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KORMORAN /PHALACROCORAX CARGO/ ZNÓW GATUN1~ LĘGOWYM W DOLINIE BARYCZY
Cormorant /Phalacrocorax carbo/ - again a breeding species
in the Barycz vałłey

W roku 1981 odnotowano pomyślnie zakończoną próbę lęgu
kormorana w dolinie Baryczy. Kormorany zagnieździły się na
wyspie położonej na stawie ”Jeleni III", w kompleksie stawów
kolo Radziądza, ok. 8 km na wschód od Żmigrodu.
Wyspa o powierzchni ok. 0.8 ha, porośnięta czterdziestokilkuletnimi dębami, została w pierwszych dniach maja 1951,
nagle zasiedlona przez czaple siwe,,Ardea cinerea. W ciągu
kilku dni czaple zbudowały 31 gniazd, a 14 maja w kolonii
czapli pojawiło, się 12 kormoranów, z których większość nosiła
szatę osobników młodocianych. 26 maja, na skraju kolonii czapli, zastałem 4 niewielkie gniazda kormoranów, o średnicy os.
30 cm i wysokości ok. 25 cm. Były one widoczne ze znacznej
odległości, gdyż w przeciwieństwie do płaskich i ażurowych
gniazd czapli, były zbudowane z cienkich i ulistnionych gałązek, bardzo ściśle ułożonych. 7 czerwca stwierdzilem,.że tylko jedno z czterech gniazd zostało rozbudowane do rozmiarów
dwukrotnie, większych od poprzednio obserwowanych, trzy dalsze
pozostał y w stadium budowy, jak w czasie poprzedniej wizyty
w kolonii. Podczas kontroli 15 i 28 czerwca, w największym
gnieździe kormoran twardo wysiadywał: - spłoszony wracał 1>o .
. kilku minutach. W okresie tym, o zachodzie słoika, do kolonii
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zlatywało się około 60 kormoranów, w przeważającej części w
szacie młodocianej. Siadał y one na gałęziach w bezpośrednim
sąsiedztwie zajętego gniazda. 12 lipca pod gniazdem znalazłem
świeże skorupki, a z gniazda dochodziły głosy kilkudniowych
piskląt. 22 lipca zaobrączkowałem w gnieździe trzy, pokryte
puchem pisklęta, z których największe miało już lotki długości ok.2cm.1i okresie tym odwiedzało kolonię już tylko pięć
kormoranów. Dalsze losy lęgu nie są znane, choć obserwacje
młodych ptaków w tym rejonie na początku września wskazywałaby na pomyślne wyprowadzenie piskląt.
Zagnieżdżenie się kormoranów w dolinie Baryczy było zjawiskiem raczej oczekiwanym. Od końca lat sześćdziesiątych
liczba obserwowanych kormoranów pozostających przez lato stale wzrastała, a od połowy lat siedemdziesiątych podczas każdej wiosny regularnie obserwowano na różnych kompleksach stawów osobniki w szacie godowej, które tokowały, nosiły w dziobach patyki, lecz do zbudowania gniazda nie dochodziło.
roku 1982 nie obserwowano nigdzie tokujących kormoranów, a opisywana kolonia nie została w ogóle zasiedlona ani
przez kormorany, ani przez czaple. Latem i jesienią tece ro-
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ku zanotowano na obszarze zachodnich kompleksów stawów /Ruda
Sulowska, Radziądz i Jamnik/ rekordowy nalot kormoranów,
których liczba w dniu 12 września 1982 wynosiła 231 osobników,
W przeszloSci dolina baryczy pozostawała również poza
zasięgiem regularnego gnieżdżenia sig kormoranów, Według dawnych autorów cytowanych przez Paza /1925/, w ciągu ostatnich
bliSko czterystu lat, istnieje tylko kilka wzmianek o gnieżdżeniu się kormorana na tym obszarze. I tak Solwanckteld
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W swym dziele z roku 1b03 podaje ogólnikowa wzmiankę o gnież-

dżeniu się kormoranów. w Baronacie Zmigrodżkim; Grube donosi
o zdobyciu jednego pisklęcia w r. 1803, Buro i Spalding pisze,
o gnieżdżeniu się 1 pary w r. 1878, oraz Zedlitz o gnieżdżeniu się 1 pary w r. 1919, w lesie na wschód od Milicza,
której gniazda jednak nie znaleziono.
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Summary
For the first time since 1919, a single pair of Cormorants was found to breed in 1981, with three youngs probably
leaving successfully the nest. In the vicinity of the sile,
Cormorants built three more unfinished nests.

