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BlEldh /HALTABETUS ALBTCTLLA/ W DOLINIE SAMCZY
White-tailed Nagle /Baliaeetus albicilla/ in Barycz valley

Teren badań
Obszar na którym prowadzono obserwacje leży na pograniczu
Śląska i Wielkopolski. Administracyjnie są to północno-wschodnie rubieże województwa wrocławskiego, oraz przygraniczne,
niewielkie fragmenty województw kaliskiego i leszczyńskiego.
ujęciu
Dla uproszczenia przyjęto, że teren badań w szerokim
mapa
jest zgodny z obszarem jaki przedstawia administracyjna
Granice terebyłego powiatu milickiego w skali 1:100 000
nu badań wyznaczają więc współrzędne geograficzne: 51°20'N
E od zachodu oraz
od południa, 51°40'N od północy, 16°40.
E od wschodu. Powierzchnia tego obszaru wynosi około
17°40.
2
2500 km .
więTeren na którym występują bieliki znajduje się mniej
powierzcej w środku omawianego obszaru i stanowi wydłużoną
Sośniani. Są
chnię o wymiarach 50x20 km, między Zmigrodem i
i Antotu duże kompleksy leśne nadle śnictw Zisigród, Milicz
nin oraz liczne stawy rybne o ogólnej powierzchni ponad
zaludnienie
7500 ha. Sprzyjającą okoliczno ścią jest niskie
większego
/poniżej 50 mieszkańców/km2/ skolerowane ź brakiem
przemysłu i słabym rolnictwem.
x/ 71pr. roNiptu
sze/.
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Najbardziej korzystne warunki, zarówno dla wyprowadzania
lęgów, jak i na żerowiskach znajdują bieliki w zachodniej
części badanego terenu, w Kotlinie 2migrodzkiej w okolicy
Niezgody. Jest to obszar o powierzchni ok. 100 km2 zwartych,
podmokłych lasów, na obrzeżu których leżą trzy duże kompleksy stawów w Jamniku, Radziądzu i Rudzie Sulowskiej. Istotne
są tu dwa czynniki. Po pierwsze, jest to teren stosunkowo
słabo penetrowany przez ludzi,, po drugie, miejsca gniazdowania i żerowania oddalone są od siebie zaledwie 1-3 km i bezpośrednio z sobą graniczą. Na tym terenie po 70-letniej
przerwie rozpoczął się powrót bielików do doliny naryczy.
Dataj na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych
przetrwały stanowiska lęgowe, kiedy to na skutek zaniku
zdolności do rozmnażania i spadku liczebności wydawało się,
że bieliki wkrótce ponownie ustąpią jako gatunek lęgowy
z doliny. Również tutaj rozpoczęło się w końcu lat siedemdziesiątych, dynamiczne odradzanie się populacji lęgowej
w dolinie naryczy.
Wschodnia część badanego obszaru obejmuje znaczną część
Kotliny Milickiej, którą bieliki zasiedliły w drugiej kolejności. Na tam obszarze znajdują się liczne skupiska stawów,
które są rozrzucone na znacznie większym obszarze anieżeli
w Kotlinie Zmigrodzkiej. Zasadnicza różnica jest jednak taka, że jest to teren bardziej dostępny i penetrowany przez
ludzi, a większe i spokojniejsze kompleksy leśne są oddzielone od żerowisk obszarami rolniczymi i zabudowanymi. Miejsca lęgów od żerowisk oddalone są 4-15 km. Wyjątek stanowi
tu śródleśny kompleks stawów krośnickich.
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Materiał i metoda
Zebrany materiał składa się z własnych obserwacji z lat
1953-1983, oraz informacji zebranych w terenie, zwłaszcza
wśród leśników. W latach 1959-1973 cały teren zasiedlony
przez bieliki w Kotlinie Zmigrodzkiej wchodził w skład
większego obszaru, który był co roku dokładnie penetrowany
pod kątem cenzusów ilościowych innych ptaków drapieżnych.
W części wschodniej obszaru /Kotlina Milicka/ ze względu na
rozległy teren oraz dużą zmienno ść i znaczne rozproszenie
stanowisk bielika, opierałem się głównie na informacjach
leśników i innych osób. 1,iększość informacji np. o istnieniu zajętych gniazd docierała do mnie po sezonie lęgowym,
część niekiedy z dwuletnim opóźnieniem. Stąd duże luki w
materiale z tego obszaru, szczególnie dotyczącym efektywności lęgów. W latach 1974-1980 obserwacje terenowe prowadzono pobieżnie, i w okresie tym opierałem się głównie na informacjach, które następnie sprawdzałem w terenie. Od roku
1981 informacje o bieliku zbierane są bardziej planowo i
opierają się zarówno na własnych obserwacjach, jak i na
sprawdzonych informacjach innych osób. W omawianym okresie
zaobrączkowano 27 piskląt w 20 gniazdach, z których zebrano
i zidentyfikowano kilkadziesiąt resztek ofiar będących pokarmem piskląt. W analizie wyników uwzględniono metodyczne
zalecenia, opracowane przez hoguckiego /1981/.
Zasiedlanie stanowisk lęgowych
Według Paxa /1925/ i innych faunistów, bielik przestał
gnieździć się na Śląsku pod koniec dziewiętnastego stulecia. Z różnych źródeł wynika pośrednio, że były to lata
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osiemdziesiąte lub nawet siedemdziesiąte. Ostatnie informacje z tego okresu o jego lęgach w dolinie Baryczy i na terenach sąsiednich odnoszą się do ,,okolic 2migrodu",,,powiatu sycowskiego" /prawdopodobnie okolice stawów Goszczańskich/ oraz ,,powiatu oleśnickiego". Z krótkich wzmianek publikowanych w czasopiśmie jowarzystwa Ornitologów Śląskich" wynika, ze w ciągu kilku następnych dziesiątków lat
regularne informacje o strzelanych i obserwowanych bielikach na tym obszarze dotyczyły przeważnie osobników młodocianych w okresie poza lęgowym. Dekret prezydium policji
z roku 1921 formalnie zakazujący zabijania m.in. orłów,
niewątpliwie wpłynął na zwiększenie się częstotliwości pojawów bielików w latach następnych, a nawet na próbę osiedlenia się. V ciągu całej zimy 1924/25 obserwowano w zalanym olsie kolo Niezgody dwa bieliki, które regularnie nocowały na jednym z drzew, a latem i jesienią 1925, kilku obserwatorów spotykało w tej okolicy 2-3 ptaki podczas każdej
wycieczki /Drescher 1925/. Była to więc pierwsza próba powrotu na dawne stanowisko w dolinie Baryczy, po upływie
kilkudziesięsiu lat od ustąpienia stąd tego gatunku.
Od początku lat czterdziestych częstotliwość obserwacji
dorosłych ptaków w ciągu całego roku wyraźnie wzrosła. Według informacji leśników, już w czasie wojny, główną ostoją bielików były trudno dostępne olsy między Niezgodą a Rudą Zmigrodzką. Jednak według zgodnej opinii wszystkich informatorów, do końca lat czterdziestych nikt z nich nawet
nie słyszał o istnieniu gniazda bielika.
Drugim rejonem doliny Baryczy gdzie w latach czterdzie-
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stych zaznaczyła się tendencja do ponownego osiedlenia się
bielików, byle. Kotlina Milicka. W latach 1946-1949 Szarski
/1950, oraz inf. ustne/ stale spotykał przez 4 lata obserwacji dorosłego ptaka w okolicy Gądkowic oraz nad stawem
Grabek /stawy goszczanskie/, gdzie poszukiwano nawet gniazda, ale bez rezultatu. Tak więc na przełomie lat czterdziestych i pięćdziesiątych był y w dolinie Baryczy dwa rejony, odległe od siebie o 35 km, w których po 70 latach
przerwy można było spodziewać się znalezienia gniazda bielika.
Pierwsze gniazdo bielika znalezione w roku 1953, zbudowane zostało w kępie 140 letnich buków pomiędzy dwoma kompleksami olsów na wschód od Niezgody. Dwa młode które opuściły gniazdo, zostały wkrótce potem zastrzelone w bezpośrednim jego sąsiedztwie. W roku 1954 bieliki zbudowały nowe
gniazdo w odległości 2,5 km od poprzedniego, w centralnej
części trudno dostępnych olsów, między Niezgodą a Rudą
2migrodzką. Gniazdo to było użytkowane przez bieliki w latach 1954-1963 siedmiokrotnie. W latach 1954-1955 młode został y schwytane kolo gniazda przez miejscowych pastuchów;
w latach następnych pisklęta opuszczały gniazdo bez przeszkód.
W roku 1960 stwierdzono w Niezgodzie istnienie dwóch
rewirów gniazdowych, z których nowo powstały zajęty był
przez samotnego sanica, posiadającego w upierzeniu ślady
cech młodocianych. W latach 1963-1965 bieliki wyprowadzały
młode z dwóch gniazd, w latach późniejszych w drugim rewirze do lęgów nie dochodziło; na ogół jeden z partnerów pary
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lub samotny samiec broniący gniazda i rewiru nosi/ ślady
cech młodocianych. W przypadku lęgów dwóch par, lęgi drugiej
pary były opóźnione w stosunku do pierwszej o 12-20 dni.
W roku 1966 bieliki zajmowały w tym rejonie aż trzy rewiry:
1 para która nie przystąpiła do lęgów, oraz dwa rewiry bronione przez samotne samce. W latach 1958,1964,1966,1968,1971
jedno z czynnych gniazd tego rejonu znajdowało się w leśnictwie Wilkowo, na północ od stawu Starego, tj. w odległości,
ok. 5 lun od centrum rewiru w Niezgodzie. Najmniejsza odległość pomiędzy dwoma zajętymi gniazdanii wynosiła 1100 m. Po
regresie w końcu lat sześdziesiątych i latach siedemdziesiątych /Ryc. 1/, obecnie w rejonie Niezgody w czasie zajmowania terytoriów /IX-Xł/ obserwuje się toki 2-4 par, z których
co najmniej dwie pozostają potem na okres lęgowy. Tereny łowieckie obydwóch par są w okresie lęgowym dość wyraźnie
zróżnicowane. Jedna z nich poluje głównie na stawach w Niezgodzie i Radziądzu, druga na stawach w Rudzie Sulowskiej
i Jamniku.
Drugie stanowisko bielika w dolinie Baryczy powstało w
Kotlinie Milickiej w roku 1958, kiedy to para zbudowała
nielęgowe gniazdo nad stawem Czarny Las, w kompleksie stawów
krośnickich. W roku 1959 bieliki zbudowały nowe gniazdo nad
stawem Henryk kolo Grabownicy, gdzie jednak do lęgów nie doszło, gdyż parę stanowił stary samiec i młodociana samica
o cechach trzyletniego /!/ osobnika. W roku 1962 gniazdo to
zostało ponownie zajęte, ale pomimo długotrwałego wysiadywania, lęg nie zakończył się pomyślnie. W latach 1960-1906
bieliki gnieździły się w kępie 160 letnich buków, w lesie na

Ryc. 1. Liczba rewirów zajętych przez bieliki oraz par przystępujących do lęgów w latach
1953-1983
Eumber of occupied territories /dashed line/ and number of breeding pairs /solid
line/
White-tailed Eagle in 1953-1983

1953

pary lęgowe

_ rewiry
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północ od Skoroszowa, gdzie zbudowały kolejno trzy gniazda
w promieniu 50 m, Informację o dokładnym umiejscowieniu stanowiska otrzymałem dopiero w roku 1966, w którym najnowsze
z trzech gniazd było zajęte przez starego, samotnego samca.
W roku 1967 stanowisko to było już opuszczone. Efekty wcze śniejszych lęgów nie są znane, poza informacją, te zawsze jedno z tych gniazd było zajmowane co roku przez parę, i że
co najmniej trzykrotnie dochodziło do wyprowadzenia młodych.
Zimą 1967/68 drzewostan z gniazdami został wycięty, a bieliki przeniosły się w okolicę Pierstnicy, gdzie w latach 19691978 istniało gniazdo zbudowane na buku w drzewostanie sosnowo-bukowym w wieku 120 lat. Gniazdo to miało być kilkakrotnie zajmowane przez bieliki, a raz nawet obserwowano w
gnieździe młodego /y/. Po wycięciu drzewostanu zimą 1978/79,
bieliki przeniosły się bliżej Krośnie, gdzie zbudowały nowe
gniazdo na skraju pasa 130 letnich sosen, w roku 1979. Gniazdo to jest co roku zajmowane do chwili obeenej.Ptaki z tego
stanowiska polują w okresie lęgowym na stawach w 2eletnikach,
Krośnicach i Stawnie-Grabownicy.
W roku 1981 powróciły bieliki po 15 latach nieobecności
w sąsiedztwo stanowiska z lat 1960-1966 w Skoroszowie. W odległości 1.5 km od poprzedniego miejsca zbudowały gniazdo,
a w r. 1982 drugie gniazdo obok, w którym w r. 1983 wychowały się 2 młode. Stanowisko to jest oddalone mniej więcej
równo od wszystkich kompleksów stawowych doliny Baryczy o
12-15 km. Samca polującego oraz noszącego zdobycz w kierunku
gniazda obserwowano na stawach koło Rudy Milickiej, odległej
od gniazda o 13 km.
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Niedawno wykryto nowe stanowisko gniazdowe w nadleśnictwie Moja Wola

w woj. kaliskim. Powstało ono w końcu lat sie-

demdziesiątych. Gniazdo zostało zbudowane w starodrzewiu sosnowym, który wycięto w r. 1980. Nowe gniazdo bielik zbudował w pobliżu poprzedniego w podobnym drzewostanie. W roku
1983 w gnieździe wychowało się jedno pisklę. Efekty lęgów z
lat poprzednich nie są znane, lecz wg uzyskanych informacji
rewir był przeważnie zajmowany przez samotnego ptaka. Wygląd
gniazda wskazuje, te zostało ono zbudowane w r. 1981, i przynajmniej w r. 1982 było ono rozbudowane do wymiarów normalnego gniazda lęgowego. Tereny łowieckie tej pary obejmują
stawy w Mozdtanowie, Janisławicach oraz stawy goszczańskie
i w Potaszni.
Kompleks śródleśnych stawów krośnickich pozostaje nadal
atrakcyjnym środowiskiem dla bielików, o czym świadczą niemal coroczne obserwacje tokujących ptaków, szczególnie w
okresie od września do kwietnia. Podobnie jak w roku 1958,
w latach 1966-1969 oraz 1975-1982, obserwowano tu zarówno
pary jak i samotne ptaki tokujące i broniące terytoriów.
Jesienią roku 1977 bieliki zbudowały gniazdo w pasie starego
drzewostanu sosnowego nad stawem Karol Duży, ale efekty lęgowe z lat 1978-1980 nie są znane. Wiosną roku 1981 przy
gnieździe tokował samotny samiec; w lipcu tego samego roku
drzewostan z gniazdem został wycięty. bardzo niekorzystną
dla stałego osiedlenia się bielików w tym rejonie jest okoliczność, że jest to teren bardzo intensywnie penetrowany
w ciągu całego roku przez myśliwych. Znane są przypadki
strzelania bielików przez rybaków i myśliwych, zarówno

póź-
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nym latem i jesienią - młodych osobników koczujących, jak i
w okresie od jesieni do przedwiośnia - ptaków dorosłych zajmujących rewiry. Ostatni taki przypadek to zastrzelenie na
polowaniu, w grudniu 1981 samca z pary, która osiedliła się
nad stawem Czarny Las. 2 tych powodów rejon stawów krośniekich był i jest nadal wstępnym etapem w zasiedlaniu wszystkich znanych stanowisk bielika w Kotlinie Milickiej, tj. w
Skoroszowie, Pierstnicy, Krośnicach i Mojej Woli. Bieliki
z tych stanowisk najpierw usiłowały osiedlić się w rejonie
stawów krośnickich, potem niepokojone i ostrzelane, przenosiły się w bardziej odległe, ale spokojniejsze okolice.
Najnowszym stanowiskiem bielika w dolinie Baryczy był rewir broniony przez parę od jesieni 1982 do wiosny 1983, nad
stawem Mewi Duży w Rudzie Sułowskiej /Kotlina źmigrodzka/,
gdzie bieliki dotychczas wyłącznie polowały. Do budowy gniazda nie doszło, mimo że ptaki bardzo wyraźnie preferowały
jedną z kęp wyższych sosen, gdzie tokowały i nocowały. Samica z tej pary nosiła jeszcze ślady szaty młodocianej /ciemne obwódki na białych sterówkach/.
Usytuowanie gniazd
Głównymi siedliskami w których bieliki zakładały gniazda
były z reguły stare drzewostany o znacznym rozrzedzeniu i
w miejscach rzadko odwiedzanych przez łudzi. Ważne są tu
takie czynniki jak możliwość swobodnego startu ciężkiego
ptaka jakim jest bielik, co wymaga odpowiednio dużej wolnej
przestrzeni wokół gniazda, oraz znaczna sztywność korony
drzewa, co zapobiega rozluźnieniu konstrukcji gniazda w czasie silnych wiatrów. Warunki takie w dolinie Baryczy speł-
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niają buczyny w wieku 120-160 lat, oraz fragmenty drzewostanów sosnowych w wieku 100-140 lat. Gniazda w podmokł ych i
trudno dostępnych olsach, na olchach w wieku 60-90 lat, były zakładane z konieczności, gdy bieliki nie znajdowały
spokoju w odpowiedniejszych, ale i bardzej dla ludzi dostępnych miejscach. W zdecydowanej większości przypadków ptaki
budowały gniazda na skraju drzewostanu, co prawdopodobnie
było wymuszone jego zwartością. Wysokość od ziemi do podstawy gniazda wahała się od 18 m /olcha/ do 34 m /wierzchołek
sosny!, a średnio wynosiła 26.4 m /n=35//Tabela 1/.--Naitrwalszymi okazały się gniazda zbudowane w koronach buków, a najmniej trwałymi na olchach. Najbardziej długowieczne gniazdo
istniało 20 lat /do czasu ścięcia drzewa/; średni okres istnienia gniazda wynosił 5.5 roku.
Obszar drzewostanów spełniających wymogi umożliwiające
zagnieżdżenie się bielika, stanowi obecnie

całej po-

wierzchni leśnej doliny Baryczy, podczas gdy w latach pięćdziesiątych wynosił, w zależności od okolicy, 40-60%. Jest
to więc dwudziestokrotne zmniejszenie się obszarów leśnych
odpowiednich do osiedlenia się bielika, na przestrzeni
ostatnich trzydziestu lat.
Wahania liczebności i produktywność
Obserwowane w latach 1953-1983 wahania liczby zajętych
rewirów i par lęgowych oraz ich wzajemne korelacje, a szczególnie skrajne różnice w efektach lęgowych, dzielą ten okres
na trzy etapy.
Po stwierdzeniu pierwszego lęgu bielików w dolinie Baryczy w roku 1953, przez następnych dwanaście lat obserwowano
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niewielką, lecz stalą tendencję do zwiększania się liczby
par lęgowych, połączoną z bardzo wysokimi efektami lęgów,
co znajduje swe odbicie w wartościach wszystkich wskaźników
reprodukcji /porównaj Ryc. 1 oraz Tabele 2-4/. Było znamienne dla tego okresu, że liczba zajętych rewirów /tokujących
par/ z reguły równała się liczbie par przystępujących do
lęgów /Ryc. 1/.
W roku 1966 nastąpiło nagłe załamanie się zdolności rozrodczych bielików /Tabela 2/, co znalezło odbicie w sześciokrotnym spadku wartości najbardziej reprezentatywnego wskaźnika reprodukcji tj. liczby młodych na zajęty rewir, z 1.28
dla okresu 1953-1965, na 0.21 dla okresu 1966-1973 /Tabela

4/.

Stan taki połączony ze spadkiem ilościowym, trwał do po-

łowy lat siedemdziesiątych, kiedy to wydawało się, że bielik
jako gatunek lęgowy zniknie w dolinie Baryczy.
Odrodzenie się miejscowej populacji nastąpiło przez napływ ptaków z zewnątrz. W drugiej połowie lat siedemdziesiątych, a szczególnie w latach 1978-1979, obserwowano tu grupy
złożone z

3-5

osobników, w wieku 3-4 lat, koczujące przez

cały rok, szczególnie w okolicy Rudy Sułowskiej i Niezgody.
W następnych latach zanotowano wyraźny wzrost liczby par
lęgowych /Ryc. 1/, która obecnie dwukrotnie przekracza najlepszy stan stwierdzony w niedawnej przeszłości. Wszystkie
stanowiska kiedyś zajmowane, a później opuszczone, obecnie
zostały ponownie zasiedlone. Pojawiają się też sygnały z terenu, o zajmowaniu przez bieliki rewirów w dość nieoczekiwanych miejscach. Obecne wartości wskaźników reprodukcji
znajduję się mniej więcej pośrodku pomiędzy wartościami
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Tabela 2. Wielkość lęgów bielika w poszczególnych latach
Brood-size in different years
Rok
Year

Liczba młodych opuszcza- Rok
jących gniazdo
Number of youngs leaving Year
the nest

1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965

2
2
x
2
2
x
2
1, O
2,x
1, O
1, 2, x
1, 2, x
2, 1, x

x - nieznany efekt lęgu
Tabela

3.

Liczba młodych opuszczających gniazdo
Number of youngs leaving
the nest

1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973

O
O
2, O
1
O
O
1
0

1981
1982
1983

2, 0, 0, x
1, 0, 0, 0, x
2, 2, 1, 1, O

x - unknown effect of broods

Zestawienie wielkości lęgów bielika w latach
1953-1983
Combine brood size in 1953-1983

Liczba młodych opuszczających gniazdo
Number of youngs leaving
the nest

bez x
/patrz Tab.2/
without x

Liczba lęgów
No, of broods

2
1
O
x

13
10
14
8

Razem
Total

45

28.9
22.2
31.1
17.8
100

35.1
27.0
37.9
100

n

%

Ogółem

Total

Dąb
Oak

Sosna
Pine

Olcha
Alder

Buk
Beech

Gatunek drzewa
Tree species

35

1

21

6

7

n

100.0

2.9

60.0

17.1

20.0

%

Gniazd
Nests
na w ierzchołku
on the top
14.2

5

-

5

-

-

w koronie
in the crown
68.6

24

1

12

6

5

8.6

3

1

-

2

pod koroną
undre the
crown

Umiejscowienie gniazda
Nast position

Tabela 1. Usytuowanie gniazda bielika
Nest-site selection in White-tailed Eagle

8.6

3

-

3

-

-.

na bocznej
gałęzi
on a le teral
branch
11.4

4

-

-

4

-

18-22

31.4

11

1

6

2

2

22-26

42.9

15

-

11

-

4

26-30

14.3

5

_

4

-

i

>30

Wysokość nad ziemią /m/
Height above the ground /m/
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najwyższymi i najniższymi z przeszłości /Tabela 4/. Biorąc
pod uwagę, że w większości przypadków nowe stanowiska lęgowe są zajmowane przez osobniki dopiero wkraczające w okres
reprodukcji można przypuszczać, że w najbliższych latach
poprawią się również efekty ich lęgów.
Porównanie wartości wskaźników rozrodu z lat 1953-1965 w
dolinie Baryczy z danymi literatury dla tego okresu /Glutz
et al. 1971/ wskazuje, że były one zbliżone do średnich wartości uzyskanych dla innych obszarów Europy Środkowej.
Współczesne materiały z różnych części Europy, jako dokładniejsze i zbierane ujednoliconymi metodami, bardziej nadają
się do porównań. Wynika z nich /Tabela 5/, że wartości wskaźników sukcesu lęgowego i produktywności z doliny Baryczy i
obszaru całej Polski są bardzo zbliżone, a równocześnie wyższe niż w innych krajach. Najgorsze efekty rozrodu zanotowano w rejonach leżących nad Bałtykiem /Tabela 5/.
Straty w lęgach i śmiertelność dorosłych ptaków
Przedstawiona w Tabelach 3 i 4 łączna liczba 36 odchowanych pisklą t oraz wyliczone z tej wielkości wskaźniki reprodukcji, dotyczą stanu w okresie tuż przed opuszczeniem gniazda przez młode. Ustalenie tego rodzaju wskaźnika reprodukcji jest stosunkowo łatwe i został on uznany za najlepiej
nadający się do porównań między różnymi populacjami /Bogucki 1981/. Zebrane w dolinie Baryczy dane wskazują jednak, że
śmiertelność młodych jest szczególnie wysoka w okresie po
opuszczeniu gniazda, natomiast nie stwierdzono przypadku redukcji liczby piskląt w gnieździe na skutek konfliktów wśród
rodzeństwa, jak to powszechnie ma miejsce u przedstawicieli

43%
50%
267:,
50%
37%
465
17%

OZLP Szczecin 1982

Dolina Baryczy 1981-1983

Południowa Szwecja 1982

Północna Szwecja /Laponia/ 1982

Finlandia 1980

Estonia 1982

Okręg Rostok /NRD/ 1982

0.17

0.46

0.43

0,69

0.34

0.75

0.65

0.73

Podlotów na parę
lęgową
Fledglings per
breeding pair

Kaczmarczyk 1983; Król 1981; Król A.i W. 1982 i 1983.

Dane spoza doliny Baryczy uzyskano z następujących źródeł:
Data outside the Barycz valley were taken from the following sources:

50%

Polska 1980-1982

Breeding success

Sukces lęgowy

Tabela 5. Wskaźniki rozrodu w różnych populacjach bielika
Breeding indices in various populations of White-tailed Eagle
Liczba par lęgowych

23

13

37

20

50

12

23

120

No.of breeding
pairs

rn
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rodzaju Aquila. Drastyczna redukcja rozpoczynała się w lipcu, tj. bezpośrednio po opuszczeniu gniazda i w okresie
krótkich przelotów w najbliższe jego sąsiedztwo. Drugim momentem krytycznym był okres, kiedy młode opuszczały rewiry
gniazdowe i żerowiskowe /VIII-IX/. W tym czasie przestają
bowiem być karmione przez rodziców. Wysoka śmiertelność dotyczyła szczególnie lęgów z dwoma pisklętami. Na 7 przypadków, w których oba pisklęta zaobrączkowano, w 6 przypadkach
/86%/ młodsze i słabsze pisklę w lęgu, znajdowano w stanie
silnego wyczerpania Głodem, w odległości od 500 m do około
100 km od gniazda. Na 13 przypadków lęgów z jednym pisklęciem, tylko dwukrotnie /15%/ notowano straty w podobnych
okolicznościach. Tak więc, wymienione wyżej straty w pierwszych dwóch miesiącach po opuszczeniu gniazda, wynosiły ok.
30%. Do tej liczby należy jeszcze dodać straty z powodu zabijania i chwytania słabo lotnych młodych przez człowieka.
W badanym okresie stwierdzono wyeliminowanie w ten sposób
12 podlotów, tj. 33.3% z 36 odchowanych w gniazdach piskląt.
Lącznie więc stwierdzone straty wynoszą 63.3% odchowanych
podlotów. Biorąc pod uwagę, że nie wszystkie przypadki śmierci młodych udało się wykryć, można przypuścić, że straty
wynosiły ok. 80%, czyli tylko 7 młodych opuściło jesienią
rewiry gniazdowe.
Straty wśród ptaków starszych stwierdzono przede wszystkim w okresie od jesieni do wczesnej wiosny. Na 21 znanych
w dolinie Baryczy przypadków śmierci bielika, w 15 /71%/
przypadkach ptak został zastrzelony lub padł po pewnym czasie na skutek postrzałów, w 2 /10%7 schwytany w potrzask,

18

w 1 /5%/ prawdopodobnie zabity przez innego bielika w walce
o gniazdo i w 3 przypadkach /14%! przyczyny śmierci nie zdołano ustalić. W większości przypadków były to osobniki młodociane, prawdopodobnie przelotne.
Jednym z czynników powodujących straty w lęgach, było
prowadzenie zabiegów gospodarczych w bezpośrednim sąsiedztwie zajętych gniazd. Y 9 gniazdach nie doszło do wylęgu młodych, gdy w okresie wysiadywania prowadzono w pobliżu wycinanie drzew, wywózkę drewna, zalesianie, itp. w 6 z tych
przypadków bieliki kontynuowały wysiadywanie do połowy maja,
w 3 przypadkach opuściły gniazdo. Wart odnotowania jest
przykład wyjątkowo silnego przywiązania do rewiru gniazdowego. W grudniu 1969 rozpoczęto wyrąb s:,arego drzewostanu sosnowego z gniazdem bielika. Po kilku dniach bieliki rozpoczęły budowę nowego gniazda na przeciwległym do prowadzonych
robót końcu drzewostanu. Gdy w połowie stycznia drwale przenieśli

się W

inne miejsce, na zrębie pozostało już tylko ok.

20 drzew, a wśród nich i to z niedokończonym gniazdem. Kiedy
w marcu powrócili by zakończyć wyrąb na tej powierzchni,
bielik już twardo wysiadywał. Mimo, że pozostawiono pojedyncze drzewo z gniazdem, to prowadzone do końca kwietnia prace
stale płoszyły ptaka, który rozpoczynał wysiadywanie, gdy
tylko robotnicy kończyli pracę. W roku następnym do wylęgu
również nie doszło, gdyż przez półtora miesiąca zalesiano
zrąb. Dopiero w roku 1972 bieliki wyprowadziły z tego gniazda jedno pisklę. Y kilka miesięcy później drzewo z gniazdem
zostało powalone przez wichurę.
Przykładami szybkiego uzupełnienia pary po stracie part-
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nera, są dwa przypadki stwierdzone w ostatnich latach. W jednym z nich, w kwietniu 1982 r. pod koniec inkubacji, samiec
zginął w potrzasku na piżmaki. Samica nie karmiona, po kilku
dniach porzuciła zniesienie. Po dalszych kilku dniach w okolicy rozpoczęły się bardzo głośne i intensywne toki trzech
ptaków. W połowie maja samica miała jut partnera, z którym
stale przebywała i polowała nad pobliskimi stawami. W roku
1983 w gnieździe porzuconym w roku poprzednim wychowało się
jedno pisklę. Przy innym gnieździe, które rok wcześniej zostało świeżo zbudowane przez parę, w listopadzie 1982 obserwowano chorego ptaka, który po kilku dniach padł z nieznanych powodów /brak obrażeń/. Był to samiec w szóstym roku
życia. Podczas następnych odwiedzin gniazda obserwowano tu
już parę, która wiosną 1983 przystąpiła do lęgów i wychowała
dwa pisklęta.
W obydwóch przypadkach na podstawie charakterystycznych
cech upierzenia rozpoznano indywidualnie samice,stqd pewność
że pozostały one w poprzednio zajmowanych rewirach, a dołączyły do nich samce. Świadczyć to może o istnieniu nadmiaru
samców w dolinie Baryczy. Na podstawie kilkunastu obserwacji
można przypuszcza ć, że są to ptaki młodociane, wkraczające
dopiero w okres dojrzałości płciowej. Charakteryzują się one
dużą aktywnością i ruchliwością. W oparciu o przypadki gdy
możliwa była identyfikacja płci oszacowano, że ok. 80% ginących bielików w okresie rozrodu /ił-Vłłł/ stanowiły samce,
co można tłumaczyć ich większą od samic aktywność łowiecką,
a tym samym większym narażeniem się na niebezpieczeństwa.
Przyjęcie takiej interpretacji pozwała zrozumieć, dlaczego
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mimo ciągłego zabijania bielików, liczba stanowisk lęgowych
nie maleje, a od kilku lat nawet wzrasta.
Pokarm
Z obserwacji wynika, Ze na terenie badań najczęściej
ofiarami bielika w ciągu całego roku padają łyski. Najbardziej konkretne, choć nieco przypadkowe i fragmentaryczne
informacje o pokarmie bielika, zebrano w gniazdach podczas
obrączkowania piskląt /Tabela

6/.

Zidentyfikowane szczątki

w 89% stanowią ptaki wodne, a tylko w 11% ryby, mimo że bieliki polują na stawach rybnych. Obserwacje w innych porach
roku potwierdzają pogląd, że bieliki żywią się rybami z braku innego pokarmu. Charakterystyczny w diecie bielika był
brak ssaków. Głównymi miejscami łowów były płycizny zarośnięte manną /Glyceria sp./ lub turzycą /Carez sp./, które są
miejscem lęgów i pierzenia się niektórych gatunków ptaków
wodnych. Wobec ograniczonych takimi warunkami możliwości
ucieczki i nurkowania, stają się one łatwymi do schwytania
ofiarami. W okresie jesiennych odłowów ryb przy niskim stanie wody, oraz na początku zimy na małych niezamarzniętych
"oczkach", ofiarami bielika są te ptaki, które usiłują ratować sig przed nim nurkowaniem. W okresie rozmarzania stawów
bieliki wyławiają spomiędzy kry lodowej martwe ryby. Zaobserwowano, te jesienią młode ptaki przelotne, w znacznie większym stopniu od ptaków dorosłych i miejscowych zadawalają
się rybami.
W okresie jesiennych polowań na tereny stawów zlatują się
postrzałki ptaków łownych, które tam giną lub wycieńczone
stają się łatwą zdobyczą dla bielika. Stwierdzono. że często
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Tabela 6. Zidentyfikowane ofiary w 19 gniazdach bielika w
okresie karmienia piskląt /materia' zebrano w
okresie 14 V - 12 VI/
łdentified preys in 19 nests of White-tailed
Eagle in the period of feeding young /materiał
collected May 14 - June 12/

Gatunek
Species
Lyska Fulica atra
Zausznik Podiceps nigricollis

Liczba
No.
47

73.4

6

9.4

Krzyżówka Anas platyrhynchos

3

4.7

Perkoz dwuczuby Podiceps cristatus

1

1.6

Karp Cyprinus carpio

4

6.2

Ryby nieoznaczone Pisces sp.

2

3.1

64

100.0

Razem
Total
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są to gatunki których normalnie bielik nie chwyta, m.in.:
gęgawa /Anser anser/, gęś zbożowa /A. fabalis/, krakwa
/Anas strepera/, świstun /A, penelope/, cyraneczka /A. crecca/, czapla /Ardea cinerea/, czajka /Vanellus vanełlus/.
Przeloty i zimowanie
Przelot jesienny zaznaczał się wyraznie od października
do grudnia, a jego szczyt przypadał najczęściej na połowę
listopada. Istnienie przelotu ustalono na podstawie liczenia
żerujących na spuszczonych stawach ptaków. Maksymalna, zanotowana w czasie przelotów liczba bielików na całym obszarze
doliny Baryczy wynosiła
należy odliczyć

37 ptaków /4 XI 1982/. Z liczby tej

8 ptaków dorosłych, prawdopodobnie miejsco-

wych. Występowanie większych skupień bielików zależało od
obfitości pokarmu, lub w ogóle jego obecności w okresie mrozu, opadów śniegu itp.; np. 16 XI 1968 obserwowano 10 osobników w Radziądzu, a 13 XII 1969 - 11 na stawie Jamnik.
W obu przypadkach ptaki żerowały na błotach zamarzających
stawów, gdzie pozostało wiele łatwo dostępnych ryb. W okresie jesieni struktura wieku znajdujących się w dolinie Baryczy bielików, przedstawiała się w przybliżeniu następująco:
ptaków w pierwszym roku życia /juv./- 15%, od 2 do

5 roku

życia - 65%, ptaków dorosłych - 20%.
Zimowanie bielików w dolinie Baryczy jest ograniczone warunkami atmosferycznymi. Dłuższe okresy z temperaturą poniżej zera powodują zamarzanie wód, odloty zimujących tu ptaków wodnych, co ogranicza lub uniemożliwia bielikom zdobycie
pokarmu.

W takich przypadkach pozostają tylko niektóre

ptaki dorosłe /prawdopodobnie miejscowe/.

Liczba rewirów zajętych przez pary lęgowe
No.of territories occupied by breeding pairs
w tym z lęgami pomyślnymi
in this the humber of territories with
successful broods
z lęgami niepomyślnymi
with unsuccessful broods
z nieznanym rezultatem lęgów
with unknown effect of broods
Liczba rewirów zajętych przez pary nieprzystępujące do lęgów oraz ptaki samotne
No. of territories maintained by non-breeding
pairs, and by single birde

Liczba stwierdzonych rewirów
No.of found territories
w tym rewirów skontrolowanych
in this the number of checked territories

Rodzaj informacji
Kiud of information

Okres /liczba łat/
Duration /no.of years/

-

o
10

6

2

3

15

8

14

6
6
2

2

23
6
3

14

45

9

22

14

60

17
o

19

24

-

78
17

1981-83 1953-83
/31/
/3/

17

1974-80
/7/

19

1966-73
/8/

25

1953-65
/13/

Tabela 4. Wskaźniki efektywności rozrodu bielika w latach 1953-1983
Indices of effectiveness in White-tailed Eagłe breeding in the years 1953-1983

- = brak danych
lack of data

Liczba młodych
No. of young
na lęg pomyślny
per a successful brood
na parę lęgową
per a breeding pair
na skontrolowany rewir
per a territory

Sukces lęgowy w przeliczeniu na parę lęgową
legsting success per a blceeding pair
Sukces gniazdowy w przeliczeniu na rewir
Nesting success per a territory

1.50

-

-

0.44
0.21

1.44
1.28

0.60

0.75

9

-

-

1.33

1.64

4

40.0%

_

15.8%

77.8%

23

50.0;0

-

33.55.

87.57.

0.51

0.97

1.57

36

32.9%

62.2%
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Summary
The materiał was collected in 1953-1983 in SW Poland in
the area delineated by the coordinates: 51020- 51°40'N.
The White-tailed Eagles situated their nests ałong edges of
old woods /Table 1/, 0.2-15 km away from their main huntina
arounds, the fish ponds. Their staple food through the year
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was Coots Fulica atra and other waterfowl caught in
densely
vegetated shallows. In the breeding season the birds
made

89

of food and fish only 115k, /Table 4/, but the share of

fish in the diet increased distincly in the autumn and
winter periods.
The White-tailed Eagles came bark to Silesia after 70
year break, the first pair bred in Barycz Valley in 1953.
Since then until 1965 their numbers in the valley was
increasing and the production of young was high /Fig.
1,
Table 2, 3/. Since 1966 there was a depression of product
ivity and decline in numbers. The numbers increased again
at
the end of seventies due to immigration of immature birds
and their settlement in the valley. Since 1981 the birds
have started again to produce fledgings and both their
numbers and production of young were increasing every
year
/Fig. 1/. In 1983 the birds occupied six nesting ranges
and
six young fledged from four nests.
The observations proved that in contrast to the Aquilaeagles there was no strong sibling aggression /"caini
sm"/
within the White-tailed Eagle broods. The heavy young
mortality occurred mostly in two periods: just after fledgin
g
/July/ and at the time of dispersal of young from the
nutal
areas. The latter coincided with the beginning of indepen
dent feeding by the young birds. RinGing recover
ies show
that of the two-young broods 86% of recovered younger
naglets died at this period, whereas there was
not even a single
recovery of the older chick. The mortality in singlechick
broods during the same period of time was 15». In all,
the
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total natural losses of young in the first two months followina fledging amounted to 305 /N.27/,
Mortality of breeding birds was high, recently one or two
birds have 'ocen dying yearly, i.e. 20-405 of breeding pairs
were disrupted annually. Eighty percent of dying birds were
males, this probably was the result of their higher than
females Inniting activity and longer distances of foraging
trips, These losses did not cause a decline in numbers,
because the dyine, birds were quickly replaced by maturing
birds, probably originating from previously non-breeding
immatures, which were freonently observed in the Valley,

Józef Witkowski

BIOLOGIA I EKOLOGIA BŁOTNIAKA STAWOWEGO /CIRCUS AERUGINOSUS/
W DOLINIE BARYCZY /DONIESIENIE TYMCZASOWE/
Breeding biology and ecology of Marsh Harrier /Circus aeruginosus/ in Barycz valley /preliminary nota/

Badania prowadzono w latach 1972-1975 oraz 1982-1983 na
obszarze Gospodarstwa Rybackiego Stawno, składającego się
z 30 stawów o łącznej powierzchni ok. 1600 ha. Celem badań
było zdobycie podstawowych danych o biologii i ekologii rozrodu błotniaka stawowego, a także zbadanie składu pokarmu
w sezonie lęgowym. Osobnym problemem był wpływ zaprzestania
stosowania w rolnictwie DDT i jego pochodnych od r. 1975, na
rozrodczość badanej populacji błotniaka.
Liczebność i zagęszczenie. Liczbę par lęgowych w poszczególnych latach przedstawia poniższe zestawienie:
Rok
Year
Liczba par
No. of pairs

1972 1973 1974 1975 1982 1983
30

31

30

35

37

47

Przeciętne zagęszczenie wynosiło 2 pary na 100 ha w pierwszym okresie, a 2.5 par/100 ha w drugim okresie badań. Najbliższa odległość pomiędzy sąsiadującymi gniazdami /dwóch
różnych par/ wynosiła 35 m. Najwyższe zagęszczenie /staw
"Nowy Świat Górny./ wynosiło - 12.5 p./100 ha. Terytorium
gniazdowe było bronione przez samca przed innymi samcami,
a także obcymi samicami, oraz rzadko przez samicę i to tylko
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przed innymi samicami. Poligamia występowała sporadycznie.
Łącznie zarejestrowano 7 przypadków bigamii /od O do 2 przypadków w sezonie/.
Chronologia lęgów. Rozpoczynanie niesienia się następowało przeciętnie po 25 dniach od powrotu z zimowisk. Najwcześniej składanie jaj rozpoczęło się 8 IV, Pomiędzy 20
kwietnia, a 5 maja rozpoczynało składanie jaj 70% wszystkich
samic. Ostatnie samice niosły się jeszcze w końcu maja.
Wielkość zniesienia. W badanej populacji wynosiła ona
2-8 jaj /n=191/. Zniesienia złożone z 5 jaj stanowiły 52%,
a zniesienia liczące 4 i 6 jaj po 18%. Średnia wielkość
zniesienia ze wszystkich lat wynosiła 5.0 jaj. Była ona
zróżnicowana w zależności od czasu rozpoczynania lęgu - na
początku sezonu wynosiła 5.6, a pod koniec spadła do 4.4 jaja. Różnice te były statystycznie istotne /t.3.9, P<0.001/.
Wysiadywały wyłącznie samice, począwszy od zniesienia
drugiego jaja. W tym czasie karmione były przez samca, przeciętnie 4 razy dziennie. Średnio po 33 dniach wysiadywania
z jaja wykluwało się młode. W okresie wysiadywania samice
przechodziły częściowe pierzenie.
Losy lęgów. Ze 191 lęgów nadających się do pełnej analizy, 143 /75%/ zakończyło się sukcesem, tzn. z gniazda wyleciał przynajmniej 1 młody. W 6% gniazd albo wszystkie jaja
zostały rozgniecione przez wysiadujące samice, albo pojedyncze ocalały, ale nie wykluły się z nich młode. Następne 15%
lęgów zostało zniszczonych przez drapieżniki, głównie dzika
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/Sus scrofa/, lecz także przez inne błotniaki stawowe, srokę
/Pica pica/, tchórza /Putorius putorius/, gronostaja /Mustela
ermineal, a nawet bielika /Haliaeetus albicilla/. W 3% gniazd
młode wprawdzie wykluły się, ale potem znaleziono je martwe,
i to przeważnie w pierwszych dniach tycia. Przyczyną ich
śmierci nie był głód /ilość pokarmu była dostateczna/, lecz
raczej nieprawidłowy rozwój embrionalny. Jaja z których się
wykluły mogły zawierać nadmierne stężenia DDT i jego pochodnych. Analiza chemiczna uszkodzonych jaj wykazała obecność
DDT i DDE w dutym stężeniu. Wreszcie 2 lęgi /1%/ zostały
porzucone, z powodu obecności prowadzącego badania.
We wspomnianych 191 gniazdach zostało zniesionych 964 jaj.
14% jaj uległo zniszczeniu wskutek rozgniecenia ich przez
samicę. Rozgniatanie jaj miało w szczególności miejsce podczas dłuższych i intensywnych opadów, gdy samice wysiadywaly
niecierpliwie. Drapieżniki /dzik, błotniak, sroka/ zniszczyły 12% jaj, dalsze 12% było niezapłodnionych lub zarodki
zamarły w nich we wczesnym okresie rozwoju, a 1% jaj samice
porzuciły. Z 584 jaj /61%/ wykluły się młode.
Po przeanalizowaniu tych samych danych, ale z rozbiciem
na dwa okresy badań ujawniły się między nimi pewne różnice
/Tabela 1/. W pierwszym okresie /1972-1975/ używano jeszcze
w rolnictwie polskim DDT i DDE /zaprzestano ich stosowania
w r. 1975/, a w drugim okresie /1982-1983/ nie używano jut
tych środków. Okazało się, że w pierwszym okresie straty
w lęgach byly wyższe z powodu większej liczby gniazd
w których wszystkie lub część jaj uległa zgnieceniu. Przy-

6

1982-1983

n.361

19
16

10

13

17

Egge unfertilized or
with dead embryoe
out of egge in 'moceeefull broode/

Egge predeted
/out of all
eggs laid/

Total peroent
of broken eggs
/oUt of all
laid/

1972-1975
n.603

Jaj niezapłodnionych
lub z zamarłymi embrionami /74 z jaj w
lęgach z sukcesem/

16

10

Łącznie, jaj
zniszczonych
przez drapieżniki

81

1982-1983
n=74

3.4

Łącznie zgniecionych jaj /(%
ze wszystkich
złożonych Jaj/

71

66

14

20

Neetlings died in
firet daya of
life /% out of
all neetlinge
hatohed/
Younge hatched
,% out of all
egge laid/

58

Młode zmarłe
w pierwszych
dniach życia /g
ze wszystkich
wyklutych/

1.5

4

Alt nestlinge died in
firet deye of life

Lęgi w których wszystkie
pieklęta zmarły w pierwszych
dniach życia

'yklutych młodych
i% ze wszystkich
złożonych jaj/

Alt eggs broken by
incubating femele

Broods predated

Successful
broods

1972-1975
n.117

Wysiadająca samica
zgniotła wezyetkie
jaja w lęgu

Lęgi zniszczone
przez drapieżniki

Lęgi zakończone
sukcesem

Breeding success and brood loseee in two periody of etudy /in percent/

Tabela 1. Straty w lęgach i sukces lęgowy w dwóch badanych okresach /%/
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czyną zgnieceń były zbyt słabe skorupy /wynik oddziaływania
DDT i pochodnych na wydzielanie gruczołu skorupowego u ptaków/. Drugą, niekorzystną dla pierwszego okresu różnicą jest
większy procent młodych, które zmarły w pierwszych dniach
tycia. Sądzę, że to także mogło być wynikiem znaczniejszej
zawartości DDT w jajach w tym okresie, powodującej niedorozwój, lub osłabienie zarodków, a wkrótce po ich wykluciu,
śmierć. Za taką interpretacją przemawiałby również większy,
w pierwszym okresie, procent jaj, które nie uległy zgnieceniu, a nie wykluły się z nich młode. Część z nich zawierała
martwe zarodki.
Natomiast straty wywołane drapieknictwem były wyższe w
drugim okresie. Zostało to spowodowane głównie nasileniem
się penetracji lęgowisk błotniaka przez dziki, co umożliwiał
wywołany suszą niski poziom wody w stawach. Nastąpił również
wyraźny wzrost liczebności populacji dzika na stawach milickich.
Przeżywalność młodych. Z 584 wyklutych młodych, ok 17%
/11% w stosunku do zniesionych jaj/ zmarło w pierwszych
dniach życia, /nieliczne później, w wieku do 20 dni: te ostatnie najczęściej z głodu/. Dwa procent /1% ze zniesionych
jaj/ zostało zabitych przez drapieżniki /tchórz, gronostaj,
bielik/, jeden procent /0.5%! zginęło porzucone przez samic
z powodu obecności prowadzącego badania i tyleż samo zostało
zabitych przez rodzeństwo /kainizm/. Sporadyczne przypadki
kainizmu miały miejsce podczas okresowego głodu i ofiarą padały młode już wcześniej wycieńczone, będące w stanie prawie
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agonalnym. Tylko raz /na 6 znanych przypadków/ ofiara została zjedzona przez rodzeństwo /kanibalizm/. 460 młodych przeżyło do wylotu z gniazda, co stanowi 79% z wyklutych piskląt.
Produkcja potencjalna /liczba zniesionych jaj/ została więc
zrealizowana w 48%. Produkcja lotnych młodych na 1 parę lęgową wynosiła 2.4, a na parę z sukcesem lęgowym 3.2 młodego
/w okresie pierwszym odpowiednio: 2.2 i 2.7, a w drugim
okresie: 2.7 i 3.4 młodego/.
Wychowywanie młodych oraz podział obowiązków rodzicielskich. Młode wykluwały się asynchronicznie, przeważnie
kolejne pisklę co drugi dzień. Skorupy jaj były zjadane, lub
wynoszone poza gniazdo przez samicę. Przez pierwszych 15 dni
od wyklucia się najstarszego młodego, pokarm był dostarczany
wyłącznie przez samca i to zarówno dla młodych jak i dla samicy. Samica zajmowała się w tym okresie rozdrabnianiem i podawaniem pokarmu oraz ogrzewaniem lub ochładzaniem młodych.
Gdy średni wiek młodych w gnieździe wynosił ok. 10 dni, a
lęg składał się z więcej niż 3 młodych, samiec nie był już
w stanie sam wykarmić potomstwa. Stwierdzono bowiem, iż w
warunkach milickich samiec przynosił zdobycz ważącą przeciętnie 26 g., średnio 8 razy dziennie. Samiec dostarczał więc
w ciągu czasu trwania jego aktywności dobowej /3" - 2100/
ok. 210 g pokarmu. Natomiast przeciętne zapotrzebowanie dobowe pisklęcia w wieku 10 dni wynosiło ok. 60 g. Wyliczenia
te potwierdziły bezpośrednie obserwacje przy gniazdach,
które wykazały, że ok. 15 dniu tycia najstarszego młodego,
samica włączała się do dostarczania pokarmu. Polowała naj-
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pierw w najbliższej okolicy gniazda, a gdy młode były jut
opierzone, na dalszych stawach. Przez pierwsze 20-24 dni tycia piskląt, przynoszone przez rodziców ofiary były rozdrabniane wyłącznie przez samicę i podawane młodym do dzioba.
Później pisklęta'same zaczynały rozrywać zdobycz, a mniejszą
połykały w całości. Wtedy właśnie rozpoczynała się najsilniejsza konkurencja o pokarm wśród rodzeństwa. W wieku od
25-35 dni zapotrzebowanie pokarmowe było największe i wynosiło ok. 140 g na jednego młodego dziennie, mimo te masa
młodych przyrastała najsilniej w wieku od 10 do 25 dnia tycia, po czym się stabilizowała, wykazując tylko nieznaczne
wahania. Zwiększanie zapotrzebowania na pokarm w tym wieku
było związane z rozwojem piór oraz wzrostem aktywności młodych, które we wcześniejszym wieku przeważnie spały. Błotniaki zaczynały latać w wieku 37-42 dni /samce jako lżejsze,
wcześniej od samic/. Między 41, a 45 dniem życia młode jut
wylatywały naprzeciw rodzicom niosącym pokarm, ale ten jeszcze ciągle składany był na gnieździe. Dopiero od 50 dnia,
zdobycz często oddawana była w powietrzu, przy czym z początku młodym nie zawsze udawało się przejąć zdobycz i była ona
gubiona w trzcinach. Od 46 dnia młode niepokoiły samice łysek
i kaczek z młodymi, wykonując niezdarne i nieskuteczne ataki.
Pierwsze samodzielne i skuteczne polowanie obserwowano dopiero po 70 dniu tycia. Najwcześniejszy przypadek samodzielnego
złowienia żaby /na pokosie trzcin/ nastąpił w 54 dniu.
Naukę wszelkich, nowych elementów zachowania w tyciu młodych /samodzielne rozrywanie zdobyczy, podlatywanie do rodzi-

35

ców po pokarm, próby samodzielnego polowania/ poprzedzało
przegłodzenie młodych przez 1-2 dni. Przez drugą połowę
okresu wychowywania młodych udział samca w dostarczaniu pokarmu malał, a nawet zupełnie ustawał. Prawdopodobnie było
to związane z odbywaniem przez samce częściowego pierzenia.
Więź pomiędzy rodzicami, a potomstwem ustawała pomiędzy 80
a 90 dniem od wyklucia.

Pokarm. Zebrano próbki pokarmu obejmujące 1084 ofiary,
z czego 655 w czasie całodziennych obserwacji przy gniazdach,
194 przy kontroli gniazd oraz 235 przy kontroli platform
pokarmowych błotniaków lub po bezpośrednio zaobserwowanych
udanych atakach, przeważnie na pisklę ta ptaków wodnych. Na
podstawie całodziennych obserwacji przy gniazdach ustalono,
że samiec przeważnie chwytał zdobycz przebywającą na lądzie
/74% zwierząt lądowych, 16% wodnych i 10% ze środowisk nieustalonych/; zdobycz samicy natomiast była głównie pochodzenia wodnego /89% zwierząt wodnych, 4% lądowych i 7% nieustalonych/. Istniał więc wyraźny podział nisz pokarmowych pomiędzy płciami. Również przeciętna zdobycz samicy /ok. 50 g/
była prawie dwukrotnie większa od zdobyczy samca /26 g/.
Wśród zdobyczy samca dominował y /powyżej 5% udzialu/:
polnik /Microtus arvalis/, skowronek /Alauda arvensis/ oraz
inne Wróblowate /Passeriformes/ łąk i skraju lasu; u samicy
natomiast: śnięte karpie /Cyprinus carpio/, pisklęta trzcinniczka /Acrocephalus scirpaceus/, łyski /Fulica atra/, głowienki /Aythya ferina/ i innych kaczek oraz żaby, głównie
Rana esculenta. Łącznie w diecie badanej populacji błotnia-
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ków stawowych stwierdzono ponad 50 gatunków kręgowców.
Otrzymane wyniki wskazują, że w badanej populacji pokarm
prawdopodobnie nie był czynnikiem krytycznym, powodującym
znaczniejszą śmiertelność młodych. Tylko 5% młodych z całą
pewnością zginęło z głodu i to prawie wszystkie w okresach
dłuższych opadów deszczu, które bardzo utrudniają polowanie
rodzicom. Pokarmem, który jest na stawach milickich dostępny
w ciągu całego niemal sezonu lęgowego, są śnięte karpie, na
skutek licznych chorób ryb.

Summary

This study was carried out on a large complex of 30 fish
ponda with the total area about 1600 ha. The studied population of Marsh Harrier comprised in various years 30 to 47
breeding pairs. Only47 cases of polygyny /1 male + 2 females/
were observed. Density increased from initially 2 pairs/km2
to 2.5 pairs/km2 at the end of the study. The maximum density
recorded within one pond was 12.5 pairs/km 2. 70% of females
started egg laying from 20 April to 5 May, the earliest data
8 April. The latest broods began at the end of May. The mean
clutch size was 5.0 eggs. In early broods, however 5.6; in
late broods 4.4 eggs /t=3.9, P<0.001/. The incubating
fornale was fed by the male 4 times a day on the average.
Egg hatched after 31-35 days of incubation /over 70% cases

33 clays/. In that period females moulted partially.
DDT and its derivatives wers banned in Poland in 1975;
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this had a direct influence on the breeding success of the
studied population /Table 1/, In the eggs crushed by the
incubating females a high concentrations of DDT and DDE wers
found. The potential productions /eggs laid/ was accomplished in 48%. The production of full-grown young per one
breeding pair was 2.4, per one successful pair - 3.2.
The young hatched asynchronously, usually a successive
chich every second day. Egg shells wers either eaten or
carried out of the nest by the fornale. During the first 15
days from the hatching of the oldest nestling,food was
supplied by males only, both for the young and for the female. Later on both parents fed. The females hunted malały
over the ponds, and the males over the land. The harriers
started flying when 37-42 days old /males earlier than females/ and wara still fed. The earliest successful attack of
a young was observed when it was 54 days old but most of
them wara stated at the age of 70 days. The parent-offspring
bond dissolved between 80-90 day of the young life. In the
prey fed by the male the following species predominated
/more than 5%/: Field Vole /Microtus arvalis/, Skylark
/Alauda arvensis/ and other meadow and wood-edge Passeres;
and the following wers fed by females: carcasses of Carps
/Cyprinus carpio/, nestlings and fledglings of Redd Warbler
/Acrocephalus scirpaceus/, young Coot /Fulica atra/, young
Pochard /Aythya ferina/ and frogs /mainly Rana esculenta/.
Altogether, 1084 items of prey wers examined.

Adam Mrugasiewicz

PASOŻYTNICTWO LĘGOWE MYSZOŁOWA /BUTEO BUTEO/ WZGLEDĘM BIELIKA /HALIAEETUS ALBICILLA/
Buzzard /Buteo buteo/ brood parasitism on White-tailed
Eagłe /Haliaeetus albicilla/

Przypadki całkowitego pasożytnictwa lęgowego myszołowa
względem bielika stwierdziłem dwukrotnie w tym samym gnieź _
dzie, w latach 1982 i 1983, w okolicy Krośnie w dolinie Baryczy. Według jednoznacznie wskazujących na to okoliczności,
w obu przypadkach były to te same samice bielika i myszołowa. Typowe gniazdo zostało zbudowane przez bieliki w r. 1980,
umieszczone w koronie starej sosny, na skraju 130-letniego
drzewostanu sosnowego z domieszką drzew liściastych.
Pierwszy przypadek stwierdzono 30 maja 1982. Podczas kon•
troli gniazda oprócz jednego młodego bielika w wieku ok. 40
dni, w gnieździe były jeszcze dwa myszołowy, których wiek
oszacowałem na ok. 23 i 18 dni. Myszołowy mimo drobnej budowy znajdowały się w doskonalej kondycji fizycznej /umięśnienie i otłuszczenie/,podczas gdy bielik w kondycji co najwyżej przeciętnej. Krótka obserwacja trzech piskląt w gnieździe wskazywała, że bielik był zdominowany przez myszo łowy,
co objawiało się m.in. tym, że gdy myszołowy przyjmowały
pozę odstraszającą i obronną, bielik natychmiast kładł się
płasko na gnieździe. Myszołowy wyleciały z gniazda ok. 25
czerwca i wkrótce potem rozpoczęły samodzielne ł owy w najbliższej okolicy gniazda. Jednak za każdym razem, przy
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przejmowaniu przez samicę zdobyczy od samca, wylatywały naprzeciw bielikom, utrudniając przyniesienie zdobyczy do
gniazda. Mimo, że młody bielik opuścił gniazdo pomiędzy
6 a 9 lipca, myszołowy były karmione przez bieliki jeszcze
do ok. 25 lipca, tj. do czasu, kiedy bieliki opuściły bezpośrednie sąsiedztwo gniazda.
W drugim przypadku podczas kontroli gniazda 9 czerwca
1983, oprócz dwóch bielików w wieku ok. 50 i 45 dni, w
gnieździe znajdowały się dwa myszołowy w wieku ok. 32 i 28
dni. Tym razem bieliki były w lepszej kondycji niż pisklę
w roku poprzednim, myszołowy, w kondycji nieco gorszej aniżeli młode rok wcześniej. Nie obserwowano też wyraźnej dominacji w gnieździe któregoś z dwóch gatunków. Myszołowy
podobnie jak w roku poprzednim wyleciały z gniazda po 20
czerwca i karmione przez bieliki przebywały w jego pobliżu
do połowy lipca. Słabszego z bielików znaleziono na ziemi
w pobliżu gniazda 9 lipca, silniejszy rozpoczął pierwsze
loty kilka dni wcześniej, a ok. 20 lipca opuścił bezpośrednie sąsiedztwo gniazda.
Porównanie wyliczonych długości w czasie poszczególnych
etapów cyklu lęgowego bielika i myszołowa /wyliczenia na
podstawie własnych obserwacji przy gnieździe oraz danych
Glutza et al. 1971/ wskazuje, że środek okresu przebywania
piskląt w gnieździe jest wspólny dla bielika i myszoł owa
/Ryc. 1/.
Zaskoczeniem w obu przypadkach było to, że myszołowy,
młodsze od bielików o 2-3 tygodnie, w konkurencji pokarmowej
z młodymi bielikami nie tylko nic nie straciły, ale wyszły
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z niej zwycięsko.

B. buteo

IV

Ryc. 1. Schemat
lika w
Timing
season

V

i

VI

i

VII

przebiegu okresów lęgowych myszołowa i bielatach 1982 i 1983
of Buzzard and White-tailed Eagle breeding
in 1982 and 1983

— — — wysiadywanie
incubation period

---- pisklęta w gnieździe
nestling period

podloty w okolicy gniazda
fledglings close to the nest
Osiągnęły one zdolność' lotu nieco wcześniej aniżeli średnia
dla tego gatunku w normalnych warunkach, co może świadczyć
o obfitości odpowiedniego pokarmu, jaki otrzymały w gnieździe bielika. Bieliki natomiast wyraźnie odczuły konkurencję
młodych myszołowów w obu przypadkach.
Wielokrotne obserwacje przy gnieździe wskazują, że całkowity udział w wysiadywaniu i karmieniu piskląt miały wyłącznie bieliki, gdyż ani razu nie obserwowano starego myszołowa w pobliżu gniazda. Potwierdza to zachowanie się młodych
myszołowów, które nie reagował y zupełnie na widok i głosy
krążących wysoko starych myszołowów, natomiast spontanicznie
reagował y na widok pojawiających się bielików.
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Handbuch der Vogel Mitteleuropas. IV, Ealconifarmes.
Frankfurt/M.

Summary
it
On checking a White-tailed £agle nest May 30, 1982,
of
was found that except one nestling of White-tailed Eagle
18 days
c. 40 days, there were also two Buzzards, c. 23 and
and
old. Buzzards were in better condition than the eagle
the
seemed to dominate over it. About June 25 Buzzards left
until
nest and remained nearby fed by White-tailed Eagles
s
July 25. When the female took food from the male, Buzzard
the
to
prey
flew to meet them, making it difficult to carry
nest. On June 9, 1983 when checking the same nest two
except
nestling Buzzards, c. 32 and 28 days old, were found
wers
two White-tailed Eagles, c. 50 and 45 days old. Eagles
the
in better condition, Buzzards in worse from than in
s left
previous year. No species seemed to dominate. Buzzard
in the
the nest after June 20 and, fed by Eagles, remained
Eagle
ailed
vicinity till mid July. The weaker White-t
the
fledgling was found dead on the ground near the nest,
c. July
stronger one left the direct vicinity of the nest on
20. It was surprising in both cases that Buzzards, younger
with
than eagle nestlings by 2-3 weeks, competed for food
is the
them successfully. They started to fly earlier than
d, on
suffere
average for this species. White-tailed Eagles
to the
the other band, from Buzzard competition. Many visits
bred
sita showed Chat it were only White-tailed Eagles that
nest.
the
and fed, for an adult Buzzard was never seen near
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Young Buzzards did not turn any attention to the sight and
calls of Buzzards gliding high above, yet they strongly
reacted to the sight of approaching White tailed Eagles.

Józef Witkowski

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./.

-1

'••1-2 M-3

I:. : -4 C-5 e-6 A-7

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.

Awa Król

WYKLUCZANIE SIĘ ŻEROWISK SAMCA I SAMICY TRZCINNICZKA /ACROCEPHALUS SCIRPACEUS/ W OKRESIE KARMIENIA PISKL4T
Foraging ground division between sees during feeding nestlings in Reed liarbler /Acrocephalus scirpaceus/

Obserwacje prowadzono w okresie 6 VII - 2 IX 1974 r., na
stawie .Sloneczny" /gospodarstwo rybackie Stawno k. Milicza/,
którego powierzchnia liczy ok. 160 ha. Do bezpośrednich obserwacji wybrano półwysep z trzcin o powierzchni 0.25 ha, na
którym gniazdowało

7 par trzcinniczków. W sąsiedztwie pół-

wyspu znajdowała się grobla ze starymi dębami /Ryc.l/.
Ptaki były chwytane przy gnieździe w sieci nylonowe i
indywidualnie znakowane przez malowanie kolorowych plam na
piórach przy pomocy szybkoscluiącej farby .nitro" oraz zakładanie kolorowych obrączek, Płeć oznaczano na podstawie
plamy lęgowej i zachowania ptaka w późniejszym okresie. Wyszukano i oznakowano wszystkie gniazda. Obserwacje, trwające
2-8 godzin dziennie, prowadzono z kryjówki umieszczonej na
wieży, co umożliwiało nieprzerwane śledzenie wybranych ptaków. Notowano piętro roślinności, w którym ptak zbierał pokarm, stosując uproszczony podział Leisłera /1970/ /Tabela 1/. Na planie zaznaczano loty poza trzcinowisko.
W okresie karmienia piskląt, trzciuniczki zbierały pokarm
w trzcinach i w koronach starych dębów rosnących na najbliższej grobli. Samce znacznie częściej niż samice wylatywały
poza trzciny - terujący na dębach ptak w

795 przypadków 1)/
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samcem, a w 21> przypadków samicą /Tabela 1/.
Tabela ł. Udział płci w żerowaniu w różnych miejscach.
Łączne dane dla siedmiu par
Partial exclusion of foraging places between
sexes. Data for seven pairs together
Miejsce terowania
Foraging place

n

Istotność statystyczna /"X4/
signi
Statistical
%
ficance

79

79

21

183.5; P < 0.001

56

37

96

63

10.9; P< 0.001

Calamositon A

224

42

310

58

19.6; P<0.001

Calamositon B

114

33

227

67

46.3; P<0.00ł

Poza trzcinowiskiem
Out of reed-bed
Aerositon

Hydrositon
Łącznie
Total

J'

?

n

>

301

5

2

700

714

N.S.

Objaśnienia: Aerositon - warstwa powietrza nad trzcinami,
Calamositon A - górna część trzcin, Calamositon D - dolna
część trzcin, Hydrositon - powierzchnia wody.
Zasięg lotów poszczególnych samców po pokarm wynosi]. od 33 m
do 66 m /Ryc. 1/, a średnia dla 22 obserwacji wynosiła 54 m.
Samice przeważnie zbierały pokarm w pobliżu gniazda. Obie
płcie, terujące w trzcinach, częściej penetrowały górne piętro /Calamositon A/ niż piętro dolne /Całamositon 13/, ale
u samców zaznaczyło się to w większym stopniu /Tabela 2/.
Po opuszczeniu gniazda przez młode, częściowe wykluczanie
Się żerowisk karmiących je rodziców utrzymywało się. I tak
na przykład, młode pary nr 9, po opuszczeniu gniazda trzymały się przez pierwszy tydzień w jego pobliżu /1-2 m/. Potem
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przesunęły się w kierunku skraju trzcin sąsiadującego z dębami i tu były karmione przez rodziców. Samiec karmił jedno,
trzymające się osobno pisklę, a samica trzy pozostałe, przy
czym ich loty po pokarm wykluczały się przestrzennie.
Tabela 2. Pleć a częstość terowania
trzcinowiska. Łączne dane
Differences beetwen senes
height in reeds. Data for
er

w określonym piętrze
dla siedmiu par.
regarding foraging
seven pairs together.

+
o

Calamositon A

224 /66%!

310 /58%!

Calamositon B

114 /34%/

227

'12= 6.35; ~.02

/42%/

Miejsca Zerowania poszczególnych par w okresie karmienia
piskląt tylko częściowo zachodziły na siebie /Ryc. 1/.
W okresie tym nie obserwowano utarczek terytorialnych między
samcami w trzcinowisku i w pobliżu gniazd, ale obserwowano
tego rodzaju agresywne zachowanie się wśród samców żerujących na dębach, a więc poza terytorium lęgowym. Jako przykład można przedstawić obserwacje w dniu

20.7.1974. W tym

czasie szczególnie często odwiedzany był przez trzcinniczki
dąb D /Ryc. 1/, silnie zaatakowany przez gąsienice zwójki
zieloneczki /Tortrix viridana/. W ciągu 63 minutowej obserwacji ośmiokrotnie zanotowano utarczki między samcem nr 9
i samcem nr 2 /Ryc. 1/. Z tego, sześ ciokrotnie samiec 2 atakował samca 9 w pasie trzcin pod dębem D, jeden raz obserwowano utarczkę między tymi dwoma samcami w koronie dębu D i
jeden raz samiec 2 ścigał samca
nowiska.

9 od dę bu w kierunku trzci-
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Ryc.l. Miejsca zbierania pokarmu przez trzcinniczki karmiące pisklęta w 4 gniazdach w dniach 20-23 VII 1974
/lącznie 357 obserwacji/.
Foraging places of Reed Warblers feeding nestlings
in four nests, July 20-23, 1974 /357 observation
units altogether/.

52

Zebrany materiał potwierdza dane innych /Lack 1946, Catchpole 1972, Borowiec 1983/, że u trzcinniczka znaczna część
pokarmu jest zbierana poza terytorium lęgowym. Nie musi to
jednak oznaczać, te na zagęszczenie par lęgowych nie ma
wpływu zasobność pokarmowa siedliska. Uzyskane wyniki pośrednio wskazują wagę czynnika pokarmowego. Częściowe wykluczanie się miejsc terowania w obrębie pary lęgowej można interpretować jako przystosowanie zmniejszające konkurencję o pokarm i co za tym idzie, umożliwiające intensywniejsze karmienie piskląt. Analogicznie, Robins /1971/ wykazał częściowe wykluczanie się żerowisk samca i samicy u północnoamerykańskiego gatunku Ammodramus henslowii /Passeriformes/, żyjącego w jednorodnych środowiskach preriowo-łąkowych.
Również częściowe wykluczanie się terowisk poszczególnych
par przemawia za ograniczającym wpływem czynnika pokarmowego
dalszym potwierdzeniem tego było zaobserwowanie bezpośrednich utarczek między samcami zbierającymi pokarm na dębach,
poza granicami terytoriów lęgowych.
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Summary

Basing on observations of 4 nests with nestlings, it was
found that males more frequently foraged outside reed-beda
/in old oaks/ than females /Table 1/, and that feeding
grounds of particular pairs wers to some entent mutually
excluded /Fig. 1/.

Adam Mrugasiewicz

KILKA OBSERWACJI NAD SPOSOBEM POLOWANIA BISLTFA /HALIAEETUS
ALBICILLA/
Some obeervations on hunting methods of White-tailed Eagle
/Haliaeetus albicilla/

Spośród obserwowanych w dolinie Baryczy sposobów polowania bielika, najczęstszym jest atak na słabo latającego ptaka wielkości łyski, znajdującego się na płytkiej wodzie;
zmęczenie go poprzez zmuszanie do częstego nurkowania, a
następnie podjęcie zmęczonej ofiary z wody. W przypadkach
gdy zdobycz jest większa lub silniejsza /postrzałek gęsi,
krzytówka/, bielik najpierw topi ofiarę wciskając ją ciężarem swego ciała pod wodę, a dopiero później, po odpoczynku,
zabiera się do pożerania jej.
Interesujący sposób obrony łysek przed bielikiem obserwowałem w listopadzie 1962, na stawach w Jamniku. Żerujące i
rozproszone na płytkim stawie łyski /Fulica atra/ w liczbie
około 400 ptaków zostały zaatakowane przez młodego bielika.
Zanim zdążył on zbliżyć się do wybranego ptaka, łyski zamiast chować się w pobliskie szuwary, skupiły się ciasno
w jednym miejscu, odległym o ok. 300 m od brzegu. W momencie
ataku bielika zbijały się jeszcze bardziej i nurkując tworzyły zwartą, kotłującą się masę. Bielik uderzał w tą masę
zanurzając się w wodzie po brzuch i mimo kilkunastokrotnie
ponawianych ataków, odleciał bez zdobyczy. W podobnych okolicznościach obserwowałem jesienią 1964 w Rudzie Sulowskiej
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polowanie dorosłego bielika. Łyski zareagowały na jego widok podobnie jak poprzednie, lecz stary bielik wielokrotnie
tylko markował ataki, schodząc z wyciągniętami szponami na
wysokość ok. półtora metra nad kotłującą się masą łysek.
Zaatakował dopiero ptaka, który zmęczony odstał na kilka
metrów od stada. Podjął go z wody podczas pierwszego ataku,
zanim zdążył on głębiej zanurkować.
Podobnego rodzaju ataki bielików na gęsi, obserwowałem
23 maja 1982 na stawie Starym k. Radziądza. Rodzina gęgaw
/Anser anser/ składająca się z rodziców i czterech trzytygodniowych piskląt została zaatakowana przez dwa dorosłe
bieliki na otwartej wodzie, ok. 150 m od pasa szuwarow.
Gęsi utworzyły szyk, w którym stare ptaki płynęły jeden za
drugim w odległości ok. metra, a między nimi gęsiego pisklęta. Bieliki starał y się rozbić ten szyk,by później podjąć
z wody które ś z piskląt. Nadlatywały z wyciągniętymi przed
siebie szponami, a gęsi trzymając sztywno wyprostowane szyje celowały dziobami w atakujące bieliki, które w odległości
ok. 2 m od gęsi zawracały. Mimo częstych i bardzo gwałtownych ataków obu bielików, nie zdołały one rozerwać szyku
gęsi. Zaprzestały ataków, gdy gęsi zbliżały się do szuwarów
na odległość ok. 10 m i nie niepokojone przez bieliki płynę3y dalej równolegle do szuwarów.
Jako ciekawy, lecz zupe łnie nie typowy, odnotowano przypadek specjalizowania się bielika w chwytaniu drobiu. Zimą
1982/83 w samotnym, oddalonym od wsi wiebodów gospodarstwie,
dorosł y bielik regularnie chwytał kury. Technika łowów polegała na tym, że czatował on kilkaset metrów od gospodarstwa

s6
na skraju lasu, i w czasie gdy w obejściu nie było ludzi
szybko nadlatywał, w locie porywał kurę i nie siadając na
ziemi podczas całego polowania, szybko oddalał się ze zdobyczą.

Summary
On the study area White-tailed Eagles attacked most often
Coots /Fulica atra/ or other poor fliers of similar size.
The most frequent hunting technique was attacking the prey
on sballow water, exhausting it by forcing to diwo frequently, then taking it from water. Antipredator behaviour of
Coots was seen twice: they gathered in a tight flock on open
water and dived simultaneously on a White-tailed Eagle attack. In the first case a young eagle attacked in vain a
flock some score of times, immersing deeply, in the end it
gave up. In the other case an adult only pretended attacking
many times, without touching water, until one Coot separated
from the flock, then the eagle attacked and caught it at the
first try. Uneffective attacks of two adult White-tailed
Eagles on a Grey-lag Goose /Anser anser/ family in the open
water were also seen. Parents took the offspring closely
between them and turned their heads with outstretched necks
toward the attacking eagles, which turned back about 2 metres away from the geese.

MATERIAŁY DO AWIFAUNY ŚL4SKA
Contributions to Silesian awifauna

Gawia immer - nur lodowiec. 8 XI 1980 na Zbiorniku Ttirawskim pod Opolem obserwowałem nura lodowca /KF 0843/81/ w
upierzeniu godowym. W tym dniu na jeziorze przebywało także
około 30 nurów czarnoszyich /Gavia arctica/, od których
obserwowany ptak był wyraźnie większy. Inne zauważone oechy:
kanciasta głowa z wysokim czołem, mocny i ciemny dziób,
wierzch głowy i kark czarne, zbliżone intensywnością zabarwienia do wierzchu grzbietu. Pióra grzbietu mial), jasne zakończenia, tworzące poprzeczne "fale", co sugeruje, że był
to osobnik młodociany /Cramp i Simmons - ada. 1977/. Jest to
ósma obserwacja tego gatunku na gląsku /trzecia w XX w./,
a w całym kraju ptak ten był notowany około 23 razy /Tomiałojć 1972, oraz inf. ustna/.
Andrzej Karnaś

Circus macrourus - błotniak blady. 5 XII 1981 nad Zbiornikiem Turawskim obserwowaliśmy samca błotniaka bladego /KF
0945/82/. Zauważono następujące cechy rozpoznawcze: wysmukły,
drobnej budowy drapieżnik o długim, wąskim ogonie i skrzydłach; wierzch ciała jednolicie niebieskawy /bez rozjaśnienia na kuprze/, brak ciemnych pasków na skrzydle i kreskowania na zupełnie białym spodzie ciała i nogawicach; koniec
skrzydeł z wierzchu i od dołu, zaczerniony. W okresie powojennym brak było stwierdzeń tego gatunku na gląsku. Jest to
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także pierwsza obserwacja zimowa tego gatunku w Polsce i jedna z nielicznych w całej Środkowej Europie /Glutz i in.
1971/.
Andrzej Karnaś, Andrzej Zalisz

Tryngites subruficollis - biegus płowy. 17 X 1982 obserwowano na Zbiorniku Nyskim jednego biegusa płowego. Ptak terował na wyschniętym błocie w towarzystwie dwóch sieweczek
obrotnych /Charadrius hiaticula/. Kolejnych obserwacji dokonano 6 XI, 11 XI i 12 XI /J. Lontkowski, W. Grabiński, A.
Czapułak/, ale potem, mimo kontroli, ptaka jut nie stwierdzono. Dopiero 13 I 1983 ponownie wykryto go na sąsiednim
Zbiorniku Otmuchowskim. Wyjątkowo łagodna zima 1982/1983
spowodowała, te ptak usiłował przezimować, i widziano go
jeszcze 31 I i 2 II 1983/A.Karnaś, W.Grabiński/. Wszystkie
obserwacje dotyczyły prawdopodobnie tego samego osobnika.
Podczas pierwszego stwierdzenia ptak nosił jeszcze szatę
godową z rdzawym spodem ciała, a podczas kolejnych obserwacji barwa ta znacznie wyblakła, at do odcienia beżowego, typowego dla szaty spoczynkowej. Zauważono wszystkie cechy
rozpoznawcze: brązowy, "Iuskowany" wierzch ciała, ciemny
ogon i kuper, brak jasnych pasków na skrzydłach, żółto-oliwkowe nogi /KF 1095/82, 1126/82/. Próba przezimowania tego
północno-amerykańskiego gatunku w Europie jest przypadkiem
wyjątkowym, gdyż normalnie zimują one w Południowej Ameryce
/Cramp i Simmons - eds. 1983/.
Tadeusz Stawarczyk
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9 IX 1983 nad Zbiornikiem Turawskim obserwowałem jednego
biegusa płowego, a 13 IX 1983 - dwa ptaki /KF 1265/84/.
W obu przypadkach biegusy przebywały na rozległej, piaszczystej wyspie w miejscu ujścia Malej Panwi do jeziora. W okresie tym poziom wody w zbiorniku był niski, a linia brzegowa
bardzo urozmaicona. Spostrzeżone cechy rozpoznawcze: ptak
o krępej sylwetce z wysmukłą szyją i okrągłą główką. Cały
spód ciała z wyjątkiem podogonia rdzawobeżowy. Wierzch ciała
brązowy z luskowanym rysunkiem. W locie widoczny ciemny kuper i ogon, oraz brak jasnego paska na skrzydle. Nogi żółte,
dziób krótki, ciemny. Jest to 5 obserwacja tego gatunku w
Polsce, 4 na Śląsku /Grabiński i Stawarczyk 1979/. Wszystkie
obserwacje Śląskie pochodzą ze Zbiorników TUrawskiego, Nyskiego i Otmuchowskiego i dotyczą sześciu ostatnich lat.

Andrzej Karnaś

Himantopus himantopus - szczudłak. 13 VI 1982 widziałem
dwa szczudłaki /KF 1092/82/ na stawach w Parowej koło Węglińca. Przebywały na płytkim stawie z małymi, błotnistymi
wysepkami. Różniły się między sobą ubarwieniem płaszcza,
co wskazuje, że jeden z nich był ptakiem dorosłym a drugi
niedojrzałym /immaturus/. Jest to pierwsza powojenna obserwacja szczudłaka na Śląsku /Tomiałojó 1972/.

Adam Wojciechowski
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Larus sabini - mewa obrotna. 19 XII 1981 na Odrze pod
Opolem /158 km rzeki/ obserwowałem młodocianego osobnika
mewy obrotnej /KF 0940/82/. Ptak przebywał kolo jazu pod
Opolem-liróblinem w stadzie kilkunastu śmieszek /Larus ridibundus/. Spostrzeżone cechy rozpoznawcze: mewa trochę mniejsza od śmieszki; ubarwienie wierzchu głowy, grzbietu i pokryw skrzydłowych szarobrązowe, skrajne lotki pierwszorzędowe czarne, wewnętrzne lotki I-rzędu i wszystkie II-rzędu
biale. Ogon nieznacznie wcięty z czarnym paskiem na końcu,
dziób ciemny.
Andrzej Karnaś

29 IX 1982 obserwowałem na Zbiorniku Nyskim dwie nieznane
mi mewy, które oznaczyłem jako mewy obrożne /KF 1091/82/.
Ptaki, zbliżone wielkością do mewy malej /Larus minutus/,
wyróżniały się brązowym grzbietem, pokrywami skrzydłowymi
i wierzchem głowy. Skrajne lotki były czarne, a wszystkie
pozostałe o białym zabarwieniu. Ogon lekko wcięty z czarnym
paskiem na końcu. Wygląd ptaków wskazuje, że były to osobniki młodociane. Jest to druga obserwacja tego gatunku na
Śląsku, a siódma w kraju /Tomiałojó 1972, T. Stawarczyk inf.
ustna/.
Adam Wojciechowski

Chlidonias hybrida - rybitwa białowąsa. 18 V 1983 obserwowałem dwa osobniki rybitwy białowąsej /KF 1213/84/ w szacie godowej, lecące skrajem gwarnej kolonii śmieszek /Larus
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ridibundus/ na stawie Babickim I w rezerwacie przyrody Lężczak k. Raciborza. Ptaki leciał y lekko i chwiejnie, czym
odróżniał y się od licznych śmieszek. W oczy rzucała

się

prze-

de wszystkim żywa biel "wąsów" pod czarną czapeczką, jak u
rybitwy zwyczajnej /Sterna hirundo/. Poza tym obserwowane
ptaki miały grzbiet i skrzydła z góry wypłowiałe w porównaniu ze spotykaną w tym czasie w rezerwacie rybitwą czarną
/Chlidonias niger/. Piersi i brzuch miały ciemny kolor, spód
skrzydeł jak u rybitwy czarnej. Ogon od spodu biały. Dziób
czerwony. Jest to druga obserwacja tego gatunku na Śląsku
/Tomialojć 1972/.
Tadeusz Krotoski

Emberiza cirlus - cierlik. 11 XII 1981 na przedmieściach
Zielonej Góry obserwowałem samca cierlika /KF 0936/82/. Ptak
przebywał w stadku z ziębami /Fringilla coelebs/, jerami
/Fringilla montifringilla/, trznadlami /Emberiza citrinella/
i dzwońcami /Carduelis chloris/. Zauważyłem następujące cechy rozpoznawcze. Kształt i wielkość ciała zbliżone do
trznadla. Czoł o i podgardle czarno ubarwione, przez oko
przechodziła ciemna smuga. Pod czarnym podgardlem znajdował
się żółty pas i bezpośrednio pod nim, szary. Gdy ptak zerwał
się do lotu, zauważyłem, że kuper był szaro-zielonkawo-brązowy. Sposobem zachowania nie ró żnił się od żerujących obok
trznadli.
Romuald Cisakowski
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25 IX 1982 w odległości 2 km na północ od Bystrzycy Klodzkiej, na wyschniętym, położonym wśród łąk, bagnie porośniętym trzciną i turzycą, obserwowałem trzy cierliki /KF
1123/83/. Spośród trzech ptaków, jednego widziałem ze stosunkowo bliskiej odległości i oznaczyłem jako samicę. A oto
spostrzeżone cechy rozpoznawcze. Ogólny ton ubarwienia przypominał trznadla iBmberiza citrinella/, ale w locie ptak robił wrażenie mniej krępego i ociężałego. W charakterystycznym rysunku głowy wyraźnie zaznaczał się szeroki, cytrynowy
wąs, a także węższa i tego samego koloru brew, obejmujące
razem szary policzek. Na podgardlu duża, jasno-żółta plama.
Pierś rdzawożółta z wyraźnymi, długimi kreskami; na głowie
słabiej zaznaczone kreski.
31 X 1982 w tym samym miejscu widziałem dwa cierliki
/KF 1123/83/, z których dokładniej obserwowany był samcem.
Udało się spostrzec ważniejsze cechy rozpoznawcze. Popielata obroża na piersi była szersza niż to przedstawia się
w
kluczach terenowych i posiadała kreskowanie. Po bokach ciała i u nasady skrzydeł występowało rdzawe zabarwienie. Bardzo wyraźne, pstre kreskowanie było widoczne również na
plecach. W przypadku obu obserwacji dostrzegłem białe zabarwienie skrajnych sterówek. Lot ptaków i sylwetka były
łudząco podobne do świergotka. W locie odzywały się monotonnym, wysokim "tsssi-ssi-ssi". Jest to trzecia obserwacja
tego gatunku na gletsku, a czwarta w Polsce /Tomialojć 1972
oraz inf. ustna/.
Romuald Mikusek
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Summary

Gawia immer - Great Northern Diver. On 8 XI 1980 at Tura-

wa Reservoir near Opole one, probably immature, bird was
observed.
Circus macrourus - Pallid Harrier. On 5 XII 1981 one male
was sighted at the Turawa Reservoir.
Tringites subruficollis - Buff-breasted Sandpiper. On
17 X, 6 XI, Ił XI, 12 XI 1982, and 13 ł, 31 ł, 2 II 1983,
probably the same specimen was obaerved at Nysa and Otmuchów
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Reservoirs. The bird attempted to overwinter probably owing
to unusually mild winter.
On 9 IX 1983 one Buff-breasted Sandpiper, and on 13 IX
1983 two birds of this species were recorded at the same
place on Turawa Reservoir near Opole.
Rimantopus himantopus - Błack- winged Stilt. On 13 VI
1982 two birds /one of them immaturus/ were seen at fishpond near Parowa /Wegliniec region/.
Larus sabini - Sabine's Gulł. On 19 XII 1982 on Odra
river near Opole one immature specimen was observed.
On 29 IX 1982 two immature birds were sighted at Nysa
Reservoir.
Chlidonias hybrida - Whiskered Tern, On 18 V 1983 two
birds in breeding plumage were seen on fish-ponds near
Racibórz.
Dendrocopos syriacus - Syrian Woodpecker. On 21 VII 1983
juvenile bird was spotted in old oak stand at the fish-pond
area north from Racibórz.On 8 X 1983 in the same area a male
was seen. These ara first records of this species in Polish
Silesia.
Emberiza cirlus - Cirl Bunting. On 11 XII 1981 one male
was seen at suburbs of Zielona Góra.
Two other observations /three birds including one female
- 25 IX 1982,

two birds including male - 31 X 1982/ were

reported from the vicinity of Bystrzyca Klodzka.

Zespól Opracowujący Awifaunę Doliny Baryczy

WYNIKI INWENTARYZACJI WYBRANYCH GATUNKÓW PTAKÓW LĘGOWYCH
W DOLINIE BARYCZY W LATACH 1982 i 1983
Breeding bird report from Barycz Valley - 1982 and 1983

W r. 1982 skontrolowano wszystkie kompleksy stawów rybnych Doliny Baryczy o łącznej powierzchni ok. 7500 ha. W r.
1983 kontrolę powtórzono, pomijając jedynie male zgrupowanie
stawów w rejonie Skokowej /ok. 80 ha/, w południowo-zachodniej części doliny. Przy ocenie liczby par lęgowych poszczególnych gatunków stosowano metodykę zaproponowaną przez Borowiec i in. /1981/. Liczebność niektórych gatunków /zausznik, czapla siwa, łabędź niemy, śmieszka, rybitwa czarna,
rybitwa zwyczajna, remiz/ oceniono na podstawie znalezionych
gniazd, a większość pozostałych, częściowo w oparciu o znalezione gniazda, a częściowo na obserwacji terytorialnych
par. Liczebność bąka /Botaurus stellaris/ i bączka /Ixobrychus minutus/ ustalono na podstawie głosów wydawanych przez
samce. Dane o żurawiu /Grus grus/ i czapli siwej /Ardea cinereal dotyczą jedynie ptaków gnieżdżących się na stawach lub
w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Wyniki przedstawia Tabela 1
i 2. Dane Ranoszka /1983/ dla wielu gatunków nie są w palni
porównywalne ponieważ dotyczą nie wszystkich kompleksów stawów i w mniejszym stopniu oparte były na znalezionych gniazdach. Tym niemniej, przynajmniej dla zausznika /Podicepe
nigricollis/ można było wykazać wyraźny wzrost liczebności
w porównaniu z poprzednimi latami. W r. 1983 zanotowano

66

także wyraźny wzrost populacji bączka /Ixobrychus minutus/
i zimorodka /Alcedo atthis/ w porównaniu z rokiem 1982.
Wzrost liczebnośsi błotniaka stawowego /Circus aeruginisus/
wystąpił przede wszystkim w kompleksie Stawno, gdzie zagęszczenie par lęgowych osiągnęło w r. 1983 nienotowany tu
przedtem poziom /Witkowski 1984/. Liczebność łabędzia niemego była w r. 1982 wyraźnie niższa niż w latach 1981 i 1983.
Z rzadszych gatunków ptaków, znaleziono Gniazdo rożeńca
/Anas acuta/ w kompleksie Stawno, w r. 1982, oraz w obu latach stwierdzono po dwie pary lęgowe sieweczki obrożnej
/Charadrius hiaticula/ na stawach w Dębicy. W dalszym ciągu
zasiedlone było jedyne stale w Dolinie Baryczy stanowisko
rycyka /Limosa limosa/ /2 pary - 1982, 5 par - 1983/ i brodźca krwawodziobego /Tringa totanus/ /5 par - 1982, 3 pary 1983/ na łąkach kolo Zmigrodu /A. Zalisz/.
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dolinie Baryczy w roku 1982.
different fish-pond groups in Barycz valley in 1982.
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Tabela 2. Liczba par lęgowych niektórych gatunków ptaków
Number of breeding pairs of some species at
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w dolinie Baryczy w roku 1983.
different fish-pond groups in Barycz valley in 1983.
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czerwca, w dwa tygodnie po całkowitym opuszczeniu kolonii

IV i V ZJAZD ORNITOLOGÓW SL4SKA
4th and 5th Meeting of Silesian Ornithologists

Czwarty Zjazd /20 XI 82, Wrocław/ zgromadził 107 ornitologów. Gwoździem programu było, podobnie jak w poprzednich
łatach, sprawozdanie z postępów naszej wiedzy o liczebności
i rozmieszczeniu ptaków na Śląsku /T. Stawarczyk/. Poza tym
w programie były jeszcze następujące wystąpienia: R. Cisakowski - Obserwacje ornitologiczne na łąkach kolo Krosna
Odrzańskiego; J. Witkowski - Wyniki inwentaryzacji wybranych
gatunków ptaków w dolinie Baryczy; J. Lontkowski - Projekt
atlasu ptaków Śląska; L. TomiaIojó - Ptaki pierwotnego lasu
w Biał owieskim Parku Narodowym. Wyróżnieni zostali najaktywniejsi ornitolodzy niezawodowi roku: Romuald Cisakowski i
Adam Wojciechowski,
Na Piątym Zjeździe /12 XI 83, Wrocław/ zebrało się 117
ornitologów, którzy wysłuchali sprawozdania T. Stawarczyka
pt. fl Stan zbadania awifauny Śląska". Referujący przedstawił
m.in. kompletne mapy przedstawiające rozmieszczenie 12 gatunków ptaków na Śląsku, oraz 40 dalszych map, wymagających
jeszcze uzupełnienia. Inne referaty i wystąpienia były następujące: J. Witkowski - Ekspedycja ornitologiczna nad Jezioro Goczalkowickie i okolice; W. Grabiński - Wyniki inwentaryzacji wybranych gatunków ptaków w Dolinie Baryczy; A.
Czapulak - Wyniki zimowego liczenia ptaków wodnych na Śląsku
w r. 1983; J. Lontkowski - Podsumowanie akcji atlasowej; Z.
Jakubiec - Inwentaryzacja bociana białego w Polsce w r. 1984;
P. Cempulik - Biologia kokoszki wodnej i bączka; B. Samsono-
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wicz - Metodyka badań sów; T. Wesołowski - Biologia lęgów
strzyżyka w Białowieskim Parku Nąrodowym; A. Dyrcz - Program
badań na Śląsku w r. 1984. W tym ostatnim punkcie, podkreślono m.in. konieczność szybkiego przebadania wielu dolin
rzecznych i niektórych masywów górskich.
Na Zjeździe tym, ornitolodzy działający na Śląsku zrzeszyli

się W

Klubie Ornitologów śląska. Najaktywniejsi orni-

tolodzy roku: Piotr Cempulik, Andrzej Karnaś i Tadeusz Krotoski, uhonorowani zostali złotymi odznakami Klubu.
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