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TABELA 1. GATUNKI PTAKÓW WYMIENIONE W ZAŁĄCZNIKU I 

DYREKTYWY PTASIEJ WYSTĘPUJĄCE W POLSCE � LĘGOWE PTAKI 

KRAJOBRAZU LEŚNEGO 

Wymagane sposoby gospodarowania zasobami przyrody, konieczne dla właściwej ochrony 

ptaków krajobrazu leśnego, objętych załącznikiem 1 Dyrektywy Ptasiej UE. Uwzględniono 

wszystkie gatunki z Załącznika I DP lęgowe w Polsce w ostatnim pięćdziesięcioleciu; gatunki 

przystępujące do lęgów wyjątkowo (pojedyncze stwierdzenia) pominięto 

 Wymagany sposób ochrony i gospodarowania 

 Gniazdowisko Żerowisko 

Bocian czarny  Ciconia nigra ochrona strefowa zachowanie mokradeł  

Trzmielojad  Pernis apivorus zachowanie starodrzewi grądowych i w lasach 

podmokłych 

Kania czarna  Milvus migrans ochrona strefowa, 

zachowanie starodrzewi 

na terenach zalewowych 

oraz innych starodrzewi 

przywodnych 

Zachowanie nie 

zabudowanych i nie 

przekształconych dolin  

rzek i obrzeży zbiorników 

wodnych 

Kania ruda  Milvus milvus 

ochrona strefowa 

zachowanie ekstensywnie 

użytkowanego krajobrazu 

rolniczego 

Bielik  Haliaeetus albicilla 
ochrona strefowa 

zachowanie zbiorników 

wodnych i mokradeł 

Gadożer  Circaetus gallicus 

ochrona strefowa 

zachowanie ekstensywnie 

użytkowanego krajobrazu 

rolniczego; szczególnie 

ważne są skraje lasów 

Orlik krzykliwy  Aquila pomarina 

ochrona strefowa 

zachowanie 

zróznicowanego 

krajobrazu zawierającego 

podmokłe obszary 

otwarte, których  nie 

należy zalesiać 

Orlik grubodzioby  Aquila clanga ochrona strefowa, nadzór powstrzymywanie 
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 Wymagany sposób ochrony i gospodarowania 

 Gniazdowisko Żerowisko 

stanowisk lęgowych sukcesji roślinnej na 

terenach bagiennych, 

których nie należy 

zalesiać 

Orzeł przedni  Aquila chrysaetos 

ochrona strefowa 

zachowanie krajobrazu 

zawierającego rozległe 

obszary otwarte, których 

nie należy                

zalesiać 

Orzełek włochaty  Hieraaetus pennatus 

ochrona strefowa 

zachowanie 

zróżnicowanego 

krajobrazu zawierajacego 

rozległe obszary otwarte 

Rybołów  Pandion haliaetus ochrona strefowa zachowanie zbiorników 

wodnych 

Sokół wędrowny  Falco peregrinus ochrona strefowa * 

Jarząbek  Bonasa bonasia zachowanie lasów mieszanych i borów o naturalnej 

strukturze i urozmaiconym podszycie 

Cietrzew  Tetrao tetrix tetrix 

Głuszec  Tetrao urogallus 

ochrona tokowisk i 

rozległych obszarów je 

otaczających 

złożone działania 

kształtowania siedlisk i 

krajobrazu leśnego 

Żuraw  Grus grus zachowanie mokradeł i śródleśnych terenów 

otwartych 

Puchacz  Bubo bubo ochrona strefowa, zachowanie rozległych kompleksów 

leśnych, zachowanie wykrotów i leżaniny 

Sóweczka  Glaucidium passerinum ochrona strefowa, zachowanie drzew dziuplastych 

Puszczyk uralski  Strix uralensis zachowanie drzew dziuplastych oraz martwego i 

obumierającego drewna w lesie, rozwieszanie 

skrzynek lęgowych 
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 Wymagany sposób ochrony i gospodarowania 

 Gniazdowisko Żerowisko 

Włochatka  Aegolius funereus zachowanie starodrzewi borowych, szczególnie w 

borach bagiennych, tworzenie stref ochronnych 

wokoło gniazda, pozostawianie żywych i martwych 

drzew dziuplastych, rozwieszanie skrzynek lęgowych 

Lelek  Caprimulgus europaeus zachowanie borów z płazowinami i haliznami 

Dzięcioł zielonosiwy  Picus canus zachowanie starych podmokłych lasów 

Dzięcioł czarny  Dryocopus martius zachowanie starodrzewi  

Dzięcioł średni  Dendrocopos medius zachowanie starodrzewi grądowych i łęgowych 

Dzięcioł białogrzbiety  Dendrocopos 

leucotos 

zachowanie starodrzewi liściastych i mieszanych na 

siedliskach podmokłych i wilgotnych, pozostawianie 

obumierającego i martwego drewna  

Dzięcioł trójpalczasty  Picoides 

tridactylus 
zachowanie w lesie martwych i obumierających drzew 

Lerka  Lullula arborea zachowanie borów z płazowinami i haliznami 

Muchołówka mała  Ficedula parva zachowanie starych grądów i lasów mieszanych 

Muchołówka białoszyja  Ficedula 

albicollis 
zachowanie starych grądów i łęgów z obfitością dziupli

 
* żeruje na otwartych przestrzeniach; rewir łowiecki bardzo rozległy 


