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Rozmieszczenie i liczebnosc wybranych gatunkow ptakow
w Tatrzanskim Parku Narodowym w latach 1992-1995
Wtodzimierz Cichocki
Muzeum Tatrzaiiskie im. Dm Tytusa Chatubinskiego w Zakopanem, ul. Krupowki 10, 34-500 Zakopane
W 1992 roku zostata opublikowana praca Glowacinskiego i Profusa (1992) omawiajqca struktur?
i wysokosciowe rozmieszczenie l^gowych zespolow
ptakow w Tatrzafiskim Parku Narodowym. W pracy
tej autorzy podali rowniez szacunkowe liczby rewirow zaj^tych przez najliczniejsze i srednioliczne gatunki ptakow. Dotychczas poza pluszczem Cinclus
cinclus L. i pliszk^ gorskq Motacilla cinerea Tunst.
(Ciciiocki, Mielczarek 1993) nie przeprowadzono na
terenie TPN liczen dotyczcjcych poszczegolnych gatunkow ptakow. Od 1992 roku prowadzono liczenia
w roznych latach roznych gatunkow ptakow w celu
zweryfikowania poprawnosci szacunkow dokonanych
przez Glowacirlskiego i Profusa dla plochacza halnego Prunella collaris (Scop.) oraz w celu okreslenia
rzeczywistej liczebnosci niektorych nielicznych
w Tatrach, a charakterystycznych dla nich gatunkow
ptakow. Liczeniami obJQto takze krzyzdwkg Anas
platyrhynchos L., ze wzgl^du na to, ze jest to dopiero
od niedawna staty mieszkaniec tatrzaiiskich stawow
i mozna na biezqco sledzic rozwqj tarzariskiej populacji
tego gatunku.
Anas platyrhynchos L. — krzyzowlta. Pierwsze
doniesienia o l^gach tej kaczki w Tatrach pochodzq
z XIX w. i dotyczq l§g6w na Smreczyriskim Stawie
oraz na Stawkach Toporowych (Wodzicki 1851, Karliriski 1882). Inni dziewi^tnastowieczni autorzy nie
wymieniajcj jej jako gatunku Iggowego na tym terenie. Rowniez w XX w. az do 1983 roku brak jest
wiadomosci o l?gach w Tatrach tego gatunku.
W 1983 roku po raz pierwszy stwierdzono l§gi krzyzowki na stawkach koto Morskiego Oka oraz na
Przednim Stawie w Dolinie Pi?ciu Stawow Polskich
(Cichocki 1986). Od 1983 roku populacja krzyzowki
zaj^la praktycznie wszystkie nadaj^ce si§ do l§g6w
miejsca na terenie Tatrzariskiego Parku Narodowego.
W latach 1992-1995 w okresie l^gowym przeprowadzono szczegolowq inwentaryzacj? stanowisk l?gowych tego gatunku. Za stanowisko i?gowe uznano
znalezione zaj§te gniazdo lub stale trzymajqc^ si? danego terenu par§ ptakow w sezonie Iggowym. Aktualnie na tym terenie spotykamy ustabilizowan^ populacj§ licz4C4 w 1992 roku 8 par Iggowych; w 1993
roku 11 par l?gowych; w 1994 roku 9 par; w 1995
roku 9 par . Zaznaczyc nalezy, ze nie wszystkim parom przyst?puJ4cym do l?g6w udaje si? wyprowadzic

mlode. Stosunkowo duzy odsetek gniazd, dochodzqcy
do 70%, jest niszczony przez zmienne i niekorzystne
warunki pogodowe lub przez drapiezniki, a nawet
przez ludzi. Przez penetrujqcych ludzi zostalo zniszczone w 1993 roku gniazdo nad Toporowym Stawkiem Niznim. Trzeba rowniez podkreslic, ze tatrzanska populacja krzyzowki moze przetrwac tylko dzi^ki
bardzo intensywnemu dokarmianiu ptakow przez turystow. Zjawisko to powoduje, ze udaje si? odchowac kaczkom az do 8 piskl^t w l?gu, jak na przyklad
w 1993 roku na Czarnym Stawie G^sienicowym.
Rownoczesnie dokarmianie powoduje szybki proces
eutrofizacji wysoko poloznych oligotroficznych jezior tatrzaiiskich.
1992 8 par w tym: 4 pary z mlodymi (5,4,4,3)
1993 11 par
5 "
"
(8.6,5,5,4)
1994 9 par
4 "
"
(6,5.4,3)
1995 9 par
4 "
"
(5,5,4,4)
Najwyzszym miejscem Iggowym krzyzowki jest
Zadni Staw w Dolinie Pi?ciu Stawow Polskich
(1890 m n.p.m.) w 1993 roku, a najnizszym jest polozony w dolnym reglu srodlesny Toporowy Nizni
Staw (1089 m n.p.m.). Stanowiska l?gowe tego gatunku w 1993 roku pokazuje rycina 1.
Picoides tridactylus L. — dzi^cioJ trojpalczasty. W Tatrach wyst§puje podgatunek P. tridactylus
alpinus C.L. Brehm b^d^cy reliktem polodowcowym
w Europie Srodkowej. W Polsce nieliczne pary nalezqce do tego podgatunku wyst^puj^ w Karpatach od
Beskidu Sl^skiego po Bieszczady. O jego liczebnosci
wiemy jedynie, ze czgsciej jest spotykany w Tatrach
i Gorcach. Ogolem brak doktadnych danych ilosciowych i stqd biorq si? zupelnie rozne szacunki liczebnosci tego gatunku. Stan liczebny calej polskiej populacji oceniono na 200 par l?gowych (Wasilewski
1992), a rownoczesnie Cierlik (1992) dla samej Malopolski ocenia jego liczebnosc na 400-600 par. Chociaz w skali kraju stwiedzono spadek liczebnosci
dzigciola trojpalczastego (Tomialojc 1990) to takiej
tendencji nie wykazano w Malopolsce. Jedyne dane
ilosciowe dla Tatr podawal Wasilewski (1969), ktory
latem 1968 roku spotkal ogolem 31 osobnikow tego
gatunku zerujqcych w roznych miejscach Tatr na
swiezych wiatrolomach po bardzo silnym halnym
z maja tego roku. Gtowaciriski i Profus (1992) szacu-

Rye. 1. Wystepowanie na terenie Tatrzanskiego parku Narodowego krzyzowki Anas platyrhynchos L. w 1993 roku; dzigciola trojpalczastego Picoides tridactylus alpinus
C.L. Brehm w 1994 roku; podrozniczka Luscinia svecica svecica L. w 1993 roku oraz bialorzytki Oenanthe aenathe L. w 1993 roku
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J4 jego liczebnosc na 20-50 par l?gowych, a jako
miejsce wyst?powania podaj^ swierczyn? g6rnoreglow£|
(1300-1400 m n.p.m.), gdzie jest gatunkiem rzadkim.
W trakcie szczegolowej inwentaryzacji w 1994 roku
stwierdzono 37 stanowisk l?gowych tego gatunku na
terenie Tatrzaiiskiego Parku Narodowego. Za stanowisko legowe przyjgto znalezionq zaJQlcj dziupl? lub
stale trzymaj^ce si? w sezonie l?gowym tego samego
terytorium ptaki. Najlatwiej odszukac ten gatunek
w terenie w okresie ladnej pogody wczesnq wiosnq
(marzec, kwiecieri), gdy ptaki obu plci intensywnie
b?bni4 i odzywaJEi si?. Wtedy stosunkowo prosto
mozna okreslic miejsce gdzie znajduje si? dziupla
oraz liczebnosc ptakow. Nalezy podkreslic, ze samice
i samce mogJi wydawac identyczne odglosy i nalezy
starac si? o doktadne okreslenia plci ptaka by nie zawyzyc wynikow liczen. Dzi?ciol trojpalczasty na terenie Tatrzariskiego Parku Narodowego wyst?puje
w drzewostanach regla dolnego i gornego o roznym
sktadzie wiekowym i gatunkowym, ale zdecydowanie
preferuje drzewostany przynajmnej posiadajqce domieszk? jodly i swierka. W reglu dolnym wi?kszosc
znalezionych dziupli znajdowala si? w jodtach (cz?sto
uschni?tych), a w reglu gornym w swierkach w tym
rowniez w uschni?tych. Najwyzsze stanowiska l?gowe
stwierdzono na stokach Zabiego (ca 1520 m n.p.m.),
w Dolinie Roztoki pod Woloszynskimi Szczotami (ca
1500 m n.p.m.) i w Dolinie Suchej Kondrackiej (ca
1450 m n.p.m.). Najnizej znajdowala si? dziupla przy
Iqce przy wlocie do Doliny Biatego (ca 920 m
n.p.m.). W 1992 roku wyprowadzily ptaki tego gatunku udany l?g w lesie przy ulice Bogdaiiskiego
w Zakopanem. Wszystkie stwierdzone stanowiska 1?gowe pokazano na rycinie 1.
Prunella collaris (Scop.) — ptochacz halny.
Gatunek ten wykazywany jest z Tatr juz od XIX
wieku (Wodzicki 1851, Karliriski 1882, Taczanowski
1882, Kocyan 1884) oraz pozniej po dzieri dzisiejszy
(np. Ferens 1962, Tomialojc 1990, Profus 1992, Bochenski 1992). Wi?kszosc publikacji podkresla, ze
najliczniejsza populacja w Polsce znajduje si? w Tatrach. Bocheiiski (1992) szacuje jq na kilkadziesiqt
do stu par po polskiej stronie Tatr. Inne nowsze prace
opierajci si? na szacunkach Glowacinskiego i Profusa
(1992) i podaJ4 150-300 par l?gowych tego gatunku.
Przy czym Profus (1992) stwierdza, ze nizsza wartosc wydaje si? bardziej prawdopodobna. Wedlug
Glowaciiiskiego i Profusa (1992) plochacz halny zasiedla w Tatrach Wschodnich stref? od 1600-2100 m
n.p.m., gdzie pojawia si? jako gatunek sporadyczny
wsrod ptakow l?gowych Iqk wysokogorskich z k?pami kosowki oraz jest dominantem (do 50% osobnikow) w wyzszych partiach tcfk alpejskich z osuwiskami skalnymi, gdzie osi^ga zag?szczenie 3,6 pa-

ry/10 ha i dominuje takze w zespole ptakow l?gowych odsloni?tych ska! i rumoszu skalnego w strefie
subniwalnej, gdzie jego zag?szczenie dochodzi do
1,8 pary/10 ha.
Wlasne badania nad populacja tatrzansk^ piochacza halnego prowadzono od 1992 roku. Jednak warunki pogodowe nie pozwalaty na sprawne przeprowadzenia liczenia w pelni sezonu l?gowego na calym
obszarze Tatr w ci^gu jednego sezonu. W 1992 roku
zdolano policzyc tylko jeden raz pary zamieszkujqce
Dolin? Rybiego Potoku, Dolin? Pi?ciu Stawow Polskich i Dolin? Gqsienicow^, a nast?pnie w polowie
czerwca obfite opady sniegu przerwaty l?gi i przy
drugim liczeniu na przelomie czerwca i lipca stwierdzono odmienny uktad par l?gowych i zakoriczono
liczenia. Dlatego w 1993 roku zolozono od razu, ze
liczenie trzeba b?dzie kontynuowac przez dwa lata
i tak w 1993 roku obserwacje dotyczyly par l?gowych na tych samych obszarach co w 1992 roku
i odbywaly si? minimum trzykrotnie w citigu sezonu
l?gowego, a w roku 1994 trzykrotnymi obserwacjami
obj?to pozostale tereny Tatr Zachodnich, a w Tatrach
Wschodnich przeprowadzono tylko jednq kontrol?
porownawczq dla lat poprzednich.
Ogolem na terenie Tatrzanskiego Parku Narodowego stwierdzono 359 par plochacza halnego. Z czego, 53 pary na terenie Tatr Zachodnich (od prze}?czy
Liliowe i szlaku turystycznego Liliowe - schronisko
na Hali Gqsienicowej na zachod). Najwi?ksze zag?szczenie plochacza stwierdzono w Dolinie Pi?ciu
Stawow Polskich, w Kotle Morskiego Oka oraz lokalnie na polnocnych i wschodnich stokach Kasprowego Wierchu, gdzie ptaki te cz?sto przelatywaly
na zerowanie na taras widokowy przy stacji kolejki
linowej i w jego okolice. Dotyczyto to minimum 10
par, ktore zachowywaty si? jak wroble wsrod turystow i tak byty przez nich traktowane. Niespodziank^
bylo wyst?powanie 8 par w okolicy grani Ornaku
i minimum 8 par na Kominach Tylkowych. W innych miejscach Tatr Zachodnich wyst?powa}y z reguly 1-3 par.
Tatry Wschodnie (Wysokie)
(1993 rok)
Kociol Morskiego Oka 43
Dolina Pi?ciu Stawow
Polskich
122
Dolina Roztoki
26
Dolina Waksmundzka 19
Dolina Pariszczyca
31
Dolina Gqsienicowa
65

Tatry Zachodnie
(1994 rok)
Dolina Kasprowa
12
Dolina Goryczkowa 3
Dolina Kondratowa 6
Czerwone Wierchy 8
Dolina Tomanowa
3
Dolina Pyszniariska 2
Ornak -i-Kominy
Tylkowe
16
Dolina
Starorobociariska
2
Dolina Jarz^bcza
1

Ill
W trakcie liczen stwierdzono nieduze wahania liczebnosci w rozne lata na terenie poszczegolnych dolin.
Kociol Morskiego Oka
Dolina Pi?ciu Stawow Polskich
Dolina Ggsienicowa

Rok
1992
1993
1994
1992
1993
1994
1992
1993
1994

Liczba par
38
43
39
111
122
117
59
65
63

W 1992 i 1994 roku nie przeprowadzono liczeii
na pozostalym terenie Tatr Wschodnich. Najwyzsze
miejsce gdzie mial gniazdo plochacz halny na badanym terenie znajdowalo si? ponizej przel?czy pod
Chlopkiem nad Kazalnicq (okolo 2250 m n.p.m.),
najnizej napotkano stanowisko l?gowe plochacza halnego na stokach Zaru okolo 1550 m n.p.m. Prawdopodobnie najwi?kszy wplyw na liczebnosc plochacza
halnego, jako ptaka osiadlego majq zimy, ktore
w ostatnich latach nie byly najostrzejsze i dlatego
prawdopodobnie nie zauwazono znacznych wahan liczebnosci tego gatunku o ktorych wspomina Bocheiiski (1992).
Luscinia svecica L. — podrozniczek. W Tatrach
jest l?gowy tundrowy podgatunek L. svecica svecica
L. Forma ta zwykle w Polsce byla notowana tylko
sporadycznie na przelotach. Dotychczas jedynym dowodem przebywania tego podgatunku w Tatrach byt
okaz zdobyty 5 kwietnia 1869 roku w Koscielisku
i znajdujqcy si? w zbiorach Antoniego Kocyana
w Muzeum Tatrzanskim im. Dra Tytusa Chatubinskiego w Zakopanem. Niespodziewanie w 1981 roku
wykryto l?g 1 pary w Dolinie Pi?ciu Stawow Polskich, a nast?pnego roku wykryto juz l?gi 5-7 par
w tym miejscu (Glowacinski et at. 1983). W czerwcu
1983 spiewaJ4cego samca spotkano takze w Dolinie
Gqsienicowej (Glowacinski i Profus za Tomiatojciem
1990). Profus (1992) stwierdza tylko, ze obecnie obserwuje si? tu co roku kilka par oraz, ze w ekstremalnych warunkach klimatycznych Tatr do l?g6w
dochodzi prawdopodobnie nie co roku.
Szczeg6tow4 inwentaryzacj? tego gatunku przeprowadzono w latach 1992-1994 przy okazji liczefi
plochacza halnego. Za stanowisko l?gowe uznano
znalezione zaj?te gniazdo lub ptaki noszqce pokarm
piskl?tom oraz stale trzymajqc^ si? danego terenu par? ptakow w sezonie l?gowym. Ogolem stwierdzono
w 1992 roku 11 stanowisk l?gowych podrozniczka,
w 1993 roku 16 stanowisk l?gowych a w 1994 roku
12 takich stanowisk. W poszczegolnych dolinach
ilosc stanowisk przedstawiata si? nast?puJ4Co:

Rok
Dolina Pi?ciu Stawow Polskich
Dolina Gqsienicowa

1992
1993
1994
1992
1993
1994

Ilosc
stanowisk
7
11
8
4
5
4

Zaznaczyc wypada, ze juz w 1981 roku samica
podrozniczka cz?sto byta spotykana przy schronisku
w Pi?ciu Stawach Polskich zerujqca na resztkach po
turystach i wykazywata zupetny brak ptochliwosci
podchodz^c do 2-3 metrow do ludzi. Obecnie pojedyncze pary zachowujci si? podobnie w Pi?ciu Stawach. Natomiast ptaki w Dolinie Gqsienicowej maj^
pecha bo ich miejsca gniazdowe znajduje si? tuz przy
szlaku mi?dzy Zielonym Stawem Gqsienicowym
a doln^ stacjq wyci^gu krzesetkowego na Kasprowy
i podlegajq stalej presji masowego ruchu turystycznego i prac prowadzonych przy wyci^gu.
Oenanthe oenanthe L. — biatorzytka. Ostatnim
gatunkiem, na ktory zwrocono uwag? przy prowadzeniu liczen plochacza halnego byta biatorzytka. Gatunek ten jest szeroko rozmieszczony w catej holarktyce, a w Polsce jest gatunkiem l?gowym na nizu
i w gorach. Jako cz?sty w Tatrach pisat o nim Kocyan (1884), pozniejsze dane dotycz^ tylko faktu wyst?powania tego gatunku w Tatrach glownie
w najwyzszych partiach w biotopach skalnych,
z ktorymi biatorzytka jest silnie zwiqzana (np. Ferens
1962). Tomiatojc (1990) pisze, ze u nas w gorach
w biotopie skalnym jest gatunkiem wyst?pujjicym
nielicznie, a Profus (1992) podkresla , ze zasiedla
stref? alpejskq dochodzqc do 1900-2000 m n.p.m.
Gtowaciriski i Profus (1992) podaJ4 szacunkowa liczebnosc bialorzytki na 30-60 rewirow l?gowych.
Wskazuj^ rownoczesnie na fakt wyst?powania bialorzytki juz od 1600 m n.p.m. w obr?bie l^k wysokogorskich z k?pami kosowki w strefie alpejskiej, jako
bardzo nielicznego gatunku. Rowniez na wyzej potozonych tqkach alpejskich z osuwiskami skalnymi biatorzytka jest gatunkiem akcesorycznym. Jedynie
w odstoni?tych skatach^ rumoszu skalnym w strefie
subniwalnej biatorzytka wyst?puje w zag?szczeniu
0,4 par/10 ha. W trakcie liczenia plochacza halnego
w 1993 roku stwierdzono tylko 21 rewirow l?gowych
bialorzytki (rye. 1), z czego tylko 6 znajdowalo si?
na terenie Tatr Zachodnich.
Distribution and numbers of selected bird
species in the Tatra National Park in 1992-1995
The number and distribution of some bird species in
the Polish Tatra Mountains were studied in the breeding
seasons of 1992-1995. The numbers and distribution of the
breeding localities or breeding pairs of the mallard (8-10

112
pairs), the three-toed woodpecker (37 breeding localities),
the alpine accentor (359 breeding localities), the bluethroat
(11-16 breeding locahties), and the wheatear (21 breeding
localities) are presented.
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