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LĘGI ŁABĘDZIA KRZYKLIWEGO CYGNUS CYGNUS
W DOLINIE BARYCZY
Od początku lat 80. łabędź krzykliwy jest gatunkiem regularnie lęgowym na Śląsku (Dyrcz i in. 1991). Niemal wszystkie przypadki lęgów dotyczyły par gniazdujących w dolinie Odry. Na stawach w dolinie Baryczy
gniazdowanie tego gatunku stwierdzono tylko w roku 1984 w kompleksie
Radziądz (Bobrowicz i in. 1985), ale niewykluczone, że gnieździł się on
tam również w roku 1983. Od tego czasu, pomimo stałej obecności ptaków dorosłych w sezonie lęgowym (Czapulak 1992; Witkowski i in. 1995),
nie notowano tam lęgów tego gatunku.
Ponownie lęg łabędzia krzykliwego stwierdzono w roku 1994. 30 IV na
stawie Henryk w kompleksie Stawno znaleziono gniazdo zawierające 4 jaja.
Gniazdo zostało zbudowane na skraju niewielkiej wysepki trzcin, a wysiadująca samica była dobrze widoczna z grobli. Podczas następnej kontroli stwierdzono, że lęg został zniszczony przez dzika. Liczba skorup wskazywała, że przed zniszczeniem w gnieździe znajdowało się co najmniej
5 jaj. Oznacza to, że pierwsze jajo zostało zniesione 24-26 kwietnia.
W roku 1995 stwierdzono lęgi co najmniej dwóch par. Podczas lotu
samolotem w dniu 18 V wykryto gniazda na stawie Henryk (kompleks
Stawno) oraz na stawie Lipsk (kompleks Krośnice). Podczas przeprowadzonej w tym samym dniu kontroli naziemnej pierwszego gniazda stwierdzono, że zawiera ono 7 jaj. Trzy jaja były nie zalężone lub zarodki zamarły na wczesnych etapach rozwoju, natomiast w pozostałych odzywały się
pisklęta, co oznacza, że klucie miało nastąpić najpóźniej za 2-3 dni. Gniazdo znajdowało się w części stawu porośniętej fragmentami olsu i niewielkimi kępami trzcin, poprzedzielanych oczkami wodnymi. Podczas
następnej kontroli (24 y) w gnieździe znajdowało się 6 zimnych jaj oraz
skorupki po wyklutym jednym pisklęciu. Jednak pisklę to prawdopodobnie padło, albowiem podczas wielu dalszych kontroli tego stawu zawsze
widziano tylko parę bez młodych. Pierwsze jajo w tym zniesieniu prawdopodobnie samica zniosła 5-7 kwietnia.
Na stawie Lipsk naziemną kontrolę przeprowadzono 19 V i w tym dniu
widziano parę wodzącą cztery pisklęta. W gnieździe, które znajdowało się
na brzegu kanału biegnącego przez środek rozległego trzcinowiska, znaleziono dwa niezalężone jaja. Pełne zniesienie zawierało więc co najmniej 6 jaj, a pierwsze jajo zostało zniesione około 4 kwietnia. Jedno
pisklę padło w pierwszych dniach życia, bo 23 V widziano parę z trzema
pisklętami, które przeżyły do okresu lotności.
Jest wysoce prawdopodobne, że w dolinie Baryczy gnieździła się w tym
roku jeszcze jedna para. 20 VI na stawie Drozd Wielki koło Drożdżęcina
(gm. Twardogóra) wypłoszono z szuwarów parę, która stale odzywając się
kilkakrotnie obleciała staw i w końcu usiadła na wodzie. Dorosłe ptaki
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były na tym stawie widziane również 31 III oraz dwukrotnie w czerwcu,
a 25 VIII widziano tam dwa lotne, młode łabędzie krzykliwe. Po spłoszeniu jeden z nich odleciał, a drugi, sprawiający wrażenie jeszcze nie w pełni sprawnego, wylądował na stawie i zniknął w szuwarach.
Możliwość gniazdowania łabędzia krzykliwego na tym kompleksie została potwierdzona w roku 1996. 25 V na stawie Zakrzewo znaleziono
gniazdo z jednym, mocno zalężonym jajem. Niestety lęg uległ zniszczeniu. W tymże roku stwierdzono także lęg na stawie Henryk w kompleksie
Stawno, gdzie 10 V znaleziono gniazdo ze świeżo zniesionym jajem. Również i ten lęg zakończył się niepowodzeniem, albowiem został on opuszczony. Natomiast prawdopodobnie łabędzie nie gnieździły się na stawach w Krośnicach, choć wielokrotnie obserwowano tam parę ptaków.
W świetle powyższych danych, jak również stwierdzonego skrytego trybu
życia łabędzi gniazdujących na stawach, interesujące wydają się obserwacje rodzin z lotnymi młodymi w pierwszej dekadzie września w latach
1991-92. Sugerują one możliwość gniazdowania łabędzia krzykliwego
w dolinie Baryczy przed rokiem 1994. Jednak, ponieważ ptaki nie były
znakowane indywidualnie, nie można wykluczyć, że obserwacje te dotyczyły par, które lęgły się na starorzeczach w dolinie Odry.
Lęgi z lat 1994-96 wskazują, że zasiedlenie stawów w dolinie Baryczy
przez łabędzie krzykliwe ma tym razem charakter bardziej trwały i w najbliższych latach można oczekiwać dalszych stwierdzeń. Oprócz par lęgowych, rokrocznie na stawach w dolinie Baryczy, najczęściej w kompleskie
Stawno i Potasznia, obserwowano pary lub małe stadka nielęgowych osobników. Na początku sierpnia 1995 r. w Stawnie przebywało 25 łabędzi
krzykliwych i ptaki te można traktować jako rezerwę populacyjną, która
w przyszłości może przystąpić do lęgów. Jest prawdopodobne, że kolejnym miejscem, gdzie być może zagnieżdżą się łabędzie, jest kompleks
w Rudzie Sułowskiej. W sezonie lęgowym w latach 1994-95 obserwowano
tam parę. Latem 1995 r. samiec z tej pary przyłączył się do rodziny łabędzi niemych i wspólnie z nimi wodził trzy pisklęta, żywo reagując na każde potencjalne niebezpieczeństwo. Osobnik ten (indywidualnie znakowany) powrócił w roku 1996, jednak najczęściej przebywał on w towarzystwie tej samej pary łabędzi niemych, z którą rok wcześniej wodził młode.
Łabędź krzykliwy zaczyna regularnie gnieździć się także w Polsce północnej. Jego lęgi stwierdzano na Pomorzu (Sikora 1994) oraz na Podlasiu
i Mazowszu (Lewartowski 1991; Komisja Faunistyczna 1993, 1994).
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Breeding of the Whooper Swan Cygnus cygnus in the Barycz Valley
In 1994-96 1, 3, 2 breeding pairs of the Whooper Swan were recorded respectively on
flsh-ponds in the Barycz river valley. Totally five nests were found. The first egg in four nests
was laki on 24-26th April 1994, 3-5th and 5-7th April 1995, 9-10th May 1996. Clutches
contained 5. 6 and 7 eggs. Two breeding attemps were successful and swans raised 2 and 3
cygnets (1995). Two nests were predated (one by wild boar) and iwo were deserted. Observations of pairs with flying cygnets on the beginning of September in 1991-92 suggests that
the Whooper Swans could breed in the Barycz valley before 1994. Non-breeding population
was estimated on 25 birds in 1995.
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