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PRZEBIEG WYMIERANIA KRASKI, CORACIAS GARRULUS, WE WSCHODNIEJ
CZĘŚCI DOLINY BARYCZY
Extinction of Roller, Coracias garrulus in eastern part of
Barycz vałłey

Obserwacje prowadzono w niektórych latach w okresie 19561983, we wschodniej części doliny Baryczy, na obszarze ok.
2
75 km /Ryc. 1/. Ok. 22% tego terenu przypada na stawy rybne. Mozaikowość środowiska, skraje zadrzewień, otwarte fragmenty łąk i nieużytków, miejsca suche obok podmokłych, stwarzają dobre warunki do żerowania dla kraski. Równocześnie
obfitość starych dziuplastych drzew /dęby, topole/ wzdłuż
dróg i grobli zapewnia miejsca do gniazdowania. W ciągu lat
objętych obserwacjami krajobraz ten w zasadzie nie zmienił
się w większym stopniu. Zmiany polegające na modernizacji
niektórych stawów i ograniczonych melioracjach nie powinny
mieć większego wpływu na pogorszenie

się

warunków życia dla

kraski.
W latach 1956-1957 na terenie obserwacji gnieździło się
19 par krasek, co daje zagęszczenie 23 par/100 ha. Y okresie
1962-1965 już tylko 8 par. W latach 1971-1972 utrzymywały
się jeszcze trzy pary lęgowe, w 1974 pozostała tylko jedna
para. Kontrolo w latach 1975-78, 1981-83 wykazały, ge gatunek ten już nie gnieździ się. Ogólnie, spadek liozebneóci
kraski w Środkowej Europie rozpoczął się w latach 40-tych
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naszego wieku. Pod koniec lat 40-tych kraska wyginęła prawie
całkowicie w RFN, a drastyczny spadek liczebności w Austrii,
NRD i Czechosłowacji przypadł na okres 1961-1975 /Glutz i
Bauer 1980/. W latach 50-tych najwyższe zagęszczenie populacji lęgowej kraski w NRD zanotowano w okręgu Cottbus; wynosiło ono ok. 5 par/100 km2 /Creutz 1964/, a więc znacznie
mniej niż w dolinie Baryczy. Wg danych przedwojennych /Kollibay 1906, Pax 1925/, kraska była na Śląsku licznym lub
dość licznym gatunkiem lęgowym. Obecnie, najprawdopodobniej
już się nie gnieździ /Kartoteka Faunistyczna ZEP UWr/. Drak
opublikowanych danych porównawczych z innych regionów kraju.
Prawdopodobne przyczyny wymierania kraski przedyskutował
Creutz /1979/ na przykładzie NRD. Podaje on następujące
przyczyny: 1. odstrzał ptaków do kolekcji; 2. wzrost technicyzacji; 3. zmiany krajobrazu, a zwłaszcza wycinanie starych
drzew; 4. zwiększone drapieżnictwo na skutek wzrostu liczebności obu gatunków kuny w NRD; 5. zatrucie środowiska środkami owadobójczymi. Ta ostatnia przyczyna prawdopodobnie
odegrała decydującą rolę w przypadku Doliny Baryczy. Od lat
50-tych zaczęto bowiem używać środków owadobójczych "Azotox"
i "Tritox", zawierających 5-45% DDT. Używano ich do ochrony
upraw ziemniaka, kultury przeważającej na terenie doliny.
Insektycydy mogły działać na populację kraski dwojako. Trucie owadów zmniejszało ilość pokarmów, i to szczególnie w
okresie gniazdowym, ograniczając lub niwecząc sukces lęgowy
/np. w NRD w r. 1961 para krasek produkowała średnio 2.6 młodego, a w r. 1974 już tylko 1.5 młodego - Creutz 1979/.
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Ponadto insektycydy mogły kumulować się w organizmach ptaków
dorosłych, powodując wzrost śmiertelności i obniżenie reprodukcji, np. przez osłabienie skorup jaj /Ratcliffe 1967,
Peakalł 1970/. Nie można wykluczyć też niekorzystnych zmian
na zimowisku i trasach wędrówek.
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Summar y

In 1956-57 - 19 pairs of Roller bred on the arece of 75 km2
situated in the eastern part of Barycz valley /Ryc. 3./.
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Ryc. 1. Rozmieszczenie par lęgowych kraski w latach 1956-1974 na tle występujących
w omawianym fragmencie doliny środowisk
Distribution of breeding pstra of Roller in 1956-1974 shown on a background of different habitats in the studied
area
1 - pola /fielda?, 2 - łąki /meadows/, 3 - stawy rybne /fish-ponds/ , 4 - lasy /woods and forests/.
Rozmieszczenie
par w latach /Distribudon of breeding pairs in years/: 5 - 1956-57, 6 - 1962-65, 7 - 1971-72, 8 - 1974.
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In 1974 the last pair bred there. As a cause of ext`inction
the author suggests predominantly insecticides, especially
their negative impact on the breeding success.

