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MATERIAŁY DO AWIFAUNY ŚLĄSKA
Contribution to Silesian awifauna

LĘGI ŻOŁNY MEROPS APIASTER NA ŚLASKU
W dniach 30 V i 20 VII 93 w okolicach Oławy (woj. wrocławskie) słyszałem charakterystyczne głosy odpowiednio jednej i dwóch żołn. 23 VII
podczas dokładnej kontroli rozległego wyrobiska stwierdziłem obecność
co najmniej czterech dorosłych ptaków, noszących pokarm do dwóch nor.
Taką samą liczbę żołn obserwowano 25 VII (M.S., L. Tomialojc), a podczas dwóch następnych kontroli 26 i 28 VII widziano sześć dorosłych
ptaków i po jednym młodym u wylotu obu nor (M.S., J. Lontkowski). Większość młodych opuściła gniazda prawdopodobnie na przełomie lipca i sierpnia, gdyż 5 VIII stwierdzono stadko 12 ptaków (w tym sześć młodych)
oraz jednego młodego u wylotu jednej z nor (M.S., A. Jabłoński, J. Szypuła). Pięć dni później - 10 VIII żołn już nie stwierdziłem.
Obecność dwóch dorosłych ptaków (obok karmiących par) oraz częściowe naruszenie ciężkim sprzętem skarpy, w której znajdowały się nory,
sugerują możliwość gnieżdżenia się jeszcze jednej pary żołn. Przypuszczenie to potwierdza wypowiedź pracownika piaskowni, według którego istniała trzecia czynna nora, zniszczona w wyniku prac eksploatacyjnych.
W roku 1994 żołny ponownie zagnieździły się na tym stanowisku. Podczas kontroli 16 i 26 V stwierdzono po pięć ptaków (A. Srzednicki, A. Andrzejczyk, M.S.), a podczas drugiej z tych wizyt widziano kopulującą parę.
30 V na terenie piaskowni przebywały dwie pary i obie byty obserwowane podczas kopulacji. Kontrole w czerwcu i lipcu wykazały dwie zajęte
nory, które były odwiedzane przez dorosłe ptaki z pokarmem. 30 VII obserwowano równocześnie trzy dorosłe i cztery młode żołny siedzące na
drzewach. Młode osobniki prawie dorównywały wielkością ptakom starym i były przez nie karmione. Ponadto, w wylocie pierwszej norki wyglądała kolejna młoda żołna. Druga norka była odwiedzana przez 1-2 stare
ptaki z pokarmem, które wchodziły do niej głęboko, co sugeruje, że pisklęta tej pary były młodsze niż pierwszej pary (A. Srzednicki). 6 VIII widziano cztery dorosłe ptaki i 6-7 lotnych młodych, które prawdopodobnie
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były potomstwem pary okupującej norkę nr 1 (M.S.). 10 VIII pierwszej
rodzinki już nie stwierdzono, a w wylocie drugiej norki siedziały trzy młode ptaki karmione przez jednego dorosłego osobnika (A. Srzednicki).
Teren zasiedlony przez żołny to duża piaskownia, porośnięta skąpą
roślinnością kserotermiczną i pojedynczymi, młodymi drzewami. Wyrobisko położone jest na południowym skraju moreny Równiny Oleśnickiej
i sąsiaduje z obniżeniem Pradoliny Wrocławskiej (Kondracki 1980). Morenowe otoczenie wyrobiska zajęte jest przez pola uprawne i ugory, a od
pobliskiej doliny Odry z łąkami i starorzeczami oddziela je młodnik z dominującą sosną Pinus sp.
Jest to drugie i trzecie pewne stwierdzenie lęgów żołny w polskiej części Śląska (Dyrcz i in. 1991). Pierwszy fakt gnieżdżenia się tego gatunku
na Śląsku miał miejsce pod Oławą w roku 1792 (Kollibay 1906). Floericke (1892), powołując się na Glogera, sugerował, że żołny gnieździły się
w tym miejscu również w roku 1824, jednakże Pax (1925) potraktował ów
fakt za niepewny. W czeskiej części Śląska lęgi żołny (do ośmiu par) zanotowano w latach 1976-78 pod Opawą, tuż przy granicy z Polską (Stastny
i in. 1987).
Najbliżej Śląska żołna regularnie gnieździ się w dorzeczu środkowego
Dunaju i górnego Dniestru (Cramp 1985), a izolowana populacja występuje co najmniej od początku lat 60. nad środkowym Sanem (Dyrcz 1967;
Kurek 1967; TomialojC 1990; Domaszewicz i Kurek 1992).
W byłej Czechosłowacji odnotowano w ostatnich latach wyraźny wzrost
liczebności lęgowej populacji. Jeszcze w latach 70. na południu Słowacji
i Moraw gnieździło się 100-200 par (Stastny i in. 1987; Sedlacek i in.
1h88), a ostatnio aż.680-720 par (Kristin 1992). Populację węgierską
w roku 1977 oszacowano na co najmniej 1350 par (Glutz i Bauer
1980), a austriacką dla lat 1982-85 na maksymalnie 30 par (Spitzenberger i in. 1988).
Efemeryczne lęgi żołn na północ od granic areału nie są zjawiskiem
rzadkim. W Polsce - poza okolicami Przemyśla - odnotowano je w bieżącym stuleciu w Rzeszowskiem (Sagan 1970; Tomiałojć 1990), Lubelskiem
(Domaszewicz i Kurek 1992), Kieleckiem (Profus 1992), Radomskiem (Jasiński i Chmielewski 1994) i na Pomorzu Gdańskim (Sikora 1992). Na
pozostałym obszarze Europy Środkowej lęgowe żołny stwierdzano między
innymi w Czechach (Hudec i in. 1983; Satstny i in. 1987), Turyngii (Knorre
i in. 1986) i pod Hamburgiem (Makatsch 1968). Najbardziej na północ
w Europie lęgi żołn stwierdzono w Szkocji (Parslow 1967), Danii (Olsen
1992) i na południu Szwecji (Risberg 1990). Zalatujące ptaki widywano
natomiast w Finlandii i Norwegii (Cramp 1985), a nawet na Wyspach
Owczych (Anonymus 1993) 1 Islandii (Anonymus 1992).
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Breeding of the Bee-eater Merops apiaster in Silesia
During each of the seasons 1993-94 two or three breeding pairs of Bee-eaters were recorded in sandpit near Oł awa. At least three broods were successful. This is the third breeding record of Bee-eaters In Sfiesla. Two previous breeding attempts took place in 1792 and
1824 in the same area.

