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(L., 1758)

Dzi´cio∏ czarny
Rzàd: dzi´cio∏owe, rodzina: dzi´cio∏owate

Status wyst´powania w Polsce
Nieliczny, lokalnie Êrednio liczny gatunek l´gowy. Gatunek
osiad∏y.

Opis gatunku

Mo˝liwoÊç pomy∏ki z innymi
gatunkami
Ptak bardzo charakterystyczny, trudny do pomylenia z jakimkolwiek innym krajowym gatunkiem.

Biologia
Tryb ˝ycia
Gatunek osiad∏y, zajmuje terytoria, przewa˝nie o powierzchni kilkudziesi´ciu lub kilkuset ha, których aktywnie broni.
L´gi
Do l´gów przyst´puje w drugiej po∏owie kwietnia.
Gniazdo umieszcza w obszernych, g∏´bokich na co
najmniej 0,5 m, samodzielnie wykutych dziuplach, zlokalizowanych przewa˝nie na wysokoÊci 6–20 m w ró˝nych gatunkach drzew, w drzewach zarówno zdrowych, jak i os∏abionych, przewa˝nie o Êrednicy nie
mniejszej ni˝ 30 cm. Otwór dziupli stosunkowo du˝y,
o Êrednicy oko∏o 10 cm, szerokoÊç komory l´gowej
13–15 cm. W zniesieniu 4–5 bia∏ych, zaostrzonych na
w´˝szym biegunie jaj. Wysiadywanie, od z∏o˝enia
pierwszego jaja, trwa wyjàtkowo krótko, 12–14 dni.
W pobli˝u gniazda ptaki sà ostro˝ne, wysiadujà wytrwale. W wysiadywaniu i karmieniu biorà udzia∏ ptaki
obu p∏ci. M∏ode, w porównaniu z innymi dzi´cio∏ami,

dzi´cio∏ czarny

zachowujà si´ w dziupli doÊç cicho. Opuszczajà dziupl´ po oko∏o 25–28 dniach.
W lasach gospodarczych wyst´puje zwykle w zag´szczeniu
znacznie poni˝ej 0,3 p/km2 powierzchni leÊnej, jednak lokalnie, w wi´kszych kompleksach starodrzewi, jego zag´szczenie przekraczaç mo˝e wartoÊç 1 p/km2.
W´drówki
Gatunek osiad∏y, nie podejmuje dalszych w´drówek,
choç w okresie pozal´gowym, szczególnie po l´gach, koczujàce osobniki spotkaç mo˝na w znacznej odleg∏oÊci
od najbli˝szych l´gowisk.

Poradniki ochrony siedlisk i gatunków

Najwi´kszy z naszych dzi´cio∏ów. WielkoÊci go∏´bia domowego, d∏ugoÊç cia∏a 45 cm, rozpi´toÊç skrzyde∏
75 cm, masa cia∏a 300–320 g. Ca∏e upierzenie jest
czarne, z wyjàtkiem czerwonej czapeczki na wierzchu
g∏owy u samca i czerwonej czapeczki z ty∏u g∏owy u samicy. Dziób jasny, oczy jasne. Ptaki w szacie m∏odocianej sà czarne z odcieniem bràzowym. B´bnienie bardzo donoÊne i intensywne, g∏os wabiàcy, najcz´Êciej
donoÊne „klju klju klju”, cz´sto wydawane w locie, rzadziej skrzeczàce „kliao, kliao”. W okresie wiosennym
ptaki bardzo ha∏aÊliwe, ∏atwe do stwierdzenia w obr´bie zaj´tego terytorium.

Zimowanie
Zimuje najcz´Êciej w obr´bie lub bezpoÊrednim sàsiedztwie terytorium l´gowego.
Pokarm
˚ywi si´ larwami owadów, g∏ównie chrzàszczy kózkowatych, oraz mrówkami z rodzaju gmachówka Campanotus,
wydobywanymi z drewna lub spod kory drzew, wyjàtkowo
zjada nasiona drzew.
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Ptaki (cz´Êç II)
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Wyst´powanie

Status ochronny

Siedlisko
Zasiedla wszystkie wi´ksze kompleksy lasów w starszych
klasach wieku, od wszelkiego typu borów, poprzez buczyny, dàbrowy i gràdy, a˝ po lasy ∏´gowe. Wyst´puje tak˝e
w starych, rozleg∏ych parkach na obrze˝ach miast. Unika
niewielkich zadrzewieƒ i drzewostanów w m∏odszych klasach wieku. W obr´bie trwale zajmowanego terytorium konieczna jest obecnoÊç przynajmniej kilkuhektarowych fragmentów starodrzewi w wieku co najmniej 100 lat.

Ochrona gatunkowa w Polsce: gatunek obj´ty ochronà Êcis∏à, wymagajàcy ochrony czynnej (Dz U z 2004 r. Nr 220,
poz. 2237)
Status zagro˝enia w Europie: S gatunek nie zagro˝ony,
którego status ochronny jest prawdopodobnie odpowiedni
BirdLife International: SPEC 4
Dyrektywa Ptasia: Art. 4.1, za∏àcznik I
Konwencja Berneƒska: za∏àcznik II

Siedliska z za∏àcznika I Dyrektywy Siedliskowej, które mogà byç istotne
dla gatunku
9110 KwaÊne buczyny (Luzulo-Fagenion)
9130 ˚yzne buczyny (Dentario glandulos-Fagenion, Galio
odorati-Fagenion)
9140 Górskie jaworzyny zio∏oroÊlowe (Aceri-Fagetum)
9150 Ciep∏olubne buczyny storczykowe (Cephalanthero-Fagenion)
9160 Gràd subatlantycki (Stellari-Carpinetum)
9170 Gràd Êrodkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
9180 Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach (Tilio plathyphyllis-Acerion pseudoplatani)
9190 Pomorski kwaÊny las brzozowo-d´bowy (Betulo-Quercetum)
9410 Górskie bory Êwierkowe (Piceion abietis cz´Êç – zbiorowiska górskie)
9420 Górski bór limbowo-Êwierkowy (Pino cembra-Piceetum)
91D0 Bory i lasy bagienne
91E0 ¸´gi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae), olsy êródliskowe
91F0 ¸´gowe lasy d´bowo-wiàzowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)
91T0 Âródlàdowy bór chrobotkowy
Rozmieszczenie geograficzne
Szeroko rozprzestrzeniony gatunek euroazjatycki. W Europie
wyst´puje jeden podgatunek – D. m. martius, gniazdujàcy
wsz´dzie, z wyjàtkiem Wysp Brytyjskich, Islandii, Hiszpanii, cz´Êci pó∏wyspu Apeniƒskiego i najbardziej pó∏nocnych obszarów
Skandynawii. Ten sam podgatunek wyst´puje te˝ w Azji, z wyjàtkiem najbardziej pó∏nocnych i po∏udniowych obszarów, a˝
po Japoni´, Pó∏wysep Koreaƒski i po∏udniowe Chiny. Po∏udniowo-zachodnie Chiny oraz Tybet zasiedla inny podgatunek.
Rozmieszczenie w Polsce
W Polsce wyst´puje w rozproszeniu na ca∏ym obszarze kraju, z wyjàtkiem pozbawionych lasów terenów rolniczych,
nieleÊnych bagien i najwy˝szych partii gór powy˝ej górnej
granicy lasu. W Tatrach dochodzi do wysokoÊci 1300,
a w Sudetach do 1000 m n.p.m.
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Wyst´powanie gatunku na
obszarach chronionych
Dzi´cio∏ czarny wyst´puje licznie we wszystkich parkach
narodowych chroniàcych wi´ksze kompleksy leÊne. Jest
tak˝e gatunkiem cz´stym w wi´kszoÊci leÊnych rezerwatów
przyrody, które, jako wyspy starszych drzewostanów, jednoczeÊnie cz´sto obfitujàce w martwe lub zamierajàce
drewno, stanowià dogodne siedlisko i ostoj´ tego gatunku.
Z podobnych przyczyn istotne dla wyst´powania gatunku
sta∏y si´ strefy ochronne tworzone w lasach wokó∏ gniazd
ptaków drapie˝nych.

Rozwój i stan populacji
Europejskà populacj´ dzi´cio∏a czarnego szacuje si´ na
280 000–1 500 000 p. Prawdopodobnie najliczniejsza
populacja zasiedla teren Rosji (100 000–1 000 000 p.),
gatunek ten licznie wyst´puje równie˝ na terenie Bia∏orusi
(45 000–80 000 p.), Niemiec (35 000–70 000 p.) i Szwecji (20 000–30 000).
Stan polskiej populacji wydaje si´ stabilny i nie istniejà wiarygodne dane wskazujàce na spadek bàdê wzrost liczebnoÊci w skali kraju. LiczebnoÊç populacji krajowej nie jest
dok∏adnie znana. Podany w piÊmiennictwie europejskim
szacunek dla polskiej populacji jest bardzo orientacyjny,
13 000–30 000 p., i nie wiadomo, w jakim stopniu odpowiada rzeczywistoÊci. Poniewa˝ gatunek jest w kraju szeroko rozpowszechniony we wszelkich borach górskich i nizinnych i brak jest jednoznacznych ocen liczebnoÊci na wi´kszych obszarach, trudno wymieniç obszary o najwi´kszej liczebnoÊci. Wysokie zag´szczenie gatunek osiàga w Puszczy Piskiej, Puszczy Rominckiej, Puszczy Bia∏owieskiej, Puszczy Zielonka pod Poznaniem, Puszczy nad Gwdà, Puszczy
Barlineckiej czy w Drawieƒskim PN.

Zagro˝enia
Gatunkowi zagra˝a w Polsce:
• utrata siedlisk w wyniku nadmiernej eksploatacji starszych drzewostanów i ograniczania powierzchni starodrzewu;
• utrata siedlisk wynikajàca z eliminacji z lasu martwych
i obumierajàcych drzew.

Dryocopus martius (Dzi´cio∏ czarny)

Propozycje odnoÊnie do zarzàdzania

Propozycje badaƒ
Nale˝y:
• liczebnoÊç krajowej populacji l´gowej;
• wybiórczoÊç siedliskowà;
• sukces l´gowy;
• prze˝ywalnoÊç;
• wp∏yw gospodarki leÊnej na stan populacji gatunku;
• opracowaç metodyk´ dok∏adnych ocen liczebnoÊci.

Monitoring
• coroczna ocena liczebnoÊci populacji l´gowej dzi´cio∏a
czarnego na powierzchniach losowych rz´du 100 km2.
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Nale˝y:
• podjàç ochron´ zachowawczà jak najwi´kszej powierzchni starych drzewostanów oraz utrzymanie odpowiedniej iloÊci starych drzew w lasach gospodarczych.
Drzewostany w wieku ponad 100 lat powinny stanowiç
nie mniej ni˝ 20% ogólnej powierzchni lasów;
• podjàç dzia∏ania, zmierzajàce do zatrzymania w lesie odpowiedniej iloÊci martwego i obumierajàcego drewna.
Drzewostany zasobne w martwe i obumierajàce drewno,
chronione zachowawczo a˝ do stadium terminalnego,
powinny stanowiç co najmniej 5% powierzchni leÊnej;
• przyjàç w gospodarce leÊnej zasad´ pozostawiania
w trakcie trzebie˝y póênych wszelkich drzew dziuplastych;
• przyjàç w gospodarce leÊnej zasad´ pozostawiania na
zr´bach k´p starodrzewu.
Dzi´cio∏ czarny, jako jedyny w naszych lasach gatunek wykuwajàcy du˝e dziuple, jest gatunkiem kluczowym dla funkcjonowania populacji wielu innych dziuplaków, mi´dzy innymi gàgo∏a, siniaka, w∏ochatki i innych zwierzàt, dlatego
jego ochrona ma znacznie szerszy aspekt biocenotyczny.

Metodyka do ustalenia;
• ocena liczebnoÊci populacji l´gowej w kluczowych ostojach gatunku, co 3 lata. Metodyka do ustalenia.
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