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Picoides tridactylus
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(L., 1758)

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

Status wyst´powania w Polsce
Bardzo nielicznie, lokalnie nielicznie l´gowy w lasach Karpat i pó∏nocnego wschodu kraju.

Poradniki ochrony siedlisk i gatunków

Opis gatunku
W przeciwieƒstwie do innych dzi´cio∏ów ma trzy palce –
dwa skierowane do przodu, jeden do ty∏u. Nieco mniejszy
od dzi´cio∏a du˝ego. D∏ugoÊç cia∏a 21–25 cm, rozpi´toÊç
skrzyde∏ 32–35 cm, masa cia∏a 61–75 g. Ciemny dzi´cio∏
z czarnymi skrzyd∏ami i bia∏ym, od karku do ogona,
grzbietem. Na bokach bia∏ego brzucha czarne prà˝kowanie. Wierzch g∏owy samca ˝ó∏ty, samicy czarno-bia∏o kreskowany. W upierzeniu brak czerwieni. M∏ode ubarwione
podobnie do doros∏ego samca, ale barwy mniej skontrastowane, czapeczka mniejsza. W porównaniu z innymi
dzi´cio∏ami odzywajà si´ bardzo rzadko. Zaniepokojone
odzywajà si´ mi´kkim „kjok”. B´bnienie – d∏uga (oko∏o
1,5 s) seria równomiernie oddzielonych od siebie uderzeƒ
(„seria z karabin maszynowego”) – podobne do b´bnienia
dzi´cio∏a czarnego, ale znacznie cichsze, s∏absze.
Z wyst´pujàcych w Polsce dwóch podgatunków, podgatunek
górski jest ciemniejszy, wyst´pujà u niego czarne plamki na
bia∏ym grzbiecie, a spód cia∏a jest g´Êciej prà˝kowany.

Mo˝liwoÊç pomy∏ki z innymi
gatunkami
Brak czerwonej barwy w upierzeniu pozwala na ∏atwe
odró˝nienie od wszystkich innych dzi´cio∏ów pstrych, poza samicà dzi´cio∏ka Dendrocopos minor (A240). Dzi´cio∏ki sà jednak o po∏ow´ mniejsze i majà wyraêne poprzeczne bia∏e pr´gi na skrzyd∏ach, których brak u dzi´cio∏a trójpalczastego.

Biologia
Tryb ˝ycia
Gatunek osiad∏y, terytorialny. ˚yjà pojedynczo lub parami.
L´gi
Dziuple l´gowe wykuwa w martwych, spróchnia∏ych drzewach, g∏ównie w Êwierkach (80%) o pierÊnicy przekraczajàcej 30 cm, rzadziej w sosnach, osikach i olchach. Gniazduje na wysokoÊci 1–6 m (zwykle 3–6 m), w Bia∏owieskim
PN Êrednio na 10 m. Ka˝dego roku wykuwa nowà dziupl´,
kujà oba ptaki tworzàce par´. Tylko raz w roku samica
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sk∏ada 3–6 jaj. Wysiadujà oboje rodzice przez 11 dni
i wspólnie opiekujà si´ piskl´tami. M∏ode przebywajà
w gnieêdzie 22–25 dni, a po wylocie jeszcze przez ponad
miesiàc zostajà przy rodzicach. Ze wszystkich dzi´cio∏ów
wyst´pujàcych w Polsce najpóêniej przyst´puje do l´gów,
jaja sk∏ada na poczàtku maja, a piskl´ta opuszczajà
gniazdo w drugiej po∏owie czerwca.
Dzi´cio∏y trójpalczaste wyst´pujà w bardzo niskim zag´szczeniu, si´gajàcym w najlepszych siedliskach zaledwie
1,0 p./1 km2. Zale˝nie od zag´szczenia zamierajàcych
i martwych Êwierków, stanowiàcych kluczowy element siedliska tego gatunku, jedna para potrzebuje do ˝ycia
100–400 ha starodrzewi z du˝ym udzia∏em Êwierka.
W´drówki
Gatunek osiad∏y. Tylko wyjàtkowo pojedyncze ptaki spotyka si´ poza miejscami sta∏ego wyst´powania.
Zimowanie
Spotykany w tych samych miejscach co w sezonie l´gowym. Brak szczegó∏owych danych, ale poszczególne osobniki wydajà si´ sp´dzaç ca∏y rok na tym samym obszarze.

Picoides tridactylus (Dziecio∏ trójpalczasty)

Pokarm
Jest to gatunek wàsko wyspecjalizowany. ˚eruje na obumar∏ych pniach drzew, g∏ównie Êwierków, lokalnie tak˝e innych
drzew iglastych. Najcz´Êciej ˝eruje na dolnej po∏owie pnia,
od∏upujàc p∏atki kory, nie wykuwa tak g∏´bokich otworów,
jak dzi´cio∏ du˝y czy dzi´cio∏ bia∏ogrzbiety. Pokarmem sà
larwy, poczwarki i imago chrzàszczy, wyszukiwane w korze
i tu˝ pod nià. Podstawowym po˝ywieniem sà korniki, w tym
kornik drukarz, zjadajà tak˝e kózkowate, ryjkowcowate,
b∏onkówki i pajàki. Korniki stanowià podstawowy sk∏adnik
diety w sezonie pozal´gowym. Dla zaspokojenia potrzeb
energetycznych jeden dzi´cio∏ musi zjadaç zimà ponad
2600 larw korników dziennie. Szacuje si´, ˝e jeden dzi´cio∏
trójpalczasty zabija rocznie oko∏o 670 000 korników.

Wyst´powanie

Siedliska z za∏àcznika I Dyrektywy
Siedliskowej, które mogà byç istotne
dla gatunku
9110 KwaÊne buczyny (Luzulo-Fagenion)
9130 ˚yzne buczyny (Dentario glandulose-Fagenion, Galio
odorati-Fagenion)
9410 Górskie bory Êwierkowe (Piceion abietis cz´Êç – zbiorowiska górskie)

Rozmieszczenie geograficzne
Wyst´puje w Eurazji (od Skandynawii przez Syberi´ po
Kamczatk´ i Japoni´), a tak˝e w Ameryce Pó∏nocnej.
W Europie zasi´g pokrywa si´ z rozmieszczeniem Êwierka. W ca∏ym areale wyst´powania wyró˝niono 5 podgatunków. W europejskiej w strefie tajgi, od Norwegii po
Ural i dalej na wschód przez po∏udniowà cz´Êç strefy
tajgi do gór A∏taj, pó∏nocnej Mongolii, Mand˝urii i Sachalina, wyst´puje podgatunek nominatywny (tajgowy)
P. t. tridactylus, natomiast góry Europy (Karpaty, Alpy,
góry Bu∏garii, Chorwacji i Grecji) na wschód do pó∏nocno-wschodniej Korei i Japonii zasiedla podgatunek
P. t. alpinus (alpejski). Inne podgatunki zamieszkujà tereny pó∏nocnej tajgi na wschód od Uralu, Kamczatk´
i po∏udniowo-zachodnie Chiny.
Rozmieszczenie w Polsce
Dzi´cio∏ trójpalczasty gnieêdzi si´ tylko w dwóch rejonach Polski – podgatunek tajgowy w du˝ych masywach
leÊnych na pó∏nocnym wschodzie, a górski w Karpatach. Podgatunek tajgowy najliczniej wyst´puje w Puszczy Bia∏owieskiej, gdzie liczebnoÊç ocenia si´ na kilkadziesiàt par. Nielicznie gnieêdzi si´ równie˝ w Puszczach
Knyszyƒskiej, Augustowskiej i Boreckiej. Podgatunek alpejski gniazduje w ca∏ych Karpatach, od Babiej Góry po
Bieszczady. Najliczniej wyst´puje w Tatrach, Beskidzie
Niskim i Bieszczadach.

Status ochronny
Ochrona gatunkowa w Polsce: gatunek obj´ty ochronà Êcis∏à, wymagajàcy ochrony czynnej (Dz U z 2004 r. Nr 220,
poz. 2237)
Polska czerwona ksi´ga zwierzàt (2001): VU gatunek nara˝ony na wygini´cie
Status zagro˝enia w Europie: D gatunek zagro˝ony z racji
zmniejszania si´ liczebnoÊci populacji
BirdLife International: SPEC 3
Dyrektywa Ptasia: Art. 4.1, za∏àcznik I
Konwencja Berneƒska: za∏àcznik II
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Siedlisko
Zamieszkuje g∏ównie stare bory i bory mieszane, jak równie˝ wilgotne drzewostany (∏´gi, olsy, rzadko gràdy) jeÊli
tylko zawierajà domieszk´ starych Êwierków. Podgatunek
górski gnieêdzi si´ w lasach Êwierkowo-jod∏owych na wysokoÊci od 650–1900 m n.p.m. (czasami w lasach modrzewiowych). Podgatunek borealny zajmuje lasy tajgowe
zdominowane przez Êwierki, sosny i olchy, preferujàc miejsca wilgotne, takie jak torfowiska lub brzegi rzek i jezior.
Obie formy wymagajà, zarówno dla ˝erowania, jak
i gnie˝d˝enia, obecnoÊci martwych drzew, przede wszystkim Êwierków. Jest to gatunek przystosowany do lasów
Êwierkowych w póênych stadiach sukcesji, zawierajàcych
du˝e iloÊci os∏abionych drzew zaatakowanych przez korniki, pogorzelisk, obszarów podmok∏ych. W ÊciÊle chronionej
cz´Êci Bia∏owieskiego PN najcz´Êciej wyst´puje w borach
i lasach podmok∏ych. Pojedyncze pary zasiedlajà sporadycznie równie˝ gràdy, w których Êwierki stanowià tylko
niewielkà domieszk´. Dla sta∏ego wyst´powania gatunku
konieczna jest jednak obecnoÊç martwych i zamierajàcych
Êwierków. Zarówno w warunkach alpejskich, jak i w Puszczy Bia∏owieskiej jest to nie mniej ni˝ ok. 20 drzew o pierÊnicy >21 cm/ha (4000 Êwierków/terytorium).
Poniewa˝ martwe Êwierki sà rutynowo usuwane w ramach
stosowanych procedur gospodarki leÊnej (zwalczanie
szkodników owadzich), dzi´cio∏ trójpalczasty znajduje
obecnie warunki do ˝ycia jedynie w rezerwatach Êcis∏ych
i miejscach bardzo trudno dost´pnych, gdzie martwych
drzew nie sposób usunàç.

9420 Górski bór limbowo-Êwierkowy (Pino cembrae-Piceetum)
91D0 Bory i lasy bagienne
91E0 ¸´gi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae), olsy êródliskowe
91P0 Jod∏owy bór Êwi´tokrzyski (Abietetum polonicum)

Wyst´powanie na obszarach
chronionych
Z nizinnych obszarów chronionych najwi´cej dzi´cio∏ów
trójpalczastych wyst´puje w Bia∏owieskim PN. Nielicznie
gnieêdzi si´ w PK Puszczy Knyszyƒskiej. Dla populacji górskiej najwi´ksze znaczenie ma Tatrzaƒski PN. Po kilka par
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wyst´puje te˝ w innych parkach narodowych: Gorczaƒskim
PN, Babiogórskim PN, Magurskim PN i Bieszczadzkim PN
oraz w parkach krajobrazowych Popradzkim PK i JaÊliskim
PK. ¸àcznie oko∏o po∏owy polskiej populacji wyst´puje
w obr´bie obszarów chronionych.
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Rozwój i stan populacji

282

WielkoÊç europejskiej populacji l´gowej dzi´cio∏a trójpalczastego szacuje si´ na 48 000–160 000 p. Prawdopodobnie najliczniej wyst´puje na terenie Rosji (10 000–
–100 000 p.), ponadto liczne populacje zamieszkujà obszar Finlandii (15 000–20 000 p.), Szwecji (5500–7500 p.)
i Norwegii (5000–10 000 p.).
W minionych wiekach w Polsce, analogicznie do innych
obszarów Europy, na skutek wyr´bów starodrzewi Êwierkowych i usuwania z lasów martwych Êwierków, prawdopodobne by∏o wycofywanie si´ dzi´cio∏ów z wielu obszarów i silny spadek ich liczebnoÊci na pozosta∏ych.
Z wi´kszoÊci rejonów kraju brak danych historycznych
dokumentujàcych to zjawisko. Jeszcze na poczàtku XX
w. dzi´cio∏ trójpalczasty sporadycznie gniazdowa∏ w Sudetach. Jednak w ostatnich dziesi´cioleciach, mimo intensywnych obserwacji na Âlàsku i stwierdzeƒ pojedynczych osobników w sezonie l´gowym, gniazdowania tego gatunku w Sudetach nie uda∏o si´ potwierdziç.
Obecnie rozmieszczenie dzi´cio∏a trójpalczastego
w Polsce jest stabilne. Jego liczebnoÊç zmienia si´ prawdopodobnie w zale˝noÊci od intensywnoÊci zabiegów
gospodarczych w lasach, brak jednak wieloletnich obserwacji potwierdzajàcych zmiany liczebnoÊci na poszczególnych obszarach kraju.
Podgatunek tajgowy w latach 90. wyst´powa∏ najliczniej w Puszczy Bia∏owieskiej (kilkadziesiàt par), mniej
licznie w Puszczach Knyszyƒskiej, Augustowskiej i Boreckiej. ¸àcznie jego liczebnoÊç na tych terenach nie
przekracza prawdopodobnie 100–120 p. Podgatunek
alpejski najliczniej wyst´puje w Tatrach – w Tatrzaƒskim
PN (w 1994 stwierdzono go na 37 stanowiskach), Gorcach, Beskidzie Niskim (10–20 p.), Bieszczadach (1015 p.) i Górach S∏onnych (8–10 p.). W sumie liczebnoÊç w Karpatach mo˝na szacowaç na 70-–100 p.
¸àcznie liczebnoÊç dzi´cio∏a trójpalczastego w Polsce
kszta∏tuje si´ na poziomie 200 p.

Propozycje odnoÊnie do zarzàdzania
Nale˝y:
• zmieniç zasady gospodarki leÊnej i zapisy Instrukcji
Ochrony Lasu w taki sposób, aby by∏o mo˝liwe pojawianie si´ i zachowanie w lesie martwych Êwierków w wymaganej przez ten gatunek iloÊci i jakoÊci;
• wprowadziç ca∏kowity zakaz wyr´bu martwych i zamierajàcych Êwierków na obszarach obj´tych przestrzennà
formà ochrony przyrody;
• wydzieliç w lasach gospodarczych bloki lasu z du˝ym
udzia∏em starych Êwierczyn, o powierzchni nie mniejszej
ni˝ 200 ha ka˝dy, po∏àczonych ze sobà korytarzami ekologicznymi umo˝liwiajàcymi przemieszczanie si´ ptaków.
Obszary te, obejmujàce ok. 20% kompleksu leÊnego,
muszà zostaç wy∏àczone z ci´ç sanitarnych. Na pozosta∏ych 80% obszaru lasu wyr´by sanitarne mogà byç wykonywane w pe∏nym zakresie.

Propozycje badaƒ
Nale˝y zbadaç:
• opracowaç metodyk´ dok∏adnych ocen liczebnoÊci;
• rozmieszczenie stanowisk i liczebnoÊç krajowej populacji
l´gowej;
• wybiórczoÊç siedliskowà;
• prze˝ywalnoÊç
• sukces l´gowy;
• dyspersj´ w obr´bie krajowej populacji l´gowej;
• pokrewieƒstwo genetyczne populacji karpackiej i nizinnej;
• wp∏yw gospodarki leÊnej na stan populacji gatunku;
• skutecznoÊç czynnej ochrony gatunku.

Monitoring
• coroczna ocena obecnoÊci (lub braku) dzi´cio∏a trójpalczastego, prowadzona na powierzchniach wyznaczonych w podstawowych ostojach tego gatunku w kraju, w okresie tu˝
przed przystàpieniem do l´gów (na ni˝u 2. po∏owa kwietnia),
przy zastosowaniu stymulacji magnetofonowej, po∏àczona
z ocenà dost´pnoÊci martwych i zamierajàcych Êwierków;
• sta∏a rejestracja wszystkich stanowisk l´gowych na terenie kraju. Metodyka poszukiwania nowych stanowisk do
ustalenia.
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