
Józef Witkowski 

ZMIANY W LIŚCIE GATUNKÓW LĘGOWYCH 
DOLINY BARYCZY W OSTATNICH DWUDZIESTU LATACH 
CHANGES IN THE LIST OF BREEDING BIRD SPECIES 
OF BARYCZ VALLEY DURING LAST TWENTY YEARS 

Punktem odniesienia jest opublikowana przed niemal 20 laty 

lista ptaków Doliny Batyczy Adrug  asiewicz i Witkowski 1962/, 

która dotyczy/aotanu awifauny z lat 1954-1961. Zawierała ona 

161 gatanków lęgowych, 5 prawdopodobnie lęgowych oraz 49 prze-

lotnych i zalatujących. Najpierw - z perspektywy czasu i doś-

wiadczenia - kilka uwag krytycznych na temat tej listy. Wśród 

gatunków lęgowych podano w niej batalion /Philomachus pugnaaV 

i brodiba piskliwego /Tringa hypoleucos/, a wśród prawdopodob-

nie lęgowych brodżca leśnego /Tringa glareolą/ i wodniczkę  

/Acrocephalus paludicola/. Uznawane wtedy powszechnie przez 

ornitologów kryteria lęgowości tych gatunków okazały się  obec-

nie niewystarczające, wobeO czego wszystkie - oprócz Tringa 

hypoleuoos - już  wówczas najprawdopodobniej nie gnieździły się  

w Molinie Baryczy. 

listy gatunków lęgowych ubyły rybołów /Pandion haliaetus/, 

którego ostatnia para gniazdowała w 1959 r; sokół  ;ędrowny 

/Palco pwregrinus/, który przestał  się  gnieździć  w dolinie 
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około 1965 r. oraz kraska /Coracias garrulus/. Ten ostatni ga. 
tunek był  stosunkowo liczny jeszcze w latabh 1954 - 4961. Na 
przykład we fragmencie doliny, między Miliczem, Gądkowicami, 
Potaszniq i Henrykowicami, stwierdzono 19 par lęgowych.W 1965r. 
było tam już  tylko 8 par, a w 1977 r. w Dolinie Baryczy'przesta_ 
/a się  gnieździć  kraska. W latach pięćdziesiątych w całej do-
linie gniazdowało co najmniej 40 par. Prawdopodobnie przestała 
się  gnieździć  dzierzba rudogłowa /Lanius senator!, chociaż  
sporadycznie widuje się  ją  w porze lęgowej. Przyczyn zniknię-
cia wszystkich wymienionych gatunków nie można upatrywać  w 
zmianach lokalnych środowiska, dokonanych ostatnio w dolinie. 
Sq one częścią  spadku liczebności, zachodzącego w znacznych 
obszarach środkowej Europy. 

W ostatnim dwudziestoleciu wykryto 8 nowych gatunków lęgo-
wych, które obecnie wymienię. 

H e/miatka /Netta rufina/. Począwszy od 1966 r. wi-
dywano regularnie w okresie lęgowym pojedyncze osobniki lub 
pary hełmiatek. Na stawie Andrzej /gosp. Stawno/ 6 VI 1971 r. 
znaleziono gniazdo z 6 jajami hełmiatki i 4 jajami głowienki. 
Z jaj wykluły się  pisklęta, które osiągnęły stopień  rozwoju 
pozwalający na bezbłędne oznaczenie gatunku. 

G ą go ł  /Eucephale cł ngulal. Prawdopodobnie zaczął  się  
gnieździć  już  w 1965 r., kiedy to w maju i czerwcu widywano 
pojedynczą  parę  gągołów w kompleksie Stawno. W czerwcu i lipcu 

1976 r. obserwowano samicę  z trzema pisklętami na Stawie Polnym 
/gosp. Stawnn/:, 10 V 1977 r. przy stawie Słowian wypłoszono z 
dziupli wysiadującą  samicę. Podobna obserwacja pochodzi z 
28 IV 1979nzuad stawu Golica. W lipcu 1979 r. widziano samicę  
z 8 młodymi na Stawie Jaskółczym. W 1980 r. nad Stawem Prze-
lotny obserwowano 3 samice usiłujące zająć  tę  samą  dzimp4ę:, 
w rezultacie nie doszło tam do lęgu. 
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K r u k /Corvus coraz/. W latach 1963-1966 koło Krośnie 
widywano parę  kruków, a w 1980 r. jedna para założyła gniazdo 
w śródpolnym lesie koło Rudy Milickiej. 

D zierzba czasnoczelna /Lanius minor/. 
Dnia 25 VII1968r mgr Adam Krugasiewicz spotkał  pod Bychowem 
/o Żmigrodu parę  tych ptaków ze słabo lotnymi, karmionymi 
jeszcze przez rodziców, młodymi. 

Mucho ł ówka bia ł oszyja /Picedula albi-
collis/. Dwie obserwacje: 9 VI 1969n- para lęgowa w grądzie nad 
Baryczą, koło Niezgody /Kotlina Zmigrodzkat, i 28 V 1973z- pa-
ra lęgowa w borze świeżym z domieszka, dębu, koło Godnowej /Ko-
tlina Milicka/. Przypuszczalnie gnieździła się  już  wcześniej. 

S ł owik szary /Luacinia luscinia/. Zasiedlanie 
przez niego Doliny Baryczy rozpoczęło się  około 1970 r. W roku 
tym stwierdzono bowiem po raz pierwszy obecność  dwóch teryto-
rialnych samców w kompleksie Stawno.Na tym samym terenie wystę-
powało wtedy co najmniej 8 par lęgowych słowika rdzawego /Lusci-
nia megarhynchos/. W ciągu ostatnich 10 lat proporcje ilościowe 
między tymi gatunkami odwróciły się . Obecnie w kompleksie Staw-
no gnieżdżą  się  2-3 pary słowików rdzawych i 6-8 par słowików 
szarych. Gnieźdżenie tego ostatniego gatunku stwierdzono do-
piero w 1974 r., na podstawie chwytania w sieci samic z plama-
mi lęgowymi i podlotów. 

W ą satka /Panurus biarmicus/. Dnia 8V1969r.na stawie 
Henryk obserwowano parę  ptaków, których zachowanie się  wskazy-
wało na obecność  gniazda. W następnych dwóch latach widywano 
parę  wąsatek na tym samym stawie. W maju 1972 r. stwierdzono 
występowanie dwu par wąsatek na stawie Grabownica,a 16 Vł  1972r. 
spotkano tam parę  z czterema młodymi. Od tego czasu na tym.sta-
wie corocznie widywano ? - 2 pary, często z młodyini,a 11 V 1977r. 
znaleziona gniazdo z 5 jajami. W tym samym roku jedną  parę  
odkryto także na Stawie Słoneczny Górny. Wszystkie te dane do- 
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tyczyły kompleksu Stawno.13 VI 1980; r.E.:Ranoczek znalazł  
gniazdo zawierające 5 jaj w kompleksie Wierzehowice. 

D ziwonia /Carpodacus erythrinus/. Dolina Baryczy, 

podobnie jak cały nqsk, stanowiła lukę  w zasięgu tego gatun-
ku po powtórnej ekspansji na zachód. Luka ta w Dolinie Baryczy 

zaczęła się  wypełniać  od 1964 r., kiedy to pojawiły się  pierw-
sze samce, przeważnie w młodocianym upierzeniu. Pierwszą  parę  
tych ptaków, których zachowanie wskazywało na możliwość  gniaz-
dowania)zanotowano/w Stawnie/11 VI 1970r. Dnia 28 VI 1974r.zna-

leziono w zagajniku olchowym koło Stawna gniazdo z 3 jajami, a 
6.VI 1980r. E.Ranoszek znalazł  w kompleksie Wierzowice gniaz--
do z jednym jajem /26 VI zawierało ono 3 pisklęta/. Obecnie 
gniazduje w kompleksie Stawno corocznie do 6 par, 3-4 pary 

w Wierzchowinach i prawdopodobnie pojedyncze pary w komplek-

sach Jamnik,Radziądz i Potasznia. Populacja lęgowa może być  
jednak większa, ponieważ  nie kontrolowano odpowiednich dla 
dziwonii terenów wzdłuż  Baryczy: 

Poza tym wymieniamdwa gatunki, które wprawdzie bardzo nie-

licznie gnieździły się  już  przed dwudziestu laty, ale główny 
wzrost ich liczebności nastąpił  później. 
L ab ę d ź  niemy /Cygnus ołor/. Według Paza /1925/, 

ostatnia para gnieździła się  w Dolinie Baryczy w 1880 r. Ła-
będź  ponownie zagnieździł  się  /1 para/ w 1948 r. /Szaraki 19501. 
Do 1966 r. corocznie wyprowadzały lęgi 1 lub 2 pary. Później 
obserwowano stały wzrost liczebności. Obecnie we wszystkich 
kompleksach stawów gnieździ się  50-60 par. 

B r z ę - c z k a /Locustella luscinioides/. Sporadyczne 

przypadki pojawiania się  brzęczki podawane są  z 1890 /Pax 1925/ 
i 1940 r. /Krampitz 1941/. Szarski /1950/ podczas badali w la-

tach 1946-1949 nie stwierdził  jej. Dokładniejsze dane z później-
szych lat pochodzą  z kompleksu Stawno. W latach 1956-1960 noto-
wano tu już  4-9 stanowisk śpiewających samców. W latach sześć- 
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dziesiątych, w okresie przelotów wiosennych, śpiewało do 100 
samców, z czego więcej niż  połowa pozostawała w porze lęgowej. 

W latach siedemdziesiątych liczba samców na tym terenie spa-
dła do około 40, prawdopodobnie z powodu likwidacji znacznych 
obszarów trzcinowisk. 

Lista ptaków Doliny Baryczy w ostatnich dwudziestu latach 

obejmuje więc nadal 161 gatunków łęgowych i 6 prawdopodobnie 
lub sporadycznie lęgowych oraz 83 gatunki przelotne i zalatu-
jące, w tym 33 nowe, nie wymienione w poprzednim spisie. Zosta-
ną  one przedstawione w następnym numerze Sprawozdań. Radykalne 
zmiany w gospodarowaniu na terenie Doliny Baryczy, a zwłaszcza 
przebudowa stawów i ograniczenie powierzchni rezerwatu, spowo-

dowały silny spadek liczebności wielu gatunków ptaków wodnych. 
Zmiany te będą  również  tematem oddzielnego opracowania. 
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Summary 

Three species breed no more: Osprey /Pandion haliaetuat 

- the last breeding record /one pair/ in 1959; Peregrine 

/Falo° peregrinus/ - the last breeding of one pair in.c. 1965; 

Roller /Coracias garrulus/ which was a fairly numerous species 
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twenty years ago. Probably is etopped bi'eeding: Kite /Milvus 
milvus/ and Woodchat Shrike /Lanius senatoW. Seven new bree-
ding species were found, listed below. Red-crested Pochard 
/Getta rufina/ - one breeding record in 1971. Goldeneye /Buce-
phala clangula/ - firet breeding record in 1965. Recently 
there are several breeding pairs. Raven /Corvus coraz/ - one 
pair started breeding probably in 1963. Recently 2-3 pairs 
breed every year. Lesser Grey Shrike /Lanids minor/ - one 
breeding record in 1968 /probably breeda no more/. Collared 
Flycatcher /Ficedula albicollis/ - two breeding records. 
Nightingale /Luscinla luscinia/ - atarted breeding in c. 1970. 
Recently it outnumbered Tbrush Nightingale /Luseinia megarhyn-
chos/. Bearded Tit /Panurus biarmicus/ - firet breeding record 
of one pair in 1969. Recently there are ssveral breeding paira. 
Scarlet Grosbeak /Carpodacue erythrinas/ - probably firet 
pairs bred at the end of eirties. Pirat breeding record in 
1970. Nowadays ten paira or so breed every year. Breeding po-
pulations of two species strongly increased during last twenty 
years: Mute Swan /Cygnus olor/ - firet breeding pair in 1948, 
recently 50-60 paira; Savi's Warbler/Locustella luscinioides/-
first recorda in early fifties, recently fairly numerous bree 
ding species /c. 40 breeding pairs in Stawno group of ponds/. 
At present, the list of birds of Barycz valley includes 161 
breeding species, 6 probably breeding and 83 migrsting or va-
grant specie" 


