MATERIAŁY DO AWIFAUNY LĘGOWEJ ŚL4SEA ZEBRANE W LATACH 1980-81
New breedinc records in Silenia /1980-1981/

Przedstawione materiały są wynikiem współpracy ornitologów zawodowych i amatorów podjętej na I Zjeździe Ornitologów
Śląska w r. 1979. Sprawozdanie obejmuje wszystkie obserwacje
dotyczące gatunków nielicznych lub słabo poznanych na Ślasku,
zebrane w latach 1980-1981. Pominięto natomiast gatunki stosunkowo liczne, o dobrze poznanym rozmieszczeniu. Dla każdego gatunku wymieniono najpierw łączną ilość znanych do końca
1981.r. stanowisk /pierwsza liczba/ i ilość par lęgowych
/druga liczba/. Liczb tych nie podano w przypadku gatunków,
których rozmieszczenie na Śląsku nie jest dostatecznie poznae. W nawiasach podano inicjały ornitologów /patrz, lista poniżej!, którzy wykryli poszczególne stanowiska.
JB Janusz Bartczak
GB - Grzegorz Bobrowicz
TB - Tadeusz Borecki
MB - Marta Borowiec
MC - Marek Cieślak
RC - Romuald Cisakowski
AC - Andrzej Czapulak
TD - Tomasz Downarowicz
AD - Adam Dybich
ADy- Andrzej Dyrcz
RE - Ryszard Erlekampf
WG - Wojciech Grabiński
AJ
AK
JK
TE
EL

-

Andrzej Jasiulek
Andrzej Karna ś
Jarosław Krogulec
Tadeusz Krotowski
Ignacy Eubok

WM - Wojciech Michaliszyn
PHI - Paweł Mielczarek
JL --Jan Lontkowski
ZL - Zdzisław Ludorowski
AM - Adam Mrugasiewicz
AR - Andrzej Ruszlewicz
ER - Ewald Ranoszek
BS - Bożena Samsonowicz
JS - Joachim Siekiera
TS - Tadeusz Stawarczyk
WT - Wiesław Tabisz
LT - Ludwik Tomialojó
AW - Adam Wojciechowski
AZ - Andrzsj Palisz
E.2 - Krzysztof Zółtanski
ZEP - Zespołowe wyjazdy pracowników Zakl. Ekologii
Ptaków UWr.
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Ixobrychus minUtus - bączek. 12, ok. 15. 6 nowych stanowisk. Pojedyncze pary: Kaczy Staw k. Kokotka, woj. częstochowskie /RE/: Januszkuwice k. Kędzierzyna /AJ/; glinianka na
Pilczycach we Wrocławiu /JL/ i Wrzosy k. Wołowa /GB/. Obserwacje pojedynczych samców: 4 V 81 - stawy w Szydłowcu i 24
VII 81 - stawy w Niemodlinie /AK/.
A,nser anser - gęgawa. 19, 500-550. 9 nowych stanowisk.
koj. zielonogórskie: Jez. Sławskie 10-12 par, Jez. Jańsko 3-4
pary, stawy w Niwicy 5 par, staw k. Tuplic 1 para /ZEP/. Poza
tym 2 pary w rez. Lężczak k. Raciborza /TK/, 2 pary na .stawach w Niemodlinie /AK/, 14 par na stawach k. Przemkowa /JK i
MC/, 4 pary we Wrzosach k. Wolowa /GB/ i 6 par na stawach
k. Parowej /A:W/.
Anas strepera - krakwa. 13, ok. 100. 5 nowych stanowisk.
5 par na stawach k. Dębowca w woj. bielsko bialskim /IK/, samica z młodymi na stawie k. Goczałkowic Zdroju /PM/, 4 pary
na stawach w Bielicach i jedna na stawach Pokój w woj. opolskim /AK/ oraz 3-4 pary na stawach k. Przemkowa /JK i MC/.
Aythya nyroca - podgorzałka. 21, ok. 140. :8 nowych stanowisk. 2-3 pary na stawach k. Dębowca /IK/, 1 para na zbiorniku Świerklaniec IPM/, na. trzech kompleksach stawów k. Niemodlina łącznie 15 par /AK/, na trzech kompleksach w okolicach Krogulna - 14 par /AK/, 6 par na stawach w Izbicku /AK/,
4 pary w rejonie Woł owa /GB/, 2-3 pary na stawach k. Goliszowa /TS/ i dwie k. Przemkowa

i MC/.

:getta ruf ina - helmiatka. 18 i 31 V 81 na stawach w Bielicach /woj. opolskie/ obserwowano parę ptaków; a 7 VI 81
jednego samca /AK/.
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Bucephala clangula - gągoł. 9, ok. 25. 7 nowych stanowisk, 1 para na Kaczym Stawie k. Kokotka /RE/, 2 tokujące
pary na stawach k. Przemkowa w maju 1980 /JK i MC/; woj. zielonogórskie: samica z młodymi na Jez. Sławskim, 2-3 pary na _
stawach w Tuplicach i po jednej parze na stawach k. Grotowa
i Iłowej /ZEP/; 10 /1980/ i 12 /1981/ par na stawach k. Parowej /TS i AW/.
Mergus merganser - nurogęś. W latach 1979-1981 spotykano pojedyncze samice z młodymi na Bobrze, na odcinku od ujścia Kwisy dO Żagania /KZ/.
Charadrius hiaticula - sieweczka obrożna. 2 pary gnieździły się w r. 1980 na stawach k. Goliszowa /woj. legnickiej;
znaleziono gniazdo i widziano parę z pisklętami /TS/. ii latach 1980-81 dwie pary gnieździły się na Jez. Nyskim, gdzie
również obserwowano pisklęta /TS i WG/.
Tringa totanus - brodziec krwawodzioby. 9 stanowisk,
liczba par ulega znacznym wahaniom. 5 nowych stanowisk. 3 ua- ,
ry na Zbiorniku Świerklaniec /1981 r. AD i AK/, 1 /1980 r./
i 3 /1981/ pary w kamieniołomie Opole-Groszo,4ice /AK/, ok. =,
par k. Żmigrodu /AZ i WW, 10 /1980/ i 3 /1981/ pary k. Przemkowa /JK i MC/ oraz 5 par /1980/ na łąkach nadrzecznych k.
Krosna Odrzańskiego /ZEP/.
Tringa ochropus - brodziec samotny. 9, ok. 12. 3 nowe
stanowiska /woj. opolskie/ pojedynczych par: stawy w 1•ars:a'_kacie k. Turawy, w łzbicku i k. Bielic /AK/.
Tringa hypoleucos - brodziec piskliwy. Znane jedynie cva
stanowiska: jedna para na Pilez,cach we lirocławiu w r. 196.0
/JL/ i dwie pary na Jez. Turawskim w r. 1981 /AK/.
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Limosa limosa - rycyk. 19 stanowisk, liczba par zmienna.
10 nowych stanowisk, ó par nad Zbiornikiem Goczałkowickim
/łK/, 1 para na Zbiorniku Swierklaniec /AD/, 1 para w OpoluGroszowicach /AK/, 1 para na Jaz. Turawskim /AK/, 1 para we
-oclawiu-Opatowicach /AC/, 5 par k. Czernicy pod Wrocławiem
/Tb/, 12 /1980/ i 7 /1981/ par K. Przemkowa /JK i hiC/, 1 para nad Jez. Koskowickim /LT/, 1 para nad Jez. Sławskim i 3
na łąkach pod Krosnem Odrzańskim /2EP/,
Numenius arquata - kulik wielki. 2 stanowiska. Lęgi 5
par na nadrzecznych łąkach pod Krosnem Odrzańskim /ZEP/ oraz
4 pary pod Przemkowem /JK i MC/.
Larns canus - mewa pospolita; Jedna para gnieździła się
w r. 1981 na Jez. Nyskim /WG i'TS/.
Chlidonias niger - rybitwa czarna. 8, ok. 100. Chełm Sl.
/woj. katowickie/ - 6 par w r. 1980 i brak w następnym roku
/WT/, 1 gniazdo na Kaczym Stawie k. Kokotka /ItE/, 1 gniazdo
na Jez. Turawskim /AK/ oraz 4 pary lęgowe na stawach w Mieszkowie /woj. zielonogórskie, ZEP/.
Sterna hirundo - rybitwa zwyczajna. 12, ok. 130. Jezioro
Turawskie - 3 pary /AK/, poza tym pojedyncze pary w OpoluGroszowicach /AK/, pod hietkowem /WT/ i Rachszycami /woj,
zielonogórskie, hC/.
Porzana porzana - kropiatka. Z lat 1980-1981 nast ępujące obserwacje. Znaleziono gniazdo w kamieniołomie Opole-Groszowice /AK/ i k. Czernicy poi? Wrocławiem /1"07,,a pojedyncze
pary obserwowano na stawach w karszalkach k. Turawy i na Stawie Nowokuźnickim /AK/. Ponadto w końcu czerwca 1981 r. słyszano kilkakrotnie głos tokowy samca na Zbiorniku Przeczyce

55

w woj. katowickim /Jx/.
Porzana parwa - zielonka. Stwierdzono występowanie tylko
jednej pary na stawach w Przemkowie w r. 1980 /JK i mc/ i
słyszano odzywającego się ptaka 11 V 81 nad Jez. Łąkie koło
Sławy /M./.
Haliaetus albicilla - bielik. W poprzednich latach z:.ane było jedynie stanowisko lęgowe w Dolinie Baryczy. v r.1981
stwierdzono 10 zajętych rewirów lęgowych: 4 w Dolinie Baryczy
/AM i BR/, 4 w Dorach Dolnośląskich /TS i AG/, 1 w Borach
Niemodlińskich /AK/ i 1 w dolinie Odry /GB/.
Aquila pomarina - orlik krzykliwy. W r. 1981 obserwowano parę ptaków w porze lęgowej k. Zmigrodu /nie gnieździły
się/ oraz również w porze lęgowej pojedyncze ptaki w Borach
Niemodlińskich i w okolicach Pokoju /AK/.
Milvus milvus - kania rdzawa. Obecnie następujące dane:
1 para k. ścinawy /AR/, 1 para k. Parowej /WG, TS i AW/, 2
pary nad Jez. Sławskim /up/ i ł para k. Eotowic w woj. zielonogórskim /TB/.
Circus pygargus - błotniak popielaty. Jedna para w roku
1981 k. Zimnicy, woj. legnickie /LT/.
Aegolius funerus - sowa włochata. W 1980 r. stwierdzono

4 odzywające się w różnych miejscach ptaki, w Górach Izersskich /ADy i JL/.
Lanius senator - rudoglówka. 5 V 80 obserwowano jednego
ptaka k. Zielonej Góry /AC/.
Anthus spinoletta - siwarnik. 15 VI 81 stwierdzono występowanie 1 pary na torfowisku pod Zielencem /WT/.
Ficedula albicollis - muchołówka białoszyja. 23 stano-
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wiska. 10 nowych stanowisk. 1 para w Skoczowie /woj. bielsko
bialskie, IE/, 1-2 samce w rezerwacie Lęzczak /TK/, pojedyncze samce - Raków K. Baborowa /ZL/ i pod Niemodlinem /AK/,
2 samce i para ptaków na Wzgórzach Guminskich /LB/, po jednym samcu k. biuszkowic /WG/, na Wzgórzach Dębowych /MB/;
k. Widawy 7.78/ i Kro6'nicach /ER/, poza tym para ptaków i samiec k. Grodźca w woj. legnickim /WG/.
Skaicola torquata - kląskawka. 29 stanowisk. 8 nowych
stanowisk, Pojedyncze ptaki w Lorach-K1sszczowie /TK/ i kolo
kaciborza /LT/, para kląskawek w Rakowie k. Baborowa /2;1,/ i
2 pary k. Niemczy /MB/, gniazdo w Grochotowie k. Strzegomia
/WT/ oraz pojedyncze Pary w' Mietkowie /WG/, Opatowicach /AC/
i Siechnicach /TD/.
Luscinia svecica - podróżniczek. 4 v 81'obserwowano sanicę na starorzeczu Nysy Kłodźkiej k. kaleszowa /AK/.
Turdus iliacus - droździk. 24 V 80 znaleziono gniazdo
Lagowa w woj. zielonogórskim /JW/.
Acauthis flammea.- czeczotka. 16 VI 81 na torfowisku
pod ZielenceL. obserwowano 5 ptaków

14 VI. 30

- 3 ptaki

/w tym 1 niepokojący się!, a 15 V 81 - łącznie 7 pojedynczych ptaków na torfowisku na Hali Izerskiej /ADy/.
CarpodaOus erythrinus - dziwonia. 22 stanowiska. 14 nowych stanowisk. Zbiorniki: Rogoznik II i Chechlo-Nakł o /woj.
katowickie/ - śpiewające samce /JK/, na Zbiorniku Swierklanice 17 samców /Ak/, k. Krapkoic gniazdo i dwa samce /JS/,
na Jez. Nyskim 10 samców /TS/, na stawach k. Bielic 6 samców
i k. Dą browy NSmyslowskiej 1 samiec /AK/. 4 samce na stawach
w Podeórzynie ./BS/, 2 samce k. hlietkowa /WT/, po jednym sam-
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cu we Wroclawiu-Oatowicach /AC/ i Czernicy /TD/, 3-4 samce
na stawach w Przemkowie /JK i MC/, 2 samce w Malej Rasowej
/woj. legnickie, LT/ i 2 samce k. Krosna Odrzańskiego /ZEP/.

