Wykaz gatunków ptaków powstał głównie na podstawie obserwacji prowadzonych w latach 2005-2009 do
Wielkopolskiego Atlasu Ornitologicznego. Został uzupełniony przez obserwacje pracowników Nadleśnictwa.
Dotyczy wyłącznie gatunków występujących na gruntach należących do Nadleśnictwa Złotów. Liczebność dla
gatunków lęgowych określono na podstawie przedziałów zastosowanych w "Awifauna Polski. Rozmieszczenie,
liczebność, zmiany" (Tomiałojć, Stawarczyk, 2003). Zastosowano następujące przedziały w odniesieniu do
powierzchni Nadleśnictwa: gatunek bardzo nieliczny 1-2 pary, nieliczny 3-18 par, średnio liczny 19-185 par,
liczny 186-1846 par, bardzo liczny powyżej 1846 par. Trend liczebności podano tylko dla wybranych gatunków
ptaków na podstawie obserwacji z ostatniego dziesięciolecia.
Lp.

1.

Nazwa gatunku Nazwa łacińska

Perkozek

Tachybaptus
ruficollis

Status

Liczebność
(dotyczy
gatunków
lęgowych)

lęgowy

nieliczny; 2 - 3
stanowiska 2-4
pary

bardzo nieliczny
1 para

Trend

↑

Środowisko

Uwagi

działania w
Nadleśnictwie Złotów
w ramach tworzenia
niewielkie zbiorniki wodne,
obiektów małej
płytkie i obficie zarośnięte
retencji w tym
stawy; Łąki Potockie,
odbudowa zbiorników
Stawy Szwarca
przyczyniają się do
powstawania nowych
miejsc lęgowych dla
tego gatunku

Ochrona 1)

ŚCISŁA
BD I kod
gatunku A004

ŚCISŁA
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Perkoz
dwuczuby

Podiceps cristatus

lęgowy

Kormoran

Phalacrocorax
carbo

przelotny,
koczujący w
okresie poza
lęgowym

Bąk

Botaurus stellaris

lęgowy

Bączek

Ixobrychus
minutus

Czapla siwa

Ardea cinerea

lęgowy,
koczujący i
zimujący

Czapla biała

Egretta alba

zalatujący

Bocian czarny

Ciconia nigra

↔

Jezioro Smólsk Duży, lasy
wokół Jeziora Borówno

nieliczny 2-3
stanowiska 2-3
pary

↔

bardzo nieliczny
prawdopo1 stanowisko 1
dobnie lęgowy
para

lęgowy

większe zbiorniki wodne;
Jezioro Smólsk Duży

średnio liczny 1
stanowisko
(kolonia) 27 par
(gniazd)

↔

↑

w najbliższym czasie
nie można wykluczyć
próby lęgów w
drzewostanach wokół
jeziora Borówno

CZĘŚCIOWA
BD I kod
gatunku A391
ŚCISŁA

rozległe szuwary głównie
trzcinowe; Stawy Szwarca,
Łąki Kocuńskie

BD I kod
gatunku A021
ŚCISŁA (*)

stawy hodowlane i jeziora z
dobrze rozwiniętą
roślinnością wodną; Stawy
Szwarca

BD I kod
gatunku A022

kolonia w Leśnictwie Kujan

CZĘŚCIOWA

Stawy Szwarca, Łąki
Kocuńskie

nieliczny 1-3
stanowiska 1-3
pary

BD I kod
gatunku A005

regularnie
obserwowana na
Stawach Szwarca w
okresie przelotów

ŚCISŁA
BD I kod
gatunku A027

drzewostany często
podmokłe głównie liściaste
z obecnością dużych drzew; w wyniku poprawy
2 strefy: Leśnictwo
stosunków wodnych
Łobzonka (od 3 lat gniazdo
w lasach poprzez
nie jest zajmowane),
działalność bobrów i ŚCISŁA (*)(**)
Leśnictwo Leśnik (gniazdo
budowę obiektów
zajmowane regularnie) poza małej retencji wodnej
BD I kod
tym regularnie widywany w w sposób znaczny
gatunku A031
okresie lęgowy w północnej
poprawiają się
części Leśnictwa
warunki żerowania
Wierzchołek oraz na terenie
dla tego gatunku
Leśnictwa Kujan na
południe od wsi Kujan

9.

10.

11.

12.

Bocian biały

Łabędź niemy

Łabędź
krzykliwy

Gęgawa

Ciconia ciconia

Cygnus olor

Cygnus cygnus

Anser anser

lęgowy

bardzo nieliczny
1 stanowisko 1
para

lęgowy

nieliczny; do 10
par

nieregularnie
bardzo
lęgowy
nieliczny; 1 para

lęgowy

nieliczny, 3-10
par

ŚCISŁA (*)
↔

↑

↔

koło leśniczówki Leśnik

BD I kod
gatunku A030

wszelkie zbiorniki wodne

odnotowywany
wzrost dzięki
budowie obiektów
małej retencji

Stawy Szwarca

lęg stwierdzony w
2007 roku przez
Wojciecha Platę –
raport Komisji
Faunistycznej nr
10355 z dnia
20.11.2008 r.

zbiorniki wodne z obficie
rozwiniętymi szuwarami;
↔ lub ↑
Łąki Potockie, Stawy
Szwarca, Bagna Kocuńskie,
Stebionek

odnotowywany
wzrost dzięki
budowie obiektów
małej retencji

ŚCISŁA
BD I kod
gatunku A036

ŚCISŁA
BD I kod
gatunku A038

BD I kod
gatunku A043

ŚCISŁA
13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Świstun

Krakwa

Anas penelope

Anas strepera

przelotny

BD I kod
gatunku A050

bardzo nieliczny
lub nieliczny
prawdopoprzy dolnej
dobnie lęgowy
granicy oceny;
minimum 1 para

występowanie na
niewielkie zbiorniki wodne;
terenie Nadleśnictwa
Stawy Szwarca
słabo poznane
występowanie na
terenie Nadleśnictwa
słabo poznane,
niewielkie zbiorniki wodne;
prawdopodobnie
Stawy Szwarca
liczniejsza niż
wartości podane w
tabeli

ŚCISŁA (*)
BD I kod
gatunku A051

BD I kod
gatunku A051

Cyraneczka

Anas crecca

lęgowy

nieliczny; 2 pary

Krzyżówka

Anas
platyrhynchos

lęgowy

nieliczny; ok. 15
zbiorniki wodne wszelkiego
↔ lub ↑
par
typu

Cyranka

Anas
querquedula

prawdopobardzo
dobnie lęgowy nieliczny; 1 para

zbiorniki wodne; Stawy
Szwarca

występowanie na
terenie Nadleśnictwa
słabo poznane

Płaskonos

Anas clypeata

prawdopobardzo
dobnie lęgowy nieliczny; 1 para

zbiorniki wodne; Stawy
Szwarca

występowanie na
terenie Nadleśnictwa
słabo poznane

Głowienka

Aythya ferina

przelotny

zbiorniki wodne; Stawy
Szwarca

dotychczas spotykana
tylko na przelotach
gniazdowania nie
można wykluczyć

BD I kod
gatunku A059

Czernica

Aythya fuligula

przelotny

zbiorniki wodne; Stawy
Szwarca

dotychczas spotykana
tylko na przelotach
gniazdowania nie
można wykluczyć

BD I kod
gatunku A061

Gągoł

Bucephala
clangula

Nurogęś

Mergus
merganser

lęgowy

lęgowy

nieliczny; ok. 5
par

bardzo nieliczny
lub nieliczny

↑

zbiorniki wodne wszelkiego
typu; stawy Szwarca,
Stebionek, dolina Gwdy

↓

starodrzew wokół jeziora
Borówno, i jeziora
Wierzchołek

BD I kod
gatunku A053
ŚCISŁA (*)
BD I kod
gatunku A055
ŚCISŁA
BD I kod
gatunku A056

ŚCISŁA (*)
BD I kod
gatunku A055
w ostatnim czasie
spadła częstość
stwierdzeń lęgowych
nad jeziorem
Borówno

ŚCISŁA
BD I kod
gatunku A056

23.

24.

25.

występowanie na
lasy liściaste i mieszane;
terenie Nadleśnictwa
Leśnictwo Wąsosz i Leśnik
słabo poznane

ŚCISŁA (**)
BD I kod
gatunku A072

Trzmielojad

Pernis apivorus

lęgowy

Kania czarna

Milvus migrans

prawdopodobnie lęgowy

w okresie lęgowym
spotykana w Borach
Kujańskich

występowanie na
terenie Nadleśnictwa
słabo poznane

ŚCISŁA (*)(**)
BD I kod
gatunku A073

prawdopodobnie lęgowy

w okresie lęgowym
regularnie spotykana w
Leśnictwach Wąsosz,
Leśnik oraz w okolicach
Borów Kujańskich

występowanie na
terenie Nadleśnictwa
słabo poznane

ŚCISŁA (*)(**)
BD I kod
gatunku A074

lęgowy

bardzo nieliczny
lub nieliczny; 13 par

↑

stare drzewostany sosnowe
często w pobliżu
zbiorników wodnych,
dotychczas utworzono 1
strefę w Leśnictwie Leśnik;
poza tym często spotykany
w Borach Kujańskich przy
jeziorze Borówno oraz koło
Stawów Młyńskich w
Leśnictwie Łobzonka

nieliczny; do 10
par

↔

trzcinowiska zbiorników
wodnych również tych
niewielkich; najliczniej na
Stawach Szwarca oraz
Bagnach Kocuńskich

Kania ruda

Milvus milvus

nieliczny

ŚCISŁA (*)(**)

Bielik

Haliaeetus
albicilla

27.

Błotniak
stawowy

Circus
aeruginosus

lęgowy

28.

Błotniak
zbożowy

Circus cyaneus

przelotny

Jastrząb

Accipiter gentilis

lęgowy

nieliczny lub
średnio liczny
przy dolnej
granicy oceny

kompleksy leśne

występowanie na
terenie Nadleśnictwa
słabo poznane

ŚCISŁA (**)

Krogulec

Accipiter nisus

lęgowy

nieliczny lub
średnio liczny
przy dolnej
granicy oceny

drągowiny sosnowe
również niewielkie lasy w
krajobrazie rolniczym

występowanie na
terenie Nadleśnictwa
słabo poznane

ŚCISŁA

Myszołów

Buteo buteo

lęgowy

średnio liczny;
75 - 150 par

Myszołów
włochaty

Buteo lagopus

przelotny i
zimujący

26.

BD I kod
gatunku A075

ŚCISŁA (*)(**)
BD I kod
gatunku A081
ŚCISŁA (*)(**)

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

Orlik krzykliwy Aquila pomarina

Pustułka

Falco tinnuculus

BD I kod
gatunku A082

ŚCISŁA

podmokłe olsy graniczące z
łąkami; 1 strefa w
Leśnictwie Leśnik, gniazdo
od kilku lat nie jest
zasiedlane, poza tym
regularnie widywany w
okolicach Werska w
Dolinie Łobzonki

nieregularnie
bardzo
lęgowy
nieliczny, 1 para

ŚCISŁA
BD I kod
gatunku A089

ŚCISŁA (*)(**)

przelotny

Kobuz

Falco subbuteo

lęgowy

Kuropatwa

Perdix perdix

lęgowy

nieliczny lub
średnio liczny

lęgowy

nieliczny lub
średnio liczny
przy dolnej
granicy oceny

Coturnix coturnix

wszelkie typy lasów,
szczególnie obrzeża

ŚCISŁA

nieliczny; 5-10
par

Przepiórka

↔

brzegi większych lasów
graniczące z terenami
otwartymi lub zbiornikami
wodnymi
↓

wiele stanowisk ma
charakter
efemeryczny

ŚCISŁA (*)(**)

tereny rolnicze
ŚCISŁA
pola uprawne, często pola
roślin okopowych

BD I kod
gatunku A113

38.

39.

40.

41.

42.

Bażant

Wodnik

Kropiatka

Zielonka

Phasianus
colchicus

Rallus aquaticus

lęgowy

nieliczny

krajobraz rolniczy
sąsiadujący z
zadrzewieniami i
zakrzewieniami, zwłaszcza
w pobliżu trzcinowisk;
regularnie spotykany na
Łąkach Kocuńskich w
Leśnictwie Wąsosz i Leśnik

lęgowy

nieliczny; ok. 10
par

szuwary, rozlewiska i błota;
najliczniej na Stawach
Szwarca

↔

prawdopoPorzana porzana
dobnie lęgowy

turzycowiska i podmokłe
kępiaste łąki; Stawy
Szwarca

prawdopodobnie lęgowy

turzycowiska i podmokłe
kępiaste łąki; Stawy
Szwarca

Porzana parva

podmokłe łąki z wysoką
występowanie na
roślinnością trawiastą,
terenie Nadleśnictwa
stwierdzony m.in. na łąkach
słabo poznane
w Leśnictwie Witrogoszcz

lęgowy

nieliczny

Gallinula
chloropus

lęgowy

nieliczny; 5-10
par

↔

wszelkiego typu zbiorniki
wodne

Fulica atra

lęgowy

nieliczny przy
górnej granicy
oceny

↔

wszelkiego typu zbiorniki
wodne

↑

niewielkie bagienka
śródleśne, obrzeża
zbiorników wodnych

Derkacz

Crex crex

Kokoszka
wodna

Łyska

ŚCISŁA
BD I kod
gatunku A118
ŚCISŁA (*)
BD I kod
gatunku A119
ŚCISŁA
BD I kod
gatunku A120
ŚCISŁA (*)
BD I kod
gatunku A122
ŚCISŁA

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

Żuraw

Sieweczka
rzeczna

Czajka

Kszyk

Słonka

Grus grus

Charadrius dubius

Vanellus vanellus

Gallinago
gallinago

Scolopax rusticola

lęgowy

lęgowa

lęgowy

lęgowa

lęgowy

średnio liczny

nieliczny

w pobliżu wód stojących,
również suche ugory,
okresowo podtopione pola;
Stawy Szwarca

nieliczny

podmokłe łąki o niskiej
roślinności, obrzeża
zbiorników wodnych; Łąki
Potockie, Stawy Szwarca

nieliczny; max.
do 10 par

podmokłe łąki, torfowiska,
śródleśne bagienka, olsy:
Stawy Szwarca, Łąki
Kocuńskie, olsy w Borach
Kujańskich

średnio liczny

lasy głównie liściaste lub z
domieszką gatunków
liściastych; tokujące ptaki
spotykane na terenie całego
nadLeśnictwa

BD I kod
gatunku A123
BD I kod
gatunku A125
ŚCISŁA (*)
BD I kod
gatunku A127
ŚCISŁA
BD I kod
gatunku A136
ŚCISŁA (*)
BD I kod
gatunku A142
ŚCISŁA (*)
BD I kod
gatunku A153

BD I kod
gatunku A155

ŚCISŁA
50.

Brodziec śniady Tringa erythropus

przelotny

BD I kod
gatunku A161
ŚCISŁA

51.

Kwokacz

Tringa nebularia

przelotny

BD I kod
gatunku A164

52.

Samotnik

Tringa ochropus

lęgowy

średnio liczny;
20-30 stanowisk
(par)

↑

w wyniku poprawy
zamieszkuje podmokłe i
stosunków wodnych
zalewowe okresowo olsy i
w lasach poprzez
łęgi, śródleśne bagienka i
działalność bobrów i ŚCISŁA (*)(**)
doliny rzeczne, zabagnione
budowie obiektów
obrzeża zbiorników
małej retencji wodnej
BD I kod
wodnych; najliczniejsza
w sposób znaczny
gatunku A165
populacja w Borach
poprawiają się
Kujańskich i w lasach w
warunki siedliska dla
dolinie rzeki Łobzonki
tego gatunku
ŚCISŁA

53.

Brodziec
piskliwy

Actitis hypoleucos

przelotny

Śmieszka

Larus ridibundus

nieregularnie
lęgowy

nieliczny

Stawy Szwarca

Rybitwa
rzeczna

Sterna hirundo

nieregularnie
lęgowy

nieliczny

Stawy Szwarca

BD I kod
gatunku A168
ŚCISŁA

54.

BD I kod
gatunku A179
ŚCISŁA (*)(**)

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

występuje w starych
drzewostanach niemal
wyłącznie z udziałem buka;
↔ lub ↑
Leśnictwo Witrogoszcz,
Leśnik, Wąsosz, Łobzonka,
Bory Kujańskie, Park
Zwierzyniec

Siniak

Columba oenas

lęgowy

średnio liczny;
50-100 par

Grzywacz

Columba
palumbus

lęgowy

liczny

Sierpówka

Streptopelia
decaocto

lęgowy

nieliczny

Turkawka

Streptopelia turtur

lęgowy

nieliczny lub
średnio liczny

obrzeża lasów i
zadrzewienia różnego typu
wszelkie typy lasów i
zadrzewień, półotwarte
obszary polno-łąkowe oraz
otoczenia zbiorników
wodnych

Kukułka

Cuculus canorus

lęgowy

średnio liczny
lub liczny przy
dolnej granicy
oceny

Płomykówka

Tyto alba

prawdopodobnie lęgowy

brak danych

Puchacz

Bubo bubo

prawdopodobnie lęgowy

BD I kod
gatunku A193

ŚCISŁA
BD I kod
gatunku A207

preferuje drzewostany
liściaste i mieszane
↔

związana z osadami
ludzkimi – koło
leśniczówek

ŚCISŁA

mniej liczna od
siniaka

ŚCISŁA

ŚCISŁA

ŚCISŁA (*)(**)

brak danych

dawniej podawane
stanowisko w Borach
Kujańskich, obecnie nie
potwierdzono
występowania
lasy liściaste i mieszane,
spotykany w całym
Nadleśnictwie – rzadziej w
kompleksie Puszczy nad
Gwdą – Leśnictwo
Plecemin

ŚCISŁA (**)

krajobraz rolniczo-leśny,
skraje lasów

ŚCISŁA

Puszczyk

Strix aluco

lęgowy

średnio liczny

Sowa uszata

Asio otus

lęgowy

nieliczny

Włochatka

Aegolius funereus

prawdopodobnie lęgowy

brak danych

↔

Puszcza nad Gwdą –
lokalizacja podana na
podstawie Projektu Planu
Ochrony OSO

ŚCISŁA (*)(**)
BD I kod
gatunku A215

ŚCISŁA

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.
80.

81.

Lelek

Jerzyk

Zimorodek

Caprimulgus
europeus

Apus apus

Alcedo atthis

lęgowy

prawdopodobnie lęgowy

lęgowy

nieliczny lub
średnio liczny
przy dolnej
granicy oceny

rozczłonkowane zrębami
zupełnymi bory sosnowe:
Leśnictwo Plecemin,
Augustowo, Rudna

brak danych

regularnie polujące nad
lasami, w okresie lęgowym
obserwowany nad Borami
Kujańskimi nie można
wykluczyć lęgów w
dziuplach

nieliczny

↔

obrzeża wód stojących i
płynących z urwistymi
brzegami; głównie dolina
Głomii, Gwdy, Łobzonki,
Kocuni, obrzeża jeziora
Borówno

↑

luźno zadrzewione tereny
łąkowe, obrzeża lasów;
dotychczas stwierdzony w
Leśnictwach Wierzchołek i
Kujan

Dudek

Upupa epops

lęgowy

nieliczny

Krętogłów

Jynx torquilla

lęgowy

średnio liczny

Dzięcioł
zielonosiwy

Picus canus

prawdopodobnie lęgowy

Dzięcioł zielony

Picus viridis

lęgowy

średnio liczny

Dzięcioł czarny

Dryocopus
martius

lęgowy

średnio liczny
lub liczny przy
dolnej granicy
oceny

Dzięcioł duży

Dendrocopos
major

lęgowy

liczny

występuje we wszelkich
typach lasów i
zadrzewieniach
związany ze starymi
drzewostanami dębowymi
spotykany głownie w
Leśnictwach Leśnik,
Łobzonka oraz m.in. w
Parku Zwierzyniec

obrzeża lasów i zadrzewień
różnego typu
samiec w okresie lęgowym
stwierdzony koło
Łobżenicy na południe od
Leśnictwa Łobzonka
↔ lub ↑

obrzeża lasów i
zadrzewienia różnego typu

↔

stare drzewostany, przede
wszystkim bory sosnowe

ŚCISŁA
BD I kod
gatunku A224

ŚCISŁA

ŚCISŁA (*)(**)
BD I kod
gatunku A229

ŚCISŁA (*)
BD I kod
gatunku A232
ŚCISŁA
ŚCISŁA (*)
BD I kod
gatunku A234
ŚCISŁA (*)
ŚCISŁA (*)

Dzięcioł średni

Dendrocopos
medius

lęgowy

średnio liczny
przy dolnej
granicy oceny

Dzięciołek

Dendrocopos
minor

lęgowy

średnio liczny

stare i średniowiekowe lasy
liściaste, częściej olsy i
brzeziniaki
zręby zupełne i obrzeża
borów; liczniej w
Leśnictwach Plecemin,
Augustowo, Paruszka oraz
w Borach Kujańskich

↔

↔ lub ↑

BD I kod
gatunku A236
ŚCISŁA

ŚCISŁA (*)
BD I kod
gatunku A238

ŚCISŁA

ŚCISŁA

Lerka

Lullula arborea

lęgowy

liczny

Skowronek

Alauda arvensis

lęgowy

liczny przy
dolnej granicy
oceny

krajobraz rolniczy: pola
uprawne, ugory, pastwiska

ŚCISŁA

Dymówka

Hirundo rustica

lęgowy

nieliczny

przy osadach leśnych

ŚCISŁA

Oknówka

Delichon urbica

lęgowy

nieliczny

przy osadach leśnych

ŚCISŁA

Świergotek
drzewny

Anthus trivialis

lęgowy

liczny

obrzeża lasów,
powierzchnie po rębni
gniazdowej

ŚCISŁA

BD I kod
gatunku A246

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

Świergotek
łąkowy

Anthus pratensis

lęgowy

średnio liczny

łąki, pastwiska

ŚCISŁA

Pliszka żółta

Motacilla flava

lęgowy

nieliczny lub
średnio liczny
przy dolnej
granicy oceny

łąki, pastwiska, pola
uprawne roślin okopowych

ŚCISŁA

gniazdowanie
prawdopodobne w dolinie
Głomii i Łobzonki

ŚCISŁA

średnio liczny
przy dolnej
granicy oceny

głównie przy osadach
ludzkich i wzdłuż brzegów
wód

ŚCISŁA

ŚCISŁA

Pliszka górska Motacilla cinerea

prawdopodobnie lęgowy

lęgowy

Pliszka siwa

Motacilla alba

Strzyżyk

Troglodytes
troglodytes

lęgowy

liczny

zamieszkuje wszelkie typy
lasów z bujniejszym
podszytem liczniej w lasach
wilgotnych i olsach

Pokrzywnica

Prunella
modularis

lęgowy

średnio liczny
lub liczny przy
dolnej granicy
oceny

drzewostany z udziałem
świerka w podszycie,
uprawy i młodniki
świerkowe

ŚCISŁA

Rudzik

Erithacus
rubecula

lęgowy

bardzo liczny

wszelkie typy lasów

ŚCISŁA

nieliczny lub
średnio liczny
przy dolnej
granicy oceny

związany głównie z
terenami podmokłymi;
najliczniej występuje na
obrzeżach wilgotnych
lasów i zagajników
olchowych, jak również w
niewielkich zadrzewieniach
lub zakrzewieniach wokół
zbiorników wodnych

Słowik szary

Luscinia luscinia

lęgowy

Słowik rdzawy

Luscinia
megarhynchos

prawdopodobnie lęgowy

Kopciuszek

Phoenicurus
ochruros

lęgowy

nieliczny

↔

ŚCISŁA
BD I kod
gatunku A270

dotychczas stwierdzany
sporadycznie na gruntach
poza Nadleśnictwem
Złotów

ŚCISŁA

występuje koło osad
leśnych

ŚCISŁA

ŚCISŁA

Pleszka

Phoenicurus
phoenicurus

lęgowy

średnio liczny
lub liczny

głównie występuje w
starszych drzewostanów
sosnowych: Leśnictwa
Plecemin, Augustowo oraz
Bory Kujańskie; chętnie
zasiedla budki lęgowe

Pokląskwa

Saxicola rubetra

lęgowy

średnio liczny

wilgotne ugory, bagna,
tereny rolnicze z
rozproszonymi krzewami

ŚCISŁA

ŚCISŁA

Kląskawka

Saxicola torquata

prawdopodobnie lęgowy

dotychczas stwierdzony
koło wsi Śmiardowo
Złotowskie, gniazdowania
na terenie Nadleśnictwa nie
można wykluczyć

Białorzytka

Oenanthe
oenanthe

prawdopodobnie lęgowy

dotychczas stwierdzany
sporadycznie na gruntach
poza Nadleśnictwem
Złotów

ŚCISŁA

Kos

Turdus merula

lęgowy

wszystkie typy lasów

ŚCISŁA

liczny

97.

98.
99.

100.

101.

102.

103.

104.

105.

106.

107.

108.

109.

110.

111.

112.

Kwiczoł

Turdus pilaris

lęgowy

średnio liczny
lub liczny przy
dolnej granicy
oceny

Śpiewak

Turdus philomelos

lęgowy

liczny

Droździk

Turdus iliacus

przelotny

głównie krajobraz rolniczy,
najczęściej niewielkie pasy
zadrzewień w pobliżu łąk i
pastwisk

ŚCISŁA

wszelkie typy lasów

ŚCISŁA
ŚCISŁA

lęgowy

średnio liczny

Świerszczak

Locustella naevia

lęgowy

nieliczny lub
średnio liczny

łąki z kępami krzewów,
obrzeża zbiorników
wodnych w sąsiedztwie łąk,
młodniki i zręby z bujną
roślinnością zielną

Strumieniówka

Locustella
fluviatilis

lęgowy

nieliczny lub
średnio liczny

wilgotne lasy w pobliżu łąk,
miejsca z niewielkimi
strumykami i rowami

Brzęczka

Locustella
luscinioides

lęgowy

nieliczny

rozległe szuwary nad
jeziorami, stawami oraz
innymi zbiornikami;
liczniej na Stawach
Szwarca

Rokitniczka

Acrocephalus
schoenobaenus

lęgowy

nieliczny lub
średnio liczny

siedliska związane z wodą
lub podmokłe

Łozówka

Acrocephalus
palustris

lęgowy

liczny

miejsca związane z wysoką
roślinnością zielną:
nieużytki, niskie zarośla,
pola uprawne

Trzcinniczek

Acrocephalus
scirpaceus

lęgowy

średnio liczny

pasy szuwarów z dominacją
trzciny wzdłuż zbiorników
wodnych lub miejscach nie
zalanych

Trzciniak

Acrocephalus
arundinaceus

nieliczny

trzcinowiska wzdłuż
zbiorników wodnych:
Stawy Szwarca, jezioro
Wielki Smólsk

ŚCISŁA

ŚCISŁA

Paszkot

Zaganiacz

Turdus viscivorus

Hippolais icterina

lęgowy

↑

rozległe, wysokopienne
bory i bory mieszane;
częściej w Borach
Kujańskich i w Puszczy nad
Gwdą

↔

ŚCISŁA

ŚCISŁA
BD I kod
gatunku A290
ŚCISŁA
BD I kod
gatunku A291
ŚCISŁA
BD I kod
gatunku A292
występowanie na
terenie Nadleśnictwa
słabo poznane

ŚCISŁA
BD I kod
gatunku A295

ŚCISŁA

ŚCISŁA
BD I kod
gatunku A297

lęgowy

średnio liczny

najczęściej spotykany w
strefach ekotonowych laspowierzchnia otwarta, unika
wnętrza dużych
kompleksów leśnych
skupienia zwartych
krzewów w krajobrazie
rolniczym, skraje
wszelkiego typu lasów,
młodniki liściaste i
mieszane

ŚCISŁA

Piegża

Sylvia curruca

lęgowy

średnio liczny
lub liczny przy
dolnej granicy
oceny

Cierniówka

Sylvia communis

lęgowy

średnio liczny
lub liczny przy
dolnej granicy
oceny

luźne zadrzewienia
sąsiadujące z terenami
otwartymi

ŚCISŁA

Gajówka

Sylvia borin

lęgowy

liczny

lasy liściaste głównie grądy
i olsy

ŚCISŁA

Kapturka

Sylvia atricapilla

lęgowy

bardzo liczny

lasy wszelkiego typu z
bujnie rozwiniętym
podszytem

ŚCISŁA

113.

114.

115.

116.

117.

118.

Świstunka

Philloscopus
sibilatrix

lęgowy

liczny

starsze drzewostany
liściaste i mieszane

ŚCISŁA

Pierwiosnek

Phylloscopus
collybita

lęgowy

bardzo liczny

wszelkie typy lasów

ŚCISŁA

Piecuszek

Phylloscopus
trochilus

lęgowy

bardzo liczny

szczególnie młodniki i
drągowiny sosnowe, w
starszych drzewostanach
głównie skraje lasów

ŚCISŁA

liczny

drzewostany iglaste, w
mniejszym stopniu
związany ze świerkiem od
zniczka

ŚCISŁA

w drzewostanach z
domieszką minimum
grupową świerka średnich i
starszych klas wieku

ŚCISŁA

ŚCISŁA

lęgowy

Mysikrólik

Regulus regulus

Zniczek

Regulus
ignicapillus

lęgowy

średnio liczny

Muchołówka
szara

Muscicapa striata

lęgowy

średnio liczny
lub liczny przy
dolnej granicy
oceny

świetliste drzewostany
liściaste i mieszane rzadziej
iglaste, często brzegi
kompleksów leśnych

Ficedula parva

lęgowy

średnio liczny;
słabo poznane
występowanie
na terenie
Nadleśnictwa

związana głównie z
drzewostanami bukowymi,
również stare drzewostany
iglaste z podsadzeniami
bukowymi; spotykana m.in.
w parku Zwierzyniec,
Leśnictwach: Leśnik,
Łobzonka i Witrogoszcz

Muchołówka
żałobna

Ficedula
hypoleuca

lęgowy

liczny

głównie w drzewostanach
liściastych i mieszanych

Wąsatka

Panurus
biarmicus

lęgowy

nieliczny

jedynym miejscem
występowania na terenie
Nadleśnictwa są Stawy
Szwarca oraz trzcinowiska
Łąk Kocuńskich

Raniuszek

Aegithalos
caudatus

lęgowy

średnio liczny

lasy z gęstym podszytem

ŚCISŁA

Sikora uboga

Parus palustris

lęgowy

średnio liczny

lasy łęgowe, olchowe i
grądy a także drzewostany
mieszane

ŚCISŁA

Czarnogłówka

Parus montanus

lęgowy

średnio liczny

zadrzewienia na terenach
podmokłych

ŚCISŁA

Czubatka

Parus cristatus

lęgowy

liczny

bory sosnowe

ŚCISŁA

Sosnówka

Parus ater

lęgowy

liczny lub
bardzo liczny

bory sosnowe

ŚCISŁA

Modraszka

Parus caeruleus

lęgowy

liczny lub
bardzo liczny

lasy liściaste i mieszane
rzadziej bory sosnowe,
zadrzewienia

ŚCISŁA

Bogatka

Parus major

lęgowy

bardzo liczny

lasy wszelkich typów

ŚCISŁA

Kowalik

Sitta europaea

lęgowy

liczny

drzewostany liściaste
zwłaszcza dębowe, również
lasy mieszane i bory z
domieszką dęba

ŚCISŁA

Certhia familiaris

lęgowy

liczny

lasy wszelkich typów

ŚCISŁA

Muchołówka
119.

120.

121.

122.

123.

124.
125.
126.

127.

128.

129.

mała

↑

ŚCISŁA
BD I kod
gatunku A320

ŚCISŁA
ŚCISŁA
BD I kod
gatunku A323

Pełzacz
130.

leśny

Pełzacz
131.

132.

133.

134.

135.

136.

137.

138.

139.

140.

141.

142.

143.
144.

ogrodowy

Remiz

Wilga

Gąsiorek

Certhia
brachydactyla

Remiz pendulinus

Oriolus oriolus

Lanius collurio

lęgowy

lęgowy

liczny

lasy wszelkich typów

nieliczny

zadrzewienia wierzbowe,
topolowe i olchowe
porastające brzegi rzek i
zbiorników wodnych

↓

lęgowy

liczny

lasy głównie liściaste i
mieszane, nie unika też
borów sosnowych z
domieszką gatunków
liściastych

lęgowy

średnio liczny
lub liczny przy
dolnej granicy
oceny

luźne zadrzewienia w
otwartym krajobrazie,
skraje lasów graniczące z
otwartymi powierzchniami,
uprawy i młodniki
dotychczas stwierdzany
sporadycznie na gruntach
poza Nadleśnictwem
Złotów, gniazdowania na
terenie Nadleśnictwa nie
można wykluczyć

ŚCISŁA

występowanie na
terenie Nadleśnictwa
słabo poznane

ŚCISŁA
BD I kod
gatunku A336

ŚCISŁA

ŚCISŁA
BD I kod
gatunku A338

ŚCISŁA

Srokosz

Lanius excubitor

prawdopodobnie lęgowy

Sójka

Garrulus
glandarius

lęgowy

liczny

wszelkie typy lasów

ŚCISŁA

Sroka

Pica pica

lęgowy

nieliczny

luźne zadrzewienia i
zakrzewienia w krajobrazie
rolniczym, również przy
osadach leśnych

CZĘŚCIOWA

CZĘŚCIOWA

BD I kod
gatunku A340

Wrona

Corvus corone

lęgowy

nieliczny

↔ lub ↑

zadrzewienia śródpolne i
obrzeża lasów, często lasy
wokół zbiorników
wodnych, na terenie
Nadleśnictwa spotykana
regularnie w okresie
lęgowym w lasach wokół
jeziora Borówno

Kruk

Corvus corax

lęgowy

średnio liczny

↔ lub ↑

głównie w borach
sosnowych w wieku
powyżej 80 lat

CZĘŚCIOWA

ŚCISŁA

Szpak

Sturnus vulgaris

lęgowy

bardzo liczny

unika wnętrza dużych
kompleksów leśnych, chyba
że są poprzecinane terenami
otwartymi, głównie skraje
lasów

Wróbel

Passer domesticus

lęgowy

nieliczny lub
średnio liczny

związany z leśniczówkami
zlokalizowanymi na wsi lub
w krajobrazie rolniczym

ŚCISŁA

ŚCISŁA

ŚCISŁA

Mazurek

Passer montanus

lęgowy

średnio liczny

w mniejszym stopniu
związany z osadami
ludzkimi niż wróbel,
zadrzewienia śródpolne
oraz na obrzeżach lasów w
pobliżu pól

Zięba

Fringilla coelebs

lęgowy

bardzo liczny

wszelkie typy lasów,
zadrzewienia

Jer

Fringilla coelebs

przelotny

ŚCISŁA

145.

146.

147.

148.

149.

Kulczyk

Serinus serinus

lęgowy

nieliczny lub
średnio liczny

występuje koło osad
leśnych, niewielkie
zadrzewienia śródpolne
oraz skraje lasów w
sąsiedztwie terenów
otwartych

Dzwoniec

Carduelis chloris

lęgowy

średnio liczny
lub liczny

w krajobrazie rolniczym w
przydrożnych alejach
drzew, zadrzewieniach,
skraje lasów

ŚCISŁA

Szczygieł

Carduelis
carduelis

lęgowy

średnio liczny

tereny otwarte lub luźne
zadrzewienia, skraje lasów

ŚCISŁA

obserwowany w okresie
lęgowym w Leśnictwie
Łączyń i Borach
Kujańskich w
drzewostanach z domieszką
świerka

ŚCISŁA

Czyż

Carduelis spinus

prawdopodobnie lęgowy

Makolagwa

Carduelis
cannabina

lęgowy

Czeczotka

Carduelis
flammea

przelotny,
zimujący

Krzyżodziób
świerkowy

Loxia curvirostra

przelotny,
zimujący

↓

średnio liczny

ŚCISŁA

ŚCISŁA
ŚCISŁA

150.

151.

152.

153.

154.

155.

156.

157.

158.

1)

BD I kod
gatunku A368
ŚCISŁA
dotychczas stwierdzany na
gruntach poza
Nadleśnictwem Złotów
m.in. w dolinie Głomii,
gniazdowania na terenie
Nadleśnictwa nie można
wykluczyć

ŚCISŁA

Dziwonia

Carpodacus
erythrinus

prawdopodobnie lęgowy

Gil

Pyrrhula pyrrhula

lęgowy

średnio liczny

Grubodziób

Coccothraustes
coccothraustes

lęgowy

liczny

lasy liściaste i mieszane
szczególnie z domieszką
graba

ŚCISŁA

Trznadel

Emberiza
citrinella

lęgowy

liczny lub
bardzo liczny

obrzeża lasów, śródleśne
polany, uprawy i młodniki
leśne

ŚCISŁA

Ortolan

Emberiza
hortulana

lęgowy

nieliczny lub
średnio liczny

występuje lokalnie,
dotychczas stwierdzony na
występowanie na
terenie Leśnictwa Leśnik terenie Nadleśnictwa
oraz w okolicach szkółki
słabo poznane
leśnej Mały Borek

średnio liczny

tereny bagienne i podmokłe
z krzewami i szuwarami,
trzciny, łąki o
zróżnicowanym stopniu
uwilgotnienia

ŚCISŁA

nieliczny

występuje w otwartym
krajobrazie rolniczym
unikając sąsiedztwa lasów i
większych skupień drzew

ŚCISŁA

Potrzos

Emberiza
schoeniclus

Potrzeszcz

Emberiza
calandra

lęgowy

lęgowy

występowanie na
bory sosnowe, lasy liściaste
terenie Nadleśnictwa
z domieszką świerka
słabo poznane

BD I kod
gatunku A371

ŚCISŁA

ŚCISŁA
BD I kod
gatunku A379

Status ochrony w Polsce (Na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011 r. w sprawie ochrony gatunkowej
zwierząt (Dz. U. Nr 237, poz. 1419)

ŚCISŁA – gatunki objęte w Polsce ochroną ścisłą
CZĘŚCIOWA – gatunki objęte w Polsce ochroną częściową
(*) – gatunki wymagające ochrony czynnej
(**) – gatunki, których dotyczy zakaz fotografowania, filmowania i obserwacji mogących powodować płoszenie lub niepokojenie
BD I – gatunek z załącznika I Dyrektywy Ptasiej

