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The breeding bird communities of the Kamienica watershed in Gorce National Park 
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[with 5 text-figs.]

Lęgowe zespoły ptaków zlewni Kamienicy w Gorczańskim Parku Narodowym *

A b s t r a c t .  The breeding communities of birds in  the forests of the Kamienica watershed 
consist of 22—43 species w ith a to ta l density of 31— 75 pairs per 10 ha. Most abundant in th is 
respect are the beechwoods, least rich in species are coniferous forests w ith the spruce on 
northern slopes. A very high species diversity (H  =  4.6 and 4.2) is observed in the avifaunas 
of the sem i-natural alder-spruce fen and of the natural beechwood. The avifauna of the fen is 
ecotonal and transitional between a m ountain and a lowland fauna. The evaluation of bird 
com m unity structure has been based on the detailed mapping method. The point-count 
methods tested against it lowers the num ber of species increasing, a t the same tim e, the b ird  
density  by a t least 29%.
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I. INTRODUCTION

Gorce constitute a fairly typical range of the Western Beskids, although 
some details are very individual (M e d w e c k a -K or n a ś  1955, M ic h a l ik  et al. 
unpubl.). Although this range has been the subject of numerous extensive 
naturalist studies (see e.g. B a n d o ł a -C io ł c z y k  ed. 1984), ornithological research

* Pracę wykonano W ram ach CPBP — 04. 09, w części także w oparciu o środki finansowe 
Gorczańskiego P arku  Narodowego.
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W alan k iew icz  W. msc. Analiza dokładności i przydatności głównych metod liczenia ptaków 
lęgowych w środowisku leśnym. 1986 — rozprawa doktorska wyk. w Wyższej Szkole 
Roln.-Pedagogicznej w Siedlcach.

STRESZCZENIE

Celem przeprowadzonych badań było określenie składu i struktury lęgo
wych zgrupowań ptaków w głównych siedliskach zlewni Kamienicy w Gor
czańskim Parku Narodowym. Zadaniem ubocznym było sprawdzenie w wa
runkach beskidzkich miarodajności i użyteczności metody liczenia na punktach 
(inaczej „zdjęć wizualno-słuchowych”) w odniesieniu do wysoce precyzyjnej 
i dającej bezwzględne wyniki kombinowanej metody kartograficznej.

Oceny zagęszczeń ptaków prowadzono metodą kartograficzną w czterech 
siedliskach charakterystycznych dla niższych położeń zlewni: A — w buczy
nie karpackiej na stoku o ekspozycji południowej; В — dolnoreglowym borze 
świerkowym i mieszanym na stoku o wystawie północnej, С — dolnoreglowym 
borze mieszanym i świerkowym w głęboko wciętej dolinie potoku Kamienica 
i D — rozdrobnionym i półnaturalnym łęgu olchowo-świerkowym w Rzekach 
k. Lubomierza (ryc. 1). Liczenia prowadzono 5—7-krotnie w sezonie lęgowym 
1988 na powierzchniach próbnych o rozmiarach od 18 do 25 ha. Niektóre obser
wacje jakościowe pochodzą także z sezonu wiosenno-letniego 1987.

W skład lęgowych zespołów ptaków lasów reglowych zlewni Kamienicy 
Wchodzi 22—34 gatunków o łącznym zagęszczeniu 31—75 par na 10 ha (tab. 
I—III). Najbogatsza jest pod tym  względem żyzna buczyna karpacka (S =  
34 gat., N =  75 p/ha), najuboższe są bory na północnym stoku (S =  22, 
N =  31). Zbliżona jest struktura dominacji liczebnej gatunków w dolnore
glowych zespołach ptaków (ryc. 2). Dominowały w nich w tej samej kolejności
3 gatunki: zięba Fringilla coelebs (17—26% stanu liczebnego), rudzik E ri
thacus rubecula (12—17,5%) i pokrzewka czarnołbista Sylvia atricapilla (7,5— 
10%). Od zespołów reglowych dość wyraźnie różni się zespół ptaków antropo
genicznie przekształconych siedlisk łęgowych w rejonie przysiółka Rzeki poza 
granicami GPN (tab. IV, ryc. 3). Awifauna łęgu ma relatywnie najwyższą 
(i wyjątkowo wysoką jak na lasy środkowoeuropejskie) różnorodność gatun
kową (H ` =  4,55), co należy tłumaczyć mozaikowością siedliskową, wpływami 
efektu ekotonu i położeniem w strefie nakładania się na faunę górską elemen
tów typowo nizinnych (np. zaganiacz Hippolais icterina) i synantropijnych (np. 
Wróbel Passer domesticus). Te czynniki jedynie w niewielkim stopniu oddzia
ływały na awifaunę powierzchni wytyczonych w lasach i borach dolnoreglo
wych, stąd wartości H ’ są tam  wyraźnie niższe (4,17 i 3,55—3,93). Wśród p ta 
ków łęgu olchowo-świerkowego szczególne znaczenie biocenotyczne przypada 
kolonijnie gnieżdżącemu się kwiczołowi Turdus pilaris, który jest tu  domi-
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nantem liczebnym (N =  ok. 12 p/10 ha, tj. ok. 21%) i tworzy ponad połowę 
biomasy (B =  ok. 3,0 kg/10 ha, tj. 60%) zespołu.

Z uwagi na biomasę ptaków dorosłych zespoły buczynowy i łęgowy (5,1 
kg/10 ha) są około 2,5 raza bogatsze niż borowe (po 1,6—2,4). Wynika to z wię
kszej chłonności faunistycznej buczyny i heterogenicznego łęgu (lepiej roz
winięta struktura siedliskowa, więcej nisz ekologicznych i miejsc gniazdowych, 
łagodniejsze warunki klimatyczne, zasobniejsza baza pokarmowa), a bezpo
średnio zależy mniej więcej w równym stopniu od zagęszczenia i przeciętnego 
ciężaru ciała ptaka w zespołach. Silniejsze zróżnicowanie ciężaru ciała ptaków 
w zespole lęgowym D (JB̀ =  0,53) wpłynęło na znacznie niższą różnorodność 
gatunkową zespołu wychodzącą z oceny biomasy (H B̀ =  2.75) niż to wykaza
no w odniesieniu do liczby osobników. Wskaźniki H ’ i są natomiast prawie 
tak  samo wysokie w zespołach ptaków reglowych A—С (tab. Y), które odzna
czają się bardziej wyrównanymi proporcjami między gatunkami pod względem 
biomasy.

Z analizy wydzielonych wśród ptaków trzech kategorii gniazdowych a, ß i y 
(tab. VI) wynika generalnie, że w opisanych zespołach przeważają gatunki 
wijące gniazda w warstwie drzew i krzewów (ß). W ujęciu liczebnościowym 
(wartości N) zbliżony udział mają ptaki gnieżdżące się na i tuż nad ziemią (a). 
Dziuplaków (y) najwięcej jest w buczynie, która jest zasobna w dziuple na tyle, 
że obserwuje się ich nadmiar. Niedobór dziupli jest natomiast bardzo prawdo
podobnym czynnikiem, wpływającym na stosunkowo małą liczebność dziu- 
plaków w borach gorczańskich.

Oceny rarefakcji (tab. V), oparte na rachunku prawdopodobieństwa, okreś
lają oczekiwane liczby gatunków w zespołach na podstawie próbek osobników 
pobranych z poszczególnych siedlisk. Krzywe rarefakcji zbiegają się z danymi 
empirycznymi wskazującymi, że największa akumulacja gatunków ptaków 
zachodzi w łęgu olchowo-świerkowym, a najniższa w borze na północnym sto
ku (ryc. 4).

Dolnoreglowe zespoły ptaków A—C łączy wysokie podobieństwo jakościo- 
wo-ilościowe (Re =  73—84). Prowadzi to do wniosku, że zespoły te tworzą 
w gruncie rzeczy pewną faunistyczno-ekologiczną całość, zróżnicowaną w gra
diencie od żyznej, nasłonecznionej buczyny po ubogie, cieniste bory z domi
nacją świerka. Wyraźnie wydziela się w tym  zestawieniu (Rе =  38—42) i w po
równaniu z zespołami ptaków opisanymi w innych rejonach K arpat polskich 
awifauna łęgu D (tab. VII). W ogólnym ujęciu karpackie zespoły ptaków miesz
czą się na poziomie podobieństwa zwykle wyższym niż 50%, przy czym podział 
na zespoły górno- i dolnoreglowe zaznacza się tu  dość wyraźnie. W granicach 
51—68% kształtuje się podobieństwo awifauny dolnoreglowej zlewni Kamie
nicy i klimaksowych lasów gorczańskiego rezerwatu przyrody „Turbacz”.

Testowana metoda liczenia na punktach w wersji potrójnego cenzusu na 
polach o promieniu ok. 25 m i 50 m, w porównaniu z precyzyjną metodą karto
graficzną, zaniża istotnie liczbę gatunków w najlepszym przypadku o około 
30% stanu rzeczywistego oraz co najmniej o tyle samo zawyża liczebność
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ptaków (tab. V III i IX). Zdecydowanie lepsze wyniki daje wariant liczenia 
na „dużych punktach” (0,79 ha); wariant „małych punktów” (0,20 ha) jest 
niewskazany do stosowania. Zależności korelacyjne między wynikami osią
gniętymi obydwiema metodami są bardzo ścisłe (r =  0,88—0,95; ryc. 5), co 
przy współczynniku determinacji r2 =  84% znaczy, że wyniki liczeń na “punk
tach dużych i małych” w takim stopniu oddają stan rzeczywisty zagęszczenia 
ocenionego metodą kartograficzną.
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