaniu Puszczy Boreckiej 
za ptasi obszar Natura 2000 przeprowadzono najpełniejszą 
w ostatnich latach inwentaryzację ornitologiczną tego terenu 
(Sikora et al. 2011). Rozproszone informacje o ptakach wy-
stępujących w Puszczy Boreckiej znajdują się także w kilku 
innych publikacjach poświęconych polskiej awifaunie (To-
miałojć 1990; Tomiałojć i Stawarczyk 2003; Gromadzki 
2004; Sikora et al. 2007; Rąkowski et al. 2010). 

3. Założenia metodyczne

W celu scharakteryzowania awifauny Puszczy Boreckiej 
wykorzystano kilka różnych typów źródeł danych, w więk-
szości niepublikowanych:

1. Wyniki wielkoobszarowych inwentaryzacji ptaków na 
całym obszarze Puszczy Boreckiej, wykonywanych różnymi 
metodami (Gromadzki i Jezierski 1984; Gromadzki i Przy-
stupa 1987; Rąkowski i Szańkowski 1990). 

2. Wyniki najpełniejszej w ostatnich latach inwentaryzacji 
ptaków w Puszczy Boreckiej wykonanej w 2011 r. z udziałem 
zespołu 6 doświadczonych ornitologów (Sikora et al. 2011). Pod-
czas inwentaryzacji przyjęto następujące założenia metodyczne: 

– prace inwentaryzacyjne prowadzono w okresie od 10 
marca do 31 lipca (łącznie 8 kontroli),

– gatunki o liczebności do 50 par liczono na obszarze całej 
Puszczy Boreckiej, a gatunki o liczebności populacji lokal-
nej powyżej 50 par liczono na wytypowanych losowo po-
wierzchniach lub na transektach,

– w celu liczenia wybranych gatunków (sowy, dzięcioły, 
chruściele, jarząbek) stosowano wabienie,

– cenzus ptaków wodno-błotnych odbywał się z brzegu 
zbiorników wodnych lub z kajaka,

– oceny liczebności populacji lęgowej dokonano tylko 
dla gatunków wymienionych w załączniku I dyrektywy 

2009/147/WE  (tzw. ptasiej) oraz dla niektórych innych wy-
branych gatunków (głównie ptaków wodno-błotnych, szpo-
niastych i dzięciołów).

3. Wyniki wstępnego rozpoznania awifauny obrzeży Pusz-
czy Boreckiej (Rąkowski et al. 2013).

4. Szacunkowe oceny liczebności populacji lęgowej wy-
branych gatunków ptaków w Puszczy Boreckiej (Gromadz-
ki et al. 1994; Rąkowski 1998; Sidło et al. 2004; Wilk et al. 
2010; SDF 2013).

5. Wyniki cenzusuów ptaków prowadzonych kombino-
waną metodą kartograficzną (Tomiałojć 1980) na wybranych 
powierzchniach próbnych rozmieszczonych w różnych czę-
ściach Puszczy Boreckiej (Rąkowski i Czarnocki 1997; Czar-
nocki i Rąkowski 2000; Rąkowski et al. 2012, 2013).

Za ptaki lęgowe w Puszczy Boreckiej uznano wszystkie 
gatunki, które wg kryteriów zastosowanych w Polskim Atla-
sie Ornitologicznym (wg Sikora et al. 2007) kwalifikowa-
ły się do kategorii „gniazdowanie pewne” i „gniazdowanie 
prawdopodobne”. Za gatunki, których gniazdowanie jest 
możliwe, uznano gatunki kwalifikujące się wg powyższych 
kryteriów do kategorii „gniazdowanie możliwe”, a także ga-
tunki niegdyś lęgowe na tym terenie, jednak nie wykazane 
w najnowszych inwentaryzacjach i cenzusach, pomimo obec-
ności odpowiednich dla nich siedlisk. 

Liczebność populacji lęgowych poszczególnych gatunków 
ptaków w Puszczy Boreckiej została określona na podstawie 
wyników aktualnych inwentaryzacji i szacunków (Sikora et 
al. 2011, SDF 2013). W przypadku gatunków pospolitszych, 
dla których podczas inwentaryzacji nie określano liczebności, 
podano zagęszczenia par lęgowych na powierzchniach badaw-
czych stwierdzane w ostatnich latach (Rąkowski et al. 2013). 

Wyodrębniono także grupę gatunków waloryzujących 
Puszczę Borecką jako cenną ostoję ptaków. Są to gatunki, 
których lokalna populacja osiąga co najmniej 1% liczebności 
ich ogólnokrajowej populacji lęgowej (wg Wilk et al. 2010). 
Kryterium to odpowiada kryterium C6, stosowanemu do wa-
loryzacji ptasich obszarów Natura 2000 (Gromadzki 2004). 

4. Awifauna Puszczy Boreckiej

W tabeli przedstawiono listę lęgowych gatunków ptaków 
występujących w Puszczy Boreckiej i na jej obrzeżu. Listę 
tę sporządzono na podstawie wyników opisanych powyżej 
badań ornitologicznych prowadzonych w Puszczy Boreckiej 
w latach 1984–2013. 

Dane zamieszczone w tabeli pozwalają podsumować in-
formacje dotyczące składu gatunkowego zespołu ptaków 
występujących w Puszczy Boreckiej. W latach 1984-2013 za-
rejestrowano tu gniazdowanie łącznie 145 gatunków. Obec-
nie awifauna lęgowa Puszczy Boreckiej liczy 139 gatunków, 
w tym 7 gatunków, których gniazdowanie nie zostało potwier-
dzone, ale jest możliwe. Ogółem wśród występujących w Pusz-
czy Boreckiej 139 gatunków lęgowych 128 jest objętych ścisłą 
ochroną gatunkową (w tym 7 gatunków, dla ochrony których 
istnieje obowiązek wyznaczania stref ochronnych), 3 gatunki 
są objęte ochroną częściową, a 8 gatunków jest łownych.
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Tabela 1. Lista lęgowych gatunków ptaków występujących w Puszczy Boreckiej w latach 1984–2013
Table 1. List of bird species breeding in the Borki Primeval Forest in the years 1984–2013

L.p.
Gatunek
Species

Status 
lęgowości1

Breeding 
status1

Status 
ochronny2

Conserva-
tion status2

Typowy 
gatunek 
leśny3

Typical 
forest 

species3 

Aktualna  
liczebność /  
zagęszczenie  

populacji lęgowej4

Current number/
density of breed-
ing population4

Źródła informa-
cji o liczebności 
/ gniazdowaniu 

gatunku5

Sources of data on 
number./breeding 
status of species5

Uwagi6

Comments6

1.
Botaurus 
stellaris

L
Ch, PCzK, 
PCzL, BD

5-6 m
3, 4, 5, 7, 9, 10, 

11, 14

gnieździ się w trzcinowiskach 
na obrzeżu większych jezior we 
wsch. części Puszczy / nests in the 
reeds on larger lakes in the eastern 
part of BPF  

2. Ciconia nigra L Ch (s), BD + 10-13 p
3, 4, 5, 7, 9, 10, 

11, 14

gniazduje tu ok. 1% ogólnokra-
jowej populacji lęgowej tego 
gatunku / about 1% of this species 
nationwide breeding population nests 
in the area

3.
Ciconia ci
conia

L Ch, BD 12 p
3, 4, 5, 7, 9, 10, 

11, 13, 14

gnieździ się w miejscowościach po-
łożonych na polanach i na obrzeżu 
Puszczy / nests in settlements  in forest 
clearings and at the outskirts of BPF

4. Cygnus olor L Ch, BD 9 p 3, 4, 5, 7, 11 

gnieździ się na jeziorach i stawach 
we wsch. części Puszczy i na jej 
zach. obrzeżu / nests on lakes and 
ponds in the eastern part of BPF and 
on its western border

5. Anas strepera L Ch, BD 6-10 p 3, 4, 5, 7, 11 
gnieździ się na stawach we wsch. 
części Puszczy /  nests on lakes in 
eastern part of BPF

6. Anas crecca L Ł, BD + 3, 4, 5, 7, 11, 13 

gnieździ się na śródle śnych ba-
gnach i na obrzeżu Puszczy / nests 
on midforest swamps and at the BPF 
outskirts

7.
Anas platyr
hynchos

L Ł, BD + 3, 4, 7, 11, 13

gniazduje na śródleśnych, ba-
gnach, stawach i jeziorach, a tak-
że na zbiornikach powstałych 
przez zatamowanie strumieni 
przez bobry / nests on midforest 
swamps, ponds and lakes, and on 
reservoirs created by beavers dam-
ming up  streams

8. Aythya ferina D Ł, BD 3, 4, 7

w latach 80. i 90. XX w. gatunek 
gniazdował na stawach i jeziorach 
we wsch. części Puszczy / in the 
1980s and 90s, this species was nest-
ing on ponds and lakes in the eastern 
part of BPF

9.
Aythya fuli
gula

D Ł, BD 3, 4, 7

w latach 80. i 90. XX w. gatunek 
gniazdował na stawach i jeziorach we 
wsch. części Puszczy / in the 1980s and 
90s, this species was nesting on ponds 
and lakes in the eastern part of BPF



91G. Rąkowski / Leśne Prace Badawcze, 2015, Vol. 76 (1): 88–107

L.p.
Gatunek
Species

Status 
lęgowości1

Breeding 
status1

Status 
ochronny2

Conserva-
tion status2

Typowy 
gatunek 
leśny3

Typical 
forest 

species3 

Aktualna  
liczebność /  
zagęszczenie  

populacji lęgowej4

Current number/
density of breed-
ing population4

Źródła informa-
cji o liczebności 
/ gniazdowaniu 

gatunku5

Sources of data on 
number./breeding 
status of species5

Uwagi6

Comments6

10. Aythya nyroca D Ch, BD 1, 4, 7

w latach 80. i 90. XX w. gatunek 
nielicznie gniazdował na stawach 
i jeziorach we wsch. części 
Puszczy /  in the 1980s and 90s, 
this species was nesting sparsely on 
ponds and lakes in the eastern part 
of BPF

11.
Bucephala 
clangula

L Ch, BD 20-30 p
3, 4, 5, 7, 11, 12, 

13, 14

gniazduje na śródleśnych stawach, 
bagnach oraz na zbiornikach 
powstałych przez zatamowanie 
strumieni przez bobry. W Puszczy 
gnieździ się blisko 2% ogólnokra-
jowej populacji lęgowej / nests on 
midforest swamps, ponds and lakes 
and on reservoirs created by beavers 
damming up streams. Near to 2% of 
its nationwide breeding population 
nest in the BPF

12.
Mergus mer
ganser

L Ch 1 p 1, 4, 7, 11, 12 

nieregularnie gniazduje na śródle-
śnych stawach, jeziorach i ciekach 
oraz na zbiornikach powstałych 
przez zatamowanie strumieni 
przez bobry / irregularly nests on 
midforest ponds, lakes and waterco-
urses and on reservoirs created by 
beavers

13.
Tachybaptus 
ruficollis

L Ch 20-30 p 3, 4, 5, 7, 11, 13 

gniazduje na śródleśnych sta-
wach i na małych zbiornikach 
wodnych na obrzeżu Puszczy / 
nests on midforest ponds and on 
small water reservoirs at the out-
skirts of BPF

14.
Podiceps 
cristatus

L Ch 10-25 p 3, 4, 5, 7, 11 

gniazduje na większych jeziorach 
w Puszczy i na jej obrzeżu / nests 
on bigger lakes in BPF and at its 
outskirts

15.
Bonasa bo
nasia

L
Ł, PCzL, 
BD 

+ 620-830 m
3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 

11, 12, 13, 14

populacja jarząbka w Puszczy 
Boreckiej należy do najliczniej-
szych w kraju i stanowi blisko 2% 
ogólnokrajowej populacji lęgowej 
/ hazel grouse population in BPF 
is one of the most numerous in the 
country and reaches 2% of its nation-
wide population

16. Perdix perdix L Ł, BD + 1, 4, 7, 13
gatunek występuje jedynie na 
obrzeżu Puszczy / species occurs 
only at the outskirts of BPF
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L.p.
Gatunek
Species

Status 
lęgowości1

Breeding 
status1

Status 
ochronny2

Conserva-
tion status2

Typowy 
gatunek 
leśny3

Typical 
forest 

species3 

Aktualna  
liczebność /  
zagęszczenie  

populacji lęgowej4

Current number/
density of breed-
ing population4

Źródła informa-
cji o liczebności 
/ gniazdowaniu 

gatunku5

Sources of data on 
number./breeding 
status of species5

Uwagi6

Comments6

17.
Coturnix 
coturnix

L
Ch, PCzL, 
BD

+  11, 13
gatunek występuje jedynie na 
obrzeżu Puszczy / species occurs 
only at the outskirts  of BPF

18.
Pernis api
vorus

L Ch, BD + 30-40 p
3, 4, 5, 7, 9, 10, 

11, 14

w Puszczy Boreckiej gniazduje po-
nad 1% ogólnokrajowej populacji 
lęgowej / in BPF nests more than 1% 
of its nationwide breeding population

19.
Milvus mi
grans

L
Ch (s), 
PCzL, 
PCzK, BD 

+ 0-2 p
3, 4, 5, 7, 9, 10, 

11, 14

gatunek gniazduje nieregularnie 
w starych drzewostanach we wsch. 
części Puszczy / this species nests 
irregularly in old forest stands in 
eastern parts of BPF

20. Milvus milvus M
Ch (s), 
PCzL, 
PCzK, BD 

+ 3, 7, 10 

gniazdowanie gatunku jest możli-
we; był kilkakrotnie obserwowa-
ny w okresie lęgowym / nesting 
of this species is possible; it was 
repeatedly observed during the 
breeding period

21.
Haliaeetus 
albicilla

L
Ch (s), 
PCzL, 
PCzK, BD 

+ 3-4 p
3, 4, 5, 7, 9, 10, 

11, 13, 14

populacja bielika w Puszczy 
Boreckiej wykazuje tendencję 
wzrostową, w latach 80. i 90. XX 
w. gniazdowały tu 1-2 pary / white-
tailed eagle population in BPF tends 
to increase; in the 1980s and 90s, 
a nesting of 1–2 pairs was observed

22.
Circus aeru
ginosus

L Ch, BD 5-7 p
3, 4, 5, 7, 9, 10, 

11, 13, 14

gniazduje w trzcinowiskach nad je-
ziorami we wsch. części Puszczy i na 
jej zach. Obrzeżu / nests in the reeds 
on the shores of lakes in eastern parts 
of BPF and on its western border

23.
Accipiter 
gentilis

L Ch + 13-15 p 3, 4, 5, 7, 11, 13 
gniazduje w rozproszeniu na ca-
łym obszarze Puszczy / nests in 
dispersion on whole BPF area

24.
Accipiter 
nisus

L Ch + + 3, 4, 5, 7, 11
gniazduje głównie na obrzeżu 
Puszczy / nests mainly at the out-
skirts of BPF

25. Buteo buteo L Ch + + 3, 4, 7, 11

najliczniejszy ptak szponiasty 
w Puszczy Boreckiej; gniazduje tu 
kilkadziesiąt par / most numerous 
bird of prey in BPF, dozens of pairs 
are nesting there

26.
Clanga po
marina

L
Ch (s), 
PCzL, 
PCzK, BD 

+ 20-23 p
3, 4, 5, 7, 9, 10, 

11, 13, 14

w Puszczy Boreckiej gniazduje po-
nad 1% ogólnokrajowej populacji 
lęgowej / in BPF nest over 1% of its 
nationwide breeding population

27.
Pandion 
haliaetus

L
Ch (s), 
PCzL, 
PCzK, BD 

2 p
3, 4, 5, 7, 9, 10, 

11, 13, 14

w Puszczy Boreckiej gniazduje 
ok. 5% ogólnokrajowej populacji 
lęgowej / in BPF nest around 5% of 
its nationwide breeding population
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L.p.
Gatunek
Species

Status 
lęgowości1

Breeding 
status1

Status 
ochronny2

Conserva-
tion status2

Typowy 
gatunek 
leśny3

Typical 
forest 

species3 

Aktualna  
liczebność /  
zagęszczenie  

populacji lęgowej4

Current number/
density of breed-
ing population4

Źródła informa-
cji o liczebności 
/ gniazdowaniu 

gatunku5

Sources of data on 
number./breeding 
status of species5

Uwagi6

Comments6

28.
Falco tin
nunculus

M Ch 3, 4, 7

gatunek niegdyś lęgowy na po-
lanach i na obrzeżu Puszczy; 
w ostatnich latach nie był tu 
stwierdzany, ale jego gniazdowanie 
jest możliwe /  this species used to 
breed in clearings and at the outskirts 
of BPF; in recent years, it was not 
stated here, but its nesting is possible

29.
Falco sub
buteo

L Ch + 1-5 p 2, 3, 4, 7, 11 
gniazduje na obrzeżu Puszczy / 
nests at  the outskirts of BPF

30.
Rallus aqu
aticus

L Ch, BD 4-20 p 1, 4, 7, 11

gniazduje na bagnach i obrzeżu 
jezior w Puszczy i na jej obrzeżu 
/ nests on swamps and on the sho-
res of lakes in BPF and its outskirts

31.
Porzana 
porzana

L
Ch, PCzL, 
BD

0-1 p
1, 4, 5, 7, 9, 10, 

11, 14

nieregularnie gniazduje na zaba-
gnionych obrzeżu stawów i jezior 
we wsch. części / irregularly nests 
on the marshy shores of ponds and 
lakes in eastern part of BPF

32.
Porzana 
parva

L
Ch, PCzK, 
PCzL, BD

7 p  5, 9, 10, 11, 14

gniazduje nad jeziorami i w doli-
nach rzecznych w pd.-wsch. części 
Puszczy / nests by the lakes and in 
river valleys in south-eastern part 
of BPF

33. Crex crex L
Ch, PCzL, 
BD

30-40 m
3, 4, 5, 7, 9, 10, 

11, 13, 14

gniazduje na wilgotnych łąkach 
w Puszczy, liczniejszy jest na jej 
obrzeżu Puszczy / nests on wet me-
adows in BPF, it is more numerous 
at its outskirts

34.
Gallinula 
chloropus

L Ch, BD + 1, 4, 7, 11, 13 

gniazduje na zabagnionym 
obrzeżu stawów i jezior we wsch. 
części Puszczy / nests on mar-
shy shores of ponds and lakes in 
eastern part of BPF

35. Fulica atra L Ł, BD + 1, 4, 7, 11 

gniazduje na śródleśnych sta-
wach i jeziorach we wsch. części 
Puszczy / nests on midforest ponds 
and lakes in eastern part of BPF

36. Grus grus L Ch, BD 150-160 p
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14

w Puszczy Boreckiej gniazduje 
150-160 par, co stanowi ponad 1% 
ogólnokrajowej populacji lęgowej; 
w ciągu ostatnich 30 lat gatunek 
bardzo wyraźnie zwiększył liczeb-
ność na tym obszarze / in BPF 
nest 150–160 pairs, which is more 
than 1% of its nationwide breeding 
population; within last 30 years, this 
species markedly increased its popu-
lation numbers in this area
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37.
Charadrius 
dubius

L Ch + 3, 4, 5, 7, 11 

pojedyncze pary gniazdują na 
odsłoniętych brzegach jezior i na 
spuszczonych stawach, głównie we 
wsch. części Puszczy / single pairs 
nest on exposed shores of lakes and 
on abandoned ponds, mostly in the 
eastern Forest part of BPF

38.
Vanellus 
vanellus

L Ch, BD + 3, 4, 7, 11, 13

gniazduje nad śródleśnymi sta-
wami i na podmokłych łąkach 
na obrzeżu Puszczy / nests by the 
midforest ponds and on swampy 
meadows at the outskirts of BPF

39.
Gallinago 
gallinago

L Ch, BD +
3, 4, 5, 7, 11, 12, 

13 

gniazduje na śródleśnych łąkach 
i mokradłach / nests on midforest 
meadows and on bogs

40.
Scolopax 
rusticola

L
Ł, PCzL, 
BD

+ +
3, 4, 5, 7, 11, 12, 

13
gniazduje na śródleśnych mokra-
dłach / nests on midforest bogs

41.
Tringa ochro
pus

L Ch , BD + 160-280 p
3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 

11, 12, 13, 14

gniazduje tu ok. 3% ogólnokra-
jowej populacji lęgowej;  Puszcza 
Borecka jest jedną z najważniej-
szych ostoi lęgowych tego gatunku 
w Polsce / in here nest around 3% 
of its nationwide breeding popula-
tion; BPF is one of the most impor-
tant breeding sites of this species in 
Poland

42.
Actitis hypole
ucos

D Ch, BD 1, 4, 5, 7 

gatunek gniazdował w latach 
80. i 90. XX w. nad śródleśnymi 
jeziorami i ciekami / species used 
to nest in 1980s and 90s by midfor-
est lakes and watercourses

43.
Larus ridi
bundus

L Ch, BD + 3, 4, 13

gatunek gniazdował niegdyś nad 
śródleśnymi jeziorami i stawami, 
obecnie gniazduje jedynie na 
obrzeżu Puszczy / species once 
used to nest by midforest lakes and 
ponds, currently nests only at the 
outskirts of BPF

44.
Sterna 
hi rundo

L Ch, BD 6-8 p 3, 4, 7, 11, 14

gniazduje nad jeziorami i stawa-
mi we wsch. części Puszczy / nests 
by lakes and ponds in eastern part 
of BPF

45.
Chlidonias 
niger

L Ch, BD 18-20 p 3, 4, 7, 11, 14

gniazduje nad jeziorami i stawa-
mi we wsch. części Puszczy / nests 
by lakes and ponds in eastern part 
of BPF
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46.
Columba 
oenas

L Ch, BD + 40-50 p
3, 4, 5, 7, 11, 12, 

13, 14

gniazduje głównie w rejonach 
z zachowanymi starszymi drze-
wostanami / nests mainly in regions 
with preserved older forest stands

47.
Columba 
palumbus

L Ł, BD + 0,6-1,7 p/10 ha 12, 13
dość licznie gniazduje w całej 
Puszczy / quite numerously nests in 
the whole BPF

48.
Streptopelia 
decaocto

L Ch, BD + 1, 4, 5, 7, 11

gniazduje w sąsiedztwie zabudo-
wań na polanach w Puszczy i na 
jej obrzeżu / nests close to buil-
dings in clearings in BPF and at its 
outskirts

49.
Streptopelia 
turtur

L
Ch, PCzL, 
BD

+ 20-40 p
 4, 6, 7, 11, 12, 

13, 14

gniazduje w znacznym rozpro-
szeniu w całej Puszczy / nests in 
dispersion on whole BPF area

50.
Cuculus ca
norus

L Ch + + 11, 13

gatunek liczny w całej Puszczy 
i na jej obrzeżu / numerous spe-
cies on whole BPF area and on its 
outskirts

51. Strix aluco L Ch + +
3, 4, 6, 7, 11, 12, 

13 

gniazduje głównie w rejonach 
z zachowanym starszym drze-
wostanem / nests mainly in regions 
with preserved older forest stands

52.
Glaucidium 
passerinum

M
Ch (s), 
PCzL, 
PCzK, BD 

+ 12

gatunek po raz pierwszy obser-
wowany w Puszczy Boreckiej 
w 2012 r.; jego gniazdowanie jest 
możliwe / species observed for the 
first time in BPF in 2012, its nesting 
is possible

53. Asio otus M Ch + 2, 4, 7 

gatunek niegdyś lęgowy w Pusz-
czy Boreckiej; jego gniazdowanie 
nie zostało potwierdzone podczas 
kompleksowej inwentaryza-
cji w 2011 r., jednak jest mało 
prawdopodobne, aby przestał się 
tu gnieździć / species once bre-
eding in BPF; its breeding was not 
confirmed during comprehensive 
inventory in 2011; however, it is 
unlikely for this species to stop 
nesting here

54. Apus apus L Ch + 3, 4, 7, 11, 13

gniazduje głównie w pobliżu za-
budowań na polanach i na obrze-
żu Puszczy / nests mainly close to 
buildings in clearings and at the 
outskirts of BPF
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55.
Caprimulgus 
europaeus

L Ch + + 6, 7, 9, 10, 11, 13

gniazduje w pobliżu młodych 
drzewostanów sosnowych oraz na 
porębach w Puszczy i w ich naj-
bliższym sąsiedztwie / nests close 
to young pine forest stands and in 
clear cut areas  as well as in their 
vicinity

56. Alcedo atthis L Ch, BD + 3, 4, 5, 7, 9, 10, 14

gniazduje nad większymi ciekami, 
głównie w wsch. części Puszczy / 
nests on banks of larger watercourses, 
mainly in eastern part of BPF

57. Upupa epops D Ch, BD 3, 4, 7 

w latach 80. i 90. XX w. gatunek 
gnieździł się na polanach i na 
obrzeżu Puszczy / in the 1980s 
and 90s, this species was nesting on 
clearings and at the outskirts of BPF

58. Jynx torqu illa L Ch + 2, 4, 7, 11, 13
gniazduje głównie na obrzeżu 
Puszczy / nests mainly at the out-
skirts of BPF

59. Picus canus L Ch, BD + 5-10 p 5, 9, 10, 11, 14
gniazduje głównie we wsch. części 
Puszczy / nests mainly in eastern 
part of BPF

60.
Dryocopus 
martius

L Ch, BD + 50-80 p
3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13, 14

gniazduje głównie w rejonach 
z zachowanym starszym drze-
wostanem / nests mainly in regions 
with preserved older forest stands

61.
Dendroco pos 
major

L Ch + 1,3-2,5 p/10 ha 13
najliczniejszy z dzięciołów 
w Puszczy / most numerous wood-
pecker in BPF

62.
Dendroco pos 
medius

L Ch, BD + 230-310 p 11, 12, 13, 14

gniazduje tu blisko 2% jego ogól-
nokrajowej populacji lęgowej;  
Puszcza Borecka jest jedną z naj-
ważniejszych krajowych ostoi 
tego gatunku / in here nest close 
to 2% of its nationwide breeding 
population; BPF is one of the most 
important sanctuaries of this species 
in Poland

63.
Dendrocopos 
leucotos

L
Ch, PCzK, 
PCzL, BD 

+ 12-18 p
3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 

11, 12, 13, 14

gniazduje tu ok. 3% jego ogól-
nokrajowej populacji lęgowej;  
Puszcza Borecka jest jedną z naj-
ważniejszych krajowych ostoi 
tego gatunku / in here nest close 
to 3% of its nationwide breeding 
population; BPF is one of the most 
important sanctuaries of this species 
in Poland



97G. Rąkowski / Leśne Prace Badawcze, 2015, Vol. 76 (1): 88–107

L.p.
Gatunek
Species

Status 
lęgowości1

Breeding 
status1

Status 
ochronny2

Conserva-
tion status2

Typowy 
gatunek 
leśny3

Typical 
forest 

species3 

Aktualna  
liczebność /  
zagęszczenie  

populacji lęgowej4

Current number/
density of breed-
ing population4

Źródła informa-
cji o liczebności 
/ gniazdowaniu 

gatunku5

Sources of data on 
number./breeding 
status of species5

Uwagi6

Comments6

64.
Dendroco pos 
minor

L Ch + 60-120 p 11, 13

gatunek występuje zarówno w głę-
bi Puszczy, jak i na jej obrzeżu / 
this species occurs both in the forest 
interior and at its outskirts

65.
Picoides 
tridactylus

L
Ch, PCzK, 
PCzL, BD 

+ 1-5 p 5, 9, 10, 11, 13, 14

cenny gatunek związany z lasami 
naturalnymi, po raz pierwszy 
stwierdzony w Puszczy Boreckiej 
w latach 90. XX w. / valuable spe-
cies, connected with natural forests, 
registered for the first time in BPF 
in the 1990s

66.
Lullula ar
borea

L Ch, BD + 15-20 p
2, 4, 7, 9, 10, 11, 

13 

gniazduje głównie w pobliżu 
drzewostanów borowych i na 
porębach / nests mainly close to 
coniferous forest stands and in clear 
cut areas

67.
Alauda arven
sis

L Ch, BD + 3, 4, 7, 11, 13 
gniazduje na polanach i na 
obrzeżu Puszczy / nests in clear-
ings and at the outskirts of BPF

68.
Riparia ri
paria

D Ch 2, 4, 7

w latach 80. i 90. XX w. gatunek 
nielicznie gniazdował w niewiel-
kich żwirowniach na terenie 
Puszczy / in the 1980s and 90s, 
this species was nesting sparsely in 
small gravel-pits at the outskirts of 
the BPF area

69.
Hirundo 
rustica

L Ch + 3, 4, 7, 11, 13

gniazduje w obrębie siedzib ludz-
kich na polanach w Puszczy i na 
jej obrzeżu / nests within human 
settlements on clearings of BPF and 
at its its outskirts

70.
Delichon 
urbicum

L Ch + 3, 4, 7, 11, 13

gniazduje w obrębie siedzib ludz-
kich na polanach w Puszczy i na 
jej obrzeżu / nests within human 
settlements in clearings of BPF and 
at its outskirts

71.
Anthus tri
vialis

L Ch + + 11, 13

gniazduje głównie w pobliżu 
drzewostanów iglastych / nests 
mainly close to coniferous forest 
stands

72.
Anthus pra
tensis

L Ch + 1, 4, 7, 11, 13
gniazduje na polanach w Puszczy 
i na jej obrzeżu / nests in clearings 
in BPF and at its outskirts

73.
Oenanthe 
oenanthe

L Ch + 1, 3, 4, 7, 11, 13
gniazduje na porębach i na obrze-
żu Puszczy / nests in clear cut areas 
and at the outskirts of BPF
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74.
Motacilla 
flava

L Ch +  3, 4, 7, 11, 13
gatunek gniazduje głównie na 
obrzeżu Puszczy / this species nests 
mainly at the outskirts of BPF

75.
Motacilla 
alba

L Ch +  3, 4, 7, 11, 13

gniazduje na polanach i na obrze-
żu Puszczy oraz wzdłuż szerszych 
dróg / nests in clearings and along 
wider roads

76.
Troglodytes 
troglodytes

L Ch + 3,4-5,8 p/10 ha 13

jeden z najliczniejszych gatunków 
lęgowych w Puszczy Boreckiej / 
one of the most numerous breeding 
species in BPF

77.
Prunella 
modularis

L Ch + 0,6-3,3 p/10 ha 13

jeden z najliczniejszych gatunków 
lęgowych w Puszczy Boreckiej /  
one of the most numerous breeding 
species in BPF

78.
Erithacus 
rubecula

L Ch + 5,5-10,0 p/10 ha 13

drugi pod względem liczebno-
ści (po ziębie) gatunek lęgowy 
w Puszczy Boreckiej / second in 
terms of numbers (next to finch) 
breeding species in BPF

79.
Luscinia 
luscinia

L Ch + 3, 4, 7, 11, 13

gatunek gniazduje na polanach 
i na obrzeżu Puszczy / species 
nests in clearings and at the out-
skirts of BPF

80.
Luscinia 
svecica

L
Ch, PCzK, 
PCzL, BD

5 p 5, 13, 14

gatunek gniazduje na polanach 
i na obrzeżu Puszczy / species 
nests in clearings and at the out-
skirts of BPF

81.
Phoenicurus 
ochruros

L Ch + 3, 4, 7, 11, 13

gniazduje w osiedlach ludzkich na 
polanach i na obrzeżu Puszczy / 
nests in human settlements on clear-
ings and at the outskirts of BPF

82.
Phoenicurus 
phoenicurus

L Ch + + 3, 4, 7, 11, 13

gniazduje głównie w osiedlach 
ludzkich na polanach i na obrzeżu 
Puszczy, rzadziej w głębi lasu / 
nests mainly in human settlements in 
clearings and at the outskirts of BPF, 
less frequently in the forest interior

83.
Saxicola 
rubetra

L Ch + 3, 4, 7, 11, 13
gniazduje na polanach w Puszczy 
i na jej obrzeżu / nests on clearings 
of BPF and at its outskirts

84.
Saxicola 
rubicola

M Ch + 13

występowanie gatunku na obrze-
żu Puszczy Boreckiej po raz 
pierwszy stwierdzono w 2013 r. 
/ occurrence of this species on the 
border of BPF was stated for the 
first time in 2013
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85.
Turdus me
rula

L Ch, BD + 2,4-4,2 p/10 ha 13

jeden z najliczniejszych gatunków 
lęgowych w Puszczy Boreckiej / 
one of the most numerous breeding 
species in BPF

86. Turdus pila ris L Ch, BD + 3, 4, 7, 11, 13
gniazduje głównie na obrzeżu 
Puszczy / nests mainly at the out-
skirts of BPF

87.
Turdus phi
lomelos

L Ch, BD + 3,1-6,7 p/10 ha 13

jeden z najliczniejszych gatunków 
lęgowych w Puszczy Boreckiej / 
one of the most numerous breeding 
species in BPF

88. Turdus ilia cus L Ch, BD + +
3, 4, 5, 6, 7, 11, 

12, 13

gniazduje głównie w lasach ba-
giennych i w pobliżu śródleśnych 
mokradeł / nests mainly in swamp 
forests and close to midforest bogs

89.
Turdus vis
civorus

L Ch, BD + + 11, 12, 13
gniazduje w całej Puszczy 
w znacznym rozproszeniu / nests 
in dispersion on whole BPF area

90.
Locustella 
naevia

L Ch + 1, 4, 7, 11, 13

gniazduje głównie na obrzeżu 
Puszczy, rzadziej w głębi lasu / 
nests mainly on the border of BPF, 
less frequently in the forest interior

91.
Locustella 
fluviatilis

L Ch + 1, 4, 7, 11 
gniazduje głównie na obrzeżu 
Puszczy / nests mainly at the out-
skirts of BPF

92.
Locustella 
luscinioides

L Ch + 3, 4, 7, 11
gniazduje głównie na obrzeżu 
Puszczy / nests mainly at the out-
skirts of BPF

93.
Acrocepha lus 
schoeno
baenus

L Ch + 1, 4, 7, 11, 13
gniazduje głównie na obrzeżu 
Puszczy / nests mainly at the out-
skirts of BPF

94.
Acrocepha lus 
palustris

L Ch + 1, 4, 7, 11, 13
gniazduje głównie na obrzeżu 
Puszczy / nests mainly at the out-
skirts of BPF

95.
Acrocepha lus 
scirpa ceus

L Ch + 1, 4, 7, 11 

gniazduje głównie w trzcinowi-
skach wokół jezior i stawów we 
wsch. części Puszczy / nests in the 
reeds around lakes and ponds in the 
eastern part of BPF

96.
Acrocepha lus 
arundi naceus

L Ch + 3, 4, 7, 11

gniazduje głównie w trzcinowi-
skach wokół jezior i stawów we 
wsch. części Puszczy / nests in the 
reeds around lakes and ponds in the 
eastern part of BPF

97.
Hippolais 
icterina

L Ch + 11, 13

gniazduje głównie na obrzeżu 
Puszczy, rzadziej w głębi lasu / 
nests mainly on the border of BPF, 
less frequently in the forest interior
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98. Sylvia niso ria L Ch, BD 10-20 p 2, 4, 7, 11, 14
gniazduje głównie na polanach i na 
obrzeżu Puszczy / nests mainly in 
clearings and  at the outskirts of BPF

99.
Sylvia cur
ruca

L Ch + 2, 4, 7, 11, 13
gniazduje na polanach i na 
obrzeżu Puszczy / nests mainly in 
clearings and  at the outskirts of BPF

100.
Sylvia com
munis

L Ch + 3, 4, 7, 11, 13
gniazduje głównie na polanach i na 
obrzeżu Puszczy  / nests mainly in 
clearings and  at the outskirts of BPF

101. Sylvia borin L Ch + + 3, 4, 7, 11, 13

gniazduje głównie na obrzeżu 
Puszczy, rzadziej w głębi lasu / 
nests mainly in clearings and at the 
outskirts of BPF

102.
Sylvia atri
capilla

L Ch + 4,8-5,7 p/10 ha 13

jeden z najliczniejszych gatunków 
lęgowych w Puszczy Boreckiej / 
one of the most numerous breeding 
species in BPF

103.
Phyllosco pus 
sibilatrix

L Ch + 0,8-3,1 p/10 ha 13

jeden z najliczniejszych gatunków 
lęgowych w Puszczy Boreckiej / 
one of the most numerous breeding 
species in BPF

104.
Phyllosco pus 
collybita

L Ch + 1,7-4,2 p/10 ha 13

jeden z najliczniejszych gatunków 
lęgowych w Puszczy Boreckiej / 
one of the most numerous breeding 
species in BPF

105.
Phyllosco pus 
trochilus

L Ch + 0,6-3,3 p/10 ha 13

jeden z najliczniejszych gatunków 
lęgowych w Puszczy Boreckiej / 
one of the most numerous breeding 
species in BPF

106.
Regulus re
gulus

L Ch + 1,9-4,1 p/10 ha 13

jeden z najliczniejszych gatunków 
lęgowych w Puszczy Boreckiej / 
one of the most numerous breeding 
species in BPF

107.
Regulus igni
capilla

L Ch + 0,6-1,4 p/10 ha 13

występuje głównie w drzewosta-
nach z przewagą świerka / occurrs 
mainly in forest stands with spruce 
domination

108.
Muscicapa 
striata

L Ch + 1,3-5,0 p/10 ha 13

jeden z najliczniejszych gatunków 
lęgowych w Puszczy Boreckiej / 
one of the most numerous breeding 
species in BPF

109.
Ficedula 
parva

L Ch, BD + 250-500 p
3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13, 14

gniazduje tu ponad 1% ogólnokra-
jowej populacji lęgowej; Puszcza 
Borecka jest ważną krajową ostoją 
tego gatunku / in here nests over 
1% of its nationwide breeding popu-
lation, BPF is an important sanctuary 
of this species in Poland
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110.
Ficedula 
albicollis

L Ch, BD + 150-170 p
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14

gniazduje tu ok. 2% ogólnokra-
jowej populacji lęgowej;  Puszcza 
Borecka jest jedną z głównych 
krajowych ostoi tego gatunku / in 
here nests around 2% of its nationwi-
de breeding population; BPF is one 
of main national sanctuaries of this 
species

111.
Ficedula 
hypoleuca

L Ch + 1,7-5,0 p/10 ha 13

jeden z najliczniejszych gatunków 
lęgowych w Puszczy / one of the 
most numerous breeding species in 
BPF

112.
Aegithalos 
caudatus

L Ch + +  13

gniazduje najchętniej w drze-
wostanach z udziałem brzozy / 
nests most willingly in forest stands 
with birch

113.
Poecile palu
stris

L Ch + 1,6-2,5 p/10 ha 13

jeden z najliczniejszych gatunków 
lęgowych w Puszczy Boreckiej / 
one of the most numerous breeding 
species in BPF

114.
Poecile mon
tanus

L Ch + 0,9-1,4 p/10 ha 13

jeden z najliczniejszych gatunków 
lęgowych w Puszczy Boreckiej  / 
one of the most numerous breeding 
species in BPF

115.
Periparus 
ater

L Ch + +  12, 13
gniazduje głównie w zwartych drze-
wostanach iglastych / nests mainly in 
dense coniferous forest stands

116.
Lopho phanes 
cristatus

L Ch + +  8, 11

gniazduje głównie w zwartych 
drzewostanach iglastych / nests 
mainly in dense coniferous forest 
stands

117. Parus major L Ch + 4,7-6,7 p/10 ha 13

jeden z najliczniejszych gatunków 
lęgowych w Puszczy Boreckiej /  
one of the most numerous breeding 
species in BPF

118.
Cyanistes 
caeruleus

L Ch + 3,1-6,7 p/10 ha 13

jeden z najliczniejszych gatunków 
lęgowych w Puszczy Boreckiej / 
one of the most numerous breeding 
species in BPF

119.
Sitta euro
paea

L Ch + 2,1-5,0 p/10 ha 13

jeden z najliczniejszych gatunków 
lęgowych w Puszczy Boreckiej / 
one of the most numerous breeding 
species in BPF

120.
Certhia fami
liaris

L Ch + 2,8-5,0 p/10 ha 13

jeden z najliczniejszych gatunków 
lęgowych w Puszczy Boreckiej / 
one of the most numerous breeding 
species in BPF
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121.
Remiz pendu
linus

M Ch 1, 4, 5, 7 

gatunek niegdyś lęgowy na obrze-
żu i polanach w Puszczy; ostatnio 
gniazdowanie nie było potwier-
dzone, ale jest możliwe / species 
once breeding in clearings and at the 
outskirts of  BPF; in recent years, 
its nesting was not confirmed but is 
possible

122.
Oriolus orio
lus

L Ch + + 13

gniazduje zarówno w głębi Pusz-
czy, jak i na jej obrzeżu / this spe-
cies nests both in the forest interior 
and at its outskirts

123.
Lanius col
lurio

L Ch, BD 200-300 p
3, 4, 7, 9, 10, 11, 

13, 14

gniazduje głównie na polanach, 
porębach i na obrzeżu Puszczy / 
nests mainly in clearings, clear cut 
areas and at the outskirts of on BPF’

124.
Lanius excu
bitor

L Ch + 1, 4, 7, 11

gniazduje głównie na polanach 
w Puszczy i na jej obrzeżu / nests 
mainly in clearings in BPF and at its 
outskirts

125.
Garrulus 
glandarius

L Ch + + 13

gniazduje zarówno w głębi Pusz-
czy, jak i na jej obrzeżu / this spe-
cies nests both in the forest interior 
and at its outskirts

126. Pica pica L (Ch) + 3, 4, 7, 11, 13
gniazduje na polanach i na obrze-
żu Puszczy / nests on clearings and 
at BPF’s outskirts

127.
Nucifraga 
caryoca tactes

L Ch, BD + + 3, 4, 5, 7, 11, 13
gatunek występuje w rozproszeniu 
w całej Puszczy / nests in dispersion 
on whole BPF area

128.
Corvus mo
nedula

L Ch + 3, 4, 5, 7, 11, 13

gnieździ się kolonijnie w pobliżu 
miejscowości położonych na pola-
nach i na obrzeżu Puszczy / nests co-
lonially close to settlements situated in 
clearings and  at the outskirts of BPF

129. Corvus cornix L (Ch) + 3, 4, 7, 11, 13
gnieździ się głównie na polanach 
i na obrzeżu Puszczy / nests in cle-
arings and at the BPF’s outskirts

130. Corvus corax L (Ch) + 3, 4, 7, 11, 12, 13

gniazduje zarówno w głębi Pusz-
czy, jak i na jej obrzeżu / this spe-
cies nests both in the forest interior 
and at its outskirts

131.
Sturnus vul
garis

L Ch + 3, 4, 7, 11, 13

gniazduje głównie na obrzeżu 
Puszczy, znacznie rzadziej w głębi 
lasu / nests mainly at the outskirts 
of BPF, less frequently in the forest 
interior
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132.
Passer dome
sticus

L Ch + 3, 4, 7, 11 
gniazduje na polanach w pobliżu 
zabudowań / nests in clearings close 
to buildings

133.
Passer mon
tanus

L Ch + 1, 4, 7, 11, 13

gniazduje na polanach i na obrze-
żu Puszczy, często w pobliżu za-
budowań / nests in clearings and at 
the outskirts of BPF, often close to 
buildings

134.
Fringilla 
coelebs

L Ch + 15,0-20,0 p/10 ha 13

najpospolitszy gatunek lęgowy 
w Puszczy Boreckiej, dominu-
jący liczebnie w różnych typach 
drzewostanów / the most common 
breeding species in BPF, dominating 
in numbers in various types of forest 
stands

135.
Serinus se
rinus

L Ch + 6, 7, 11

gniazduje głównie na polanach 
i na obrzeżu Puszczy / nests main-
ly in clearings and  at the outskirts 
of  BPF

136.
Carduelis 
chloris

L Ch + 2, 4,7, 11, 13
gniazduje głównie na obrzeżu 
Puszczy / nests mainly at the out-
skirts of BPF

137.
Carduelis 
carduelis

L Ch + 3, 4, 7, 11, 13
gniazduje głównie na obrzeżu 
Puszczy / nests mainly at the out-
skirts of BPF

138.
Carduelis 
spinus

L Ch + + 11, 12

gniazduje głównie na obszarach 
z przewagą drzewostanów iglastych 
/ nests mainly on area with domi-
nance of coniferous forest stands

139.
Carduelis 
cannabina

L Ch + 1, 4, 7, 11, 13
gniazduje głównie na obrzeżu 
Puszczy / nests mainly at the out-
skirts of BPF

140.
Loxia curviro
stra

M Ch + 2, 4, 7, 11

gatunek sporadycznie obserwowa-
ny w Puszczy w sezonie lęgowym; 
jego gniazdowanie jest możliwe 
/ species observed occasionally in 
BPF during breeding season; its 
nesting is possible

141.
Carpodacus 
erythrinus

L Ch + 1, 4, 7, 11, 13

gniazduje głównie na obrzeżu i na 
polanach Puszczy / nests mainly 
at the outskirts of BPF and in forest 
clearings

142.
Pyrrhula 
pyrrhula

L Ch + + 3, 4, 6, 7, 11, 12
nieliczny gatunek lęgowy w Pusz-
czy / sparse breeding species in BPF

143.
Coccoth
raustes coc
cothraustes

L Ch + 2,8-6,3 p/10 ha 13
jeden z najliczniejszych gatunków 
lęgowych w Puszczy / one of the most 
numerous breeding species in BPF
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W awifaunie lęgowej Puszczy Boreckiej są 32 gatunki 
rzadkie (23%), do których zaliczono te gatunki, które zna-
lazły się w polskiej „Czerwonej księdze zwierząt” (Gło-
waciński 2001), na „Czerwonej Liście zwierząt ginących 
i zagrożonych w Polsce” (Głowaciński 2002) oraz zostały 
wymienione w załączniku I dyrektywy ptasiej (Gromadzki 
2004). Do najcenniejszych składników awifauny Puszczy 
Boreckiej należy 11 zagrożonych gatunków z polskiej czer-
wonej księgi, do których należą: bąk, kania czarna, kania 

ruda, bielik, orlik krzykliwy, rybołów, zielonka, sóweczka, 
dzięcioł białogrzbiety, dzięcioł trójpalczasty i podróżniczek. 

Cenną grupę stanowią również gatunki waloryzujące, któ-
rych populacja w Puszczy Boreckiej stanowi co najmniej 1% 
ich ogólnokrajowej populacji lęgowej. Gatunków takich jest 
12, a należą do nich: bocian czarny, gągoł, jarząbek, trzmielo-
jad, orlik krzykliwy, rybołów, żuraw, samotnik, dzięcioł bia-
łogrzbiety, dzięcioł średni, muchołówka mała i muchołówka 
białoszyja. Dla siedmiu z tych gatunków: rybołowa, samotni-
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144.
Emberiza 
citrinella

L Ch + 3, 4, 6, 7, 13

gniazduje na obrzeżu, na polanach 
i na porębach w Puszczy, w głębi 
lasu nieliczny / nests on the outskirts, 
in clearings and clear cut areas in BPF 
and sparsely in forest interior

145.
Emberiza 
schoeniclus

L Ch + 3, 4, 7, 11, 13

gnieździ się w trzcinowiskach na 
obrzeżu jezior i stawów, głównie we 
wsch. części Puszczy / nests in reeds 
on the shores of lakes and ponds, 
mainly in the eastern part of BPF

1 L – gatunek lęgowy/breeding species; M – gniazdowanie gatunku jest możliwe / breeding possible; D – gatunek niegdyś lęgowy, obecnie 
nie gniazdujący w Puszczy Boreckiej / species breeding in the past. Pogrubieniem wyróżniono gatunki waloryzujące, których populacja 
lęgowa w Puszczy Boreckiej stanowi co najmniej 1% ogólnokrajowej populacji lęgowej / Bold type marks the species whose breeding 
population in the Borki Primeval Forest constitute at least 1% of nationwide breeding population.
2 Ch – gatunek objęty ochroną ścisłą / strict protection; (Ch) – gatunek objęty ochroną częściową / partial protection; (s) – gatunek 
chroniony, dla którego wymagane jest ustalenie strefy ochronnej / protected species with obligatory protection zone; Ł – gatunek łowny / 
hunted species; PCzK – gatunek wymieniony w „Polskiej czerwonej księdze zwierząt: kręgowce” (Głowaciński 2001) / Polish Red 
Data Book species (Głowaciński 2001); PCzL – gatunek wymieniony na „Czerwonej liście zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce” 
(Głowaciński 2002) / Polish Red Data List species (Głowaciński 2002), BD – gatunek chroniony na mocy dyrektywy 2009/147/WE 
Unii Europejskiej o ochronie dzikich ptaków; pogrubieniem wyróżniono gatunki szczególnie chronione, wymienione w załączniku 
I tej dyrektywy / Species protected according to the Bird Directive; bold type marks the special protected species included into Appendix 
I of the Bird Directive.
3 Pogrubieniem wyróżniono wyspecjalizowane gatunki ptaków leśnych związane z lasami o charakterze zbliżonym do naturalnego (wg 
Zawadzkiej i Zawadzkiego, 2006) / Bold type marks forest species associated with forests of high naturalness (according to Zawadzka and 
Zawadzki 2006).
4 Dane dotyczą liczebności i zagęszczeń z lat 2010-2013 / Data concerning numbers and densities in years 2010-2013. W przypadku, 
gdy podano przedziały liczebności populacji lęgowej, odnosi się to do danych szacunkowych, przy czym niższa wartość odpowiada 
liczebności minimalnej, wyższa zaś – liczebności maksymalnej / The range of breeding population number refer to the estimated data; „p” 
oznacza liczbę par lęgowych / number of breeding pairs, „m” liczbę odzywających się samców / males. W przypadku gatunków licznych 
w całej Puszczy Boreckiej podano zakresy zagęszczenia w 2013 r. na podstawie obserwacji na trzech powierzchniach badawczych / In 
cases of numerous species estimated densities refer to the year 2013. W odniesieniu do gatunków gniazdujących w Puszczy Boreckiej, co 
do których brak danych pozwalających na określenie liczebności, zastosowano oznaczenie „+” / ‘+’ – the species is breeding in the Borki 
Primeval Forest, but no population number assesment is available .
5 1 – Gromadzki i Jezierski 1984; 2 – Gromadzki i Przystupa 1987; 3 – Rąkowski i Szańkowski 1990; 4 – Siuta et al. 1994; 5 – Gromadz-
ki et al. 1994; 6 – Rąkowski i Czarnocki 1997; 7 – Rąkowski 1998; 8 – Czarnocki i Rąkowski 2000; 9 – Sidło et al. 2004; 10 – Wilk et al. 
2010; 11 – Sikora et al. 2011; 12 – Rąkowski et al. 2012; 13 – Rąkowski et al. 2013; 14 – SDF 2013. W przypadku pospolitych gatunków 
leśnych podano tylko najnowsze źródła dotyczące liczebności / In case of common species only the most recent sources of data on their 
number were used. Pogrubieniem oznaczono źródło informacji o aktualnej liczebności populacji lęgowej / Bold type marks the source of 
most recent data on breeding population number.
6 BPF – The Borki Primeval Forest.
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ka, dzięcioła białogrzbietego, dzięcioła średniego, gągoła, ja-
rząbka i muchołówki białoszyjej, Puszcza Borecka jest jedną 
z kilku głównych ostoi lęgowych w kraju. Wyjątkowo duże 
zagęszczenie ma w Puszczy Boreckiej populacja żurawia 
(Stawarczyk i Tomiałojć 2003; Sikora et al. 2007; Wilk et al. 
2010; Sikora et al. 2011; SDF 2013).

Zdecydowana większość gatunków, których występowa-
nie zarejestrowano w Puszczy Boreckiej, to gatunki zwią-
zane z ekosystemami leśnymi. Do typowo leśnych należy 
66 gatunków, pozostałe to gatunki związane z mokradła-
mi i jeziorami, zadrzewieniami i zakrzewieniami, terenami 
otwartymi i półotwartymi, znajdującymi się na polanach 
w Puszczy Boreckiej i na jej obrzeżu, oraz gatunki synan-
tropijne, spotykane w pobliżu siedzib ludzkich. Wśród 
gatunków typowo leśnych gniazdujących w Puszczy Borec-
kiej, zwraca uwagę obecność aż 24 z 28 gatunków ptaków 
uznanych przez Zawadzką i Zawadzkiego (2006) za gatunki 
związane z lasami o charakterze zbliżonym do naturalnego, 
będące gatunkami wskaźnikowymi wysokiej różnorodności 
biologicznej ekosystemów leśnych. Do gatunków takich na-
leżą przede wszystkim dziuplaki, w tym dzięcioły: czarny, 
zielonosiwy, białogrzbiety i trójpalczasty, oraz muchołówki: 
mała i białoszyja. Świadczy to o tym, że stopień naturalności 
ekosystemów leśnych w Puszczy Boreckiej, charakteryzują-
cej się znaczną ilością martwego drewna i dużą liczbą drzew 
dziuplastych w drzewostanach, jest stosunkowo wysoki. 

Porównując skład gatunkowy awifauny lęgowej Puszczy 
Boreckiej z lat 80. i 90. XX w. (Rąkowski i Szańkowski 1990; 
Siuta et al. 1994; Rąkowski 1998) ze stanem obecnym (Wilk 
et al. 2010; Sikora et. al. 2011; Rąkowski et. al. 2013; SDF 
2013), można zauważyć, że obecnie w Puszczy Boreckiej nie 
gniazdują notowane tu dawniej jako lęgowe kaczki: głowien-
ka (Aythya ferina), czernica (Aythya fuligula) i podgorzałka 
(Aythya nyroca) oraz brodziec piskliwy (Actitis hypoleucos), 
brzegówka (Riparia riparia) i dudek (Upupa epops). Przyczy-
ną zaniku gatunków związanych z siedliskami wodnymi może 
być zaprzestanie użytkowania i zarośnięcie części stawów ryb-
nych, zlokalizowanych głównie we wschodniej części Puszczy 
Boreckiej. Brak brzegówki związany jest zapewne z likwi-
dacją niewielkich żwirowni istniejących niegdyś w Puszczy 
Boreckiej, wykorzystywanych przez ten gatunek jako miejsca 
lęgowe. Nieobecność dudka wiąże się prawdopodobnie ze 
zmniejszeniem się otwartych przestrzeni na polanach w Pusz-
czy Boreckiej w związku z naturalną sukcesją lasu na terenie 
niekoszonych łąk i nieużytków porolnych. 

Do nowych elementów awifauny lęgowej Puszczy Borec-
kiej, nie notowanych w ostatnich dziesięcioleciach XX w., 
a występujących obecnie, należą natomiast: dzięcioł trój-
palczasty, sóweczka, przepiórka, podróżniczek i kląskawka. 
Pojawienie się dwóch pierwszych z tych gatunków można 
wiązać ze zwiększeniem udziału siedlisk odpowiednich dla 
tych gatunków, w tym starszych drzewostanów z drzewami 
dziuplastymi. Możliwe jest również, że w związku z nie-
wielką liczebnością tych gatunków, mogły one nie zostać 
wykryte podczas wcześniejszych inwentaryzacji. Pozostałe 
trzy gatunki są związane głównie z terenami półotwartymi 

na pograniczu Puszczy Boreckiej i być może podczas wcze-
śniejszych badań nie wykryto ich ze względu na niedosta-
tecznie dokładną penetrację siedlisk ekotonowych na obrzeżu 
tego kompleksu leśnego.

5. Podsumowanie

Badania ornitologiczne prowadzone w Puszczy Boreckiej 
w ciągu ostatnich 30 lat ujawniły występowanie na tym tere-
nie wyjątkowo bogatej awifauny. Puszcza Borecka, pomimo 
stosunkowo niewielkiej powierzchni i znacznej intensywności 
prowadzonej tu gospodarki leśnej oraz przewagi drzewosta-
nów w niższych klasach wieku, należy do najcenniejszych 
ostoi ptaków związanych z siedliskami leśnymi w Polsce, do-
równując pod tym względem wielu znacznie rozleglejszym 
kompleksom leśnym (Wilk et al. 2010; Sikora et al. 2011). 

Do najważniejszych czynników decydujących o wyjątko-
wych walorach ornitologicznych Puszczy Boreckiej należą: 

1. występowanie 139 gatunków lęgowych, co stanowi ok. 
60% wszystkich gatunków gniazdujących w Polsce;

2. gniazdowanie 32 gatunków zagrożonych i rzadkich 
w kraju, co stanowi blisko 1/4 wszystkich gatunków ptaków 
gniazdujących w Puszczy Boreckiej, w tym 11 gatunków 
wpisanych do „Polskiej czerwonej księgi zwierząt” (Głowa-
ciński 2001) oraz 30 gatunków wymienionych w załączniku 
I dyrektywy 2009/147/WE;

3. występowanie 12 gatunków, których lokalne populacje 
lęgowe obejmują co najmniej 1% ich ogólnokrajowych popu-
lacji lęgowych, przy czym większość tych gatunków należy 
do rzadkich w skali kraju;

4. ranga Puszczy Boreckiej, jako jednej z kilku najważ-
niejszych krajowych ostoi lęgowych 7 rzadkich gatunków: 
dzięcioła białogrzbietego, rybołowa, samotnika, dzięcioła 
średniego, gągoła, jarząbka i muchołówki białoszyjej.

5. gniazdowanie 24 spośród 28 krajowych gatunków uzna-
nych za charakterystyczne dla lasów o charakterze zbliżonym do 
naturalnego, których występowanie świadczy o znacznym stop-
niu naturalności drzewostanów, o obecności martwego drewna 
i o wysokiej różnorodności biologicznej kompleksu leśnego.

Warto zastanowić się dlaczego właśnie Puszcza Borecka 
odznacza się tak wysokimi walorami ornitologicznymi. Przy-
czyn takiego stanu rzeczy jest kilka. Jednym z ważniejszych 
czynników warunkujących różnorodność awifauny tego ob-
szaru jest niezwykle urozmaicona polodowcowa rzeźba te-
renu, z mozaiką różnorodnych form geomorfologicznych, 
co skutkuje z kolei dużą różnorodnością siedlisk przyrodni-
czych występujących obok siebie na stosunkowo niewielkiej 
powierzchni. Kolejnym czynnikiem sprzyjającym bogactwu 
awifauny jest znaczna liczba leśnych i nieleśnych siedlisk 
mokradłowych, zajmujących łącznie ok. 25% powierzchni 
Puszczy Boreckiej. Liczne śródleśne zbiorniki wodne różnej 
wielkości, zarówno pochodzenia naturalnego (jeziora), jak 
i sztucznego (stawy), oraz będących rezultatem działalności 
bobrów (niewielkie zalewy na leśnych strumieniach przegro-
dzonych przez tamy bobrowe) stwarzają warunki dla wystę-
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powania gatunków ptaków wodnych i wodno-błotnych, które 
wzbogacają awifaunę regionu. 

Czynnikiem wyróżniającym Puszczę Borecką spośród in-
nych dużych kompleksów lasów nizinnych w Polsce, gdzie 
zdecydowanie przeważają ubogie siedliska borowe, jest znacz-
na żyzność występujących tu siedlisk leśnych, z przewagą 
siedlisk grądowych. To z kolei warunkuje występowanie duże-
go bogactwa gatunkowego drzewostanów i tym samym także 
wpływa na wzbogacenie awifauny.

Bardzo ważnym czynnikiem jest również znaczna zgod-
ność leśnych zbiorowisk roślinnych Puszczy Boreckiej z sie-
dliskiem (Chabros et al. 1990), co powoduje, że lasy mają 
tu charakter zbliżony do naturalnego, stwarzając tym samym 
warunki dla występowania wielu cennych gatunków ptaków, 
podobnie jak zróżnicowana struktura przestrzenna i wieko-
wa drzewostanów, na którą mają wpływ zarówno czynniki 
naturalne (mozaikowa rzeźba terenu ze znacznymi deniwe-
lacjami), jak również gospodarka leśna. Istotnym czynni-
kiem warunkującym występowanie bogatej awifauny jest 
także niewielka antropopresja na obszarze Puszczy Borec-
kiej, związana z małą gęstością zaludnienia, brakiem więk-
szych miejscowości w samej Puszczy i na jej obrzeżu oraz 
ze stosunkowo niedużą intensywnością ruchu turystycznego, 
spowodowaną brakiem infrastruktury turystycznej i trudną 
dostępnością wielu uroczysk puszczańskich.
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