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ZIMOWANIE PTAKÓW DRAPIEŻNYCH 
NA TERENACH OTWARTYCH ŚLĄSKA 

Wintering of birds of prey in the open areas of Silesia 

Zimowe liczenie ptaków drapieżnych na terenach otwartych w Polsce 
przeprowadzono po raz pierwszy zimą  1985/86. Celem niniejszych ba-
dań  było poznanie dynamiki liczebności ptaków drapieżnych na wybra-
nych powierzchniach próbnych, czynników powodujących zmiany liczeb-
ności oraz terminów migracji. 

METODY 

Liczenia przeprowadzano na powierzchniach próbnych rozsianych na 
terenie całego Śląska (ryc. 1). Wielkość  powierzchni wynosiła przeciętnie 
16 km2  (najmniejsza 5,5 km2. największa 31 km2). Powierzchnie wyzna-
czane były na terenach otwartych, tj. na dużych kompleksach łąk, pól 
i innych użytków zielonych. Liczenia na jednej powierzchni prowadzone 
były w ciągu jednego dnia, a droga przemarszu przebiegała w taki sposób, 

i 

Ryc. 1. Rozmieszczenie powierzchni próbnych na terenie śląska 

Fig. 1. Distribution of sample plots in Silesia 
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Tabela 1. Liczba I wielkość  powierzchni próbnych aby przez cały CIA s obserwator mógł  
objętych kontrolą  w poszczególnych latach 	obejmować  wzrokiem całą  powierz- 
Table 1. Number and size ot sample plots controlled chnię; pozwalało to na kontrolowa-
in the consecutive years 
	  nie przemieszczających się  ptaków 

Sezon Liczba powierzchni Obszar / Area i zapobiegało kilkakrotnemu ich li- 
Season Number of plots 	km2 	czeniu. Liczba powierzchni wahała 

się  w różnych latach od 14 do 25 
(tab. 1). 

Z doświadczeń  lat wcześniejszych 
oraz z literatury (Newton 1979; Vil-
lage 1990) wiadomo, że zimujące 

w naszym kraju gatunki ptaków drapieżnych związane z terenami otwar-

tymi, polujące na drobne zwierzęta (głównie gryzonie), są  w bardzo sil-

nym stopniu uzależnione od warunków klimatycznych i to nawet tych 

w skali lokalnej. Obfite opady śniegu bardzo utrudniają  dostęp do ofiar, 

co radykalnie wpływa na zmniejszenie się  liczebności zimujących ptaków 

drapieżnych. Aby uzyskać  możliwie pełny obraz zimowania w czasie zim 

1990/91 i 1991/92 przeprowadzono po trzy liczenia: w połowie grudnia, 

stycznia i lutego. Poza tym, wykorzystano materiały z jednorazowych li-

czeń  ogólnopolskich przeprowadzonych w połowie grudnia 1988 i 1989 

roku. 

WYNIKI I DYSKUSJA 

W czasie liczeń  stwierdzono 9 gatunków. Uwagę  skupiono jednak na 

czterech gatunkach ściśle związanych z terenami otwartymi, mianowicie: 

myszołowie Buteo buteo, myszołowie  włochatym B. tagopus, błotniaku 

zbożowym Circus cyaneus i pustułce Fa/co tinnunculus. Pozostałe gatun-

ki - orzeł  przedni Aqui/a chrysaetos, bielik  Haliaeetus albicilla,  krogulec 

Accipiter nisus, jastrząb A. gentilis, drzemlik  Foko columbarius -  stwier-

dzono zaledwie po jednym lub po kilka osobników. 

Myszołów.  Zagęszczenie tego gatunku ulegało wyraźnym zmianom 

z roku na rok. Szczególnie dobrym sezonem była zima 1989/90 (tab. 2), 

kiedy to średnie zagęszczenie wynosiło 15,6 os. /10 km2, a więc dwu-

krotnie więcej niż  w latach sąsiednich. Zimą  1991/92 zagęszczenie po-

nownie wzrosło, choć  nie w takim stopniu (10,2 os./10 km2). Wydaje się, 

że na taki wzrost zagęszczenia największy wpływ wywarła wysoka liczeb-

ność  norników na niektórych terenach. Szczególnie zima 1989/90 była 

na Śląsku ,,mysim" rokiem (obserwacje własne). Na przykład na 20 km2  

pól pod Legnicą, gdzie zwykle notowano kilka myszołowów, owej zimy 

naliczono 67 osobników, a pola rzepaku i wszelkie fragmenty łąk roiły się  

od gryzoni. Ptaki drapieżne odżywiające się  głównie gryzoniami zatrzy- 

1988/8 23 366 

1989/9 23 348 

1990/9 14 215 

1991/9 25 423 
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Tabela 2. Liczebność  i zagęszczenie myszołowa w połowie grudnia na powierzchniach próbnych na Śląsku 

Table 2. Number and density of the Buzzard In mid December in Silesia 

Rok 	Liczba powierzchni Liczba ptaków 
Year 	Number of plots 	Number of birds 

Frekwencja 	7 zagęszczenie 
Frequency 	7 density 

os./10 km2  

1988 23 312 100 8,5 

1989 23 543 100 15,6 

1990 13 145 100 7,1 

1991 16 209 100 10,2 

mują  się  w okresie wędrówek i zimą  na terenach obfitujących w tego ro-
dzaju pokarm. Gryzonie, z kolei, najczęściej występują  na łąkach, a w la-
tach licznego pojawu również  na użytkach zielonych, unikając gołych pól. 
Świadczą  o tym dane Rzępały i Kowalskiego (1992), z których wynika, że 
zagęszczenie myszołowów na terenach trawiastych może być  nawet 78 
razy wyższe niż  na sąsiednich polach. Możliwe też, że na tak stosunkowo 
liczne występowanie myszołowów na Śląsku mial również  wpływ wyjąt-
kowo wysoki sukces lęgowy. U myszołowa znane są  bowiem silne waha-
nia sukcesu lęgowego z roku na rok; wartość  ta może wahać  się  od 0,42 
do 2,13 młodych na parę  lęgową, a więc wzrastać  pięciokrotnie (Cramp 
i Simmons 1980). Gdyby jednak przyczyną  tak znacznych wahań  liczeb-
ności był  jedynie sukces lęgowy, wówczas należałoby oczekiwać  wyższej 
liczebności (zagęszczeń) bardziej równomiernie na terenie całego Śląska. 
Wydaje się  zatem, że oba te czynniki mogły wpływać  na uzyskany obraz. 

Zimą  1991/92 zaznaczyły się  wyraźne wahania liczebności. W stycz-
niu nastąpił  wzrost o ponad 30% w stosunku do grudnia, a następnie 
w lutym zaznaczył  się  spadek o połowę  (tab. 3). W styczniu najprawdo-
podobniej nastąpił  nalot ptaków z terenów położonych dalej na północ- 

Tabela 3. Zmiany liczebności myszolowa w ciągu zimy 

Table 3. Changes in the number of the Buzzard during the winter 

Rok, miesiąc 
Year, month 

Liczba powierzchni 
Number of plots 

Liczba ptaków 
Number of birds 

Frekwencja 
Frequency 

(%) 

7 zagęszczenie 
x density 
os./10 km2  

XII 13 145 100 7,1 

12 139 100 8,2 
1990/91 

9 67 100 6,0 

34 351 100 7,2 

XII 16 209 100 10,2 

I 14 221 100 13,6 
1991/92 

II 18 188 94 6,0 

XII-II 48 783 98 12,4 
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Tabela 4. Liczebność  i zagęszczenie myszołowa włochatego w polowie grudnia na powierzchniach 
próbnych na Śląsku 

Table 4. Number and density of the Rough-legged Buzzard during the winter 

Rok 
Year 

Liczba powierzchni 
Number of plots 

Liczba ptaków 
Number of birds 

Frekwencja 
Frequency 

(%) 

)7 zagęszczenie 
x density 
os./10 km2  

1988 

1989 

1990 

1991 

23 

23 

13 

16 

67 

51 

18 

15 

86 

83 

48 

73 

1,8 

1,5 

0,9 

0,8 

ny-wschód w wyniku pogorszenia się  warunków pogodowych (głównie 
opadów śniegu). Znaczny natomiast spadek liczebności w lutym można 
tłumaczyć  ociepleniem i odlotem ptaków już  w kierunku terenów lęgo-
wych. Wczesną  wędrówkę  wiosenną, już  na początku lutego, obserwowa-
no u myszołowa niejednokrotnie (Lontkowski i in. 1988). 

Myszołów włochaty. W ciągu czterech lat badań  zaznaczyła się  wyra-
źna tendencja spadkowa (tab. 4). Być  może, związane to było ze stopnio-
wym spadkiem liczebności po dobrym sezonie lęgowym w roku 1988. Nie-
wykluczone jest jednak, że mógł  to być  tylko wynik przemieszczeń  zimu-
jących ptaków na większym terenie, czego nie sposób ocenić  w skali sto-
sunkowo małego obszaru, jakim jest Śląsk. 

Zmiany wartości zagęszczeń  notowane z miesiąca na miesiąc (tab. 5) 
obrazują, jak się  wydaje, przemieszczenia ptaków związane z wędrówką  
wiosenną. Wyraźny wzrost stwierdzony w lutym 1991 roku może odzwier-
ciedlać  powrót ptaków z terenów położonych nieco dalej na południowy-

-zachód od Śląska. Liczenie lutowe uchwyciło prawdopodobnie moment 
migracji przez teren Śląska lub też  falę  ptaków, która zatrzymała się  przed 
dalszą  wędrówką  w kierunku północno-wschodnim. Odwrotna sytuacja 

Tabela 5. Zmiany liczebności myszołowa włochatego zimą  1990/91 i 1991/92 
Table 5. Changes in the number of the Rough-legged Buzzard during the winter 1990/91 and 1991/92 

Rok, miesiąc 
Year, month 

Liczba powierzchni 
Number of plots 

Liczba ptaków 
Number of birds 

Frekwencja 
Frequency 

(9'.) 

)7 zagęszczenie 
x density 
mil O km2  

XII 13 18 46 0,9 

I 12 9 25 0,5 
1990,91 

II 9 13 44 1,2 

34 40 38 0,8 

XII 16 15 73 0,8 

I 14 13 62 0,9 
1991/92 

II 18 10 39 0,3 

XII-II 48 38 56 0,6 
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Tabela 6. Liczebność  i zagęszczenie błotniaka zbożowego w połowie grudnia na powierzchniach prób-
nych na Śląsku 

Table 6. Number and density of the Hen Harrier in mid December in Silesia 

Rok 
Year 

Liczba powierzchni 
Number of plots 

Liczba ptaków 
Number of birds 

Frekwencja 
Frequency 

(%) 

,7 «t•  zagęszczenie 
ź  density 
os./10 km2  

1988 

1989 

1990 

1991 

23 

23 

13 

16 

20 

7 

7 

14 

22 

30 

23 

32 

0,5 

0,2 

0,3 

0,8 

natomiast w lutym następnego roku może być  spowodowana wcześniej-
szym odlotem ptaków, stąd spadek zagęszczenia. 

Błotniak zbożowy. Liczebność  błotniaka zbożowego stwierdzana w ko-
lejnych zimach wahała się  między 7 a 20 osobników (tab. 6). Ponieważ  
gatunek ten często tworzy w okresie pozalęgowym skupienia związane 

z grupowymi noclegowiskami (Watson 1977), zatem jest kwestią  przypad-
ku, czy w czasie liczenia trafi się  na powierzchni na taką  grupę  czy też  nie. 
Frekwencja zimą  w roku 1989/90 1 1991/92 była niemal identyczna 
(tab. 6), a mimo to zagęszczenie było aż  czterokrotnie wyższe w drugim 
okresie. Natomiast zmiany w trakcie zimy wydają  się  być  związane z nalo-
tem nowych ptaków w grudniu (zima 1990/91) i odlotem w lutym 1992 
(tab. 7). Wzrost liczby obserwowanych błotniaków zbożowych notowano 
regularnie w styczniu w całej zachodniej Polsce. Na Pomorzu Zachodnim 
tworzył  się  nawet szczyt przewyższający przelot jesienny (Lontkowski 
1 Jermaczek 1988). 

Pustułka. Jako jedyny gatunek przez cały okres badań  wykazywała 
tendencję  wzrostową  (tab. 8 i 9). Różnica między zagęszczeniem stwier-
dzonym pierwszej zimy, tj. 1988/89, a ostatniej, tj. 1991/92, była prze- 

Tabela 7. Zmiany liczebności błotniaka zbożowego zimą  1990/91 i 1991/92 

Table 7. Changes in the number of the Hen Harrier during the winter 

Rok, miesiąc 
Year, month 

Liczba powierzchni 
Number of plots 

Liczba ptaków 
Number of birds 

Frekwencja 
Frequency 

(%) 

ź  zagęszczenie 
ź  density 
os./10 km2  

XII 13 7 23 0,3 

12 23 83 1,4 
1990/91 

9 11 44 1,0 

XII-II 34 41 50 0,8 

XII 16 14 31 0,8 

14 17 36 0,9 
1991/92 

18 7 22 0,2 

XII-II 48 38 29 0,6 
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Tabela 8. Liczebność  i zagęszczenie pustułki w polowie grudnia na powierzchniach próbnych na Śląsku 

Table 8. Number and density of the Kestrel in mld December in Silenia 

Rok 
Year 

Liczba powierzchni 
Number of plots 

Liczba ptaków 
Number of birds 

Frekwencja 
Frequency 

(%) 

7 zagęszczenie 
x density 
os./10 km2  

1988 

1989 

1990 

1991 

23 

23 

13 

16 

20 

33 

30 

34 

48 

61 

77 

88 

0,5 

0,9 

1,5 

1,7 

szło trzykrotna. Również  frekwencja wzrastała z roku na rok. Wynik 
z ostatniej zimy był  do pewnego stopnia artefaktem spowodowanym włą-
czeniem wyników z powierzchni pod Raciborzem, gdzie na 10 km2  nali-
czono 13 osobników; co wpłynęło na całość  wyników z tego roku. Ten-

dencja wzrostowa była zaskakująca, ponieważ  jak się  wydaje, w ostat-

nich latach pustułka z wielu stanowisk lęgowych wycofuje się  (Dyrcz i in. 
1991). 

Wszystkie cztery badane zimy należały do bardzo łagodnych; brak było 
długotrwałych spadków temperatury i przede wszystkim pokrywy śnież-
nej. Takie warunki nie powinny wywoływać  większych zmian liczebności. 
Jednak niemal u wszystkich omawianych gatunków stwierdzono mniej-

sze lub większe zmiany zagęszczenia z roku na rok i/lub w trakcie tej 

samej zimy. Zatem musiały je wywoływać  inne niż  lokalne czynniki. Były 
to przypuszczalnie czynniki klimatyczne na terenach położonych dalej 

na północny-wschód, które zmuszały ptaki do przeniesienia się  dalej na 

południe i zachód. Takie zimowe wędrówki wywołane najwyraźniej po-

garszaniem się  warunków obserwowano u myszołowów oraz błotniaka 

zbożowego (Górski 1970; Gatter 1972; Lontkowski i in. 1988). 

Tabela 9. Zmiany liczebności pustulki zimą  1990/91 i 1991/92 

Table 9. Changes in the number of the Kestrel during winter 

Rok, miesiąc 
Year, month 

Liczba powierzchni 
Number of plots 

Liczba ptaków 
Number of birds 

Frekwencja 
Frequency 

x zagęszczenie 
x density 
os./1 O km2  

XII 13 30 77 1,5 

I 12 23 83 1,4 
1990,91 

II 9 11 44 1,0 

XII-II 34 64 71 1,3 

XII 16 34 88 1,7 

14 51 93 3,1 
1991/92 

18 34 61 1,1 

XII-II 48 38 79 1,8 
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Tabela 10. Zagęszczenia zimujących ptaków drapieżnych (os./10 km2) na Śląsku w porównaniu z innymi 
terenami 

Table 10. Densities of the wintering birds of prey (ind./ km2) in Silesia in comparison with other study 
a reaS 

Miejsce 
Study area 

Buteo buten 
Buteo 

lagopus 
Circus 

cyaneus 
Falca 

tinnuncufus 
Źródło 

Ref erences 

1 	Śląsk 

2 	Westfalia, Niemcy 

3 NE Niemcy 

Przedgórze Harzu, 
4 

Niemcy 

5 	Zelandia, Dania 

6 	Polska 

6,0-15,6 

13,0-52,0 

4,0-18,0 

21,0-30,0 

9,7-10,8 

0,5-55,0 

0,5-1,8 

0,4-8,0 

0,9-1,5 

1,2-2,4 

5,0-29,0 

0,2-1,4 

0,3-0,5 

0,8-0,8 

0,5-3,1 

2,4-5,1 

1,9-2,2 

wlasne dane 

Giutz i in., 1971 

Jung 1970 
Klafs 1973 

George 1989 

Jorgensen1986 

Rzępala, Kowalski 
1992 

Wyniki uzyskane na Śląsku są  zbliżone do wyników z innych terenów 
Polski i Europy (tab. 10). Można pokusić  się  o wniosek, że Śląsk nie leży 
w centrum zimowisk czterech omawianych gatunków. Średnie wartości 
uzyskane w Niemczech są  wyższe niż  na Śląsku, nawet od tych uzyska-
nych w czasie łagodnej i „mysiej" zimy 1989. Myszołów włochaty jest licz-
niejszy na terenach leżących w Niemczech i Danii (Jung 1970: Klafs 1973; 
Jorgensen 1986). Również  z materiałów zebranych przez Rzępałę  (w przy-
gotowaniu) wynika, że gatunek ten w północno-wschodniej Polsce, jak 
i w Konińskiem zimuje w znacznych ilościach, osiągając nawet wartość  
29 os. /10 km2. Wynika z tego, że Śląsk leży już  na skraju południowej 
granicy głównych zimowisk tego gatunku. W przypadku myszołowa nato-
miast główne zimowiska leżą  na zachód od Polski. Na Śląsku w większej 
ilości zimują  tylko w łagodniejsze zimy. To samo dotyczy błotniaka zbożo-
wego i pustułki. 

Podziękowania 

Uzyskanie wyników z tak wielu powierzchni próbnych było możliwe 

jedynie dzięki współpracy wielu kolegów, miłośników ptaków drapieżnych. 
Oto nazwiska osób, których dane zostały uwzględnione w niniejszej pra-
cy: A. i A. Adamski, Z. Chrul, T. Drazny, A. Gościański, G. Hada, G. Heb-
da, M. Janicka, P. Kopacz, T. Krotoski, P. Kruszyk, Z. Krzanowski, 

A. Kuńka, W. Kurzawski, G. Michalski, R. Mikusek, A. Mrugasiewicz, 

G. Orłowski, W. Pusz, E. Ranoszek, A. Ruszlewicz, M. Stajszczyk, T. Sta-
warczyk, W. Tabisz, A. Wąsicki, T. Woźniak, A. Wuczyński, A. Zalisz, 
W. Zator i Z. Ziemian. Wszystkim Im składam serdecznie podziękowania. 
Tadeuszowi Stawarczykowi dziękuję  za cenne uwagi w trakcie pisania 
tego artykułu. 
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SUMMARY 

Winter censuses of birds of prey were organised in 1988-92 on 14-25 study plots (Tab. 1) 
of 5.5-31 km2  (average 16 km2). There was ordy one census in mid December in 1988 and 
1989 and three censuses during next two winters (1990/91 and 1991/92): in mld December. 
mld January and mid February. 

Nine species were recorded during censuses. Special attention was paid to 4 species 
closely associated with open areas: the Buzzard Buteo buten, the Rough-legged Ehwz.rd 

Buten lagopus, the Hen Harrier Circus cyaneus and the Kestrel Falco tinnunculus. Ordy sev-
eral individuals of other species (the Golden Eagle, the White-talled Eagle, the Sparrow Hawk, 
the Goshawk and the Merlin) were observed. 

The results of censuses are shown in Tab. 2-7. The high density of the Buzzard in 1989 
resulted probably from the outbreak of rodents. Although all 4 winters were mik), consider-
able differences in numbers of individuals of particular species were recorded. It probably 
results from the fact that Silesia extends beyond the main wintering grounds of all the 
discussed birds of prey. In the case of the Rough-legged Bn77ard ibis region is situated on 
the southern distribution border while for the other species it constitutes their north-east-
ern range merglns. Thus, even the weather changes that make wintering birds only slightly 
shift are responsible for such considerable changes in their numbers. 

Adres autora: 
Muzeum Przyrodnicze UWr. 
Sienkiewicza 21 
50-335 Wrocław, Poland 


