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Lucyna Halupka, Jarosław Wróblewski 

EKOLOGIA ROZRODU 

TRZCINNICZKA ACROCEPHALUS SCIRPACEUS 

NA STAWACH MILICKICH W ROKU 1994 

BREEDING ECOLOGY OF THE REED WARBLER ACROCEPHALUS SCIRPACEUS 

AT MILICZ FISH-PONDS IN 1994 

Badania ekologii rozrodu trzcinniczka na stawach milickich były pro-

wadzone w latach 1970-73 (Dyrcz 1981) oraz 1980-83 (Borowiec 1985, 

1992, 1994). W okresie jaki minął  od ostatniego roku badań  nad trzcin-

niczkiem na stawie „Słonecznym" (1983), w niektórych, szczególnie we-

wnętrznych partiach trzcinowiska, jego charakter uległ  zmianie (J. Wit-

kowski - inf. ustna). Trzcina przestała wytwarzać  nowe odrosty, stała się  
rzadka i uległa połamaniu. Ponieważ  trzcinniczek preferuje stanowiska 

z gęstą  trzciną  będącą  mieszaniną  starych i świeżych źdźbeł  (Dyrcz 1981; 

Glutz i Bauer 1991), mogłoby to sugerować, że gatunek ten będzie się  
gnieździć  mniej licznie. 

Celem niniejszej pracy było przedstawienie aktualnego stanu popula-

cji i porównanie podstawowych parametrów ekologii rozrodczej z danymi 

uzyskanymi poprzednio. 

MATERIAŁ  I METODY 

Badania były prowadzone od połowy maja do połowy sierpnia 1994 

roku na stawie „Słoneczny", w obrębie rezerwatu „Stawy Milickie". Po-

wierzchnia badawcza (2 ha) znajdowała się  w pobliżu południowej grobli 

stawu. Stanowiła ona fragment powierzchni wyznaczonej przez Dyrcza 

(1981), a w około 50% pokrywała się  z powierzchnią, określaną  przez 

Borowiec jako I (Borowiec 1985, 1994). Powierzchnię  badawczą  porastała 

głównie trzcina pospolita Phragmites australis i w niektórych miejscach 

pałka wąskolistna Typha angustifolia. Spośród innych gatunków wynu-

rzonej roślinności zielnej występowały także manna wodna Glyceria aqu-

atica, psianka słodkogórz Solanum dulcamara i oczeret jeziorny Scirpus 

lacustris. 
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Przez cały okres badań  ptaki były chwytane w sieci i znakowane kolo-
rowymi obrączkami. Było to konieczne ze względu na znaczne przemie-
szczenia par w okresie sezonu lęgowego. Prawdopodobnie wiele par przy-
stępowało do kolejnego lęgu w innej części trzcinowiska (Borowiec 1992), 
a na teren objęty badaniami przybywały nowe pary. 

Codziennie, przy pomocy przenośnych sześciometrowych drabin, pro-
wadzone były obserwacje powierzchni badawczej. Ich celem było ustale-
nie terminów zajmowania terytoriów, kojarzenia się  par i budowy gniazd. 
Kontrole gniazd były przeprowadzane na ogół  co kilka dni (pierwsza na-
stępowała kilka dni po ukończeniu budowy gniazda, aby określić  datę  
złożenia pierwszego jaja), a codziennie przed spodziewanym terminem 
klucia i opuszczania gniazda przez młode. Oprócz tego, co jakiś  czas prze-
szukiwano trzcinowisko w poszukiwaniu gniazd, których nie udało się  
znaleźć  poprzez obserwacje zachowań  rodziców. Ogółem znaleziono 69 
gniazd, w których zostało złożone przynajmniej jedno jajo i 11 gniazd, 
które zostały porzucone lub rozebrane przed złożeniem jaj. Za drugi lęg 
przyjmowano kolejny lęg pary, której udało się  wyprowadzić  młode. 

Przy obliczaniu strat w lęgach zastosowano metodę  Mayfielda (1975) 
oraz metodę  „tradycyjną" (udział  gniazd zniszczonych wśród wszystkich 
gniazd o znanym losie), dla porównania z wynikami badań  innych auto-
rów. Przy obliczaniu strat metodą  tradycyjną  wzięto pod uwagę  gniazda, 
w których zostało złożone przynajmniej jedno jajo, a stosując metodę  
Mayfield'a przyjęto, że cykl lęgowy trwa 27 dni (analizowano dni od złoże-
nia pierwszego jaja do wylotu piskląt). 

WYNIKI 

Zagęszczenie populacji lęgowej i wiek gniazdujących ptaków. Na 
terenie badań  stwierdzono maksymalnie 39 jednocześnie gniazdujących 
par (połowa czerwca), co daje zagęszczenie 195 par/10 ha. W czasie całe-
go sezonu lęgowego na powierzchni badawczej gnieździły się  co najmniej 
43 pary, a rzeczywista liczba wynosiła prawdopodobnie około 50 (nie wszy-
stkie pary udało się  indywidualnie oznakować). Część  ptaków była wcze-

śniej obrączkowana (na ogół  już  jako ptaki dorosłe) i można było określić  
ich minimalny wiek. Gniazdujące samce były w co najmniej 2-10 roku 
życia (N = 11),  a ich przeciętny wiek (mediana) wynosił  5 lat. Samice były 
w co najmniej 5-8 roku życia (N = 4), średnio w 7 roku życia. 

Położenie gniazd. Większość  gniazd zbudowana była w trzcinie 
(84%: N = 80), pozostałe w trzcinie wymieszanej z pałką  (9%) i w samej 
pałce (7%). Gniazda znajdowały się  przeciętnie w odległości 3 m (media-
na) od otwartego lustra wody (N = 77, zakres 0,1-50 m); 70% w odległości 
do 5 m. Gniazda budowane na początku sezonu (do połowy czerwca) były 
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położone nieco dalej od lustra wody (med = 4 m, N = 46) niż  gniazda 
późniejsze (med = 3, N = 31), ale różnica ta nie była istotna statystycznie 

(test Manna Whitneya, Z = -1,5, p = 0,134). 
Fenologia okresu lęgowego. Okres lęgowy, liczony od złożenia pierw-

szego jaja w najwcześniejszym gnieździe (17 maja) do usamodzielnienia 

się  ostatnich piskląt (21 sierpnia), trwał  97 dni. Średnia data złożenia 
pierwszego jaja dla całego sezonu lęgowego przypadła na 12 czerwca. Po-
czątek składania jaj w ostatnim gnieździe pierwszego lęgu stwierdzono 

13 czerwca. Największa liczba jednocześnie czynnych gniazd została za-
notowana w połowie czerwca (ryc. 1). Pierwsze jajo w drugich lęgach zo-

stało zniesione 30 czerwca. Liczba par przystępujących do drugiego lęgu 

jest trudna do oszacowania ze względu na znaczne przemieszczenia pta-

ków. Spośród 12 par, które przebywały na powierzchni badawczej przez 

cały sezon lęgowy (tj. od momentu kojarzenia do co najmniej połowy lip-
ca), 50% przystąpiło do drugich lęgów. Spośród 31 par, które zniosły pierw-
sze jajo przed 10 czerwca (wystarczająco wcześnie aby przystąpić  do dru-
giego lęgu) 20 (64.5%) odniosło sukces. O tym, że znaczny odsetek par 
przystępował  do drugiego lęgu pośrednio świadczy także wykres przed-
stawiający terminy składania pierwszego jaja (ryc. 1), z wyraźnymi dwo-
ma szczytami. Początek znoszenia jaj w drugim lęgu następował  14-23 
dni (med = 18, N = 6) po opuszczeniu gniazda przez młode w pierwszym 
lęgu. 

12-
N 

10- 

O 	  
20V 	30V 	9 VI 	19V 	29 V1 	9V1 	9V1 

15 V 	25 V 	4 VI 	14 VI 	24 VI 	4 VII 	14 VII 	24 VII 

Ryc. 1. Terminy składania pierwszego jaja w kolejnych pentadach sezonu lęgo-
wego (N = 69) 
Fig. I. First-egg laying dates for 69 nests of Reed Warbler 



8 	 L. Hałupka, J. Wróblewski 

Nie stwierdzono, odnotowanej przez Borowiec (1992), zależności mię-
dzy odległością  między kolejnymi gniazdami tej samej pary a efektem pierw-
szego (lub wcześniejszego) lęgu. Średnia odległość  między kolejnymi gnia-
zdami par, które straciły pierwszy lęg wynosiła 12,5 m (N= 9, zakres 2,5-
50 m) podczas gdy dla par, które osiągnęły sukces w pierwszym lęgu 14,6 
m (N = 7, zakres 3,5-28 m). Różnice te nie są  istotne statystycznie (test 
Mann'a Whitney a, Z = 0,53, p = 0,60). 

Wielkość  zniesienia, inkubacja i wykluwalność  jaj. Średnia wiel-
kość  zniesienia wynosiła 4,11 jaja (SD = 0,66, N = 55). Lęgi złożone z 5 jaj 
stanowiły 27,3%, a zniesienia z 4 i 3 jajami odpowiednio 56,4% i 16,4%. 
Wielkość  zniesienia zmniejszała się  w sezonie lęgowym (współczynnik ko-
relacji Kendall'a, tau = -0,40, p = 0,0002). W maju zniesienia zawierały 
średnio 4,45 jaja (SD = 0,52, N = 11), w czerwcu 4,24 (SD = 0,69, N = 29), 
a w lipcu 3,71 jaja (SD = 0,47, N = 17). Średnia wielkość  zniesienia 
w pierwszych lęgach wynosiła 4,5 jaja (SD = 0,51, N = 20), podczas gdy 
dla lęgów uzupełniających i drugich 3,89 jaja (SD = 0,63, N= 35). Najwię-
cej lęgów 5-jajowych zanotowano na samym początku sezonu lęgowego 
(do 10 czerwca stanowiły one 50%, N = 28), a nie jak w latach badań  
prowadzonych przez Borowiec (1985, 1994), w drugiej połowie czerwca 
i na początku lipca (w niniejszych badaniach stanowiły one 18%, N= 22). 

Inkubacja (liczona od złożenia ostatniego jaja do dnia kłucia pierw-
szych piskląt) trwała 10-14 dni (med = 12 dni, N = 27). Wykluwalność  
wynosiła 91,2% (N = 193 jaja). 

Straty w lęgach. Wysokość  i przyczyny strat podane są  w tabeli 1. 
Straty w gniazdach z jajami (21,7%, N = 60) i pisklętami były podobne 
(19,1%, N = 47). Natomiast we wcześniejszych latach badań  tej populacji, 
straty wśród jaj były około 1,5 razy wyższe niż  straty piskląt. Wysokość  
strat różniła się  w zależności od okresu, w jakim zbudowane było gniazdo. 
Najwyższe straty stwierdzono w gniazdach, w których pierwsze jajo zostało 
złożone w czerwcu (46,7%), a szczególnie w pierwszej połowie czerwca 
(56,5%), czyli w okresie o najwyższym zagęszczeniu par lęgowych. Niższe 
straty zanotowano dla gniazd, w których początek składania jaj przypadł  
w maju (25%) i najniższe dla gniazd z lipca (13,3%), 

Podobnie jak w latach poprzednich, główną  przyczyną  strat w badanej 
populacji było drapieżnictwo (64% wszystkich strat). Drapieżnictwo na 

jajach i pisklętach było bardzo podobne (odpowiednio 13,3% i 12,8%) 

i nie różniło się  w sposób istotny statystycznie (x2  = 0,044, df= 1, p = 0,83, 

= 60, N2  = 47). W latach wcześniejszych (Borowiec 1994) gniazdaz jajami 

były niszczone około dwa razy częściej w porównaniu do gniazd 

z pisklętami. Wysokość  strat wywołanych drapieżnictwem wahała się  
w trakcie sezonu lęgowego. Niemal 80% strat spowodowanych przez 

drapieżniki przypadło na drugą  i trzecią  dekadę  czerwca, czyli okres 
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Tabela 1. Przyczyny strat w lęgach trzcinnniczka 
N - liczba zniszczonych gniazd, A - straty wyliczone metodą  Mayfield 'a (1975). 
B - udział  procentowy gniazd zniszczonych (N = 63). 

Table 1. Causes of nest failure in the Reed Warbler 
N - number of destroyed nests, A - losses calculated according to the Mayfield 
method (1975), B - percentage of destroyed nests (N =  63). 

Przyczyny strat 
Causes of nest failure 

drapieżnictwo / predation 

kukułka / cuckoo 

śmierć  piskląt / death of nestlings 

porzucenie gniazda / abandoned nests 

Razem / Total losses 

N 
Wysokość  strat (%) 

Losses (%) 

A B 

14 28,8 22,2 

4 8,7 6,3 

1 2,5 1,6 

3 6,5 4,8 

22 41,6 34,9 

o największym zagęszczeniu par lęgowych. Zostało wtedy zniszczonych 

25% spośród istniejących gniazd. Na początku sezonu, do 10 czerwca nie 
zostało zniszczone żadne gniazdo, a w drugiej połowie sezonu lęgowego 
tj. w lipcu i sierpniu odsetek gniazd niszczonych przez drapieżniki był  
niski (odpowiednio 8,8% i 8,3%). Pasożytnictwo lęgowe kukułki 
stwierdzono wyłącznie na początku sezonu lęgowego (maj-pierwsze dni 
czerwca). Podobnie jak w badaniach Dyrcza (1981), wszystkie gniazda z 
kukułką  znajdowały się  w pobliżu zakrzaczeń  na grobli. 

Analogicznie jak w badaniach Borowiec (1994), straty częściowe (tj. 

ginięcie pojedynczych jaj i piskląt) zostało stwierdzone w mniej niż  10% 
gniazd. Straty częściowe zaobserwowano w dwóch gniazdach, przy których 
zginął  jeden z rodziców (miało to miejsce w ostatnim dniu inkubacji, 
a w drugim gnieżdzie prawdopodobnie w pierwszych dniach życia piskląt). 
W obu przypadkach, spośród czterech piskląt, część  kolejno ginęła i gnia-
zdo opuściły, odpowiednio. 1 i 2 młode. 

Sukces lęgowy i produktywność  lęgów. Ze 183 jaj złożonych w 45 
gniazdach (znalezionych w czasie składania jaj) wykluło się  128 młodych 
(69,9%), z których okres pisklęcy przeżyły 104 młode (81,2%). Całkowity 
sukces wylotu wyniósł  56,8%. Wartość  ta jest nieco zaniżona, gdyż  więk-
szość  gniazd, w których pierwsza kontrola przypadła na etapie składania 
jaj, była znaleziona w pierwszej połowie sezonu, gdy straty w jajach były 
szczególnie wysokie. 
Średnia produkcja podlotów na gniazdo w badanej populacji trzcin-

niczków wynosiła 2,27 (SD = 1,91, N = 63), a na gniazdo z sukcesem 3,5 
(SD =  1,15, N = 40). 



0 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ryc. 2. Całkowita minimalna produkcja 
podlotów na parę  lęgową  (N = 40) 
Fig. 2. Annual production of fledglings 
(minimum values) per Reed Warbler 
pair (N =  40) 

nn 
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Produkcja młodych na parę  lę-
gową  jest trudna do oszacowania ze 
względu na znaczne przemieszcze-
nia ptaków. Biorąc pod uwagę  pary 
(N = 12), które pozostawały przez 

	

15 	 cały okres lęgowy na powierzchni 
badań  i te, które pojawiły się  na 

	

10 	 powierzchi w drugiej połowie czerw- 
- ca (na tyle póżno, że nie mogły wy- 

	

5 	 prowadzić  wcześniej lęgu i jedno- 
cześnie zbyt późno by przystąpić  do 
drugiego lęgu (N = 4), można stwier-
dzić, że wszystkie odniosły sukces 
(4 pary za trzecim razem) i średnio 
wyprodukowały 4,31 młodych 
(SD =2,77, zakres 1-9, N = 16). Moż-
na by sugerować, że na powierzchni 
badan zostawały głównie pary, które 

odniosły sukces w pierwszym lęgu (Borowiec 1992). Jednak przeczy temu 
fakt, że jedynie połowa samic, które przystąpiły do lęgów w maju i odnio-
sły sukces, została na powierzchni oraz dane z tego sezonu o odległo-
ściach między kolejnymi gniazdami pary w zależności od efektu poprze-
dniego lęgu (patrz wyżej). Aby oszacować  minimalną  produkcję  na parę  
lęgową  założono że pary, które zniknęły z terenu badań  (po stracie lub 
sukcesie w pierwszym lęgu) oraz te, które pojawiły się  w lipcu, Me wypro-
wadziły żadnego młodego z gniazd zbudowanych poza powierzchnią  ba-
dawczą. Liczona w ten sposób minimalna produkcja na parę  lęgową  wy-
nosiła 3,38 (SD = 2,32, N = 40) - ryc. 2. Przyjmując podobne założenia (tj. 
że pacy, które straciły lęg nie próbowały się  gnieździć  w innej części trzci-
nowiska) można oszacować, że najwyżej 15% par nie wyprowadziło żad-
nego młodego (N = 40). 

Liczba podlotów opuszczających gniazdo nie zmieniała się  w sposób 
istotny wraz z upływem sezonu lęgowego; nie stwierdzono zależności mię-
dzy datą  złożenia pierwszego jaja, a liczbą  wyprodukowanych młodych 
(współczynnik korelacji Kendalla, tau = -0,022, p = 0,82, N = 63). 

DYSKUSJA 

Niniejsze badania wskazują, że zamieranie wewnętrznych partii trzci-
nowiska na stawach milickich, nie spowodowało spadku liczebności po-
pulacji trzcinniczka. Stwierdzone zagęszczenie (195 par/ 10ha) jest jed-
nym z wyższych w porównaniu z odnotowanymi w latach poprzednich 

25 

N 

20 
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(124-216 p/10 ha). Zmiany charakteru trzcinowiska mogły jednak wpły-

nąć  na rozmieszczenie gniazd, które, w przeciwieństwie do lat wcześniej-

szych, położone były niemal wyłącznie w partiach marginalnych. Zjawi-

sko to mogło być  jednak nasilone wskutek wczesnej wiosny (Borowiec 

1985, 1992). 
Sezon 1994 był  dla milickiej populacji trzcinniczków bardzo sprzyjają-

cy. W porównaniu z latami 1970-73 i 1980-83 zanotowano kilka wyni-

ków „rekordowych". Stwierdzono najwcześniejszą  dla tej populacji datę  
złożenia pierwszego jaja w pierwszym lęgu - 17 V, podczas gdy w poprze-

dnich latach badań  składanie jaj rozpoczynało się  w okresie 20-29 V (po-

łączone dane Dyrcza 1981 i Borowiec 1994). Także do drugich lęgów pta-

ki przystąpiły o 10 dni wcześniej (30 VI) w porównaniu z najwcześniej-

szym terminem stwierdzonym przez Borowiec (1994). Zanotowano także: 

— najdłuższy sezon lęgowy (97 dni, dłuższy o 8 dni od najdłuższego, stwier-

dzonego w 1982 przez Borowiec); 
— największą  wielkość  zniesienia w pierwszym lęgu (4,5 a w minionych 

latach badań  4,0-4,4,); 
— najwyższy odsetek par przystępujących do drugich lęgów (prawdopo-

dobnie około 50%, podczas gdy poprzednio 0-15,7%); 
— najniższe straty całkowite (35,5%, a w poprzednich latach badań  42-

71%); 
— najwyższą  produkcję  podlotów na gniazdo (2,3 a poprzednio 0,8-1,7) 

i na parę  lęgową  (prawdopodobnie około 4, podczas gdy poprzednio 

1,4-2,2). 
Jednocześnie zagęszczenie populacji, średnia wielkość  zniesienia i od-

setek zniesień  5-jajowych należały do najwyższych w porównaniu z danymi 
uzyskanymi w ubiegłych latach, a wysokość  strat wywołanych drapież-
nictwem była jedną  z niższych wartości stwierdzonych w tej populacji. 

Z pewnością, niebagatelny wpływ na wysoki sukces rozrodczy trzcin-
niczków wywarły warunki atmosferyczne. Wczesna, ciepła wiosna wpły-

nęła na wczesne przystępowanie do lęgów (Dyrcz 1981). Stosunkowo 
wysoka temperatura kwietnia i maja spowodowała wcześniejszy niż  za-
zwyczaj przyrost młodej trzciny. W związku z tym niemal wszystkie z wcze-
snych gniazd były zbudowane w mieszaninie starej i świeżej trzciny, pod-
czas gdy w latach ubiegłych większość  wczesnych par budowała gniazda 
w starej trzcinie (Borowiec 1985). W roku 1994 gniazda budowane na 
początku sezonu były najczęściej umieszczane w gęstym pióropuszu liści 
młodej trzciny, bardzo dobrze ukryte i trudne do znalezienia. Był  to za-
pewne jeden z czynników decydujących o tym, że w ciągu pierwszych 
tygodni sezonu lęgowego żadne gniazdo nie padło ofiarą  drapieżnictwa. 
Dla analogicznego okresu pory lęgowej Borowiec (1994) stwierdziła straty 
w wysokości 17,9-50,8%. 
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W okresie prowadzenia badań  w ogóle nie wystąpiły opady ciągłe, 
a pierwsze opady w sezonie zanotowano pod koniec lipca. Temperatura 
przez cały sezon była dość  wysoka (maj, czerwiec) bądź  bardzo wysoka 
(lipiec, sierpień). Prawdopodobnie sprzyjało to obfitości pokarmu (Dyrcz 
1981; Dyrcz i Zdunek 1996). Czynnik ten nie był  analizowany, na pewno 
jednak, w drugiej połowie sezonu bardzo liczne były mszyce. 
W przeciwieństwie do lat wcześniejszych nie stwierdzono żadnego 
przypadku straty lęgu z głodu i zimna, co zdarza się  szczególnie w okresach 
skumulowania niskiej temperatury i opadów ciągłych (Dyrcz 1974, 1981). 
Ginięcie pojedynczych piskląt (z głodu lub/i niedogrzania) zanotowano 
jedynie w przypadku zniknięcia jednego z rodziców. Nie stwierdzono także 
strat wywołanych działaniem wiatru i wody, które w niektórych latach 
stanowiły nawet 15% strat ogólnych (Dyrcz 1981). Do wysokiego sukcesu 
rozrodczego trzcinniczków w 1994 roku przyczyniły się  także niskie straty 
wywołane drapieżnictwem, chociaż  Dyrcz (1981) odnotowywał  straty na 
podobnym poziomie, a nawet nieco niższe, sięgające w 1971 roku jedynie 
20,3%. Nie można wykluczyć, że na niski poziom drapieżnictwa miało 
wpływ intensywne penetrowanie powierzchni (Dyrcz 1981). Wydaje się  
jednak, że nie mógł  być  to czynnik decydujący, gdyż  w okresach słabego 
penetrowania powierzchni (lipiec, sierpień) drapieżnictwo było bardzo 
niskie, a najwyższe straty przypadły na okres silnej penetracji. Prawdo-
podobnie sprzyjająca pogoda wpłynęła na obfitość  wielu źródeł  pokarmu 
i presja drapieżników była bardziej rozproszona. 

Produkcja podlotów na parę  lęgową  była znacznie wyższa niż  w latach 
ubiegłych, kiedy pary produkowały średnio 1,4-2,2 młodego. Na bardzo 
wysoki poziom tego wskaźnika złożyły się  niski poziom strat całkowitych, 
a także bardzo wysoki odsetek pierwszych lęgów zakończonych sukce-
sem (drapieżnictwo dotknęło głównie późne pierwsze lęgi i czerwcowe lęgi 
powtarzane). Spowodowało to, że znacznie wyższa niż  w poprzednich la- 
tach frakcja par przystąpiła do drugich lęgów. W okresie drugich lęgów, 
tj. w lipcu i sierpniu, zostały zniszczone jedynie 2 gniazda. Za istnieniem 
związku między wysoką  temperaturą  a sukcesem rozrodczym przema- 
wiają  dane Dyrcza (1981) z badań  nad trzciniakiem A. arunctinaceus. 
W wyjątkowo ciepłym i suchym sezonie 1976 stwierdził  on niezwykle ni- 
skie straty (8%), wywołane wyłącznie drapieżnictwem, a produkcja pod- 
lotów na gniazdo była około dwa razy wyższa w porównaniu z innymi 
latami badań. Niski poziom strat był  tłumaczony niezwykłą  obfitością  
pokarmu, szczególnie mszyc, co miało zwrócić  uwagę  niektórych drapież-
ników na to zródło pokarmu. Z drugiej strony, niski poziom wody mógł  
ułatwiać  łowienie ryb bączkowi Ixobrychus minutus, dzięki czemu mniej 
intensywnie rabował  on gniazda. Oba wyjaśnienia można zastosować  do 

badań  niniejszych. W sezonie 1994 obficie wystąpiły mszyce (prawdopo- 
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dobnie także inne owady), a poziom wody, wskutek wysokich temperatur 

był  w drugiej połowie sezonu bardzo niski. 

Najprawdopodobniej istnienie „dobrych" lat, w których produkcja mło-

dych jest znacznie wyższa niż  zazwyczaj (i rekompensowane są  efekty 

„gorszych" sezonów), jest zjawiskiem stosunkowo częstym, wykrywalnym 

w długoletnich badaniach populacyjnych (np. Warden 1984; Piotrowska 

i Wesołowski 1989). Wydaje się, że dotyczy ono także milickiej populacji 

trzcinniczka. W większości badanych populacji trzcinniczka (Brown 

i Davies 1949; Bibby 1978; Ólschlegel 1981; Nilsson i Persson 1986; Tail-

landier 1990) stwierdzono znacznie wyższą  produkcję  podlotów na parę  

lęgową  lub samicę  (3,1-4,24) w porównaniu z danymi Borowiec (1994), 

gdzie wynosiła ona 1,6. Sugerowano, że ze względu na wysoką  śmiertel-

ność  międzysezonową  (Long 1975; Green 1976; Litelk i Pikula 1996), 

produkcja tego rzędu nie wystarcza dla utrzymania populacji w dłuższym 

okresie czasu (Glutz i Bauer 1991). Łącząc dane Borowiec (1994) z danymi 

z niniejszych badań  można obliczyć  średnią  z 5 lat dla badanej populacji. 

Liczona w ten sposób produkcja młodych na parę  lęgową  wynosi 2,38. 

W porównaniu z innymi populacjami europejskimi, średnia wielkość  
zniesienia stwierdzona w 1994 roku w populacji milickiej, należy do naj-

wyższych (np. Bibby 1978; Mildenberger 1984; Nilsson i Persson 1986), 

chociaż  dla pojedynczych lat odnotowywano zniesienia podobne lub więk-

sze (Brown i Davies 1949). Szczególnie wysoka była średnia wielkość  
zniesienia z maja, jedna z najwyższych stwierdzanych dotąd (Glutz i Bauer 

1991). Początek sezonu lęgowego i okres masowego rozpoczynania lęgów 

pokrywa się  z danymi dla Europy zachodniej i środkowej (np. Bibby 1978; 

Beier 1981; Bibby i Thomas 1985). Procent par przystępujących do drugich 

lęgów w 1994 roku wydaje się  wysoki w porównaniu z innymi populacja-

mi, choć  na ogół  stwierdzano także duże różnice między sezonami (Bibby 

1978; Glutz i Bauer 1991). Także straty i całkowity sukces lęgowy 

(rozumiany jako udział  procentowy jaj, które dały lotne młode) oraz 

produkcja podlotów na gniazdo miały zbliżoną  wysokość  do wartości 

odnotowywanych w innych popnlacjach (Brown i Davies 1949; Catchpo-

le 1974; Beier 1981; Ólschlegel 1981; Glutz i Bauer 1991). Oznacza to, że 

na ogół  milicka populacja osiąga mniejszy sukces niż  trzcinniczki w innych 

częściach Europy, chociaż  tam także istnieją  duże różnice międzysezonowe 

w sukcesie rozrodczym (Ólschlegel 1981; Warden 1984). 
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SUMMARY 

The study of the colour-ringed population of Reed Warblers was carried out in 1994 at 
a fish-pond in the "Stawy Milickie" reserve (southwestern Poland).on a plot of 2 ha comprising 
chiefly reed-bed and smali areas of cattail. A maximum density of breeding pairs (195pairs/ 
10 ha) was recorded in mld June. The breeding season (from laying of the first egg in the 
earliest clutch till hatching of the latest nestlings) lasted 97 days. The average first-egg 
laying date for the whole season was 12 June. First laying commenced between 17 May and 
13 June. About 50% of pairs started their second broods. The first egg in the second brood 
was recorded on 30 June. The average clutch size was 4.11 (N =  55 nests). Clutches of 5, 4 
and 3 eggs constitued, respectively, 27.3%, 56.4% and 16.4%. There was a progressive re-
duction in clutch size over the season (tau = -0.40, P =  0.0002). First clutches comprised 
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more eggs (on average 4.5, N =20) than repeated and second ones (3.89, N  =  35). The average 
length of incubabon was 12 days (from laying of the first egg till hatching of the first nest-
ling). The percentage of hatched eggs was 91.2% (N = 193 eggs). 

Nearly 35% of nests were lont. Following to the Mayfield method 41.6% of nests (N = 62) 
failed to produce fledglings. Causes of failure are presented in Tablel. Losses of clutches 
(25%) were higher than those of broods (15%) but the difference was not significant. The 
percentage of nests destroyed by predators was the highest in mid and late June, the period 
of the highest density of breeding pairs. 

The production of young per nest was 2.27 and per successful nest 3.5. Pairs that stayed 
on the study plot for the whole season (N =  18) reared on average 4.31 young. Most pairs (at 
least 85%, N = 40) produced at least one young, Figure 2. Of 183 eggs laid in 45 clutches 
(found before the start of incubation), 69.9% hatched and of these 81.2% fledged, giving 
overall 56.8% success. 

The season 1994 was extremely favourable for Reed Warblers. In comparison with 8 pre-
vious study years of the same population (Dyrcz 1981; Borowiec 1985, 1992, 1994), in 1994 
several maximum/minimum values of breeding statistics were recorded: breeding season 
was the longest, average clutch size of first brood the largest, nest losses the lowest, egg-
laying both in first and second broods started a few days earlier than previously, maximum 
number of pairs started their second broods, production of fiedglings (per nest and per pair) 
was the highest. Such a successful breeding performance was probably due to unusually 
good weather conditions (high temperature, lack of rain) which resulted in food abundance 
and the emergence of altemative types of prey for predators. 



ORNITOLOGICZNE 

Redakcja kwartalnika „Notatki Ornitologiczne" informuje, że w roku 1998 
ukazały się  cztery zeszyty czasopisma zawierające zestaw artykułów mogących 
zainteresować  każdego. 

Zeszyt 1: 
Ptaki rezerwatu Łężczak koło Raciborza. 
Jesienny przelot brodźca piskliwego w dolinie Bugu. 
Zmienność  ubarwienia dzioba łabędzi krzykliwych zimujących w Polsce. 

Zeszyt 2: 
Ornitologiczna ranga największych rzek dorzecza Wisły Środkowej. 
Aktualna sytuacja populacji cietrzewia w Kotlinie Biebrzańskie i Borach 
Dolnośląskich. 
Gnieżdżenie się  wróbla, mazurka i szpaka w gniazdach bociana białego. 

Zeszyt 3: 
Awifauna zbiornika Jeziorsko w latach 1986-1996. 
Raport Komisji Faunistycznej o rzadkich ptakach obserwowanych w Polsce w roku 
1997 (z kolorową  wkładką). 

Zeszyt 4: 
Liczebność  i rozmieszczenie bociana białego w Polsce. 
Wiosenna migracja siewkowców w projektowanym rezerwacie „Rzeczne Łąki". 
Zimowanie bernikli kanadyjskiej pod Elblągiem. 

Ponadto zeszyty zawierają  artykuły przeglądowe oraz notatki faunistyczne 
o stwierdzeniach nowych gatunków ptaków, m.in. białorzytki pustynnej, biegusa 

białorzytnego i mewy różowej. 

Cena jednego zeszytu wynosi 6 zł. Zeszyty można nabyć  w Biurze Wysyłkowym 
PTZooI., ul. Sienkiewicza 21, 50-335 Wrocław 
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PTAKI ZBIORNIKA MIETKOWSKIEGO 

BIRDS OF THE MIETKÓW RESERVOIR 

Śródlądowe zbiorniki zaporowe, mimo swego sztucznego charakteru, 

przyciągają  wiele ptaków, szrżególnie w okresie migracji. Celem niniej-

szego opracowania jest określenie znaczenia Zbiornika Mietkowskiego dla 

awifauny na tle innych zbiorników zaporowych Ślaska i postulowanie 

zabiegów ochronnych. 

TEREN BADAN, METODY I MATERIAŁ  

Zbiornik Mietkowski położony jest około 30 km na południowy-zachód 

od Wrocławia (50°58'N, 16°37'E) i powstał  przez utworzenie zapory na 

rzece Bystrzycy. Jest usytuowany w pobliżu doliny Odry. Po raz pierwszy 

został  napełniony w roku 1986. Przy najwyższym stanie wody, powierzch-

nia lustra sięga 920 ha. Przy zaporze, maksymalna głębokość  wynosi 15 

m, a minimalna (w okresie badań) ok. 6,5 m. Jest to zbiornik retencyjny, 

który w okresach suchych zaopatruje w wodę  Odrę, umożliwiając żeglu-

gę, a także pełni funkcję  żwirowni. Znajduje się  na wysokości ok. 160 m 

n.p.m. na przedgórzu Sudetów, w falistym krajobrazie rolniczym z domi-

nującymi uprawami zbóż, kukurydzy i rzepaku. Ze zbiornikiem sąsiadują  
też  łąki i pastwiska oraz dwa niewielkie fragmenty lasów liściastych. 
W kilka lat po powstaniu zbiornika na brzegach posadzono różne gatunki 
krzewów i drzew liściastych. W ostatnich latach, niektóre z nich, mają  już  
charakter wysokich zarośli lub drągowiny. Poniżej zapory jest większy 

fragment leśny, którego część  ma charakter grądu. Korona jest wybeto-
nowana na długości ok. 4000 m. Częste i o dużej amplitudzie, wahania 
poziomu wody są  jednym z powodów, że brak tu roślinności wodnej wy-
nurzonej. W okresie niskiego stanu wody buldożery spychały miejscami 
wierzchnią  warstwę  gleby, by ułatwić  potem, po ponownym zalaniu tere-
nu, wydobywanie żwiru przez pływającą  koparkę. Z koparki żwir był  prze-
wożony barkami do transportera na brzegu. Zwałowana przez buldożery 
ziemia, przy wyższym stanie wody, tworzyła wyspy, na których gnieździły 
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się  ptaki. Przy niższych stanach wody odsłaniały się  rozległe przestrzenie 
mulistego i piaszczystego dna, sprzyjające żerowaniu siewkowych. Partie 
dna (i wyspy) dłuższy czas odsłonięte, porastały gęstą  roślinnością  zielną  
(do 1,5 m wysokości), a nawet krzewami. Ten ostatni proces jest nieko-
rzystny dla ptaków wodnych. Do terenu badań  włączono staw (1,3 ha) 
koło Chwalowa, który przy wysokim stanie wody, znajdował  się  w odle-
głości zaledwie kilkudziesięciu metrów od brzegu zbiornika. Zmiany po-
ziomu wody w stawie były silne, a roślinność  wodna wynurzona, uboga. 
Obserwacjami objęto też  mały stawek śródpolny w pobliżu Chwalowa. 

Penetracja terenu badań  przez ludzi wzrastała w miarę  upływu lat. 
Najliczniejsi są  wędkarze (do kilkuset w ciągu dnia), którzy w coraz więk-
szym stopniu korzystają  z pontonów i łódek. Brzegi zbiornika są  dzierża-
wione przez dwa koła łowieckie celem polowania na gęsi. Poza tym zbior-
nik używany jest do surfingu. 

Ryc. 1. Mapka terenu badań  
A - lasy, B - tereny zabudowane, C - staw, D - drogi. 
Fig. 1. The map of study area 
A - forests, B - urban areas, C - pond, D - roads. 
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W pracy wykorzystano w zasadzie materiały z lat 1986-95, ale w przy-

padku ciekawszych obserwacji włączono też  dane z lat 1996-97. Łącznie, 

do roku 1995, autorzy pracy przeprowadzili 593 kontroli (AD - 208, PK -

114, KiMM - 271). Wykorzystano także ciekawsze obserwacje innych orni-

tologów (patrz „Podziękowania"). W sumie obserwacje prowadzone były 

przez 984 dni, a pentadowy rozkład kontroli zbiornika przedstawiono na 

ryc. 2.'W przypadku a.utorów niniejszego opracowania, ich inicjały (AD -

Andrzej Dyrcz, PK - Paweł  Kołodziejczyk, KM - Krzysztof Martini, MM -

Marek Martini, KiMM - Krzysztof i Marek Martini) podawano tylko w przy-

padku obserwacji gatunków, które wymagają  weryfikacji Komisji Fauni-

stycznej lub w przypadku najwcześniejszych lub najpóźniejszych dla Ślą-

ska obserwacji fenologicznych (wg Dyrcz i in. 1991) oraz przy niektórych 

stwierdzeniach zimowych i dotyczących lęgów. Przy ciekawszych obser-

wacjach innych ornitologów, podawano nazwisko autora obserwacji. Jed-

norazowa kontrola polegała na obejściu zbiornika i notowaniu wszyst-

kich spotkanych ptaków. Dodatkowo, w roku 1995, w dniach 28 VII, 2, 8, 

13, 17, 23, 28 VIII, 2, 7, 16, 19, 26 1X i 1 X przeprowadzono (PK) cało-

dzienne obserwacje przelotów ptaków ze wzgórza przy zachodnim brzegu 

zbiornika. 
Do ptaków wodnych zaliczono gatunki omówione w opracowaniu: Fe-

rens i Wasilewski 1977. Wszystkie obserwacje gatunków podlegających 

weryfikacji uzyskały akceptację  Komisji Faunistycznej. 

35 
N 
30 

N=984 

25 

20 

15 

10 

5 

i 
I 	II 	III 	IV 	V 	V r  VII 	VIII 	IX 

-r 
 X 	XI 	XII  

Ryc. 2. Rozkład dni, w których prowadzono obserwacje w poszczególnych penta-
dach w latach 1986-96. 

Fig. 2. Distribution of observation days in the consecutive five-day periods in 
1986-96. 
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PRZEGLĄD GATUNKÓW 

Nur rdzawoszyi - Gapia stellata. Łącznie 29 obserwacji, w większości 
1-2 ptaków. Liczniej stwierdzony: 23 XI 91 - 4, 2 XII 94 - 1 ad. i 3 imm., 
10 XII 94 - 3 ad. i 1 juv. oraz 16 i 19 XI 94 - 5 ptaków. Szczyt przelotu 
przypadał  na drugą  i trzecią  dekadę  listopada i w mniejszym stopniu, na 
pierwszą  połowę  grudnia (ryc. 3). Na uwagę  zasługuje najwcześniejsza na 
Śląsku obserwacja wiosenna: 12 III 95 - 1 (KiMM, G. Orłowski), trzy let-
nie obserwacje pojedynczych ptaków: 24 VI 91, 17 VI 92 oraz prawdopo-
dobnie tego samego ptaka 8 VII 92 (A. Srzednicki), a także najpóźniejsza 
data jesienna: 18 XII 94 - 1 juv. 

Nur czarnoszyi - Gapia arctica. Spośród 60 stwierdzeń  tego gatunku, 
na uwagę  zasługują  obserwacje prawdopodobnie tego samego ptaka 
w dniach 25 i 26 IV, 6 V, 1 VII oraz 22 VIII 87. Przy pierwszych trzech 
spotkaniach nosił  on upierzenie godowe, a w przedostatnim zaczynał  zmie-
niać  szatę. Ponadto 21 VI 87 obserwowano 2 ptaki w upierzeniu godo-
wym (M. Majcher), a 13 VIII 88 jednego w upierzeniu spoczynkowym 
(P. Gębski). Występowanie nurów podczas pory lęgowej i w lecie jest rzad-
kie na Śląsku. Nury zatrzymywały się  na zbiorniku głównie w okresie 
wędrówki późnojesiennej, a szczyt liczebności przypadał  na drugą  i trze-
cią  dekadę  listopada (ryc. 4). Większe liczebności: 26 XI 94 - 14, 20 XI 93 
- 13, 22 XI 94 -12 (A. Pola), 16 XI 91 - 11 i 23 XI 91 - 10 nurów. Pozosta-
łe stwierdzenia dotyczyły 1-9 ptaków. Znaczna większość  widzianych 
nurów przebywała na głębszej części zbiornika, raczej bliżej zapory. 

Sensacją  ornitologiczną  było zaobserwowanie na zbiorniku 8 XI 87, 
trzech stad nurów czarnoszyich, liczących łącznie 428 osobników (Dra-
zny 1988a). Obserwację  tą  wyłączono z ryc. 4. 

Perkozek - Tachybaptus ruftcollis. Przy sprzyjającym, wysokim, po-
ziomie wody, gniazdował  na zbiorniku, wykorzystując zalaną  roślinność  
zielną  w jego cofkowej części. W różnych latach, łącznie sześć  obserwacji 
ptaków dorosłych z pisklętami, zamykających się  w okresie: 11 VII-25 
VIII. Gnieździł  się  też  na stawie. 

Przelot wiosenny prawie nie zaznaczał  się. Liczebność  wzrastała w sierp-
niu, osiągając szczyt w pierwszej połowie września (ryc. 5). Stosunkowo 
wysoka liczebność  utrzymywała się  w niektórych latach do pierwszej de-
kady listopada. Maksymalnie zaobserwowano 9 IX 87 dwa luźne zgrupo-
wania 48 i 25 ptaków, a łączna liczebność  perkozków na zbiorniku sięga-
ła stu: Poza tym: 1 X 87 - 62, 7 XI 95 stadko 54 oraz 18 IX 94 - 53 
perkozki (P. Gębski). Obserwacje z grudnia i stycznia dotyczyły w więk-
szości niezamarzniętej rzeki, bezpośrednio poniżej zapory (do drugiego 
mostu). Zwykle było tu od jednego do kilku osobników, ale 26 XII 93 - 18 
perkozków. 
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Ryc. 3. Liczba osobników (N.) i liczba 
stwierdzeń  (NJ nura rdzawoszyjego 
w kolejnych dekadach jesiennej wę-
drówki na Zb. Mietkowskim w latach 
1986-97 

Fig. 3. Number of individuaLs  (No) and 
records (N i) of the Red-necked Diver in 
the consecutive ten-day periods on au-
tumn passage in 1986-96 

Ryc. 4. Liczba osobników (No) i liczba 
stwierdzeń  (Ni) nura czarnoszyjego 
w kolejnych dekadach jesiennej wę-
drówki na Zb. Mietkowskim w latach 
1986-97 

Fig. 4. Number of individuals (No) and 
records (NJ of the Black-necked Diver 
in the consecutive ten-day periods on 
autumn passage in 1986-96 
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Ryc. 5. Dynamika liczebności perkozka na Zb. Mietkowskim w latach 1986-95 
A - maksymalna liczebność  w pentadzie, B - średnia liczebność  w pentadzie. 

Fig. 5. Number dynamics of the Little Grebe at the Mietkowski Reservoir in 1986-95 
A - maximum number of birds per a five-day period, B - average number of 
birds per a flve-day period. 
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Perkoz dwuczuby - Podiceps cristatus. Przy wysokim poziomie wody 
w porze lęgowej 1987 roku, zlokalizowano około 16 czynnych gniazd 
w częściowo uschniętych, zalanych krzewach, nieco poniżej mostu na 
Bystrzycy w najodleglejszej od zapory części zbiornika. Z początkiem lip- 
ca widziano tutaj cztery pary z młodymi, a w połowie sierpnia na całym 
zbiorniku naliczono 11 rodzin. 6 V 89 widziano dwie pary i ptaka budują- 
cego gniazdo. 24 VI 91 w tym samym rejonie na zalewanych obszarach 
porośniętych lądową  roślinnością  zielną  było 13 zajętych gniazd, a 17 VI 92 
- 12 gniazd. Corocznie od kilku do kilkunastu par gniazdowało na stawie 
(maksimum około 30 par w r. 1994), budując często zupełnie odsłonięte 
gniazda. Ptaka budującego gniazdo widziano najwcześniej 3 IV 95. Sto-
sunkowo dużo było lęgów późnych (VII, VIII). 

Zmiany liczebności w cyklu rocznym (ryc. 6) wskazują  na wyraźny prze-
lot wiosenny od połowy marca do połowy maja i bardziej obfity przelot 
jesienny. Ten ostatni zaznaczył  się  już  od drugiej dekady lipca (koczowa- 
nie polęgowe?), ze szczytem na początku sierpnia i drugim szczytem 
w połowie września. Liczebność  gwałtownie malała w listopadzie, ale z po- 
czątkiem grudnia zdarzały się  późne, przelotne stadka, np. 5 XII 87 - 16 
i 9 XII 92 - 30 ptaków. Pięć  obserwacji zimowych w okresie: 17 XII-18 II, 
1-4 perkozów na niezamarzniętych „okach". Maksymalna liczebność: 
7 VIII 93 - około 650 ptaków. W 1993 r. od końca lipca do końca paź-
dziernika, liczebność  była wyjątkowo wysoka (250-650 perkozów) z kil-
koma obserwacjami powyżej 400 ptaków. 

Perkoz rdzawoszyi - Podiceps grisegena. Zanotowano ten gatunek 
80 razy. Przelot wiosenny był  słabiej zaznaczony niż  jesienny i jego szczyt 
przypadał  na drugą  dekadę  maja. Szczyt przelotu jesiennego zaznaczył  
się  na przełomie sierpnia i września (ryc. 7). Daty liczniejszego występo-
wania: 28 VIII 95 - 1 ad. i 9 imm. oraz 2 IX 95 - 14 (3 ad., 11 imm.). 
Skrajne obserwacje: 22 III 92 - 1 (G. Orłowski) i 26 XII 93 - 1 ptak. 

Perkoz rogaty - Podiceps auritus. Dziesięć  stwierdzeń  w większości 
ptaków w upierzeniu spoczynkowym. 26 X 86 - 2 ptaki w niepełnym 
upierzeniu zimowym, 2 XI 87 - 1 (A. i R. Guziak), 11 XI 89 - 4 (G. Orłow-
ski i T. Stawarczyk), 10 XI 91 - 1 (M. Majcher), 23 XI 91 - 1, 21 i 23 XI 92 
- 1, 1 V 93 - 6, 15 IV 94 - stadko 6 oraz 10 IV 97 - 2. Trzy ostatnie 
obserwacje dotyczyły ptaków w upierzeniu godowym. 

Zausznik - Podiceps nigricollis. Na stawie przy kolonii śmieszek ob-
serwowano 6 V 87 i 18 V 92 - 3 zauszniki, a 16 V 92 - tokującą  parę. 
Lęgów jednak nie stwierdzono. 

Regularnie, ale w niewielkiej liczbie (maksimum 20 ptaków) obserwo-
wany w okresie wędrówek. Wiosną  szczyt przelotu pyzypadał  na przełom 
kwietnia i maja, a jesienią  we wrześniu. Skrajne daty: 28 HI 91 - 1 
(R. Mikusek) i 11 XI 93 - 7 ptaków. 



700- 

N 

600- 

500-

400-

300-

200-

100- 

I 	II 

D A 
B 

N=15 913 

Iś 
	

■ 

VII VIII 	IX 	X 	XI 
	

XII  i  

12 - 

8 

4 

o i  
I 	III 	IV 	 i 	VII 	VIII 	IX 

Ptaki Zbiornika Mietkowskiego 	 23 

Ryc. 6. Dynamika liczebności perkoza dwuczubego na Zb. Mietkowskim w latach 
1986-96 
Objaśnienia jak na ryc. 5. 

Fig. 6. Number dynamics of the Great Crested Grebe at the Mietkowski Reservoir 
in 1986-96 
Explanations see Fig. 5. 
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Ryc. 7. Liczba osobników (k) i liczba stwierdzeń  (Na) perkoza rdzawoszyjego 
w kolejnych dekadach na Zb. Mietkowskim w latach 1986-96 

Fig. 7. Number of individuals (No) and records (No) of the Red-necked Grebe in the 
consecutive ten-day periods at the Mietkowski Reservoir in 1986-96 
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Kormoran - Phalacrocorax carbo. Nie pojawiał  się  licznie. Maksimum 
to 140 kormoranów (większość  imm.) nocujących 14 X 88 na malej wy- 
spie.  W  rocznym cyklu liczebności zaznaczał  się  okres przelotów wiosen- 
nych z nasileniem w drugiej połowie marca oraz bardziej rozciągnięty 
w czasie przelot jesienny ze szczytem w pierwszej połowie października 
(ryc. 8). Początek przelotu wiosennego notowano już  w lutym: 12 II 92 -
6, 23 H 90 - 18, 24 II 90 - 20 i 26 II 89 - 4 ptaki (wszystkie w upierzeniu 
godowym). Późne obserwacje: 12 XII 93 - 4 imm. (P. Gębski, B. Kaźmier-
czak) i 12 XII 94 - 1 ad. i 1 imm. Obserwacja zimowa: 1 I 98 - 2  ad. 
i 1 imm. 

Bąk - Botaurus stellaris.  14 IX 86 wypłoszono jednego ptaka z wyso-
kich bylin, zalewanych przy piętrzeniu wody. 

Bączek - bcobrychus minutus. W  lipcu lub sierpniu 1990, w plątaninie 
odsłoniętych korzeni po wyciętych drzewach na dnie zbiornika widziano 
ptaka w upierzeniu samicy (T. Drazny). 

Czapla nadobna - Egretta garzetta. 9 VIII 87 - 1 ptak żerujący na 
wyspie ze zwałowanej ziemi (M. Majcher), 15 IX 91 - 1 (P. Zabłocki), 
16 IX 95 - 2 (PK, P. Gębski, R. Rybarczyk) i 21 VIII-1 IX 96 - 1 ptak 
(A. Pola i inni). 

Czapla biała - Egretta alba. W okresie 23 IX-11 X 93 sześć  obserwacji 
prawdopodobnie tego samego osobnika czapli białej. Poza tym: 17 III 90 -
1, 24 H 91 - 1 (P. Zabłocki), 6 X 91 - 1 (G. Orłowski) i 3-4 XI 92 - 1 ptak 
(P. Gębski). 

Czapla siwa - Ardea cinerea. Najbliższa kolonia lęgowa czapli znajdo-
wała się  w Malczycach nad Odrą  w odległości około 30 km, to też  gatunek 
ten notowano zazwyczaj w liczbie tylko kilku-kilkunastu osobników. 
W rocznym cyklu zmian liczebności zaznaczył  się  szczyt w marcu i wrze-
śniu, związany z przelotami (ryc. 9). Maksymalne zgrupowanie czapli, li-
czące 190 ptaków, zaobserwowano 29 IX 89. Przed zachodem słońca ze 
zgrupowania odleciało kolejno stado 61 i 30 czapli, które krążąc, wzbiły 
się  wysoko i następnie odleciały w kierunku południowo-zachodnim. Wy-
g ądalo to na migrację. Na niezamarzniętych „okach", pojedyncze czaple 
spotykano przez całą  zimę  (np. w styczniu maksimum to 3 ptaki). 

Bocian czarny - Ciconia nigra. W okresie 29 VIII-9 IX 94 jednego 
młodego ptaka spotykano w górnej części zbiornika. Poza tym, w latach 
1987-95, jedenaście stwierdzeń  1-2 ptaków żerujących na odsłoniętym 
dnie, z tego osiem z sierpnia i po jednym z kwietnia, maja i września. 
Skrajne daty: 19 IV 95 i 9 IX 94. W dniach 2, 8, 13, 17, 23 VIII i 7 IX 95, 
w czasie całodziennych obserwacji przelotu ptaków ze wzgórza przy za-
chodnim brzegu zbiornika (PK), zanotowano, odpowiednio następujące 
liczby bocianów czarnych: 1, 5, 12, 17, 1 i 1. Większość  leciała w kierun-
ku S (18) i NNW (6). 
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Ryc. 8. Dynamika liczebności kormorana na Zb. Mietkowskim w latach 1986-95 
Objaśnienia jak na ryc. 5. 

Fig. 8. Number dynamics of the Cormorant at the Mietkowski Reservoir in 1986-95 
Explanations see Fig. 5. 
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Ryc. 9. Dynamika liczebności czapli siwej na Zb. Mietkowskirn w latach 1986-96 
Objaśnienia jak na ryc. 5. 

Fig. 9. Number dynamics of the Grey Heron at the Mietkowski Reservoir in 1986-96 
Explanations see Fig. 5. 
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Bocian biały - Ciconia ciconia. W pobliżu zbiornika znajdowały się  
trzy czynne gniazda: w Maniowie Małym i Borzygniewie; obydwa na zruj-
nowanych budowlach oraz na słupie trakcji elektrycznej w pobliżu stacji 
kolejowej w Imbramowicach. Ponadto, przy niższym stanie wody, na od-
słoniętym dnie pokrytym roślinnością  zielną, spotykano od maja do wrze- 
śnia większe zgrupowania bocianów białych: 16 VI 90 - 100 (P. Zabłocki), 
26 V 90 - 49 i poza tym siedem obserwacji zgrupowań  10-36 ptaków. 
18 VI 86 na zalewanych po raz pierwszy polach na dnie zbiornika, zano- 
towano 63 bocianów. Najwcześniejsza obserwacja: 18 III 89 - 3 krążące 
ptaki, a ptaka przy gnieździe najwcześniej widziano 31 III 89. Późne ob-
serwacje: 19 X 92 - 1 w locie (R. Mikusek) oraz 3 XI 94 - 1 ptak (PK). 
13, 17 i 23 VIII 95 w czasie całodziennych obserwacji przelotu widziano, 
odpowiednio: 36, 65 i 3 bociany biale (PK); z tego 49 leciało w kierunku 
NNW, a 29 na S. 

Ibis kasztanowaty - Plegadis falcinellus. 8 X 87 widziano pięć  doro-
słych ptaków żerujących w świeżo wynurzonym mule na dnie zbiornika 
(Dyrcz 1988a), a 16-17 IX 94 obserwowano jednego ptaka (AD, A. Pola, 
G. Orłowski). 
Łabędź  niemy - Cygnus olor. Pomimo, że zbiornik jest pozbawiony 

roślinności wodnej wynurzonej i flora podwodna jest uboga, to corocznie 
na zbiorniku i w jego sąsiedztwie próbowało się  gnieździć  do 5 par łabędzi 
niemych. Przez wszystkie lata badań  para ptaków gniazdowała i wypro-
wadzała młode na wysepce na stawie, a w niektóre lata na małym stawku 
śródpolnym w jego pobliżu. Poza tym do trzech par gniazdowało na sa- 
mym zbiorniku: nad rzeką  poniżej mostu (przy wysokim stanie wody) i na 
wysepkach w górnej części zbiornika. Piętrzenie lub spust wody powodo- 
wał  często zalewanie gniazd lub połączenie wysepek z lądem i straty lęgo- 
we były wysokie. Tym niemniej czasami ptakom tym udawało się  wypro-
wadzić  młode. 15 VIII 93 spotkano na zbiorniku dwie rodziny: z 4 młody- 
mi (jeden należący do formy immutabilis) i z 6 młodymi (wszystkie imrnu- 
tabilis) (T. Drazny). Łabędzie były obecne na zbiorniku przy prawie 
wszystkich kontrolach, ale przeważnie w liczbie zaledwie kilku-kilkuna- 
stu osobników. Były to zarówno ptaki dojrzałe jak i młode. W okresie 
lęgowym, prócz ptaków gniazdujących, na zbiorniku przebywały też  ptaki 
nielęgowe (maksimum 35 ad.). Występowały również  zimą, jeżeli zbiornik 
nie był  zamarznięty, np. 7 I 89 - 18 ad. i 29 imm. (A. Guziak). Maksymal-
ne liczebności: 22 IV 89 - 52, 2 VIII 90 - 55, 13 VIII 91 - 51 łabędzi. 
Łabędź  czarnodzioby - Cygnus columbiartus. 2, 4, 11 i 18 XI 90 - 

1 ad. (A. Guziak, PK, A. Lustig, KiMM) i 31 XII 90 - 2 ad. (PK). 
Łabędź  krzykliwy - Cygnus cygnus. 11 XI 89 - 13 ptaków (G. Orłow-

ski), 20 XI 91 - 1 ad i 4 imm. (M. Majcher); 25 X 93 - 1 ad., 29 X 93 - 
2 ad. (PK i in.) oraz 8 I 94 - 2 ad. w locie (B. Kazmierczak i in.). 
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Gęś  zbożowa —  Anser fabalis. Gęsi te pojawiły się  na zbiorniku 

w większej liczbie już  w pierwszym roku jego zalewania (26 X 86 — 5000 

ptaków), a w następnych latach ich liczebność  stopniowo wzrastała (Dyrcz 

1989). We wszystkich przypadkach, gdy warunki obserwacji umożliwiały 

oznaczenie podgatunku, stwierdzano występowanie A. f rossicus. Znaj-

dywano też  martwe ptaki tego podgatunku. Gęsi należące do tego podga-

tunku gniazdują  w tundrze środkowej i wschodniej Syberii. Ptaki te za-

trzymywały się  na zbiorniku w okresie wędrówki jesiennej i wiosennej, 

a część  zimowała. Szczyty liczebności jesiennej przypadały w listopadzie 

(29 XI 96 — 64 500 ptaków), a wiosennej w pierwszej połowie marca (ryc. 

10). W miarę  upływu lat liczebność  wzrastała (tab. 1). Zimą  duża część  
ptaków (do 9000 w ostatnich latach) pozostawała ai do całkowitego 

zamarznięcia zbiornika, co nie zdarzało się  corocznie. Zimujące 

prawdopodobnie nie odlatywały daleko lub tylko rozpraszały się, bo bardzo 

wcześnie pojawiały się  z powrotem. Na przykład: w grudniu 1994 

obserwowano regularnie 7 000-9 000 gęsi; z początkiem stycznia 1995 

zbiornik zamarz! całkowicie, ale już  4 II po częściowym odmarznięciu, 

nocowało na nim 2500 tych ptaków. Zimą  1996/97, pomimo całkowitego 

zamarznięcia zbiornika, przy ubogiej pokrywie śnieżnej; nocowało na lodzie 
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Ryc. 10. Dynamika liczebności gęsi zbo2owej na Zb. Mietkowskim w latach 1986-96 
Objaśnienia jak na ryc. 5. 

Fig. 10. Number dynamics of the Bean Goose at the Mietkowski Reservoir in 
1986-96 
Explanations see Fig. 5. 
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Tabela 1. Maksymalne liczebności gęsi zbożowej na Zbiorniku Mietkowskim pod-
czas jesiennej i wiosennej wędrówki oraz zimą  w latach 1988-97. 
Table 1. Maximum nurnbers of the Bean Goose during autumn and spring mi-
gration and winter in 1988-97 

Sezon 
Season 

Listopad 
November 

Styczeń  
January 

Marzec 
March 

1987/88 ? 500 2000 
1988/89 6000 1500 3500 
1989/90 6500 900 1100 
1990/91 ? 500 2500 
1991/92 11000 4000 6000 
1992/93 15700 1000 ? 
1993/94 14000 8000 9000 
1994/95 54000 1050 11000 
1995/96 40700 ? ? 
1996/97 64500 25800 11000 

regularnie kilkanaście tysięcy ptaków (PK). Najwcześniejsze obserwacja 
jesienne: 17 IX 88 - 11 (najwczeAniejsza obserwacja dla Śląska - KiMM), 
23 IX 94 - 6 ptaków (poza tym 28 VIII-16 IX 94 - 1 ptak), a najpóźniejsza 
wiosenna: 3 V 97 - aż  1200 ptaków (KiMM, R. łagosz). W październiku 
1995 znaleziono martwego, dorosłego ptaka, który został  zaobrączkowa-
ny 5 X 90 w Niemczech koło Poczdamu. 

Gęsi nocowały na wyspach i na niskim, mulistym brzegu oddzielonym 
od lądu szerokim pasem otwartego, wynurzonego dna zbiornika, gdzie 
mogły czuć  się  względnie bezpiecznie. Przy wysokim stanie wody brak 
było tego rodzaju środowisk i przypuszczalnie nocowały wtedy pływając 
z dala od brzegu. W okresie najkrótszego dnia ptaki te odlatywały na że-
rowiska nawet nieco przed wschodem słońca i wracały już  po zachodzie, 
nie pojawiając się  na ogół  na zbiorniku w ciągu dnia. W pozostałym okre-
sie większość  odlatywała na krótko po wschodzie słońca, a część  wracała 
na odpoczynek w ciągu dnia i ponownie wylatywała na żerowisko. W pierw-
szych latach prowadzenia obserwacji, duże stada żerowały na polach (zwła-
szcza rzepaku) w pobliżu zbiornika. Później, w miarę  nasilania się  presji 
myśliwych, było to coraz rzadsze. 

Gęś  białoczelna - Anser albiftons. Gatunek ten stanowił  stałą  przy-
mieszkę  w stadach gęsi zbożowych, ale warunki obserwacji tylko rzadko 
pozwalały na dokładniejszą  ocenę  liczebności. Tym niemniej, w trzech 
przypadkach, oceny takiej dokonano wśród stad żerujących na polu. 
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24 II 90 w stadzie naliczono 1490 gęsi zbożowych i 215 (12,6%) białoczel-
nych (A. i R. Guziak, T. Stawarczyk); 20 XI 96 - ok. 40 500 gęsi zbożo-
wych i 4960 (12,2%) białoczelnych (T.Drazny, PK, A. Pola, R. Rybarczyk); 

15 Xi 97 - 16 000 gęsi zbożowych i 2330 (12,7%) białoczelnych (P. Gęb-
ski, PK, A. Pola). 14 XI 92 - widziano na wodzie zgrupowanie około 1300 
białoczółek, a 11 X 92 - 700 tych ptaków. Dynamika liczebności w cyklu 
rocznym była prawdopodobnie taka sama jak u poprzedniego gatunku. 

Najwcześniejsza obserwacja jesienna: 25 IX 93 - 3 ptaki, a najpóźniejsza 
wiosenna: 9 IV 94 - 2 ptaki. 

Gęś  mała - Anser erythropus. 13 X 90 - 1 ad. (T. Stawarczyk, 
M. Majcher, A. Srzednicki). Obserwacje z lat 1987 i 1989 (Dyrcz 1989) 

później zostały uznane przez Komisję  Faunistyczną  za niepewne. 

Gęgawa - Anser anser. Łącznie 50 obserwacji od 1 do 100 ptaków 

(wyjątkowo 29 X 88 - około 200 gęgaw). Zaznaczył  się  szczyt wiosenny 

liczebności w końcu lutego i szczyt jesienny z końcem października. Skraj-
ne daty: 16 I 92 - 8 ptaków w locie; 24 XII 91 - 8 ptaków. 

Bernikla kanadyjska - Branta ccznadensis. W roku poprzedzającym 
pierwsze napełnienie zbiornika, na stawku w obrębie przyszłego dna zbior-
nika, w okresie 5-26 XI 83 widywano jednego ptaka (P. Baltarowicz, 
A. Czapulak). Ponadto: 3 XI 96 - 1 ptak (G. Orłowski). 

Bernikla białolica - Branta leucopsis. Siedem obserwacji pojedynczych 

ptaków w stadach gęsi zbożowych i białoczelnych: 27 X 91 (R Mikusek), 
29 H 92 (PK), 22 X 92 (KiMM), 15 Xi 92 (T. Drazny, P. Gębski), 19 X 93 - 

Uw). martwy (P. Gębski i in.), 13 XI 93 - 1 ad. (P. Gębski, B. Kazmierczak) 
i 2 XI 97 (A. Chlebowski). Tylko 20 XI 96 - 2 ptaki (T. Drazny i R Rybarczyk). 

Bernikla obrożna - Brantabernicla. Dwie obserwacje: 15 X 95 -1 ptak 

należący do odmiany ciemnobrzuchej B.b. bernicia (G. Hada-Jasikowski, 

T. Zarzycki) i 18 XI 96 - 1 ad. (R. Rybarczyk, T. Drazny). 
Bernikla rdzawoszyja - Branta ruficoUis. Cztery obserwacje: 5 X 90 -

2 osobniki (A. Srzednicki), 25 X 97 - 1 ptak (PK), 2 XI 97 - 2 ptaki 
(A. Chlebowski) oraz 27 i 31 XII 97 - 1 ad. na polu w pobliżu zbiornika 
(J. i B. Lontkowski, A. Milewski, M. Sęk)). 

Kazarka - Tadornaferruginea. 10 1X 88 - 2, 1, 5 i 8 VII 89 - 2 9 9 (AD, 
T. Drazny, KiMM, P. Tomala) i 28 IX 94 - 1 ptak (KiMM, G. Orłowski). 

Ohar - Tadoma tadoma. W r. 1990 po raz pierwszy stwierdzono lęg 
jednej pary (widzianej z pisklętami), co było pierwszym przypadkiem gnia-
zdowania tego gatunku na Śląsku (Dyrcz i Kołodziejczyk 1991). Parę  oha-
rów widywano w porze lęgowej już  w 1988 i 1989 r., a więc próby lęgu 
mogły być  wcześniejsze. W 1991 r. widywano co najmniej dwie poryw porze 
lęgowej, a 22 VI zaobserwowano parę  z 6 kilkudniowymi pisklętami. Ro-
dzina ta przeniosła się  później na staw w Chwalowie, gdzie była widziana 
jeszcze 17 VII. 5-7 VI 92 spotykano parę  obarów z pięcioma pisklętami, 
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a 27 VI 92 inną  parę  także z pięcioma pisklętami i 11 VII 92 prawdopo-
dobnie tą  samą  parę  z 5 młodymi już  wielkości dorosłego ptaka. W roku 
1993 brak obserwacji piskląt, ale dorosłe ohary były kilkakrotnie widzia-
ne w kwietniu i w pierwszej połowie maja. W latach 1994 i 1995 widywa-
no wielokrotnie 2-3 tokujące pary, a 4, 17 i 21 VI 95 parę  z dziewięcioma 

pisklętami i 10 VII 95 parę  z jednym pisklęciem (M. Zarzycki). 1 VIII 95 

obserwowano jednego młodocianego osobnika, a 22 VIII - pięć  trzymają-
cych się  razem, młodych ptaków. Można więc przyjąć, że w niektórych 

latach gnieździły się  2-3 pary oharów. 
Interesującym faktem jest także zimowanie 1-2 dorosłych oharów na 

zbiorniku w latach 1987/88 (daty obserwacji: 12 XII, 22 XII, 6 I, 14 I, 25 I 
i 10 II) oraz 1993/94 (17 XII, 26 XII, 15 I, 13 II). Obserwacje z okresu 

przelotów i zimy prawdopodobnie nie dotyczyły tylko ptaków lęgowych. 
W okresach niskich stanów wody obary przebywały na wysepkach i pły-
ciznach zbiornika. Przy wysokim stanie wody w okresie lęgowym, więk-
szości obserwacji dokonano na stawie. Maksymalna liczebność: 
4-6 XII 87 - 9 ptaków. 
Świstun Anas penelope. Szczyt przelotu wiosennego przypadał  na 

marzec, a przelot jesienny na wrzesień, październik i listopad, ze szcze-
gólnym nasileniem na przełomie października i listopada (ryc. 11). Ma-
ksymalna liczebność: 20 III 94 - 365 ptaków (W. Górka) i 3 XI 93 - 250 
ptaków (P. Gębski, K. Konieczny. Dysponujemy ponadto siedmioma 
jesiennymi obserwacjami (X, XI) dotyczącymi większej liczby (80-140) 
świstunów. Skrajne daty: 24 II 96 - 1 (T. Stawarczyk), 18 XII 94 - 3 
i 22 XII 92 - 1 samica (G. Orłowski). Najpóźniejsza obserwacja 
wiosenna: 4 V 86 - 9 i najwcześniejsza jesienna: 2 IX 95 - 8 ptaków. 

Krakwa - Anas strepera. Gatunek lęgowy. 26 VI 93, na wyspie w ko-
lonii śmieszek, znaleziono gniazdo z wysiadującą  8 jaj samicą  oraz 14 VI 
94 znaleziono 3 gniazda (PK i P. Gębski). 5 VII 89, 3 VIII 91 i 2 VIII 96 
widziano samicę  z młodymi. Poza tym wiele obserwacji par ptaków i sam-
ców w okresie lęgowym. 

Przelot słabo zaznaczony. Skrajne daty: 24 II 90 - 1 i 26 II 89 - para 
w stadzie krzyżówek; 22 XI 86 - 1 o'. Szczyt przelotu wiosennego przypa-
dał  na koniec kwietnia i maj, a jesiennego na przełom sierpnia i września 
(ryc. 12). 

Cyraneczka - Anas crecca. Cyraneczki występowały regularnie, żeru-
jąc najczęściej na płyciznach i szlamistych brzegach przy ujściu rzeki do 
zbiornika. Szczyt liczebności wiosną  przypadał  mniej więcej od połowy 
marca do połowy kwietnia, a znacznie wyższy szczyt jesienny od połowy 
września do końca listopada (ryc. 13). Zaznaczyły się  wyraźne różnice 
w liczebności między poszczególnymi latami, najprawdopodobniej zależ-
ne od poziomu wody jesienią. Na przykład w latach 1992 i 1994 poziom 



XII 

Ptaki Zbiornika Mietkowskiego 	 31 

300-

N 

250- 

200-

150-

100-

50- 

I 

1:1 A 
®B 

N= 2 055 

385 

I 	II 	HI 	IV 	V 	VI 	VII 	VIII 	IX 	X 	XI 	XII 

Ryc. 11. Dynamika liczebności świstuna na Zb. Mietkowskim w latach 1986-96 
Objaśnienia jak na ryc. 5. 

Fig. 11. Number dynamics of the Wigeon at the Mietkowski Reservoir in 1986-96 
Explanations see Fig. 5. 
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Ryc. 12. Liczba osobników (Na) i liczba stwierdzeń  (NJ krakwy w kolejnych deka-
dach na Zb. Mietkowskim w latach 1986-96 

Fig. 12. Number of individuals (N0) and records (N) of the Gadwall in the con-
secutive ten-day periods at the Mietkowski Reservoir in 1986-96 
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Ryc. 13. Dynamika liczebności cyraneczki na Zb. Mietkowskim w latach 1986-96 
Objaśnienia jak na ryc. 5. 

Fig. 13. Number dynamics of the Teal at the Mietkowski Reservoir in 1986-96 
Explanations see Fig. 5. 
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Ryc. 14. Dynamika liczebności krzyżówki na Zb. Mietkowskim w latach 1986-96 
Objaśnienia jak na ryc. 5. 
Fig. 14. Number dynamics of the Mallard at the Mietkowski Reservoir in 1986-96 
Explanations see Fig. 5. 

priffl_r 



Ptaki Zbiornika Mietkowskiego 	 33 

wody (odczytywany w najgłębszym miejscu przy tamie) w okresie wrze-

sień-listopad zamykał  się  w granicach, odpowiednio: 8,52-12,46 m oraz 

10,31-11,82, a średnia liczebność  cyranecżfk w tym okresie wynosiła 62,2 

oraz 29,5 ptaka na jedną  kontrolę. W latach 1988 i 1989 poziom wody był  
niższy i zamykał  się  w granicach, odpowiednio: 6,25-9,46 m oraz 7,71-

11,93 m, a analogiczne liczebności cyraneczek wynosiły 222,9 i 276,7. 

Przy niższym stanie wody warunki żerowania dla tego gatunku były lep-

sze ponieważ  w górnej części zbiornika tworzyły się  rozległe płycizny 

i obszary odsłoniętego, mulistego dna. Najwyższa liczebność  wiosną  to 

82 ptaki (21 IV 90), a jesienią  800 (13 XI 88 i 9 X 88). Skrajne daty: 

23 II 90 - 26 i 30 XII 94 - 6 ptaków. Obserwacja zimowa: 29 I 95 - 8 

cyraneczek (PK). 
Sześć  obserwacji par i samców w okresie od połowy maja do końca 

czerwca, w różnych latach badań, sugerują  możliwość  lęgów. Obserwacje 

te dotyczyły głównie ptaków przebywających w podtopionej roślinności 

zielnej w obrębie zbiornika. 
Krzyżówka - Anas platyrhynchos. 25 IV 86 oceniono liczebność  frak-

cji lęgowej na 100-150 par, na podstawie liczby pojedynczych samców 

i par. Był  to rok napełniania zbiornika, kiedy to różnorodność  środowisk 

była wyższa niż  w latach następnych, stwarzając dogodniejsze warunki 

do gniazdowania krzyżówki. Później gniazdowała mniej licznie. Nigdy nie 

obserwowano więcej niż  trzy samice z młodymi w czasie jednej kontroli. 

Niektóre lęgi były późne, na przykład 29 VII 93 - samica z pisklętami. 

Najwyższe liczebności notowano w listopadzie i grudniu, maksimum: 

30 XI 91 i 28 XI 92 - około 21 000 ptaków. Stosunkowo licznie zimowały 

(ryc.14), jeżeli tylko utrzymywały się  na zbiorniku niezamarznięte „oczka". 

zarysowały się  wyraźne różnice w liczebności między poszczególnymi la-

tarni i to w ciągu całego roku. Najliczniejsze były krzyżówki w roku 1989. 

12 XII 87 w stadzie krzyżówek widziano całkowitego albinosa krzyżów-

ki, a 20 IV 89 zaobserwowano częściowo albinotycznego (biały tył  głowy 

i szyja) samca. 27 X 90, 10 XII 93, 30 IX 94 i 23 X 94 spotkano samca, 

który był  mieszańcem krzyżówki i kaczki domowej (Hrynkiewicz-Sudnik 

i Strojny 1968; Dyrcz i in. 1991). 
Rożeniec - Anas acuta. Występował  nielicznie, 75 spotkań. Przelot 

wiosenny prawie niezauważalny; przelot jesienny ze szczytem w paździer-

niku i listopadzie (ryc. 15). Skrajne daty: 24 II 90 i 25 II 89 - 1; 17 XII 93 

- 1 a. Najpóźniejsza obserwacja wiosenna: 11 V 93 - 1 9, a najwcześniej-

sza jesienna: 5 VII 89 - 2 ptaki. Większość  obserwacji dotyczyła 1-9 pta-

ków. Najwyższe liczebności: 19 X 88 - 26 i 15 XI 88 - 50 ptaków. 

W przypadku dwóch ostatnich obserwacji, rożeńce żerowały na płytkich 
„stawkach" tworzących się  na dnie zbiornika przy niskim stanie wody. 

Dwie obserwacje zimowe: 6 I 90 - 1 4 i 29 I 95 - 1 0*. 
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Ryc. 15. Liczba osobników (NJ i liczba stwierdzeń  (NJ rożenca w kolejnych deka-
dach na Zb. Mietkowskim w latach 1986-96 
Fig. 15. Number of individuals (NJ and records (N) of the Pintail in the consecu-
tive ten-day periods at the Mietkowski Reservoir in 1986-96 
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Ryc. 16. Liczba osobników (NFI i liczba stwierdzeń  (NJ cyranki w kolejnych deka-
dach na Zb. Mietkowskim w latach 1986-96 
Fig. 16. Number of individuals (No) and records (NJ of the Garganey in the con-
secutive ten-day periods at the Mietkowski Reservolr in 1986-96 
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Cyranka - Anas querquedula. 87 obserwacji 1-25 ptaków. Wyjątko-

wo: 1 V 88 i 13 IX 89 - 60 cyranek (G. Orłowski). Szczyt przelotu przypa-

dał  na pierwszą  dekadę  maja (ryc. 16). Skrajne daty: 18 III 89 - para 
(G. Orłowski) i 18 X 91 - 2 ptaki. Większość  obserwacji pochodzi z zale-
wanych przy piętrzeniu wody obszarów roślinności trawiastej i ze stawu. 
5 VIII 86 obserwowano niepokojącą  się  samicę, co sugeruje możliwość  
lęgów. Przemawia za tym też  piętnaście obserwacji par i samców w dru-

giej połowie maja, czerwcu i lipcu w różnych latach. 
Płaskonos Anas clypeata. 22 VII 89 widziano 2 9 9 wodzące pisklęta 

(A. Guziak, J. Baszak), 2 VIII 90 widziano 9 z 10 pisklętami; 28 VII 91 - 9 

z 5 pisklętami (A. Chlebowski). Na częstsze gniazdowanie tego gatunku 

na zbiorniku, wskazują  obserwacje par i pojedynczych samców przy ni-
skim stanie wody w porze lęgowej (druga połowa maja, czerwiec i lipiec). 
Prawdopodobnie, populacja lęgowa nie liczyła więcej niż  kilka par. Poza 
tym pojawiał  się  regularnie i w stosunkowo znacznej liczbie. Przelot wio-
senny zaznaczał  się  wyraźnie w drugiej polowie marca i w kwietniu, je-
sienny od września do listopada (ryc.17). Skrajne daty: 23 H 90 - 3 
1 12 XII 94 - 9 ptaków (PK). Obserwacja zimowa: 14 I 95 - 1 9 na rzece 
poniżej zapory (AD). Płaskonosy żerowały zazwyczaj na płyciznach, zale-
wanych trawnikach i na stawie. Maksymalnie, 20 X 89, w rejonie ujścia 

rzeki do zbiornika, zleciało się  wieczorem -500 ptaków. 20 X 88 na otwar-
tej tafli zbiornika, na zakwitach glonów, żerowało -400 płaskonosów. 

500 

N 

400 

300 

200 

100 

I 	II 	III 	IV 	V 	VI 	VII 	VIII 	IX 	X 	XI 	XII 

Ryc. 17. Dynamika liczebności płaskonosa na Zb. Mietkowskim w latach 1986-96 
Objaśnienia jak na ryc. 5. 
Fig. 17. Number dynamics of the Shoveler at the Mietkowski Reservoir in 1986-96 
Explanations see Fig. 5. 
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Hełmiatka - Netta ruftna. 7 i 9 IX 94 - 1 9 w cofkowej części zbiorni-
ka na zalanym wyrobisku (PK, KIMM) oraz 31 X 87 - 1 9 (G. Orłowski). 

Głowienka - Aythya ferirta. Gniazdowała bardzo nielicznie. Na pod-
stawie samic wodzących pisklęta liczebność  oceniono na 1 parę  w latach 
1986 i 1989 oraz na dwie pary w r. 1988 (A. Guziak, AD). Poza tym wystę- 
powała stosunkowo nielicznie w czasie wędrówki wiosennej i jesiennej 
(ryc.18). Początek wędrówki wiosennej zaznaczał  się  w niektórych latach 
już  w pierwszej połowie lutego, na przykład 12 II 89 - 114 ptaków. Ma- 
ksimum wiosenne: 25 II 89 - 550 ptaków; jesienią  - do około 400 gło-
wienek (4 IX 91). Najwyższe liczebności w skali całego roku notowano 
w 1991 (średnio 76 ptaków na jedno liczenie, w którym wystąpiła gło- 
wienka), a najniższe w r. 1992 (odpowiednio 16 ptaków). W 1991 r. po-
ziom wody był  niski (np. w marcu i kwietniu wynosił  7,5-8 m), a w r. 1992 
wyjątkowo wysoki (w marcu i kwietniu 14,5 m). Dziewięć  obserwacji do-
tyczyło ptaków zimujących (trzecia dekada grudnia i styczeń) obu płci, 
w liczbie 3-12. 

Podgorzałka Aythya nyroca. W roku pierwszego napełniania zbior-
nika (1986), dwie obserwacje dwóch ptaków (16 IV, 11 VII) oraz 9 IV 88 -
4, 3 VII 88 - 2 i 22 X 88 - 3 ptaki (G. Orłowski). 

Czernica - Aythya fuligula. Regularnie gniazdowała na zbiorniku. 
Gniazda znajdywano głównie na wyspach. Poza tym w okresie 22 VI-2 IX 
dokonano 31 obserwacji 1-5 samic wodzących młode, z czego większość  
w sierpniu. 2 IX 90 obserwowano dwie samice z kilkunastodniowymi pi-
sklętami, a więc początek tych lęgów musiał  przypaść  na drugą  połowę  
lipca. Dokładniejszej oceny liczby par lęgowych dokonano w roku 1990 -
12 par i 1995 - 19 par. 

Początek wędrówki wiosennej najwcześniej zanotowano 12 II 89 - 22 
ptaki, a jej nasilenie przypadało na na koniec marca, kwiecień  i początek 
maja (ryc. 19). Maksymalna liczebność  w tym okresie to 360 czernic 
(25 IV 87). Czernice gromadziły się  na zbiorniku także w okresie polęgo-
wym (np. 11 VII 86 - ok. 500). W okresie wędrówki jesiennej (ryc. 19) 
liczebności sięgały 600 (29 IX 87), a nawet 800 osobników (1 X 88). Ob- 
serwację  120 ptaków 22 XII 86 można uznać  za późną  wędrówkę  jesien-
ną. Poza tym cztery obserwacje zimowe (27 XII-14 I) 1-3 ptaków. Liczeb- 
ność  zatrzymujących się  na zbiorniku czernic spadała w miarę  upływu 
lat i średnie liczby zanotowanych ptaków na jedno liczenie, w którym 
wystąpiła czernica (1986-95) wynosiły odpowiednio: 187, 127, 80, 59, 
82, 72, 32, 36, 40 i 44 ptaków. Nie jest jasne czy było to wynikiem zmian 
w środowisku, łącznie z wzrastającą  presją  wędkarzy, czy wynikało z in-
nych przyczyn. 

Ogorzałka - Aythya marila. Wiosną  obserwowana tylko raz: 6 IV 94 -
1 d (KiMM) . Ponadto 11 jesiennych obserwacji, których dokonano pomię- 
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Ryc. 18. Dynamika liczebności głowienki na Zb. Mietkowskim w latach 1986-96 

Objaśnienia jak na ryc. 5. 

Fig. 18. Number dynamics of the Pochard at the Mietkowski Reservoir in 1986-96 

Explanations see Fig. 5. 
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Ryc. 19. Dynamika liczebności czernicy na Zb. Mietkowskim w latach 1986-96 
Objaśnienia jak na ryc. 5. 

Fig. 21. Number dynamics of the Tufted Duck at the Mietkowski Reservoir in 
1986-96 
Explanations see Fig. 5. 
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dzy 19 X a 31 XII. Najczęściej stwierdzano 1-3 ptaki, a wyjątkowo 5 Xi 91 
widziano 2 ao' i 8 99 (A. Srzednicki). 

Edredon - Somateriamollissima. 4, 8 i 13 XI 87 - 1 djuu. (T. Drazny, 
M. Majcher, AD) oraz 26 XI 88, 3 XII 88 i 11 XI 94 - po 1 ptaku w upierze-
niu samicy (KiMM, AD, PK). 

Lodówka - Clartgula hyematt s. Trzydzieści obserwacji, najczęściej 1-6 
ptaków; wyjątkowo: 13 XI 88 - 14 (T. Drazny, M. Majcher) i 25 XI 93 - 13 
ptaków. Najwcześniejsza obserwacja jesienna: 26 X 88 - 2 ptaki 
w upierzeniu samic, a najpóźniejsza wiosenna: 22 III 97 - 1 samica. Samce 
spotykano znacznie rzadziej niż  samice. Szczyt przelotu jesiennego w trze-
ciej dekadzie listopada (ryc. 20) 

Markaczka - Melanitta nigra. Osiem obserwacji: 29 XI 87 - 1 9, 
13 XI 88 - 2 9 9 (T. Drazny, M. Majcher), 16 XI 88 - 1 9 (AD), 19 XI 88 -
2 9 9 (M. Majcher), 23 XI 88 - 1 9 (G. Orłowski), 4 XII 91 - 1 (KiMM, 
G. Orłowski), 20-21 XI 93 - 1 9 (PK, P. Gębski, G. Orłowski) i 7 XI 94 -
5 9 9 (D. Szlama), 

Uhla - Melanitta fusem 31 obserwacji, najczęściej 1-4 ptaków; poza 
tym: 11 XI 93 - 19, 24 XI 91 - 12 i 15 XII 86 - 11 uhli. Szczyt przelotu 
jesiennego przypadał  w drugiej dekadzie listopada (ryc. 21). 
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Ryc. 20. Liczba osobników (Na) i liczba 
stwierdzeń  (Na) lodówki w kolejnych de-
kadach na Zb. Mietkowskim w latach 
1986-97 

Fig. 2O. Number of individuals (Na) and 
records (NJ of the Long-tailed Duck in 
the consecutive ten-day periods at the 
Mietkowski Reservoir in 1986-97 
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Ryc. 21. Liczba osobników (Na) i liczba 
stwierdzeń  (Na) uhli w kolejnych deka-
dach na Zb. Mietkowskim w latach 
1986-97 

Fig. 21. Number of individuals (NJ and 
records (Na) of the Velvet Scoter in the 
consecutive ten-day periods at the 
Mietkowski keservoir in 1986-97 
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Gągoł  - Bucephala clangula. Łącznie około 150 obserwacji. Większość  
spotkań  dotyczyła kilku-kilkunastu ptaków. Maksymalne liczebności: 

27 II 87 - 35, 4 IV 87 - 50, 3 XII 89 - 70 gągołów. Szczyt przelotu wio-

sennego przypadał  na przełomie marca i kwietnia, a jesiennego z końcem 

listopada (ryc. 22). Najwcześniejsza obserwacja jesienna: 6 IX 89 - 3, 

a najpóźniejsza wiosenna: 9 IV 87 - 6 gągołów.W okresach: 11-26 VIII 88 

i 8-17 VIII 95 obserwowano dwa młodociane ptaki, a 16 VII 88 - 3. Te 

ostatnie obserwacje mogły dotyczyć  ptaków należących do śląskiej popu-

lacji lęgowej. 
Bielaczek - Mergus albeUus. 48 obserwacji. Brak wyraźnego szczytu 

przelotu (ryc. 23). Najwcześniejsza obserwacja jesienna: 4 XI 87 - 2 99, 

a najpóźniejsza wiosenna: 27 III 88 - 1 99. Większość  spotkań  dotyczyła 

1-5 ptaków; maksymalne liczby: 22 XII 89 - 16, 28 II 88 - 15, 21 I 89 -

13. Wśród ptaków o znanej płci (N = 94) udział  ptaków w upierzeniu sa-

mic wynosił  68%, a samców - 32%. 

Szlachar - Mergus serrrator. Trzynaście obserwacji głównie z kwiet-

nia i listopada: 25 IV 87 - 10 (5 d'o" i 5 99), 29 XI 87 - 12 (w tym 5 cra) 

(T. Drazny), 17 N88 - 1 9 (M. Majcher), 12 XI 88 - 4 99 (T. Stawarczyk), 

20 XI 88 - 2 99 (R. Mikusek), 5 XI 89 - 1 9 (M. Majcher), 15 IV 91 - 15 

(w tym 4 o'cr), 23 XI 91 - 11 99, 23 IV 92 - 1 9 (A. Srzednicki), 27 IV 92 - 
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Ryc. 22. Dynamika liczebności gągoła na Zb. Mietkowskim w latach 1986-96 
Objaśnienia jak na ryc. 5. 

Fig. 22. Number dynamics of the Goldeneye at the Mietkowski Reservoir in 
1986-96 
Explanations see Fig. 5. 
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dwie pary i 1 9 (M. Majcher), 21 IV 93 - 1 9 (G. Orłowski), 25 III 94 - para 
(G. Orłowski) i 17 IV 95 - 4 9 9 (G. Orłowski). Łącznie stwierdzono 69 
ptaków, wśród których osobniki w upierzeniu samic stanowiły 74%, 
a samce 26%. 

Nurogęś  - Mergus merganser. Pojawiał  się  stosunkowo rzadko 
i w niewielkiej liczbie. Szczyty liczebności zaznaczyły się  w trzeciej deka-
dzie stycznia i drugiej dekadzie grudnia (ryc. 24). Najwcześniejsza obser-
wacja jesienna: 9 X 94 - 1 samica, a najpóźniejsza wiosenna: 4 IV 87 -
9 ptaków. Maksymalna liczebność  - około 40 ptaków. W przypadku 47 
obserwacji zanotowano płeć. Łącznie były 73 ptaki w upierzeniu samic 
i 71 samców. 

Trzmielojad - Pernis apivorus. Jedenaście spotkań  1-3 ptaków (mie-
siące: IV, V, VII, VIII i IX); Najwcześniej spotkany 8 IV 89 - 1 ptak (KiMM). 
Obserwacja ptaka krążącego nad lasem w dniu 21 V 94 sugeruje możli-
wość  lęgu w pobliżu zbiornika. 

Kania czarna - Milvus migrans. Osiem obserwacji, najczęściej poje-
dynczych ptaków (tylko 15 VIII 88 - 2). Daty pozostałych obserwacji: 
9 VIII 89, 17 V 90, 17 V 92, 28 VIII 92, 26 III 94 (P. Gębski), 30 VIII 95, 
19 IV 97. Obserwacje z maja sugerują  możliwość  lęgów w sąsiedztwie 
zbiornika. 
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Ryc. 23. Liczba osobników (Na) i liczba 
stwierdzeń  (NJ bielaczka w kolejnych 
dekadach na Zb. Mietkowskim w latach 
1986-96 

Fig. 23. Number of individuals (NJ and 
records (Na) of the Smew in the con-
secutive ten-day periods at the Miet-
kowski Reservoir in 1986-96 
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Ryc. 24. Liczba osobników (Nj i liczba 
stwierdzeń  (Na) nurogęsi w kolejnych 
dekadach na Zb. Mietkowskim w latach 
1986-96 

Fig. 24. Number of individuals (Na) and 
records (NJ of the Goosander in the 
consecutive ten-day periods at the 
Mietkowski Reservoir in 1986-96 
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Kania rdzawa - Mavus milvus. Pięć  obserwacji: 5 X 89 - 1 ad., 5 IX 92 

- 1 imm., 10 III 94 - 1 (R. ł  agosz, MM), 16 IV 94 (PK, P. Gębski) i 25 IX 94 

- 1 ptak (MM, G. Orłowski). 
Bielik - Haliaeetus albiciIia Pomimo, że zbiornik obfituje w zdobycz, 

to jest położony z dala od większych kompleksów leśnych, co prawdopo-

dobnie jest przyczyną, źe bielika zanotowano tylko 22 razy. Dwukrotnie 

widziano dwa ptaki, a reszta obserwacji dotyczyła pojedynczych osobni-

ków. Łącznie widziano 14 ptaków młodocianych (imm.), 1 subad. i 5 ad. 

Rozkład spotkań  na miesiące: I - 6, II - 3, III - 2, IX - 1, X - 1, 	- 3, 

XII - 4. Najwcześniejsza obserwacja jesienna: 23 IX 95 - 1 imm., a naj-

późniejsza wiosenna: 23 III - 1 ad. 

Gadożer - Circaetus gallicus. Dwie obserwacje pojedynczych ptaków: 

9 IV 88 (G. Orłowski) i 21 VIII 89 (KiMM). 

Błotniak stawowy - Circus aeruginosus. Łącznie 69 spotkań, najczę-

ściej tylko 1-2 osobników. Wyjątkiem był  okres pierwszego napełniania 
zbiornika, kiedy nad zalewanymi polami w obrębie zbiornika, od maja do 

sierpnia spotykano 3-5 błotniaków. 26 VIII 92 w sąsiedztwie zbiornika 

nad pozostawionym odłogiem polem z wysoką  roślinnością  zielną, krąży-

ło 18 błotniaków stawowych. Poza tym: 22 IX 90 i 19 IX 93 - po 10 pta-

ków. Nasilenie przelotu zanotowano w sierpniu (ryc. 25). Skrajne daty: 

18 III 94 - 1 d oraz 26 XI 95 - 1 ptak w upierzeniu samicy (jest to naj-

późniejsza obserwacja ze Śląska; 
MMM). W czasie obserwacji przelo- 60 
tu ze wzgórza przy wschodnim brze- N 
gu zbiornika, w dniach 28 VI-1 X 95, 50 	EJ N.= 195 

naliczono łącznie 149 błotniaków 	El Ns  = 69 

stawowych, a wysokie liczebności 40 
zanotowano w dniach: 17 VIII - 33, 
23 VIII - 26 i 7 IX - 27 ptaków 	30 

Błotniak zbożowy - Circus cya-
neus. 36 obserwacji, najczęściej po- 20 
jedynczych ptaków, ale 23 X 88 - 4 
imm. Rozkład spotkań  na miesiące: 10  
1-1,11-2,111-2,1V- 1, V - 1, 
VIII - 3, IX - 4, X - 16, XI - 5, XII 	III IV V VI VII VIII IX X XI 

- 1. Większości obserwacji dokona- Ryc. 25. Liczba osobnikow (NJ i liczba 
no na polach w sąsiedztwie zbior- stwierdzeń  (Nj błotniaka stawowego 

pika. w kolejnych dekadach na Zb. Mietkow- 
skini w latach 1986-96 

crourus. 4 IX 91 obserwowano jed- 
Błotniak stepowy - Circus ma skini 

25. Number of individuals (1V,) and 
records (Na) of the Marsh Harier in the 

nego ptaka w szacie juwenilnej (AD). consecutive ten-day periods at the 

Mietkowski Reservoir In 1986-96 
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Błotniak Łąkowy - Circus pygargus. 21 V 94 znaleziono gniazdo błot-
niaka łąkowego z trzema mało zalężonymi jajami (próba wodna) (PK). 
Gniazdo było usytuowane w środku pola, w powalonym przez wiatr łanie 
zboża, w odległości ok. 300 m od brzegu zbiornika. 14 VI 94 stwierdzono, 
że lęg uległ  zniszczeniu (PK). 

Poza tym 25 obserwacji ptaków nielęgowych, których rozkład na mie-
siące był  następujący: VII - 4, VIII - 16, IX - 4, XI - 1. Najpóźniejsza 
obserwacja: 15 XI 93 - 1 ptak. W przypadku 25 osobników zanotowano 
płeć  i wiek; było wśród nich 8 dorosłych samców. 

Jastrząb - Accipiter gentilis. Co najmniej dwie pary gniazdowały blisko 
zbiornika. 5 V 95 znaleziono gniazdo z wysiadującym jastrzębiem. Więk- 
szość  obserwacji dotyczyła pojedynczych ptaków. Najczęściej widywano 
jastrzębia przesiadującego na pozbawionych roślinności wysepkach, 
w pobliżu stad krzyżówek. Spotykany głównie jesienią. 

Krogulec - Accipiter nisus. Pojedyncze, zazwyczaj, ptaki widywano 
w najbliższym sąsiedztwie zbiornika. Szczyt liczebności w listopadzie. 

Myszołów - Buteo buteo. Cztery pary gniazdowały w bliskim sąsiedz-
twie zbiornika. W okresie przelotów jesiennych notowano czasem więk-
sze ilości krążących ptaków; np. 25 X 93 - 40, 28 X 94 - 30 myszołowów, 
a zimą: 20 I 90 - 19 ptaków. 

11 XI 89 widziano 1 ad. podgatunku B. b. vulpinus (T. Stawarczyk). 
Myszołów włochaty - Buteo la- 

24 gopus. Rozległe obszary wynurzone- 

N 	I3 N. = 164 	 go dna zbiornika prawdopodobnie 
20' 	= 85 	 były magnesem ściągającym te pta- 

ki, ponieważ  były one stosunkowo 
16' 	 często spotykane w porównaniu 

z innymi terenami. Łącznie 85 ob- _ _ 
12 	 serwacji 1-6 ptaków. Wiele obser- 

wacji dotyczyło ptaków siedzących 
8 	 na odsłoniętym dnie, na wysep- 

kach, a także na lodzie w pobliżu 
4' 

_ niezamarzniętych oczek. Szczyt li- 
czebności występował  w trzeciej 

IX XX XI XII I 	II III V 	dekadzie stycznia (ryc. 26). Bardzo 
Ryc. 26. Liczba osobników (M) i liczba późne obserwacje dokonane wios-
stwierdzeń  (Na) myszołowa włochatego ną: 16 IV 86 - 3 (T. Stawarczyk), 
w kolejnych dekadach na Zb. Mietkow- 19 IV 89 - 3 ptaki (KiMM), 19 IV 95 
skini w latach 1986-96 	 - 1 ptak (A. Milewski, A. Smolis) 
Fig. 26. Number of individuals (M) and oraz wczesna obserwacja jesienna: 
records (NJ of the Rough-legged Buzzard 

29 IX 89 - 1 imm. (AD). in the consecutive ten-dayperlods at the 
Mietkowski Reservoir in 1986-96 



III IV V VI VII VIII IX X 

Ryc. 27. Liczba osobników (N.) i liczba 
stwierdzeń  (Na) rybołowa w kolejnych 
dekadach na Zb. Mietkowskim w latach 
1986-96 
Fig. 27. Number of individuals (Na) and 
records (N.) of the Osprey in the con-
secutive ten-day periods at the Miet-
kowski Reservoir in 1986-96 
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Orlik krzykliwy - Aqui/a pomarina. Jedna obserwacja: 16 X 93 - 1 
ptak (PK, A. Chlebowski, P. Gębski). 

Orzełek - Hieraaetus pennatus. 31 X 88 - 1 ptak odmiany jasnej 
(G. Orłowski, Andrzej Adamski) i 20 DC 89 - 1 osobnik, także należący do 
odmiany jasnej, krążący nad brzegiem zbiornika (AD). 

Rybołów - Pandion ha/iactus. 35 obserwacji (3 dotyczyły dwóch, 4 -
trzech, a pozostałe pojedynczych ptaków). Wyraźnie zaznaczył  się  przelot 
jesienny (ryc. 27), przy bardzo małej liczbie obserwacji wiosennych. Skrajne 
daty z przelotu jesiennego: 1 VII 89 (T. Drazny) i 14 X 88 - 1 ptak. 

Pustułka - Falco tinnunculus. W roku 1989 stwierdzono gniazdowa-
nie dwóch par w najbliższym sąsiedztwie zbiornika w starych gniazdach 
wron, z których jedno było umieszczone na metalowej podporze linii wy-
sokiego napięcia. Pustułki gniazdowały w pobliżu zbiornika również  
w innych latach. Czasami widywano pustułkę  polującą  nad odsłonię-
tym i zarośniętm dnem zbiornika. 

Kobczyk - Falco vespertinus. 3 V 93 obserwowano dorosłego samca 
kobczyka (P. Gębski) oraz 2 IX 95 widziano 1 juv. przelatującego w pobli-
żu zbiornika (PK). 

Drzemlik - Falco columbarius. Siedem obserwacji: 17 X 88 - 1 ptak 
(R. Cisakowski, W. Grabiński), 23 X 88 - 1 9 atakująca biegusa 
zmiennego (T. Dramy), 3 i 18 XII 88 - 1 ptak, 3 i 5 XI 92 - 1 (P. Gęb-
ski, A. Srzednicki), 8 X 94 - 1 
(G. Orłowski) i 28 X 94 - 1 c?. 

Kobuz - Falco subbuteo. Osiem 
obserwacji pojedynczych ptaków 
(VII - 2, VIII - 3, IX - 3). 

Raróg - Foko cherrug. Siedem 
obserwacji: 10 X 87 - 1 ad. (J. Lont-
kowski i in.); 9 VIII i 19 X 88 - 1 
juv. (M. Skakuj, M. Stajszczyk, 
T. Stawarczyk); 7 X 92 - 1 juv. 
(T. Dramy), 16 D( 93 - 1 ad. (MM), 
28 IX i 13 X 94 - 1 juv. (MM. 
G. Orłowski). 

Sokół  skalny - Falco eleonorae. 
16 X 97 - 1 juv. polujący nad zbior-
nikiem i w jego pobliżu (M. Zarzyc-
ki). Jest to druga obserwacja tego 
sokoła na Śląsku. 

Sokół  wędrowny - Falco pere-
grinus. 28 obserwacji pojedynczych 
ptaków, tylko 2 X 93 - 1 ad. i 1 juv. 
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Większość  dotyczyła sokołów siedzących na odsłoniętym dnie lub wysep-
kach, a także polujących w powietrzu na kaczki i siewkowce. Wiosną  
stwierdzony tylko 8 1 13 IV 88. Pozostałych obserwacji dokonano między 
29 VII 1 13 XI, ale głównie we wrześniu i październiku. W 18 przypadkach 
oznaczono wiek: łącznie 9 ad. i 9 imm. 

Przepiórka - Coturnix coturnix. 22 VI 88 odzywający się  ptak koło 
zbiornika. 

Derkacz - Crex crex. 26 VI 93 - 1 odzywający się  samiec na brzegu 
łąki koło zbiornika. W sierpniu 1988 schwytano derkacza w sieć. 

Kokoszka - Gallinula chloropus. Prawdopodobnie w niektóre lata gnia-
zdowała na stawie i na stawku śródpolnym, gdzie była widywana w maju 
i czerwcu 1987 i 1992 r. Łącznie tylko 24 obserwacje. 1-2 ptaki widywano 
zimą  na obramowanej krzewami wierzb rzece, poniżej zapory (16 II 93, 17 
i 26 XII 93, 16 i 30 XII 94, 14 I 95). 
Łyska - Palica atra. Gnieździła się  na stawie (kilka par) i w górnej 

części zbiornika przy wysokim stanie wody (też  nie więcej niż  klika par). 
Gniazda z wysiadującymi ptakami były często zupełnie odsłonięte. Ma-
ksymalna liczba par lub pojedynczych ptaków z pisklętami w czasie jed-
nej kontroli wynosiła 7 (11 VII 92). Wyjątkowo, 25 IV 86, przy pierwszym 
zalewaniu zbiornika, kiedy na małych stawkach na dnie zbiornika zacho-
wało się  jeszcze sporo pierwotnej roślinności wodnej, liczbę  par oceniono 
na około 50. 
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Ryc. 28. Dynamika liczebności łyski na Zb. Mietkowskim w latach 1986-96 
Objaśnienia jak na ryc. 5. 
Fig. 28. Number dynarnics of the Coot at the Mietkowski Reservoir in 1986-96 
Explanations see Fig. 5. 
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Łyski pojawiały się  na zbiorniku głównie w okresie jesiennym (ryc. 28). 

Fluktuacje liczebności w tym okresie w poszczególnych latach sugerują, 

że przelotne stada zatrzymywały się  na stosunkowo krótkie okresy. Za-

znaczył  się  trend spadku liczebności w miarę  upływu lat. Najliczniej wy-

stępowały łyski w roku napełniania zbiornika (1986), np. 5 VIII 86 - 1200 

i 21 VIII 86 - 1280 ptaków w czasie jednej kontroli. Poza tym 22 IX 88 - 

ca. 1100 łysek. Później, liczebność  nie przekraczała 500 ptaków. 

Żuraw - Grus grus. Dziesięć  obserwacji 1-34 ptaków. Maksymalne 

liczby: 8 XI 92 - 11, 19 X 93 - 29 ad. i 5 imm. oraz 29 IX 93 - 16. Wszys-

tkie te obserwacje dotyczyły ptaków przelatujących nad zbiornikiem. 

Szablodziób -  Recurvirostra avocetta. 27 VIII 93 - 1 ptak (A. Pola, 

G. Orłowski) oraz 25 X 94 - 2 ad. (A. Milewski). 

Ostrygojad -  Haematopus ostralegus. Siedem obserwacji: 25 IX 87 -

1 ptak (W. Tabisz), 6 IX 89 - 1  juv.  na  piaszczystej wysepce, 15-18 VIII 93 

- 3 juv. (T. Drazny i inni), 13 VII 96 - 5 ad., 18-20 i 25 VIII 96 - 1  ad. 

(A. Pola, A. Milewski), 28 i 31 VIII 96 - 1 juv. (A. Chlebowski, P. Gębski) 

oraz 3-4 IX 96 - 1 ad. (M. Zarzycki, B. Kaźmierczak). 

Żwirowiec stepowy -  Glareola nordmanni.  26 VIII oraz 1 i 2 IX 90 

widziano jednego ptaka (Guziak i Stawarczyk 1992). 

Sieweczka rzeczna -  Charadrius dubius. Liczba par lęgowych zmie-

niała się  w różnych latach i była zależna od poziomu wody. Gniazdowały 

wzdłuż  brzegów i na odsłoniętym dnie zbiornika. 25 IV 86 na splantowa-

nym przez buldożery fragmencie dna, naliczono 12 niepokojących się  par 

lub pojedynczych sieweczek. 25 IV 87 liczebność  oszacowano na 9 par, 

29 IV 90 na 13 par, a 24 IV 91 na 10 par. Obserwowano również  tokujące 

ptaki na sąsiadujących ze zbiornikiem polach. Z powodu zmian poziomu 

wody w okresie lęgowym i prac polnych, sukces lęgowy był  prawdopo-

dobnie bardzo niski. 
Maksymalne liczebności w okresie przelotów: 3 IX 88 - 47 ptaków 

(W. Grabiński) oraz 23 VIII 93 - 50 ptaków (G. Orłowski). Skrajne daty: 

28 III 90 - 3 ptaki oraz 27 X 93 - głosy kilku osobników, co jest naj-

późniejszą  obserwacją  tego gatunku na Śląsku (R. Mikusek). Szczyt prze-

lotu przypadł  na trzecią  dekadę  sierpnia (ryc. 29). 

Sieweczka obrożna -  Charadrius hiaticula. Stwierdzono lęg tego ga-

tunku (PK): 16 IV 94 na dnie zbiornika, przy podnoszącym się  poziomie 

wody, obserwowano parę  (samiec tokował), a nieopodal na polu drugą  
parę. 30 IV 94 w wyniku podniesienia się  poziomu wody, ptaki przeniosły 

się  na pobliskie pole, gdzie znaleziono gniazdo z jajami jednej pary i ob-

serwowano drugą  parę, która tokowała i kopulowała. 21 V 94 pole było 
przeorane i ptaków nie widziano. 

W okresie przelotów szczyt liczebności przypadał  na sierpień  i wrze-
sień  (ryc. 30). Maksymalne liczebności: 28 VIII 93 - 40 i 25 IX 87 - 41 
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Ryc. 29. Dynamika liczebności sieweczki rzecznej na Zb. Mietkowskim w latach 
1986-96 
Objaśnienia jak na ryc. 5. 

Fig. 29. Number dynamics of the Little Ringed Plover at the Mietkowski Reservoir 
in 1986-96 
Explanations see Fig. 5. 
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Ryc. 30. Dynamika liczebności sieweczki obrożnej na Zb. Mietkowskim w la-
tach 1986-96 
Objaśnienia jak na ryc. 5. 
Fig. 30. Number dynamics of the Ringed Plover at the Mietkowski Reservoir in 
1986-96 
Explanations see Fig. 5. 
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ptaków, w tym 37 w jednym stadzie (T. Drazny). Najwcześniejsze daty 
wiosenne: 6 III 97 - 1 ptak (B. Każmierczak) i 7 III 94 - 1 ad. (P. Gębski). 
Najpóźniejsza obserwacja wiosenna: 24 IV 91 - 1. Skrajne daty jesienne: 
19 VII 95 - 2 i 2-3 XI 93 - 1 juv. (KiMM, K. Konieczny, P. Gębski), co jest 
najpóźniejszą  datą  dla Śląska. 

Siewka złota - Pluvialis apricaria. Pojawiała się  stosunkowo rzadko 
i nielicznie. Największe stada: 14 X 88 - 230, 23 X 88 - 120 i 14 X 93 -
82 ptaki. Rozkład obserwacji na miesiące: III - 2, IV - 1, VIII - 2, IX - 3, 
X - 13, XI - 12, XII - 1. Skrajne daty: 7 III 90 - 1 1 5 XII 87 - 4 ptaki. 

Siewnica - Pluvialrs squatarola.Wiosną  trzykrotnie spotkano poje-
dynczego ptaka w szacie godowej: 24 V 86, 15 VI 86 i 9 VI 88 (M. Maj-
cher). Pozostałe obserwacje tego gatunku dotyczyły okresu migracji je-
siennej (ryc. 31). Najczęściej spotykano od jednego do kilkunastu pta-
ków. Większe liczebności: 1 X 88 - 100 (T. Dramy), 4 X 88 - 65 i 6 XI 88 
- 42 siewnice. Skrajne daty: 5 VII 89 - 7 i 22 XI 94 - 3 ptaki (A. Pola). 

Czajka towarzyska -  Chettusia gregaria. 25 IV 86 obserwowano jed-
nego ptaka (ad. lub subad.) (Dyrcz 1988b). 

Czajka - Vanellus vaneUus. 24 IV 86 na przyszłym dnie zbiornika 
naliczono około 40 terytorialnych par. W późniejszych latach w sprzyja-
jących okolicznościach gniazdowało tutaj nie więcej jak kilka par. Czajki 
gnieździły się  też  na polach otaczających zbiornik. W porównaniu z inny- 
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Ryc. 31. Dynamika liczebności siewnicy na Zb. Mietkowskim w latach 1986-96 
Objaśnienia jak na ryc. 5. 
Fig. 31. Number dynamics of the Grey Plover at the Mietkowski Reservoir in 
1986-96 
Explanations see Fig. 5. 
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mi zbiornikami Śląska ich liczebności w okresie przelotów nie były wyso-
kie, rzadko przekraczając 500 osobników. Maksimum: 10 X 93 - 3745 
czajek. Szczyt przelotów wiosennych przypadał  na marzec (maksimum: 
7 III 90 - 600 czajek), a jesiennych na październik (ryc. 32). Przy wyso-
kim stanie wody, migrujące czajki w ogóle nie zatrzymywały się  na zbior-
niku, nie znajdując tutaj odpowiedniego siedliska. W niektóre lata, małe 
stadka czajek pojawiały się  już  w trzeciej dekadzie lutego. Skrajne daty: 
8 II 90 - 1 (KiMM) i 31 XII 90 - 1 ptak (AD, M. Śliwiński). Tą  ostatnią  
obserwację  można uznać  za próbę  zimowania (piąty przypadek na Śląsku; 
Dyrcz i in. 1991). 

Biegus rdzawy - Calidris canutus. 33 spotkania, łącznie 50 ptaków 
i to tylko w okresie wędrówki jesiennej (sierpień-wrzesień). Prawie wszy-
stkie obserwacje dotyczyły 1-2 ptaków, tylko 28 VIII 93 i 1 IX 93 - 3 juv. 
oraz 31 VIII 96 - 1 ad i 3 juv. (P. Gębski, A. Chlebowski). Skrajne daty: 
17 VIII 95 i 1 X 88. 

Piaskowiec - Calidris alba. 24 spotkania, łącznie 50 ptaków. Wśród 
29 ptaków, których wiek oznaczono, 26 to osobniki młodociane (juv.) i 3 
dorosłe (ad.). Najczęściej widywano pojedyncze (63% obserwacji) lub 2-3 
(34%) piaskowce; poza tym: 3 IX 88 - 5 ptaków. Skrajne daty: 17 VIII 88 
i 1 X 88 - 1 ptak. 
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Ryc. 32. Dynamika liczebności czajki na Zb. Mietkowskim w latach 1986-96 
Objaśnienia jak na ryc. 5. 
Fig. 32. Number dynamics of the Lapwing at the Mietkowski Reservoir in 1986-96 
Explanations see Fig. 5. 



D A 
O B 

N = 1 922 

❑ N =  105 

Ei N, = 32 

240 

N 
200 

160 

120 

80 

40 

40 

N 

30 

20 

10 

Ptaki Zbiornika Mietkowskiego 	 49 

Biegus malutki - Calidris minuta. Spotykany tylko w okresie wędrówki 
jesiennej, której szczyt przypadł  na połowę  września (ryc. 33). Najczęściej 
(72%) spotykano od jednego do kilkunastu biegusów. Maksymalne li-
czebności: 11 IX 93 - 235 ptaków, w tym 200 w jednym stadzie (T. Drazny 
i inni), 12 IX 96 - 195 (M. Zarzycki) oraz 4 IX 93 - 146 biegusów. Szczegól-
nie liczny był  w roku 1993, kiedy to od końca sierpnia do połowy września 
kilkakrotnie widywano zgrupowania przekraczające 90 osobników. Skrajne 
daty: 18 VII 88 - 4 i 31 X 94 - 15 biegusów. 

Biegus mały  - Calidris temmtnckit. 39 obserwacji, łącznie 185 pta-
ków. Jedna obserwacja wiosenna: 18 V 88 - 3 biegusy małe. Największe 
nasilenie przelotu jesiennego przypadło na wrzesień  (ryc. 34). Skrajne 
daty: 28 VII 93 - 1 i 13 X 90 - 3 ptaki (KiMM). 62% obserwacji dotyczyło 
1-2 biegusów. Największe stadka: 11 X 90 - 13, 241X 92 - 17 i 11 IX 93 
- 12 osobników. 

Biegus długoskrzydły -  Calidris bairdit. 19-26 X 93 obserwowano 
jednego ptaka w szacie młodocianej (Stawarczyk i Lontkowski 1994). Było 
to drugie stwierdzenie tego gatunku w Polsce. 

Biegus arktyczny  - Calidris melanotos. 15 X 88 - 1 ptak (Drazny i in. 
1989) oraz 4-7 VIII 96 - 1 ad. (PK i inni). 
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Ryc. 33. Dynamika liczebności biegu-
sa malutkiego na Zb. Mietkowskim 
w latach 1986-96 
Objaśnienia jak na ryc. 5. 

Fig. 33. Number dynamics of the Little 
Stint at the Mietkowski Reservoir in 
1986-96 
Explanations see Fig. 5. 
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Ryc. 34. Liczba osobników (NJ i liczba 
stwierdzeń  (Nj biegusa małego w ko-
lejnych dekadach na Zb. Mietkowskim 
w latach 1986-96 

Fig. 34. Number of individuals (NJ and 
records (NJ of the Temminck 's Stint in 
the consecutive ten-day periods at the 
Miet-kowski Reservoir in 1986-96 
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120 	 Biegus krzywodzioby - Calidris 

	

N El A 	ferruginea. Dwie obserwacje wio- 

	

100 	 o B 	senne: 6 V 87 - 2 ptaki w upierze- 
niu godowym (AD) i 28 V 88 - 1 

	

80 	 (G. Orłowski). Szczyt przelotu je- 
siennego przypadał  na przełom 

	

60 	 sierpnia i września (ryc. 35). Skraj- 
ne daty: 5 VII 89 - 3 ptaki (najwcze- 

	

40 	 śniejsza data dla Śląska) (KiMM) 
oraz 19 X 93 - 1 (P. Gębski i inni). 

	

20 	 Większość  obserwacji dotyczyła kil- 
ku-kilkunastu ptaków. Maksymal-
ne liczebności: 1 i 4 IX 93 - 115 
ptaków (T. Drazny, P. Gębski) oraz 
30 VIII 93 - 3 ad. i 85 jun. (P. Gęb-
ski, B. Kaźmierczak, D. Tomaszew-
ski). Szczególnie liczny był  w latach 
1988 i 1993. 

Biegus zmienny - CalicIris al-
pina. Jego liczebność, podobnie jak 
w przypadku innych siewkowców, 

była zależna od stopnia odsłonięcia dna zbiornika w okresie przelotów. 
Dwanaście wiosennych stwierdzeń  1-7 ptaków w okresie od 20 III 94 
(W. Górka) do 21 V 94 (PK). Z reguły, obserwacje z marca dotyczyły pta-
ków w upierzeniu zimowym, a z kwietnia i maja w upierzeniu godowym. 
Główne nasilenie przelotu jesiennego przypadało na drugą  połowę  wrze-
śnia i październik (ryc. 36). Skrajne daty: 5 VII 89 - 5 ptaków (najwcze-
śniejsza obserwacja ze Śląska) (G. Orłowski) oraz 19 XII 93 - 1 ptak. Poza 
tym pięć  dalszych obserwacji z grudnia (1-7 ptaków). Większość  obser-
wacji dotyczyła od kilkunastu do kilkudziesięciu biegusów zmiennych, 
a najwyższa liczebność  to 375 ptaków (5 X 88 - T. Stawarczyk). Ponadto 
13 obserwacji 200-300 ptaków. 

Biegus plaskodzioby - Limicola falcinellus. W dniach 21 VIII-7 IX 88 
niemal codziennie (13 razy) obserwowano te biegusy. Najliczniej stwier-
dzone je 27 VIII - 7 ptaków oraz 28 VIII i 3 IX po 4 ptaki (W. Grabiński, 
T. Stawarczyk). W pozostałych latach, choć  nie rokrocznie, zanotowano.  
dalszych 13 stwierdzeń, niemal wyłącznie pojedynczych osobników. Skraj-
ne daty: 16 VIII 94 i 19 IX 93 (T. Drazny). 

Batalion - Philomachus pugnax. Pojawiał  się  regularnie na przelo-
tach, najliczniej z końcem sierpnia (ryc. 37). 27 stwierdzeń  wiosennych. 
Skrajne daty wiosenne: 10 III 91 - 14 i 17 V 90 - 4 ptaki, a z przelotu 
jesiennego: 19 VI 88 - 8 (mógł  to nie być  jeszcze właściwy przelot) i 22 XI 94 
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Ryc. 35. Dynamika liczebności biegu-
sa krzywodziobego na Zb. Mietkow-
skini w latach 1986-96 
Objaśnienia jak na ryc. 5. 
Fig. 35. Number dynamics of the Cur-
lew Sandpiper at the Mietkowski Res-
ervoir in 1986-96 
Explanations see Fig. 5. 
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Ryc. 36. Dynamika liczebności biegusa zmiennego na Zb. Mietkowskim w la-

tach 1986-96 
Objaśnienia jak na ryc. 5. 

Fig. 36. Number dynamics of the Dunlin at the Mietkowski Reservoir in 1986-96 

Explanations see Fig. 5. 
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Ryc. 37. Dynamika liczebności bataliona na Zb. Mietkowskim w latach 1986-96 

Objaśnienia jak na ryc. 5. 

Fig. 37. Number dynamics of the Ruff at the Mietkowski Reservoir in 1986-96 

Explanations see Fig. 5. 
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- 1 ptak. W czasie jednego liczenia na ogól stwierdzano nie więcej niż  
kilkanaście osobników. Większe liczebności: 1 IX 93 - 170 (P. Gębski), 
28 VIII i 11 IX 93 - około 110 (B. Kaźmierczak i P. Tomaszewski). 

Bekasik - Lymnocryptes minimus. Łącznie 8 obserwacji, w tym pięć  
w pierwszej dekadzie października. 5 X 89 spotkano 5 bekasików żerują-
cych na otwartym terenie, w pobliżu małych stawków na wynurzonym 
dnie zbiornika. Pozostałe spotkania dotyczyły pojedynczych ptaków. Skraj-
ne daty: 21 VIII 94 i 10 X 87. 

Kszyk - Gallinago gallinago. Obserwacje czterech tokujących sam-
ców nad resztkami zalewanych łąk na dnie zbiornika w dniach 25 IV 
i 4 V 86, pozwalają  przypuszczać, że się  wtedy gnieździł. Poza tym tylko 
sześć  obserwacji wiosennych (24 III-3 V), w tym jeden tokujący ptak 
(11 IV 90). Regularnie pojawiał  się  w czasie przelotów jesiennych, najlicz-
niej w sierpniu (ryc. 38). Maksymalne liczebności: 12 VIII 90 - 205, 
21 VIII 90 - 140 i 12 VIII 88 - 125 kszyków. Skrajne daty z okresu prze-
lotów jesiennych: 5 VII 89 - 3 i 23 XI 91 - 2 ptaki. Jedna późna obserwa-
cja: 10 XII 89 - 1 ptak żerujący na niezamarzniętym dnie rowu (AD). 

Dubelt - Gallinago media. Jedna obserwacja: 12 VIII 92 - 1 ptak 
(A,. Srzednicki). 

Szlamiec - Limnodromus sp. 9 VIII 88 obserwowano jednego ptaka 
należącego do tego rodzaju. Gatunku jednak nie udało się  ustalić  
(M. Skakuj, S. Owczarek). 

Rycyk - Limosa &nosa. 32 obserwacje 1-10 ptaków. 23 II 90 widzia-
no jednego ptaka na odsłoniętym dnie zbiornika (AD), co można uznać  za 
najwcześniejszą  obserwację  wiosenną  tego gatunku na Śląsku. Skrajne 
daty z okresu przelotu w kierunku zimowisk: 19 VI 88 - 2 (KiMM) i 16 IX 94 
- 1 juv. (PK, P. Gębski). 

Salamlik - Limosa lapponica. Łącznie 22 obserwacje w okresie 24 VIII- 
22 X. Rozkład tych obserwacji na miesiące był  następujący: VIII - 1, IX -
14, X - 7. Siedemnaście spotkań  dotyczyło pojedynczych szlarrmików; 
największe zgrupowanie liczące 8 ptaków zanotowano 1 X 88. 

Kulik mniejszy - Numenius phaeopus. Łącznie 21 obserwacji. W więk-
szości przypadków były to ptaki przelatujące, które nie zatrzymywały się  
na zbiorniku. W okresie 9-17 VIII 88 dokonano sześciu obserwacji kulików 
mniejszych, w tym stada 7 ptaków (11 VIII). Pozostałe 13 stwierdzeń  
dotyczyło 1-3 ptaków. Rozkład obserwacji na miesiące: VII - 1, VIII - 16, 
IX - 2, X - 2. Skrajne daty: 5 VII 88 - 1 i 22 X 88 - I ptak (G. Orłowski). 
Jest to najpóźniejsza obserwacja ze Śląska. 

Kulik wielki - Numenius arquata. Tylko cztery obserwacje wiosenne: 
1 V 88 - 1, 22 IV 89 - 1, 25 III 94 - 1 1 19 IV 97 - 3 ptaki. W pierwszych 
latach po powstaniu zbiornika pojawiał  się  dość  regularnie w okresie 
wędrówki jesiennej. Stada nocowały na środku wynurzonego dna zbior- 
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Ryc. 38. Dynamika liczebności kszyka na Zb. Mietkowskim w latach 1986-96 
Objaśnienia jak na ryc. 5. 

Fig. 38. Number dynamics of the Common Snipe at the Mietkowski Reservoir 
in 1986-96 
Explanations see Fig. 5. 
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Ryc. 39. Dynamika liczebności kulika wielkiego na Zb. Mietkowskim w latach 
1986-96 
Objaśnienia jak na ryc. 5. 

Fig. 39. Number dynamics of the Curlew at the Mietkowski Reservoir in 1986-96 
Explanations see Fig. 5. 
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nika, z dala od brzegów lub na wyspach. Potem pojawiał  się  rzadziej 
i w mniejszej liczbie, co najprawdopodobniej wiąże się  z rosnącą  liczbą  
i nasilającą  się  penetracją  wędkarzy na zbiorniku. Łącznie 124 stwierdze-
nia, w tym 78 stwierdzeń  do roku 1990. Szczyt liczebności przypadał  
w pierwszej połowie października (ryc. 39). Stwierdzano wówczas do 130 
kulików (14 X 88). Największe stado zanotowano jednak na początku 
września: 4 IX 88 - 170 osobników. Skrajne daty: 1VII 88 - 2 i 16 XII 92 
- 1. Poza tym dwie obserwacje zimowe: 18 I 91 - 1 stojący na lodzie obok 
niezamarzniętego oka i 16 I 92 - przelatujące stadko 5 ptaków (AD). 

Brodziec śniady - Tringa erythropus. Z okresu wędrówki wiosennej 
tylko 10 obserwacji 1-5 ptaków; skrajne daty: 3 IV 95 - 2 i 14 V 89 - 1 
ptak. W okresie przelotu powrotnego najwcześniejsza obserwacja pocho-
dzi z 14 VI 94 - 1 ptak, ale 20 VI 89 już  75 ptaków (KiMM, G. Orłowski). 
Najpóźniej spotkano te brodżce 31 X 87 - 2 i 31 X 88 - 4 ptaki. Szczyt 
przelotów jesiennych przypadał  na koniec sierpnia (ryc. 40). Najwyższe 
liczebności sięgały 124 i 135 ptaków (22 VIII 88 i 1 IX 88). 

Krwawodziób - Tringa totanus. Maksimum 15 (29 VII 88), a najczę-
ściej 1-2 ptaki. 28 stwierdzeń  w okresie przelotu wiosennego, od 11 III do 
21 V. Ponadto 20 II 93 - 1 ptak (P. Gębski), jest to najwcześniejsza ob-
serwacja ze Śląska. Szczyt przelotu powrotnego przypadał  na przełom 
sierpnia i września (ryc. 41); skrajne daty: 1 VI 88 - 1 i 14 X 87 - 1 ptak. 

Brodziec pławny - Tringa stagnatilis. Jedenaście obserwacji: 24 VII 86 
- 1 ptak (AD); 31 VII 88 - 1 (G. Orłowski); 10-11 i 15 VIII 88 - 1 (M. Skakuj 
i in.); 2 IX 89 - 1 (A. Guziak, T. Drazny, A. Srzednicki); 17 V 90 - 2 (AD), 
23 VII 91 - 1 (PK), 27 VII 96 - 2 jut). (PK, R. Rybarczyk), 16, 18, 20 
i 23 VIII 96 - 1 ptak (PK, A. Milewski, B. Kaźmierczak). 

Kwokacz - Tringa nebulana. Wędrówka wiosenna była słabo zazna-
czona, łącznie 30 spotkań  1-22 ptaków, w okresie od 11 IV do 28 V. Szczyt 
przelotu jesiennego przypadł  na pierwszą  pentadę  września (ryc. 42). Wów-
czas stwierdzono największą  koncentrację  liczącą  125 ptaków (4 IX 93). 
Duże zgrupowania zanotowano też  29 VII 88 - 80 i 7 VIII 95 - 74 kwoka-
czy. Skrajne daty: 17 VI 92 - 1 (PK) i 12 XI 94 (A. Milewski); ta ostatnia 
obserwacja jest najpóźniejsza na Śląsku. 

Brodziec piegowaty - Tringa melanoleuca. 25 IX 87 spotkano jedne-
go ptaka (Drazny 1988b). Było to drugie stwierdzenie tego gatunku 
w Polsce. 

Samotnik - Tringa ochropus. Większość  spotkań  dotyczyła od jedne-
go do kilku ptaków. Z okresu wędrówki wiosennej pochodzi 25 obserwa- 
cji od 19 III 90 do 18 V 92; w tym 4 IV 93 zgrupowanie 10 tych brodźców. 
Początek wędrówki powrotnej przypadał  na drugą  połowę  czerwca. Naj-
wcześniejsza obserwacja: 17 VI 92 - 2, a 20 VI 89 już  15 ptaków. Szczyt 
przelotu występował  w pierwszej dekadzie lipca (sye. 43). Maksymalnie, 
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Ryc. 40. Dynamika liczebności brodżca śniadego na Zb. Mietkowskim w latach 
1986-96 
Objaśnienia jak na ryc. 5. 

Fig. 40. Number dynamics of the Spotted Redshank at the Mietkowski Reservoir 
in 1986-96 
Explanations see Fig. 5. 
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Ryc. 41. Liczba osobników (N.) i liczba stwierdzeń  (N.) krwawodzioba w kolejnych 
dekadach na Zb. Mietkowskim w latach 1986-96 

Fig. 41. Number of individuals (N.) and records (NJ of the Redshank in the con-
secutive ten-day periods at the Mietkowski Reservoir in 1986-96 
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Ryc. 42. Dynamika liczebności kwokacza na Zb. Mietkowskim w latach 1986-96 
Objaśnienia jak na ryc. 5. 

Fig. 42. Number dynamics of the Greenshank at the Mietkowski Reservoir in 
1986-96 
Explanations see Fig. 5. 

Ryc. 43. Dynamika liczebności samotnika na Zb. Mietkowskim w latach 1986-96 
Objaśnienia jak na ryc. 5. 

Fig. 43. Number dynamics of the Green Sandpiper at the Mietkowski Reservoir 
in 1986-96 
Explanations see Fig. 5. 
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Ryc. 44. Dynamika liczebności leczaka na Zb. Mietkowskim w latach 1986-96 

Objaśnienia jak na ryc. 5. 

Fig. 44. Number dynamics of the Wood Sandpiper at the Mietkowski Reservoir 

in 1986-96 
Explanations see Fig. 5. 
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Ryc. 45. Dynamika liczebności brodżca piskliwego na Zb. Mietkowskim w la-

tach 1986-96 
Objaśnienia jak na ryc. 5. 

Fig. 45. Number dynamics of the Common Sandpiper at the Mietkowski Reser-

voir in 1986-96 
Explanations see Fig. 5. 
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w ciągu jednego liczenia zanotowano 47 (3 VII 88; T. Drazny) i 40 osobni-
ków (8 VII 88). Najpóźniejsza data: 30 X 88 - 3 brodźce. Ponadto trzy 
obserwacje, które można uznać  za próby zimowania: 3 XII 88 - 3, 16 XII 89 
- 1 ptaki 18 XII 88 - 2 ptaki (KiMM). 

1,ęczak - Tringa glareola. Wiosną  występował  mniej licznie, najwyż-
szą  liczebność  zanotowano 4 V 86 - 60 ptaków. Przelot jesienny miał  
charakter dwuszczytowy, z pierwszym szczytem w pierwszych dniach lip- 
ca (ryc. 44), kiedy maksymalnie zanotowano do 300 ptaków (3 VII 88). 
Drugi, mniejszy szczyt przypadał  na połowę  sierpnia. Maksymalnie stwier- 
dzono wówczas 165 (11 VIII 88) i 145 łęczaków (18 VIII 90). Skrajne daty 
wiosenne: 11 IV 95 - 3 i 28 V 88 - 5, oraz z przelotu na zimowiska: 
19 VI 88 - 3 i 15 X 93 - 1 ptak. Wyjątkowo 7 XI 94 - 1 łęczak (D. Szlama). 

Brodziec piskliwy - Ad-U-1s h.ypoleucos. Przelot wiosenny słabo za-
znaczony. Najczęściej spotykano pojedynczo żerujące ptaki, a maksymal- 
nie notowano do 20 ptaków. Największe natężenie przelotu notowano 
z końcem lipca i w sierpniu (ryc. 45). W ciągu dnia spotykano do 100 
brodżców piskliwych (29 VII 88), a wysokie liczebności zanotowano też  
14 VIII 92 - 70 i 22 VII 96 - 65 osobników. Skrajne daty: 4 IV 93 - 1 ptak 
i 28 V 94 - 1 oraz 20 VI 89 - 4 i 1 XI 95 - 1 (KiMM, R. Łagosz). 

Kamusznik - Arenaria interpres. 24 stwierdzenia, tylko z okresu je-
siennej wędrówki. Przelot rozpoczynał  się  31 VII, a kończył  się  1 X - 1 ptak. 
Najczęściej spotykano 1-2 ptaki, choć  4 IX 88 widziano 7 kamuszników 
(T. Stawarczyk), a 1 IX 94 - 5 ad. (G. Orłowski). 

Płatkonóg szydłodzioby - Phalaropus lobatus. 21 obserwacji, w tym 
dwie wiosenne: 28 V 88 - 2 (G. Orłowski) i 21 V 95 - 2 ptaki (A. Halawa). 
Zazwyczaj spotykano 1-2 ptaki, ale 21 VIII 90 stwierdzono sześć  
(G. Orłowski), a 21 VIII 88 - 5 płatkonogów (T. Stawarczyk). Skrajne 
daty w okresie przelotu jesiennego: 18 VIII 90 - 1 ptak (T. Stawarczyk) 
i 8 X 92 - 2 ptaki (T. Drazny). 

Płatkonóg płaskodzioby - Phalaropus fultcarius. 21 IX 89 - 1 ptak 
w upierzeniu zimowym (AD). 

Wydrzyk tęposterny 	Stercorarius pomarinus. Pojedyncze ptaki 
stwierdzono 4 XI 87 (T. Drazny) oraz 9 VIII 88 (M. Skakuj). 

Wydrzyk ostrosterny - Stercorarius parastticus. 11 stwierdzeń, z tego 
8 dotyczyło pojedynczych ptaków, a pozostałe dwóch ptaków. W przypad- 
ku, gdy oznaczono wiek, do dorosłych zaliczono 5 osobników, a do mło-
docianych (juv.) - 4 ptaki. Widywano osobniki należące zarówno do odmia-
ny ciemnej, jak i jasnej. Rozkład spotkań  na miesiące: VII - 1, IX - 6, X -
3, XI - 1. Skrajne daty: 3 VII 88 - 1 ad. oraz 16 XI 91 - 1 ad. (T. Drazny). 
Ta ostatnia data jest najpóźniejsza dla Śląska. 

Wydrzyk dlugostemy - Stercorarius longicaudus. 13 VII 96 - 1 sub-
ad. (PK i A. Pola). 
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Mewa czarnogłowa - Larus melanocephalus. W r. 1991 stwierdzono 

lęg jednej pary w kolonii śmieszek na wyspie powstałej przy eksploatacji 

żwiru (Kołodziejczyk i Stawarczyk 1992). Jest to pierwsze stwierdzenie 

lęgów tej mewy na Śląsku, a nawet w całej zachodniej i południowej Pol-

sce. W roku 1994 zanotowano niewielki nalot. W okresie 7 IX-3 XI spotkano 

ją  13 razy (łącznie 44 osobniki), w tym 17-19 IX widywano 8-9 ptaków. 

Ponadto: 17 VIII 96 - 1 imm. (J. Lontkowski, T. Stawarczyk), 12 X i 2 XI 96 

- 1 imm. (A. Chlebowski, K. Karge, K. Zakrzewski) oraz 7 VI 97 - 1 ad. 

i 10 X 97 -1 imm. (A. Chlebowski). 

Mewa mała - Larus minutus. Łącznie 60 stwierdzeń, z czego tylko 11 

w okresie wiosennym, co mogło wynikać  z mniejszej częstości kontroli 

wiosną. Jednak w okresie tym obserwowano największe zgrupowania. 

Najwcześniej widziana 29 III 97 - 1 imm. i 30 III 90 - 1 ad. (AD) (najwcze-

śniejsza data ze Śląska w okresie powojennym). Przelot jesienny zamknął  
się  w okresie od 25 VI 89 - 1 (T. Drazny) do 19 XI 94 - 1 juv. (ryc. 46). Na 

ogół, występowała w liczbie od jednego do kilkunastu osobników. Wyjąt-

kowo: 1 V 93 - około 110 (P. Gębski), 3 V 93 - 62 ptaki oraz 3 V 90 - 49 

ptaków. Wiek zanotowano w przypadku 186 osobników, z czego 106 (57%) 

były to ptaki młodociane (jw). i imm.), a pozostałe dorosłe (ad.). Wiosną  
spotykano prawie wyłącznie osobniki dorosłe. Trzy obserwacje zimowe: 

19 XII 90 - 1 imm., 19 XII 93 - 1 ad. i 4 II 95 - 1 imm. Być  może ten sam 

osobnik był  widziany jeszcze 5 III 95 (A. Milewski) 
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Ryc. 46. Liczba osobników (Na) i liczba stwierdzeń  (NJ mewy małej w kolejnych 
dekadach na Zb. Mietkowskim w latach 1986-96 

Fig. 46. Number of individuals (Na) and records (Na) of the Little Guli in the con-
secutive ten-day periods at the Mietkowski Reservoir in 1986-96 
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Śmieszka - Larus ridibundus. Zazwyczaj kilkaset par przystępowało 
do lęgów na wyspach powstałych przez zwałowanie ziemi, ale straty były 
bardzo wysokie, głównie z powodu płoszenia ptaków przez wędkarzy prze-
siadujących na wyspach. W r. 1992 oceniono liczebność  na 320 par lęgo-
wych. 18 V 93 przeprowadzono liczenie na sześciu wyspach zbiornika, na 
których gniazdowały śmieszki. Łącznie znaleziono 437 gniazd (na poszcze-
gólnych wyspach: 220, 120, 81, 8, 5 i 3 gniazda). Podobne liczenie prze-
prowadzone 14 VI 94 doprowadziło do wykrycia 300 gniazd. Ponadto przez 
wszystkie lata obserwacji kolonia lęgowa śmieszki była usytuowana na 
małej wyspie na stawie. 9 V 92 liczyła ona 49 gniazd, 30 IV 94 na wyspie 
naliczono 180 gniazd z wysiadującymi ptakami, a 21 V 94było tu 330 
par, z których większość  miała gniazda. 

Szczyt przelotu wiosennego przypadał  w marcu, a jesiennego we wrze-
śniu i z początkiem października (ryc. 47). Liczebność  w porze nielęgowej 
oceniana o wschodzie słońca (przed odlotem na żerowiska) lub po zacho-
dzie słońca (po zlocie na noclegowisko), była na zbiorniku czasami nawet 
dziesięciokrotnie wyższa niż  w ciągu dnia. Stąd oceny poczynione w cią-
gu dnia, nie są  miarodajne. Maksymalne zgrupowanie wiosną  - około 
3500 ptaków (12 III 89), jesienią  - około 6000 ptaków (29 IX 89). Stosun-
kowo licznie obserwowane zimą, przy niezamarzniętym zbiorniku; ma-
ksima: 28 I 90 - około 600, 30 XII 94 - 1000 i 29 I 95 - 530 śmieszek. 

4000 
N 

3500- 
	 D A 

D B 

3000-

2500 

2000 

1500-

1000-

500- 

III 	IV 

N=105014 

V 	VI VII VIII IX 	X I  xi XII 
I 	i 	T 

Ryc. 47. Dynamika liczebności śmieszki na Zb. Mietkowskim w latach 1986-96 
Objaśnienia jak na ryc. 5. 
Fig. 47. Number dynamics of the Black-headed Gull at the Mietkowski Reservoir 
In 1986-96 
Explanations see Fig. 5. 
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Mewa pospolita - Larus canus. Lęg tego gatunku (jedna para) stwier-

dzono po raz pierwszy 17 V 90 (AD). Gniazdo znajdowało się  na stawie 

i było zbudowane na uciętym pniaku wystającym z wody. W następnych 

latach widywano tu 1-5 gniazdujących par, których gniazda najczęściej 

były umieszczane na pniakach. 28 V 94 na stawie znaleziono 5 gniazd 

z wysiadującymi ptakami, a 14 VI 94 przebywało tutaj 6 par z pisklętami 

(1-3 piskląt na parę) i dwa ptaki wysiadujące na gniazdach. 21 V 95 

w czasie kontroli wysp na zbiorniku, stwierdzono obecność  4 par z gnia-

zdami (KiMM, R. Łagosz). 
2 VIII 95 w kolonii lęgowej śmieszek i rybitw rzecznych, widziano 56 

mew pospolitych (PK). Poza tym mewy pospolite notowano w czasie pra-

wie wszystkich kontroli (ryc. 48). Najwyższe liczebności stwierdzono: 

8 IX 93 - 600 (P. Gębski), 23 II 90 - 300 i 30 VIII 93 - 280 ptaków 

(P. Gębski i in.). 
Mewa żółtonoga - Larus fuscus.  18 obserwacji 1-4 ptaków, tylko 

21 IX 95 - 29 ad. i 2  subad. (PK). Spośród 56 widzianych mew żóltono-

gich, 46 (82%) to były osobniki dorosłe, a 10 młodociane. Rozkład obser-

wacji na miesiące (liczba osobników): IV - 4 (4), V - 2 (2), VIII - 2 (2), IX 

- 5 (42), X - 3 (3), XI - 2 (3). Skrajne daty: 20 IV 90 - 1 ad. i 11 XI 94 -

2 imm. 
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Ryc. 48. Dynamika liczebności mewy pospolitej 
1986-96 
Objaśnienia jak na ryc. 5. 

Fig. 48. Number dynamics of the Common Guli 
1986-96 
Explanations see Fig. 5. 

na Zb Mietkowskim w latach 

at the Mietkowsld Reservoir in 
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Mewa srebrzysta - Larus argentatus/ Mewa białogłowa - Larus ca-
chinnans. Rozpatrujemy te gatunki razem, ponieważ  warunki obserwacji 
nie zawsze pozwalały na ich rozróżnienie, a w pierwszych latach badań  
często nie usiłowano tego nawet robić. W przypadku 78 obserwacji (230 
osobników) rozpoznano mewę  białogłową, a w roku 1998 wykryto lęg jednej 
pary (Pola i in. 1998) 

Pojawiała się  na zbiorniku raczej regularnie, ale w niewielkiej liczbie 
Maksymalnie w jednym liczeniu 47 tych mew (22 VIII 95). W kolejnych 
latach obserwacji liczba spotkań  z tymi gatunkami wzrastała. Do nie-
dawna brak było niezbitych dowodów gniazdowania, chociaż  22 IV 94 
obserwowano parę  ptaków tokujących na małej wysepce (jeden z ptaków 
z materiałem na gniazdo w dziobie). Wysepka ta wkrótce została zalana. 
Ponadto 16 IV 94 w pobliżu innej wyspy na wystającym korzeniu obser-
wowano tokującą  parę  ptaków oraz znoszenie materiału gniazdowego na 
korzeń. 30 IV 94 stwierdzono, że wystający z wody korzeń  został  zalany 
ale słyszano charakterystyczny głos tokowy mewy srebrzystej dobiegają-
cy z wyspy (PK, B. Każmierczak). 21 V 95 obserwowano na jednej z wysp 
parę  ptaków odzywających się  głosem tokowym. W roku 1998 wykryto 
w końcu lęgi mewy srebrzystej (5 par) na Zbiorniku Mietkowskim (Pola 
i in. 1998). Tylko 29 (2%) obserwacji pochodziło z okresu wędrówki 
wiosennej (od połowy lutego do połowy czerwca). Trzy obserwacje stycz-
niowe pojedynczych, młodocianych ptaków. 

Mewa siodłata - Larus marinus. Dziesięć  obserwacji: 8 VIII 89 - 1 ad., 
29 IV 90 - 1 tram., 28 IX 91 - 1 imm. (T. Drazny), 17 X 93 - 1 imm. 
(T. Drazny, P. Gębski, A. Pola)), 24 III 94 -1 ad., 29 VIII 94 - 2 imm., 
23 IX 95 - 1 juv., 19 IV 97 - 1 ptak, 2 IX 97 - 2 imm, oraz 10 X 97 - 1 imm. 
(PK, A.Pola, A. Chlebowski). 

Mewa trójpalczasta - Rissa tridactyla. Kilkanaście obserwacji: 
30 XII 88 - 1 ad. (MiKM); w okresie 1 XI-6 XII 92 wielokrotnie spotykano 
1 imm. (AD. PK, KiMM, P. Gębski i inni), i prócz tego osobnika, 2 XI 92 
znaleziono martwą, młodocianą  mewę  trójpalczastą  (KiMM). Dalsze ob-
serwacje: 28 I 93 - 1 imm. (AD), 2 II 93 - 1 ad. (M. Słychan i in.), 6 II 93 
- 1 ad. i 1 martwy subad. (PK, KiMM), 131193 - 1 martwy subad. (KiMM), 
18 II 93 - 1 ad. (AD), 29 X 93 - 2 juv. (P. Gębski), 30 X-8 XI 93 - 1 juv., 
8 XI 93 - 1 ad. i 11 XI 93 - 1 juv. martwy (AD, PK, KiMM, P. Gębski). Poza 
tym: 14 II 95 - 1 imm. (A. Srzednicki) i 15 XI 97 - 1 juv. (P. Gębski, 
M. Irzykowicz, PK, A. Pola). Pojawy mewy trójpalczastej na Zb. Mietkowskim 
miały charakter nieregularnych nalotów. W roku 1992, a zwłaszcza 1993, 
także poza zbiornikiem, ptak ten częściej niżw innych latach był  notowany 
w kraju. W 1993 poza Zb. Mietkowskim spotykano go w 10 innych 
miejscach w głębi lądu (Komisja Faunistyczna 1994). 

Rybitwa wielkodzioba - Stenia caspia. 25 obserwacji, w tym tylko 
trzy wiosenne: 5 IV 93 - 1 ad., 24 IV 90 - 1 ad. i 4 V 90 - 1 ad. Obserwa- 
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cje z przelotu powrotnego zamykały się  w okresie od 3 VII 88 - 1 ad. 

(bardzo wczesna obserwacja, przypadająca jeszcze na porę  lęgową; 

T. Drazny) do 15 IX 94 - 5 ad. i 1 imm. (P. Gębski, G. Orłowski). Najczę-

ściej spotykano 1-2 ptaki (20 obserwacji), ale 7 IX 94 widziano 7 ad. (PK). 

Wśród 38 spotkanych rybitw wielkodziobych o znanym wieku, 34 było 

ptakami dorosłymi (ad.). Rozkład stwierdzeń  na miesiące: IV - 2, V - 1, 

VII - 2, VIII - 15, IX - 5. 
Rybitwa rzeczna - Stema hirundo. Pierwszy pewny przypadek lęgu 

stwierdzono w roku 1989, kiedy na jednej z wysepek znaleziono gniazdo 
z jajami i prócz tego 3 pisklęta (P. Tomala). Prawdopodobny lęg zanotowa-

no już  rok wcześniej. Na podstawie wyszukiwania gniazd na wyspach, na 
których lęgły się  rybitwy rzeczne, liczbę  par lęgowych w poszczególnych 

latach oszacowano następująco: 1992 - 43, 1993 - 57, 1994 - 91 i 1995 
- 51 par. 25 VIII 93 na jednej z wysepek widziano 14 zupełnie młodych 

rybitw, karmionych przez ptaki dorosłe. Wskazuje to na bardzo późne 

lęgi. Przeloty nie zaznaczały się  wyraźnie i w czasie ich trwania łączna 

liczba dorosłych ptaków na zbiorniku nie przekraczała na ogół  kilkuna-
stu, ale np. 7 VIII 93 - 120, a 15 VIII 93 - 100 ptaków. Najwcześniejsza 
data pojawu wiosennego: 16-17 IV 94 - 2 ad. (P. Gębski, PK, KiMM, 
R. Lagosz), a najpóźniejsza obserwacja jesienna: 1-2 XI 92 - 1 imm. 

Jest to najpóźniejsza obserwacja na Śląsku. 
Rybitwa białoczelna - Stema albifrons. W r. 1989 stwierdzono gnież-

dżenie się  co najmniej dwóch par na jednej z wysp zbiornika (Drazny i in. 

1991). Było to pierwsze stwierdzenie lęgów na Śląsku po około 80-letniej 
przerwie. 22 VII 93 na innej wyspie obserwowano parę  ptaków, z których 
jeden przesiadywał  na dołku w ziemi, który mógł  być  potencjalnym gnia-

zdem. W r. 1995 wykryto parę  lęgową, która jeszcze 2 VIII karmiła dwa 

słabo latające młode (PK i R. Rybarczyk). Poza tym mamy jeszcze 35 dal-
szych obserwacji 1-4 ptaków (tylko 26 VIII 92 - 6 i 13 VII 96 - 8 ad.). 

Rozkład obserwacji na miesiące: V - 6, VI - 5, VII - 14, VIII - 3, IX - 7. 
Najwcześniejsza data wiosenna: 1 V 93 - 1 (P. Gębski) i najpóźniejsza 
jesienna: 12 IX 93 - 1 ad. 

Rybitwa białowąsa - Chlidonias hybridus. Cztery obserwacje: 24 VIII 
91 - 1 ad. (T. Drazny), 14 VI 94 - 1 ad. (PK i P. Gębski), 19 VII 96 - 1 ad. 
(KiMM) i 29 VI 97 - 1 ad. (PK, P. Gębski). 

Rybitwa czarna - Chlidonias niger. W okresie wędrówek i koczowań  
pojawiała się  dość  regularnie. Najwcześniejsza data wiosenna: 22 IV 94 -
2, a najpóźniejsza jesienna: 25 IX 87 - 2 ptaki. Szczyt przelotu jesienne-
go przypadał  na drugą  połowę  sierpnia (ryc. 49). Liczebność  zazwyczaj 
wahała się  od kilku do kilkunastu ptaków, ale 24 VIII 93 - stado 120 
rybitw czarnych (T. Dramy), 31 VIII 92 - 91 oraz 4 IX 88 - 87 ptaków 
(T. Stawarczyk). 
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Rybitwa białoskrzydła - Chlidonias leucopterus. Wiosną  obserwowa-
na trzykrotnie: 4 V 86 - 4 ad., 9 V 86 - 14 ad. oraz 1 V 93 - 1 ad. 
(P. Gębski). Pozostałych obserwacji dokonano w okresie jesiennej wędrów- 
ki: 28 VIII 88 - 1 ptak, 29 VII 89 - 2, 18 i 22 VIII 90 - 1 ad., 5 IX 92 -
2 juv., 21 VIII 94 - 1 juv. oraz 23 i 25 X 94 - 1 juv. (KiMM, G. Orłowski, 
A. Milewski). Ta ostatnia data jest najpóźniejszą  obserwacją  rybitwy bia-
łoskrzydłej na Śląsku i prawdopodobnie, w całej Polsce (Tomialojć  1990). 

Kukułka - Cuculus canorus. Wczesna data: 14 IV 89 - 1 (AD) oraz 
późna data: 10 X 87 - 1 ptak (R. Guziak, M. Stajszczyk). 

Płomykówka - Tyto alba. W sierpniu 1988 schwytano w siatkę  1 ptaka. 
Puchacz - Bubo bubo. 8 V 88 znaleziono na brzegu zbiornika martwe-

go puchacza w stanie posuniętego rozkładu (KiMM). 
Uszatka - Asio otus. W sąsiedztwie zbiornika występowały 3-4 pary 

lęgowe, m. in. na cmentarzu i w parku w Domanicach (KiMM). 9 X 92 - 1 
ptak siedzący na koronie zapory (R. Mikusek) 

Sowa błotna - Asio jlammeus. Dwie obserwacje pojedynczych pta-
ków: 27 III 88 oraz 13 I 96. 

Jerzyk — Apus opus. Zwraca uwagę  sześć  późnych obserwacji poje-
dynczych ptaków, dokonanych w różnych latach, w okresie 12-26 IX. 
W czasie regularnych obserwacji migracji ptaków prowadzonych w roku 
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Ryc. 49. Dynamika liczebności rybitwy czarnej na Zb. Mietkowskim w latach 
1986-96 
Objaśnienia jak na ryc. 5. 
Fig. 49. Number dynamics of the Black Tern at the Mietkowski Reservoir in 
1986-96 
Explanations see Fig. 5. 



Ptaki Zbiornika Mietkowskiego 	 65 

1995, szczyt przelotu jerzyków przypadł  na 8 VIII - 272 ptaki w ciągu 

dnia (PK). 
Zimorodek - Alcedo atthis. W okresie pozalęgowym spotkano 1-2 ptaki 

w czasie 27 kontroli. Ponadto 3 II 91 - 4 zimorodki poniżej zapory. Więk-

szość  tych obserwacji dotyczyła rzeki powyżej wpływu do zbiornika lub 

poniżej tamy oraz portu. Rozkład obserwacji na miesiące: I - 1, II - 2, VIII 
- 1, IX - 5, X - 10, XI - 8, XII - 2, sugeruje, że zimorodki pojawiały się  
głównie w okresie wędrówki jesiennej. Najwcześniejsza data jesienna: 

23 VIII 95 - 2 ptaki. 
Dudek - Upupa epops. Siedem, głównie wiosennych, stwierdzeń  poje-

dynczych ptaków: 8 IV 87, 13 VIII 87, 8 V 88, 14 IV 89, 22 IV 90, 2 IV 91 

i 1 V 93. Niektóre z tych dat sugerują  możliwość  gniazdowania w pobliżu 
zbiornika. Dudki spotykano najczęściej na trawiastych terenach w pobli-

żu brzegów. 
Dzierlatka - Galerida cristata. 5 VII 89 - 1 ptak na drodze k. zapory. 
Krętogłów - Jynx torquilla. 16 IX 90 i 6 IX 93 widziano jednego ptaka 

na wale w pobliżu Domanic. 
Skowronek - Alauda arvensis. Przy sprzyjającym stanie wody, gnieź-

dził  się  na wynurzonymi porośniętym niską  roślinnością  zielną, dnie zbior-

nika. Szczególnie wysokie zagęszczenie śpiewających ptaków zanotowa-

no z końcem kwietnia i początkiem maja pierwszego roku obserwacji (zna-
leziono też  gniazdo). We wszystkich latach ptaki terytorialne obserwowa-
no na trawiastej części korony zbiornika. Skowronki zatrzymywały się  na 
zbiorniku w okresie migracji. Dość  intensywny przelot notowano zwła-
szcza w marcu i październiku. Największe stada: 26 II 94 - 315 (P. Gęb-
ski) i 4 XI 90 - 60 ptaków . Skrajne daty: 5 II 95 - 1 i 10 XII 91 - kilka 
przelatujących (R. Mikusek). 

Górniczek - Eremophila alpestris. 21 XII 86 - około 20 ptaków na 
zaoranym polu koło zbiornika, a 23 XII 86 - 5 ptaków (T. Drazny, 
M. Majcher). 6 I 88 dwukrotnie wypłoszono pojedynczego ptaka z odsło-
niętego dna oraz 26 XII 93 w tym samym środowisku obserwowano stad-
ko 9 górniczków. Poza tym, 31 XII 90 widziano stado 25 osobników prze-
latujące nad zbiornikiem. 

Brzegówka - Riparia riparia. W r. 1990 kolonia z 25 norek była usy-
tuowana w brzegu rzeki powyżej mostu w Domanicach. W 1991 r. kolonia 
około 250 norek znajdowała się  w ścianach dużego wykopu przy zbiorni-
ku, w Borzygniewie. W następnym roku wykop został  poszerzony i były 
tylko 24 norki. Poza tym, w 1992 r. w skarpie, w porcie naliczono 50 
norek, a w następnym roku było tu 314 norek. 3 V 93 zarejestrowano tu 
48 norek zajętych przez brzegówki (P. Gębski). W sierpniu i wrześniu spo-
tykano zgrupowania 300-400 ptaków, a wyjątkowo: 17 VIII 95 - 1300 
(PK, P. Gębski). W czasie regularnych obserwacji migrujących ptaków 
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(PK), szczyt przelotu brzegówki przypadł  na 28 VIII (1080 osobników 
w ciągu dnia). Skrajne daty: 25 IV 86 i 18 X 91 (KiMM, G. Orłowski), po 
jednym ptaku. Ta ostatnia obserwacja jest najpóźniejsza na Śląsku. 

Dymówka - Hirundo rustica. Często łowiły owady nad taflą  wody 
w zbiorniku, a szczególnie liczne były tu w czasie złej pogody (do 1500 
ptaków). Szczyt przelotu w r. 1995 przypadł  na 16 IX - 4500 osobników 
(PK). Ptaki leciały najczęściej na SW. Najwcześniejsza data: 30 III 90 
- 1 ptak, a najpóźniejsza 29 X 88 - 1 (G. Orłowski). 

Oknówka - Delichon urbica. Po raz pierwszy znaleziono kilkanaście 
gniazd oknówek pod betonowym okapem nad śluzą  zapory w czerwcu 
1990. 9 VIII 92 były tam 32 gniazda, 16 VIII 94 - około 60 i 19 VII 95 
- 142 gniazda. Oknówki gnieździły się  też  pod mostem, poniżej zapory 
(20 VI 95 - 88 zajętych gniazd), a także pod mostem przy ujściu rzeki do 
zbiornika (13 VIII 95 - 60 gniazd). Przy analogicznych obserwacjach jak 
przy brzegówce i oknówce, szczyt przelotu przypadł  na 7 IX (294 osobni-
ki; PK). Ptaki leciały głównie na S. Skrajne daty: 15 IV 94 - 6 ptaków przy 
kolonii, 8 X 88 - kilka. 
Świergotek polny - Anthus campestris. Prawdopodobnie w niektóre 

lata mógł  gniazdować  w sąsiedztwie zbiornika, na co wskazują  obserwa- 
cje śpiewającego samca w dniach 15 VI 86, 12 VII 86 i 9 VI 88 (M. Maj- 
cher) oraz obserwacja pojedynczego ptaka 7 V 95 (G. Orłowski). Ponadto 
trzy inne obserwacje: 24 VII 86 i 5 VIII 86 - jeden ptak na suchych 
i kamienistych obrzeżach zbiornika i 11 VIII 91 - 1 świergotek (T. Drazny). 
Świergotek drzewny - Anthus trivialis. Gniazdował  w pobliżu zbior-

nika. Bardzo wczesna obserwacja: 25 III 94 - 1 (G. Orłowski) i późna: 
1 X 94 - 1 ptak. 
Świergotek łąkowy - Anthus pratensis. W niektóre lata gniazdowały 

na odsłoniętym dnie. Prócz regularnie śpiewających i tokujących ptaków, 
17 V 90 obserwowano jednego niepokojącego się  ptaka, a 9 V 92 karmią- 
cego pisklęta. Śpiewające świergotki łąkowe widywano też  na trawiastej 
koronie zbiornika i na wale od strony Domanic. Jesienią  szczyt przelotu 
przypadał  na październik; maksima: 25 X 93 - 170 i 28 X 90 -7100 świer- 
gotków. Przelot trwał  aż  do grudnia. Prawie rokrocznie notowano przy-
padki zimowania tego gatunku w liczbie od 1 do 15 osobników. W okresie 
15 XII-15 II w sumie dokonano 21 stwierdzeń  zimujących świergotków. 
Zimą  żerowały one w szczelinach betonowej części zapory i w wyższej 
roślinności zielnej w różnych częściach zbiornika. Cztery obserwacje (3-10 
osobników) z drugiej połowy lutego być  może dotyczyły początku przelotu 
wiosennego. 
Świergotek rdzawogardly - Anthus cervinus. 3 X 87 i 17 X 88 - 1 ptak 

(T. Stawarczyk i in.), 11 V 88 - 2 ptaki w upierzeniu godowym (M. Maj-
cher), 5 V 95 - 2, 7 V 95 - 4-5 (G. Orłowski) oraz 11 X 97 - 4 świegotki 
rdzawogardle (PK, A. Pola). 
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Siwerniak - Anthus spinoletta. Siedem obserwacji: 18 X 89 -  1 ptak 

(M. Majcher), 3 I 93 - 1 (KiMM, G. Orłowski), 30 X 93 - 1  (P. Gębski i in.), 

11 i 17 XI 94 - 1 (G. Orłowski), 5 II 95 - 1 i 23 IV 95 - 2 ptaki podgatun-

ku nominatywnego w upierzeniu godowym (M. Majcher). 

Pliszka żółta -  Motacilla _flam.  Gniazdowała na zarastającym dnie 

opróżnionych na dłużej części zbiornika. 1 VII 87 i 20 VIII 90 obserwowa-

no w takim środowisku niepokojącą  się  samicę  z młodym ptakiem, 

a 5 VII 89 i 30 VI 90 - samicę  z pokarmem w dziobie. 4 V 90 na dnie 

zbiornika porośniętym rumiankiem  Matriccula sp. naliczono 15 teryto-

rialnych, śpiewających samców (PK). Nasilenie przelotu zanotowano 

w kwietniu i pierwszej połowie maja oraz w drugiej połowie sierpnia i we 

wrześniu. Wczesna data: 15 III 94 - 1. W okresie przelotów, w ciągu jednego 

dnia obserwacji notowano od kilku do kilkudziesięciu ptaków, 

a maksymalnie 100 pliszek (16 IX 95). 26 VIII 92 w zeschłych krzewach 

na płytkiej wodzie, w obrębie zbiornika, zleciało się  na nocleg około 200 

pliszek żółtych. Podobne zgrupowanie (200-210 ptaków) stwierdzono 

16 i 18 IX 94 (PK, P. Gębski), a 15 LX 94 liczebność  na noclegowisku 

oceniono na około 400 pliszek żółtych (G. Orłowski). 

20 IV 90 oraz 3 i 8 V 93 (G. Orłowski, P. Gębski) spotkano samca 

należącego do podgatunku M. f. thunbergi. Ponadto, 7 V 95, w stadzie 

około 50 pliszek żółtych rozpoznano 6 samców M. f. thun13ergii i jednego 

samca podgatunku brytyjskiego M. f. jlavissirna  (G. Orłowski, A. Smolis). 

Pliszka górska - Motacilla cinerea.  Pięć  obserwacji: 16 X 91 - 1 prze-

latujący ptak, 20 IX 94 - 1 ptak nad rzeką  powyżej mostu w Domanicach, 

14 IX 92 - 1-2 koło mostu w Domanicach (P. Gębski), 23 IX 95 - 1 osob-

nik (B. Kaźmierczak, P. Gębski) oraz 11 V 97 śpiewający samiec na tamie 

(P. Gębski). 
Pliszka siwa - Motacilla alba. Gatunek lęgowy w obrębie granic zbior-

nika. W okresie polęgowym rodziny pliszek siwych często widywano na 

betonowej koronie jeziora. Przeloty zaznaczały się  dosyć  wyraźnie; ma-
ksymalnie, w ciągu jednego dnia obserwacji (30 VIII 90) naliczono nieco 

ponad sto pliszek siwych. Trzy najwcześniejsze obserwacje, mogące doty-

czyć  przelotu wiosennego, pochodzą  z lutego: 10 II 88, 25 II 88 i 24 II 90 

- po jednym ptaku. Najpóźniej: 15 XI 94 - 1 i 11 XII 87 -  1  ptak 

(T. Drazny). Obserwacje zimowe: 14 I 88 - 1 (AD) i 30 I 88 - 1 pliszka 

siwa (T. Dramy). 
Słowik szary - Luscinia luscinia. Trzy obserwacje śpiewających, poje-

dynczych ptaków w pobliżu zbiornika: 6 V 89 i 20 VI 89 (A. Guziak, 

J. Baszak) oraz 16 V 92 (PK). 
Podróżniczek - Luscinia svecica. 27 VIII 88 - 1 ptak (T. Stawarczyk). 
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Kopciuszek - Ph.oenicurus ochruros. Gnieździł  się  m. in. na budynku 
korony zapory i w „porcie". Obserwacja zimowa: 9 I 89 - 1 samiec na 
wybetonowanej części zapory (AD). 

Pokląskwa - Saxicola rubeira. Dość  licznie gniazdowała w bezpośre-
dnim sąsiedztwie zbiornika, a pary ptaków, terytorialne samce i niepoko-
jące się  ptaki widywano wśród ruderalnej roślinności zielnej w górnej 
części potencjalnego zalewu. Najwcześniejsza dla Śląska obserwacja wio-
senna: 2 IV 91 - 2 pokląskwy (KiMM), oraz najpóźniejsze dla Śląska daty: 
18 X 91 - 1 i 22 X 92 - 2 ptaki (KiMM, G. Orłowski). 

Kląskawka - Stvcicola torquata. Na podstawie obserwacji z pory lęgo-
wej (w tym niepokojących się  i karmiących podloty ptaków) można przy-
jąć, że 3-4 pary kląskawek gnieździły się  na trawiastej części zapory i na 
obwałowaniach w górnej części zbiornika. Skrajne daty: 13 III 94 - 5 clv 
(KiMM) i 24 X 93 - 1 d' (A. Chlebowski). 

Białorzytka - Oenanthe oenanthe. W niektóre lata, 1-3 pary gniazdo-
wały na kamienistych i pozbawionych roślinności częściach odsłoniętego 
dna zbiornika w rejonie Borzygniewu i Imbramowic oraz na terenie „Ko-
palni Mietków". 
Świerszczak - LocusteUa naeuta. 8 VII 89 i 30 IV 94 słyszano 1-2 

śpiewające świerszczaki na zarośniętym dnie zbiornika, a 6 IX 89 wypło-
szono tu 1 ptaka. 1 V 91 - 2 śpiewające samce w zbożu koło zbiornika. 
Poza tym spotykano przelotne, śpiewające samce w rzepaku, w pobliżu 
zbiornika. 

Strumieniówka - Locustella fluuiatilis. Pojedyncze, śpiewające samce 
stwierdzono w pobliżu zbiornika w dniach: 6 V i 20 VI 89 oraz 1 VII 86, 
a 2 i 9 IX 89 widziano jednego ptaka (A. Guziak i inni). 

Brzęczka - Locustella luscinioides. W maju i czerwcu 1986 słyszano 
kilka śpiewających samców w zaroślach na zalewanym pierwszy raz, przy-
szłym dnie zbiornika. W późniejszych latach nie spotkana. 

Rokitniczka - Acrocephalus schoenobaenus. Łącznie sześć  obserwa-
cji 2-3 śpiewających samców w granicach zbiornika, głównie w pierw-
szych latach badań. 
Łozówka - Acrocephalus palustris. W pierwszym roku badań, w zaro-

ślach na przyszłym dnie zbiornika, w czerwcu i lipcu śpiewało co naj-
mniej 6 samców. W późniejszych latach słyszano pojedyncze samce na 
porośniętych bujną  roślinnością  zielną  fragmentach wynurzonego dna, 
w tym również  na wyspie, która przez kilka lat nie była zalewana. Wokół  
zbiornika był  to dość  liczny gatunek lęgowy. 3 V 93 na skraju zbiornika, 
słyszano śpiewającego samca (KiMM). Jest to najwcześniejsza data dla 
Śląska. Późna data: 16 IX 88 - 2 ptaki. 

Trzcinniczek - Acrocephalus sctrpaceus. 7 VI i 31 VII 92 jednego śpie-
wającego ptaka widziano w wyższej roślinności zielnej, nad „okiem" w po-
bliżu Domanic. 
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Trzciniak - Acrocephalus arundinaceus. 8 V 88 - 1 śpiewający ptak 

nad brzegiem stawu, w rosnącym na suchym brzegu, zakrzewieniu. Poza 

tym pięć  obserwacji pojedynczych, śpiewających samców. 

Muchołówka mała - Ficedula parva. 1 X 88 - 1 ptak na błocie w obrębie 

zbiornika (KiMM). Jest to najpóźniejsza dla Śląska, data. 

Remiz - Remiz pendultnus. 31 III 89 obserwowano budującego gnia-

zdo remiza na skraju lasku, zalewanego przy wysokim stanie wody w zbior-

niku (W. Zdunek). Jest to najwcześniejsza na Śląsku obserwacja począt-

ku lęgu tego gatunku. 14 IV 89 znaleziono tu dwa niedokończone gnia-

zda. W tym samym miejscu, 15 I 94 znaleziono gniazdo, a 15 IV obserwo-

wano 1 remiza. Ponadto cztery dalsze obserwacje z pory lęgowej, w tym 

trzy śpiewające samce (21 V 94). Maksymalne liczebności z okresu wę-

drówki jesiennej: 16 IX 89 - 25 i 23 IX 95 - kilkanaście remizów. 

Wrona siwa - Corvus corone cornix. Gatunek bardziej związany ze 

zbiornikiem niż  inne krukowate. Żerujące wrony spotykano we wszyst-

kich porach roku na brzegu zalewu, na wysepkach, a szczególnie często 

w rejonie ujścia rzeki do zbiornika. Najczęściej było to od kilku do kilku-

nastu osobników. Maksymalne zgrupowania: 16 IX 94 - 76, 24 VII 86 -

60 i 25 I 88 - 60 (na betonowym brzegu zapory). 

Czarnowron - Corvus corone corone. 24 III 90 - 1 czarnowron wraz 

z dwoma wronami na odsłoniętym dnie zbiornika kolo Domanic oraz 7 X 93 

- 1 na błotku w pobliżu Domanic (KiMM). 
Kruk - Corvus coraz. Około 35 spotkań, najczęściej 1-2 ptakóww locie, 

ale 21 XI 92 - 20, 2 XI 94 - 26 i 21 XI 92 - 53 przelatujących kruków 

(P. Gębski). Najbliższe stanowisko lęgowe znajdowało się  na wzgórzu Bu-

czyna w odległości około 5 km od zbiornika. 

Pasterz - Sturnus roseus. 12 IX 93 - 1 imm. w Domanicach (Martini 

i Martini 1994). 
Wróbel - Passer domesticus. W 1992 i 1993 r. stwierdzono lęgiw kolonii 

oknówek przy zaporze. W wysokich chwastach w obrębie zbiornika, w po-

bliżu Domanic spotykano zgrupowania do około 150 ptaków. 
Mazurek - Passer montanus. 31 V 94 obserwowano ptaka z materia-

łem na gniazdo w kolonii oknówek przy zaporze. W okresie nielęgowym 

spotykano stada żerujące wśród chwastów na dnie zbiornika; maksimum: 

16 IX 88 - trzy stada o łącznej liczebności około 1100 ptaków. Poza tym 

mazurki nocowały w głogach przy brzegu zbiornika (do 200 ptaków). 
Kulczyk - Serinus serinus. 8 IV 88 - stado około 40 ptaków na tere-

nach ruderalnych w pobliżu zbiornika i 30 IX 95 - 20. Późna data: 
15 XI 93 - 1 ptak. 

Szczygieł  - Carduelis carduelis. Spotykany regularnie w łanach ro-
ślinności zielnej na dnie zbiornika. Większe stada widywano od września 
do grudnia. Maksimum około 150 ptaków (23 X 94). 



70 	A. Dyrcz, P. Kołodziejczyk, K. Martini, M. Martini 

Makolągwa - Carduelis cannabina. Występowała na ogół  w zbliżonym 
siedlisku jak poprzedni gatunek. Częściej spotykana w środku zimy. 
Maksymalne zgrupowania: 10 XI 89 - około 500 i 14 I 88 - 300-400 
ptaków w zaroślach nad brzegiem zbiornika. 

Rzepołuch - Carduelis flauirostris. Gatunek spotkany w czasie 34 
kontroli wśród roślinności ruderalnej w obrębie zbiornika i na koronie 
zapory. Najwyższe liczebności: 22 XII 86 - 126, 11 III 88 - około 150 
i 5 XII 87 - 190 ptaków. Pozostałe obserwacje: od 2 do około 60 rzepołu-
chów. Skrajne daty: 9 1 13 IX 89 - 1-2 ptaki (K1MM, G. Orłowski), będące 
najwcześniejszymi obserwacjami na Śląsku, oraz 17 III 88 -150 ptaków. 

Czeczotka - Carduelis flammea. Jedenaście obserwacji 1-10 ptaków 
w okresie 30 X-28 I, tylko 24 XI 90 - około 70 czeczotek. W większości 
przypadków czeczotki żerowały w wysokich bylinach w obrębie zbiornika. 

Czeczotka tundrowa - Carduelis homemanni. 14 I 96 - 1 samiec ad. 
(PK i R. Rybarczyk). 

Dziwonia - Carpodacus erythrinus. Do r. 1985 dziwonie gniazdowały 
nad Bystrzycą  w miejscach, które obecnie znalazły się  w obrębie zbiorni-
ka (W. Tabisz). W okresie badań  5 razy słyszano śpiew 1-3 samców po 
skrajach zadrzewień  w pobliżu zbiornika (V-VII). 

Poświerka - Calcarius lapponicus. 12 XI 88 widziano jednego ptaka 
(J. Lontkowski i in.). 
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Ryc. 50. Liczba osobników (No) i liczba 
stwierdzeń  (Na) śnieguły w kolejnych de-
kadach na Zb. Mietkowskim w latach 
1986-96 
Fig. 50. Number of individuals (No) and 
records (Na) of the Snow Bunting in the 
consecutive ten-day periods at the 
Mietkowski Reservoir in 1986-96 

Śnieguła - Plectrophenax niva-
lis. Stosunkowo często spotykana 
na otwartych, pozbawionych roślin-
ności, obszarach wynurzonego dna. 
W czasie regularnych kontroli łącz-
nie 90 spotkań  (ryc. 50), w tym 
11 IV 95 jeden ptak nie mogący la-
tać. Zwraca uwagę  stosunkowo du-
ża liczebność. Większość  obserwa-
cji dotyczyła kilkudziesięciu śnie-
guł, w tym 21 obserwacji 50-100 
ptaków114 obserwacji powyżej 100 
ptaków. Najwyższe liczebności: 
18 XII 94 - 360 i 4 II 95 - 380 śnie-
guł . 

Potrzos - Emberiza schoeniclus. 
Gatunek lęgowy. 25 IV 86 na obrze-
żach i w obrębie przyszłego zbiorni-
ka liczebność  oceniono na około 50 
par (śpiewające samce, obserwacje 
par ptaków). W następnych latach 
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liczba ta była niższa. Najczęściej gniazdowały w górnej części zbiornika, 

w rejonie ujścia rzeki, gdzie rozwinęła się  wysoka roślinność  zielna, a także 

w introdukowanych zakrzewieniach wzdłuż  jego brzegów. 22 IX 88 - sa-

mica karmiąca podlota. Żerujące stada na obrzeżach i w obrębie zbiorni-
ka spotykano w ciągu większości zim. Było to zwykle kilka-kilkanaście 

ptaków; 3 I 93 - około 100, a 17 XII 92 w nadbrzeżnych wiklinach, obser-
wowano wieczorem zgrupowanie około 120 potrzosów. 

Ponadto na terenie badań  stwierdzono jeszcze następujące gatunki 

ptaków: kuropatwa Perdbc perdix, bażant Phasianus colchicus, gołąb do-

mowy Columba huta f. domestica, grzywacz C. palumbus, sierpówka Strep-

topelta decaocto, turkawka S. turtur, dzięcioł  zielonosiwy Picus canus, 

dzięcioł  zielony P. utrtdis, dzięcioł  czarny Dryocopus martius, dzięcioł  duży 

Dendrocopos major, strzyżyk Troglodytes troglodytes, rudzik Erithacus 

rubecula, słowik rdzawy Luscinia rnegarhynchos, kos Turdus merula, kwi-

czoł  T. pilaris, śpiewak T. philornelos, zaganiacz Hippolais icterina, piegża 

Syluta curruca, cierniówka S. communis, pierwiosnek Phylloscopus colty-

bita, piecuszek Ph. trochilus, raniuszek Aegtthalos cm idatus,  sikora ubo-

ga Parus palustris, modraszka P. caeruteus, bogatka P. major, kowalik 

Sata europaea, pełzacz leśny Certhiafamiliaris, pełzacz ogrodowy C. brachy-

dactyla, gąsiorek Lanius colIurin, srokosz L. excubitor, szpak Stumus vul-

garis, sójka Garrulus glandarius, sroka Pica pica, kawka Coruus monedu-

la, gawron C. frugilegus, zięba Fringilla coetebs, jer F. monąfringilla, dzwo-

niec Carduelis chloris, gil Pyrrhula pyrrhula i trznadel Emberiza citrinella. 

CHARAKTERYSTYKA ORNITOLOGICZNA 
ZBIORNIKA MIETKOWSKIEGO 

Pomimo, że jest to twór sztuczny, pozbawiony roślinności wodnej wy-

nurzonej, okazało się, że spełnia ważną  rolę  dla awifauny i to nie tylko 
w okresie pozalęgowym. Właśnie tutaj znaleziono pierwsze na Śląsku lęgi 
ohara i mewy czarnogłowej, a także pierwsze, po długiej przerwie, lęgi 
rybitwy białoczelnej. Umożliwiła to obecność  wysp powstałych przy zwa-
łowaniu ziemi na dnie zbiornika w związku z eksploatacją  żwiru. Poza 
tym stwierdzono gniazdowanie dalszych 18 gatunków ptaków wodnych. 
Były to, w kolejności systematycznej: perkozek, perkoz dwuczuby, łabędź  
niemy, krakwa, krzyżówka, cyranka (prawdopodobnie), płaskonos, gło-
wienka, czernica, łyska, sieweczka rzeczna, sieweczka obrożna, czajka, 
śmieszka, mewa pospolita, mewa srebrzysta, rybitwa rzeczna i potrzos. 
Gnieżdżenie się  ptaków wodnych na zbiorniku ma często charakter nie-
regularny i zależy od poziomu wody w czasie trwania ich lęgów. Poziom 
ten bywał  różny w różnych latach. Wysoki poziom wody sprzyjał  lęgom 
perkoza dwuczubego i łyski w zalanych zakrzewieniach; średni poziom 
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z płytkimi zalewami roślinności zielnej na dnie zbiornika umożliwiał  lęgi 
m.in. płaskonosa i cyranki, a niski był  korzystny np. dla siewieczki rzecz-
nej. Prawdopodobnie w związku z wahaniami poziomu wody, niektóre 
gatunki (krzyżówka, czernica, potrzos) odbywały bardzo późne lęgi. 

Łącznie, na zbiorniku zanotowano dotąd 111 gatunków ptaków wod-
nych, a więc znaczna większość  gatunków nie gnieździła się  tutaj, a poja-
wiała głównie w okresie migracji. Charakterystycznym rysem Zbiornika 
Mietkowskiego, na tle innych zbiorników zaporowych Śląska, a nawet 
całego kraju, jest bardzo liczne zatrzymywanie się  gęsi zbożowych podga-
tunku A. f. rossicus i gęsi białoczelnych w okresie migracji i zimą. Badany 
zbiornik należy do mniejszych, ale liczebność  gęsi jest znacznie wyższa 
niż  na innych zbiornikach Śląska i najwyższa w kraju, poza Zbiornikiem 
Kostrzyńskim (Engel i Majewski 1988). Prawdopodobnie odgrywa tu rolę  
usytuowanie w pobliżu doliny Odry, a przede wszystkim dobre miejsca 
do żerowania w rejonie zbiornika. Z innych blaszkodziobych, stosunko-
wo licznie pojawiała się  w okresie polęgowym i migracyjnym, krzyżówka, 
której maksymalne zgrupowania późną  jesienią  sięgały 21 000 osobni-
ków. Przy zakwitach glonów w dolnej części zbiornika pojawiały się  jesie-
nią  stada płaskonosów liczące do 400-500 ptaków. Żerowały też  na płyci-
znach, zwłaszcza w ujściu rzeki. Regularnie i w dość  znacznej liczbie (do 
700 osobników późną  jesienią) pojawiała się  cyraneczka, znajdując do-
godne żerowiska na płyciznach odsłaniającego się  dna. Podobne żerowi-
ska wykorzystywały świstuny, które jednak zatrzymywały się  rza-
dziej i w mniejszej liczbie (maksimum niespełna 400 ptaków wiosną). 

Grążyce (głowienka i czernica) były na przelotach stosunkowo nielicz-
ne, np. w porównaniu ze stawami w dolinie Baryczy (Witkowski i in. 1995), 
przy czym w przypadku czernicy zaznaczył  się  trend spadkowy w miarę  
upływu lat. Przez analogię  do innych zbiorników zaporowych (Kajak 1983), 
można przypuszczać, że przyczyną  było wzrastające zatrucie siarkowodo-
rem głębszych warstw wody, a co za tym idzie ubożenie bentosu i utrata 
żerowisk. 

Ważną  rolę  w obrazie awifauny zbiornika odgrywa również  śmieszka. 
Prócz mniej lub bardziej regularnego gniazdowania kilkuset par lęgowych, 
ptaki te należały do dominantów ilościowych również  w okresie poza lę-
gowym (do 3 500 wiosną  i 6 000 jesienią). Śmieszki nie tylko nocowały 
i odpoczywały na zbiorniku, ale także żerowały, szczególnie przy ujściu 
rzeki do zbiornika oraz na granicy rozlewisk i odsłaniającego się  dna. 

Regularne dorybianie zbiornika (Andrzej Witkowski - inf. ustna) było 
prawdopodobnie przyczyną, że stosunkowo licznie pojawiał  się  tutaj nur 
czarnoszyi i perkoz dwuczuby. 

Nasilenie przelotu siewkowców Characirii było zmienne w różnych la-
tach i zależało w dużym stopniu od poziomu wody w okresie migracji, tj. 
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stopnia odsłonięcia szlamistych obszarów dna. Podobnie jak na Zbiorni-

ku Nyskim i Turawskim (Stawarczyk i in. 1996) oraz w innych miejscach, 

przelot wiosenny był  słabszy niż  jesienny. W porównaniu z wymieniony-

mi wyżej, dwoma dużymi zbiornikami, liczebności wielu gatunków siew-

kowców były niższe. Dość  regularnie i stosunkowo licznie pojawiały się  
(w porządku systematycznym): sieweczka obrożna, siewnica, biegus ma-

lutki, biegus krzywodzioby, biegus zmienny, batalion, kszyk, brodziec 

śniady, krwawodziób, kwokacz, samotnik, łęczak i brodziec piskliwy. Na 

zbiorniku relatywnie często notowano też  rzadkie w kraju gatunki. Z siew-

kowców były to: szablodziób, żwirowiec stepowy, czajka towarzyska, bie-

gus długoskrzydły, biegus arktyczny, szlamiec, brodziec pławny, brodziec 

piegowaty i płatkonóg płaskodzioby. Prócz siewkowców, można wymienić  
jeszcze następujące: perkoz rogaty, czapla nadobna, ibis kasztanowaty, 

gęś  mała, bernikla białolica, bernikla obrożna, bernikla rdzawoszyja, ohar, 

edredon, markaczka, gadożer, błotniak stepowy, orzełek, kobczyk, sokół  
skalny, raróg, sokół  wędrowny, wydrzyk tęposterny, wydrzyk dlugoster-

ny, mewa czarnogłowa, mewa trójpalczasta, pasterz, czeczotka tundrowa 

i poświerka. Stosunkowo duża liczba rzadkich gatunków może wynikać  
z dwóch przyczyn: wyjątkowo częstego odwiedzania zbiornika przez orni-

tologów i położenia w pobliżu doliny Odry, która jest ważnym szlakiem 

migracyjnym (Lontkowski i in. 1988; Lontkowski 1989). 

Na Zbiorniku Mietkowskim mamy też  dużo zimowych stwierdzeń  ga-

tunków, które na Śląsku zimują  nieregularnie (ohar, rożeniec, płasko-

nos, czajka, kulik wielki, mewa mała, pliszka siwa i kopciuszek); należy 

przy tym wziąć  pod uwagę  niewielki rozmiar badanego terenu. Poza tym 

dla sporej liczby gatunków zanotowano bardzo wczesne pojawy wiosenne 

lub bardzo późne daty jesienne. Przyczyny tego mogą  być  podobne jak 

w przypadku gatunków rzadkich, a dodatkowo może grać  rolę  występo-

wanie mozaiki antropogennych mikrosiedlisk. 

CYKL ROCZNY WYSTĘPOWANIA PTAKÓW 

Na naturalną  periodyczność  występowania ptaków, nakładała się  
sztuczna regulacja poziomu wody w zbiorniku (Dyrcz 1995). 

Okres lęgowy trwał  dla różnych gatunków od kwietnia do sierpnia. 

Przy wysokim stanie wody wśród zalanych krzewów i bylin cofkowej czę-

ści zbiornika gniazdowały perkozy dwuczube, perkozki, łyski i głowienki. 
W tych warunkach wystawały z wody tylko najwyższe wyspy, na których 
były kolonie śmieszki i rybitwy rzecznej, a także gnieździła się  czernica, 

a sporadycznie także krakwa, mewa pospolita, mewa czarnogłowa i rybi-
twa białoczelna. Przy średnim stanie wody, prócz większej liczby wysp, 
występowały płytkie zalewy lądowej roślinności zielnej, gdzie prócz krzy- 
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żówek prawdopodobnie zakładały gniazda cyranki i płaskonosy. Lepsze 
warunki do lęgów miała sieweczka rzeczna, bo więcej było fragmentów 
odsłoniętego i niezarośniętego dna. Przy niskim stanie wody przestawała 
istnieć  większość  wysp, co ograniczało lub uniemożliwiało lęgi mew i ry-
bitw. Śmieszki gniazdowały też  na wysepce na stawie. 

Okres przelotów wiosennych trwał  dla różnych gatunków od końca 
lutego do czerwca. Już  w lutym pojawiały się  pierwsze przelotne stada 
kormoranów, głowienek i czajek. Do wczesnych migrantów należały też: 
świstun, czernica i perkoz dwuczuby. Wysoki poziom wody z ograniczoną  
liczbą  wysp nie sprzyjał  w tym czasie przelotnym kormoranom, czajkom 
i śmieszkom, które lubią  odpoczywać  na wyspach. To samo dotyczy gęsi 
zbożowych i białoczelnych, których znaczna liczba przebywała na zbior-
niku jeszcze przez co najmniej cały marzec. W kwietniu pojawiały się  
w większej liczbie przelotne płaskonosy, czernice, wzrastała liczba perko-
zów dwuczubych, przybywały pierwsze łęczaki. W kwietniu i maju regu-
larnie odwiedzały zbiornik przelotne mewy małe. W maju przypadało na-
silenie przelotu brodżca piskliwego; dalej liczne były stada czernic. Przy 
niskim stanie wody mogły pojawiać  się  stosunkowo licznie przelotne ba-
taliony i kwokacze. Przy wysokim stanie wody przelot ten bywał  prawie 
niezauważalny. 

Okres polęgowy (lipiec-sierpień). Wyróżnienie tego okresu ma sens 
ponieważ  wtedy wzrastała okresowo liczebność  perkoza dwuczubego, krzy-
żówki i śmieszki. Prawdopodobnie ptaki te przez dłuższy czas zatrzymy-
wały się  na zbiorniku zanim podjęły wędrówkę  jesienną. Wzrastała też  
liczebność  czajki. 

Okres przelotów jesiennych trwał  od sierpnia do grudnia i wtedy 
łączna liczebność  osobników różnych gatunków ptaków osiągała swoje 
maksimum. Najsilniejszym akcentem były wtedy stada gęsi zbożowych 
(do 64 500 osobników) z przymieszką  gęsi białoczelnych. Liczebność  tych 
ptaków zdawała się  być  niezależna od poziomu wody w zbiorniku, cho: 
ciaż  chętnie nocowały na wyspach, gdy to było możliwe. Maksymalne li-
czebności osiągała też  krzyżówka i inne gatunki kaczek. Regularnie poja-
wiały się  też  nury czarnoszyje, liczne perkozy dwuczube i perkozki. Za-
znaczył  się  też  przelot czapli siwej. Przy średnim, a zwłaszcza niskim sta-
nie wody obfity był  przelot siewkowych (patrz poprzedni rozdział). Dotyczyło 
to także śmieszki; która osiągała w tym okresie maksymalną  liczebność. 

Zimowanie obejmowało okres od grudnia do lutego. O obrazie zimo-
wej awifauny decydował  stopień  zamarznięcia zbiornika. Gdy był  on nie 
zamarznięty lub pozostawały duże, niezamarznięte oka, to w stosunkowo 
dużej liczbie występowały gęsi (zbożowa i białoczelna), krzyżówka, śmie-
szka i mewa pospolita. Gdy zbiornik całkowicie zamarzał  notowano na 
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nim tylko pojedyncze krzyżówki i śmieszki, a w ostatnich latach również  
gęsi zbożowe. 

PORÓWNANIE Z INNYMI ZBIORNIKAMI 

Szczegółowego porównania awifauny lęgowej niektórych zbiorników 

zaporowych w kraju, łącznie ze Zbiornikiem Mietkowskim, dokonali Sta-

warczyk i Karnaś  (1992). Wyróżnili dwie grupy zbiorników: z bogatą  awi-

fauną  lęgową  (34-41 gatunków) i z ubogą  awifauną  lęgową  (13-18 gatun-

ków). Zbiornik Mietkowski znalazł  się  w tej drugiej grupie. Autorzy ci 

wykazali, że przynależność  do którejś  z tych grup wiąże się, nie tyle 

z wiekiem zbiornika, ile z jego usytuowaniem. Zbiorniki powstałe w nizin-

nych, żyznych dolinach rzecznych mają  więcej gatunków lęgowych niż  
zbiorniki podgórskie, do których, oprócz Zbiornika Mietkowskiego (obe-

cnie 20 gatunków lęgowych), należą  m. in. Zbiornik Otmuchowski (13 

gatunków lęgowych) i Zbiornik Nyski (17 gatunków lęgowych). Na nie-

wielkie wzbogacenie awifauny lęgowej Zbiornika Mietkowskiego, w po-

równaniu z dwoma ostatnimi zbiornikami, wpłynęła obecność  sztucznych 

wysp i wysepek, które w pewnym stopniu rekompensują  zupełny brak 

roślinności wodnej wynurzonej. 

Jeżeli chodzi o całość  awifauny wodnej i błotnej, to materiał  do porów-

nań  jest bardzo ograniczony, jeżeli weźmiemy pod uwagę  tylko publikacje 

oparte na porównywalnym z niniejszą  pracą, materiale. Taka selekcja jest 

uzasadniona ponieważ  liczba wykrytych gatunków jest, w pewnym stop-

niu, funkcją  liczby wizyt na zbiorniku. Dysponujemy bardzo dokładnymi 

danymi dotyczącymi przelotu siewkowych Charadriformes na Zbiorniku 

Nyskim i Turawskim (Stawarczyk i in. 1996). Na zbiornikach tych stwier-

dzono, odpowiednio, 59 i 58 gatunków tej grupy ptaków, w porównaniu 

z 51 gatunkami na Zbiorniku Mietkowskim i 50 na Zbiorniku Wonieść  
(Kuźniak i Lorek 1993). Jako wskaźnikiem wartości zbiornika z ornitolo-

gicznego i ochroniarskiego punktu widzenia, można się  też  posłużyć  ma-

ksymalnymi liczebnościami liczniej przelatujących siewkowców. Widać, 

że liczebności te są  mniejsze na Zbiorniku Mietkowskim ze względu na 

jego mniejsze rozmiary, ale w przeliczeniu na powierzchnię, te różnice 

raczej się  zacierają, a nawet dla niektórych gatunków ich zagęszczenie na 

Zbiorniku Mietkowskim było wyższe. 

Zbiornik Wonieść  ma bardziej naturalny charakter i powstał  przez po-

łączenie istniejących tu przedtem, pięciu jezior. Obejmuje też  bagienne 

łąki z licznymi drobnymi zbiornikami i grupę  stawów rybnych. Roślin-

ność  wodna wynurzona jest dobrze rozwinięta. Stwierdzono tu gniazdo-

wanie 43 gatunków ptaków wodnych (wg Ferensa i Wasilewskiego 1977), 
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a w ogóle zanotowano 118 gatunków ptaków wodnych (Kuźniak i Lorek 
1993), podczas gdy na Zbiorniku Mietkowskim 111 gatunków. 

Przytoczone wyżej dane wskazują  na dużą  wartość  Zbiornika Mietkow-
skiego dla ptaków wodnych w okresie migracji, pomimo jego stosunkowo 
niewielkich rozmiarów, braku roślinności wodnej wynurzonej i ubóstwa 
awifauny legowej. Podobnie jak niektóre inne zbiorniki zaporowe, nie 
ustępuje stawom i jeziorom pod względem zróżnicowania gatunkowego 
awifauny w okresie przelotów (Borowiec 1981; Wesołowski i Winiecki 
1988). 

OCHRONA PTAKÓW NA ZBIORNIKU MIETKOWSKIM 

Zbiornik jest tworem sztucznym, gdzie brak naturalnych siedlisk i jak 
dotąd, jedyną  formą  ochrony jest zakaz wstępu na wyspy w okresie lęgo-
wym ptaków. Mimo swej sztuczności spełnia ważną  rolę  dla awifauny 
w skali całego regionu, co wykazuje niniejsza publikacja. Funkcje jakie 
spełnia zbiornik (retencja wody, żwirownia, rekreacja) nie muszą  być  
w sprzeczności z ochroną  ptaków. W oddzielnej publikacji (Dyrcz 1995) 
postuluje się  korektyw regulacji poziomu wody, które brałyby pod uwagę  
także ochronę  awifauny. Szczególnie istotne byłoby utrzymanie mniej 
więcej stałego poziomu wody w okresie lęgowym, co jest realne, bo deficyt 
wody w Odrze rzadko występuje wiosną  (Grodek i in. 1948). Prawdopo-
dobnie zapasy żwiru wyczerpią  się  w niedalekiej przyszłości i ważnym 
byłoby zachowanie istniejących wysp także po tym okresie. Należy też  
egzekwować  zakaz wstępu na wyspy w okresie lęgowym. Strefę  cofkową  
zbiornika, która stwarza najlepsze warunki dla przebywania większości 
gatunków ptaków, należałoby wydzielić  jako obszar chroniony, niedostęp-
ny dla rekreacji (łącznie z wędkowaniem i polowaniem). 

PODSUMOWANIE I WNIOSKI 

1. Na zbiorniku stwierdzono lęgi 20 gatunków ptaków wodnych, w tym 
pierwsze na Śląsku lęgi ohara Tculorna tadoma i mewy czarnogłowej La-
rus rrielanocephohis oraz prawdopodobnie pierwsze w tym stuleciu lęgi 
rybitwy białoczelnej Stenia albTrons. 

2. Zbiornik spełnia ważną  rolę  dla ptaków w okresie migracji wiosen-
nej i jesiennej, kiedy to w niektórych okresach łączna liczebność  różnych 
gatunków ptaków wodnych sięgała kilkudziesięciu tysięcy. Najliczniej 
reprezentowane były blaszkodziobe Anseriformes, siewkowe i perkozy 
Podicipecliformes. 

3. Zbiornik jest najważniejszym na Śląsku miejscem zatrzymywania 
się  gęsi zbożowych Anser fabalis rossicus (do 64 500 osobników) i gęsi 
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białoczelnych Anser albtfrons (do 5 000 osobników). Ptaki te korzystają  
ze zbiornika jako miejsca nocowania i odpoczynku mniej więcej od paź- 

dziernika do marca. Regularnie i stosunkowo licznie pojawiały się  też: 

nur czarnoszyi Gavia arctica, perkoz dwuczuby Podiceps cristatus, cyra-

neczka Anas crecca, krzyżówka Anas platyrhynchos, płaskonos Anas cly- 

peata, sieweczka obrożna Characirius hiaticula., siewnica Pluvialis sgua-

taroki, biegus malutki Calidris minuta, biegus krzywodzioby Calidris fer-

ruginea, biegus zmienny Calidris alpina, brodziec śniady Tringa erythro-

pus, krwawodziób Tringa totanus, kwokacz Tringa nebularia, śmieszka 

Larus ridibundus i mewa pospolita Larus canus. 

4. Na zbiorniku stwierdzono dotąd 111 gatunków ptaków wodnych 

w tym bardzo rzadkie w kraju (podlegające weryfikacji Komisji Fauni- 

stycznej): czapla nadobna Egretta garzetta, ibis kasztanowaty Plegacbs 

falcinellus, gęś  mała Anser erythropus, bernikla rdzawoszyja Branta rufi-

collis, czajka towarzyska Chettusia gregaria, biegus długoskrzydły Cali- 

dris bairdii, biegus arktyczny Calidris melanotos, brodziec piegowaty Tringa 

melanoleuca, płatkonóg płaskodzioby Phalaropus fulicarius, wydrzyk tę-

posterny Stercorartus pomarinus, wydrzyk dlugosterny Stercorarius lon- 

gicauclus, mewa czarnogłowa Larus melanocephalus i mewa trójpalczasta 

Rissa tridactyla. Poza tym, rzadkie gatunki, nie zaliczane do ptaków wod-

nych: błotniak stepowy Circus macrourus, orzełek Hieraaetus pennatus, 

sokół  skalny Falco eleonorae, raróg Falco cherrug, żwirowiec stepowy Gla-

reola nordmanni, pasterz Sturnus roseus, czeczotka tundrowa Carduelis 

homemanni i poświerka Calcartus lappontcus. 

5. Duże obszary odsłoniętego dna zbiornika były atrakcyjne dla nie-

których gatunków ptaków nie związanych ze środowiskiem wodnym, np. 

myszołów włochaty Buteo lagopus i śnieguła Plectrophenevc nivalis wystę-

powały regularnie w zagęszczeniu nie notowanym w innych częściach 

Śląska. 
6. Nieproporcjonalnie wysoka, w stosunku do wielkości zbiornika, była 

liczba stwierdzeń  zimowych, gatunków normalnie nie zimujących na Ślą-

sku, a także liczba bardzo wczesnych obserwacji wiosennych i późnych 

jesiennych szeregu gatunków. 
7. Treść  powyższych sześciu punktów wskazuje, że zbiornik, pomimo 

swego sztucznego charakteru, zasługuje na pewne formy ochrony. Po- 

winny one obejmować: wyłączenie z penetracji przez ludzi części cofkowej 

w ciągu całego roku, zakazu wstępu na wyspy w okresie lęgowym pta-

ków, utrzymanie stałego poziomu wody w okresie lęgowym oraz przynaj- 

mniej częściowe dostosowanie sztucznych zmian poziomu wody w innych 

częściach roku do wymagań  awifauny (obecność  mulistych obszarów od-

słoniętego dna w okresie migracji siewkowych, obecność  wysp w okresie 

przebywania gęsi). 
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Podziękowania 

Pragniemy wyrazić  naszą  wdzięczność  wszystkim obserwatorom, którzy udo-
stępnili nam swoje materiały. Szczególnie obfity materiał  przekazali nam (w ko-
lejności alfabetycznej): Tadeusz Drazny, Paweł  Gębski, Adam Guziak, Mirosław 
Majcher, Grzegorz Orłowski i Tadeusz Stawarczyk. Poza tym wykorzystaliśmy 
dane od następujących osób: A. Adamski, J. Baszak, A. Chlebowski, W. Górka, 
W. Grabiński, R. Guziak, G. Hada-Jasikowski, G. Hebda, B. Kaźmierczak, 
K. Konieczny, A. Kufika, D. Lustig, J. Lontkowski, G. Lorek, M. Łaciak, R. La-
gosz, R. Mikusek, A. Milewski, A. Pola, R. Rybarczyk, M. Skakuj, A. Srzednicki, 
M. Stajszczyk, D. Szlama, W. Tabisz, P. Tomala, D. Tomaszewski, P. Zabłocki, 
T. Zarzycki, W. Zdunek i Z. Ziemian. 

Badania były częściowo finansowane z funduszy Komitetu Badań  Naukowych 
przyznanych Instytutowi Zoologicznemu Uniwersytetu Wrocławskiego na dzia-
łalność  statutową. 
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SUMMARY 

The Mietkowski Reservoir is situated about 30 krn SW from Wrocław (...) in the hum-
mocky, agricultural landscape with smali patches of forests, at the height of 160 m above 
sea levet (Figure 1). Its water surface reaches 920 ha with a maadMum depth of 15 m. It is 
a retention/storage reservoir, which supplies the Odra with water during droughts. It serves 
also as a gravel-pit. The reservoir lacks the emergent vegetation. The roned soli taken from 
its bottom creates convenient conditions for foraging of waders. There is a strong pressure of 
fishermen and hunters in the arca. Regular observations (on average once a week) were 
carried out between 1986-95 and less frequent in 1996-1997. In total, 984 controls of the 
reservoir were conducted. During each control a total number of all species of waterfowl and 
waders was estimated. 

Breeding of 20 species associated with water habitats was recorded, including first in 
Silesia broods of the Sheld Duck and the Mediterranean Gull and probably first in this cen-
tury broods of the Little Tern. 

The reservoir plays an important role for birds during their spring and autumn migra-
tion. In this time a total number of various water species reached some dozen thousands of 
individuals. The most common were Waterfowl, Shore Birds and Grebes. 

The reservoir is the most important in Silesia place of stay for the Bean Goose (up to 
64 500 individuals) and the White-fronted Goose (up to 5 000 individuals). These birds use 
the reservoir as a resting site/place and ovemight ther from October till March. The regular 
and comparatively common visitors were: the Black-throated Diver, Great Crested Grebe, 
Teal, Mallard, Shoveler, Ringed Plover, Grey Plover, Little Stint, Curlew Sandpiper, Dunlin, 
Spotted Redshank, Redshank, Greenshank, Black-headed Gull and Common Gull. 

So far, 111 species of waterfowl have been recorded at the reservoir, comprising very rare 
in Poland (amenable to verification by the Rarities Commitee): the Little Egret, Glossy Ibis, 
Lesser White-fronted Goose, Red-brested Goose, Sociable Plover, Baird's Sandpiper, Pecto-
ral Sandpiper, Greater Yellowlegs, Grey Phalarope, Pomatorhine Skua, Long-tailed Skua, 
Mediterranean Guli, Kittiwake. Besides waterfowl and other water birds, several rare species 
were observed: the Pallid Hamer, Booted Eagle, Eleonora's Falcon, Saker Falcon, Black-
winged Pratincole, Rose-coloured Starling, Arctic Redpoll and Lapland Bunting. 

Extensive areas of exposed reservoir's bottom were attractive for some bird species not 
associated with water habitats e.g. the Rough-legged Buzard and the Snow Bunting ap-
peared regularly in densities not recorded in other parts of Silesia. 
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Considering the reservoire size, the number of winter records of species which usually do 
not winter in Silesia, was exceptionally high. Similarly, very early spring records and late 
autumn were unexpectedly numerous. 

All the mentioned data indicate that the reservoir, despite its artificial origin, deserves 
some forms of protection. They should include: excluding from human penetration its back-
water part throughout the whole year and islands during the breeding season. 

The artificial fluctuations in water level should be, at least partly, adjusted to demands 
of awifauna (the presence of exposed areas of muddy bottom during migrations of waders, 
presence of islets in the time of Geese' stay). 

Adresy autorów: 
A. Dyrcz 
Zakład Ekologii Ptaków UWr. 
Sienkiewicza 21 
50-335 Wrocław, Poland 
P. Kołodziejczyk 
Wiślańska 14/16 
54-152 Wrocław, Poland 
K. i M. Martini 
Wandy 19/5 
53-320 Wrocław, Poland 
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Andrzej Czapulak, Artur Adamski, Marek Cieślak, Lucjan Zawadzki 

PTAKI WODNE 

REZERWATU „ STAWY PRZEMKOWSKIE" 

W LATACH 90. 

WATERFOWL OF THE RESERVE "PRZEMKÓW PONDS" IN THE 1990s 

Badania nad awifauną  stawów rybnych prowadzone były na Śląsku 

przez wielu autorów (Mrugasiewicz i Witkowski 1962; Harmata 1972; 

Borowiec i Grabiński 1982; Cempulik 1985; Grabiński i Stawarczyk 

1986; Krotoski 1987; Ranoszek 1987; Cieślak i in. 1991; Gramsz 1991; 

Dolata 1993; Witkowski i in. 1995; Szlama i Majewski 1998). Jest to 

zrozumiałe, ze względu na fakt, że z powodu małej liczby naturalnych 

jezior oraz znacznego przekształcenia dolin większości rzek, stawy rybne 

są  obecnie główną  ostoją  ptactwa wodnego w tym regionie Polski. Spo-

śród 18 śląskich ostoi ptaków o randze krajowej lub międzynarodowej, 

wymienionych w opracowaniu Gromadzkiego i in. (1994), aż  11 stano-

wią  kompleksy stawów rybnych. Wśród nich, największe znaczenie mają  

stawy w dolinie środkowej Baryczy (okolice Milicza i Zmigrodu) oraz po-

łożony przy wschodnim skraju Borów Dolnośląskich rezerwat ornitolo-

giczny „Stawy Przemkowskie" - drugi co do wielkości kompleks stawów 

rybnych na Śląsku i jeden z największych w kraju (Bukacińska i in. 1995). 

Intensywne badania nad awifauną  tego terenu były prowadzone w la-

tach 1978-84 i zostały one przedstawione w pracy Cieślaka i in. (1991). 

Zebrany wówczas materiał  posłużył  również  do opracowania dokumenta-

cji rezerwatu ornitologicznego, który został  powołany w roku 1984. Przez 

następnych 10 lat praktycznie nie prowadzono na stawach żadnych ob-

serwacji. Dopiero w połowie lat 90. rezerwat ponownie znalazł  się  w orbi-

cie zainteresowań  ornitologów. Najpełniejszy materiał  zebrano w latach 

1996-97, kiedy przygotowywano plan ochrony rezerwatu. 

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie aktualnej sytuacji ptaków 

wodnych rezerwatu, porównanie obecnego stanu z poprzednim i określa-

nie zmian jakie zaszły na przestrzeni klikunastu lat. 
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OPIS TERENU 

Rezerwat ornitologiczny „Stawy Przemkowskie" obejmuje dwa spośród 

trzech kompleksów stawów rybnych położonych w dolinie rzeki Szprota-

wy w rejonie Przemkowa (woj. legnickie). W jego granicach znajduje się  
31 większych stawów (o powierzchni powyżej 1 ha), składających się  łącz-

nie na około 830 ha powierzchni ogroblowanej. Stawy te dzielą  się  na dwa 

kompleksy: kompleks „Duży" (10 stawów na prawym brzegu Szprotawy, 

łącznie około 640 ha) oraz przylegający do niego od południa kompleks 

„Wołowe"(19 mniejszych i 2 większe stawy na lewym brzegu Szprotawy, 

o łącznej powierzchni około 190 ha, nie licząc małych stawków tarlisko-

wych, przesadek i magazynów). Poza tym na terenie rezerwatu znajduje 

się  dwanaście niedużych lasków łęgowych o powierzchni około 75 ha 

oraz około 20 ha podmokłych łąk. Łącznie pod ochroną  znajduje się  ob-

szar 1046 ha. Pięćset metrów od granic rezerwatu znajduje się  jeszcze 

jeden kompleks stawów, tzw. „Kąpielisko" (11 małych stawów na NW od 

Przemkowa, łącznie około 40 ha), który nie został  uwzględniony 

w niniejszych badaniach. 
Wszystkie stawy rezerwatu wykorzystywane są  gospodarczo jako miej-

sce hodowli ryb, głównie karpia  Cyprinus carpio.  Ze względu na trzyletni 

cykl produkcji tej ryby, stawy dzielą  się  na kilka grup, służących podczas 

poszczególnych etapów wzrostu karpia. Są  to: 

1) stawy hodowlane, w których w maju przeprowadza się  tarło (tarli-

ska), przechowuje uzyskany narybek przez pierwsze kilka tygodni (V i VI), 

do osiągnięcia wagi ok. 5 g (przesadki I) i przez dalszą  część  pierwszego 

roku życia (przesadki II), a następnie w drugim roku życia ryb hoduje się  
je do stadium tzw. kroczka (dwuletniego materiału zarybieniowego o wadze 

kilkudziesięciu dkg - stawy kroczkowe). Na stawach przemkowskich sto-

suje się  przeważnie pozostawianie ryb po pierwszym roku życia w tym 

samym stawie na drugi rok (wówczas dany staw pełni w jednym roku rolę  
przesadki II, a w drugim stawu kroczkowego). Do tej kategorii należy więk-

szość  stawów kompleksu „Wołowego" oraz staw „Adelin" w kompleksie 

„Dużym". 
2) stawy handlowe lub inaczej towarowe, do których na wiosnę  (prze-

łom III i IV) wpuszcza się  uzyskany kroczek i w których w trzecim roku 

życia wyrasta on do ciężaru ryby handlowej. Do tej kategorii należy więk-

szość  stawów kompleksu „Dużego". 
3) stawy zimowe (tzw. zimochowy) - przeznaczone do przechowywania 

przez zimę  młodszych roczników materiału hodowlanego oraz stada ma-

tecznego (tarlaków). Stawy te znajdują  się  w centralnej części stawów 
„Wołowych". 
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Stawy rezerwatu odznaczają  się  zróżnicowanym stopniem zarośnięcia 
przez roślinność  szuwarową  (głównie szuwar trzcinowy, a także pałkowy 
i mannowy). W kompleksie „Dużym" wzdłuż  większości grobli występuje 
zaledwie około metrowej szerokości wąska smuga trzcin. Większe płaty 
szuwarów przybrzeżnych, niekiedy do 90 m szerokości, rozwinęły się  je-
dynie przy wschodnich groblach na stawach „Łąkowy", „Serce", „Rola", 
„Brzozowy", „Nowy", „Śluzowy" i „Adelin". Na tych samych stawach (oraz 
na stawie „Bolesław") znajdują  się  także wyspy szuwarowe. Najsilniej za-
rośniętymi stawami w tym kompleksie są  stawy „Brzozowy", „Śluzowy" 
i „Adelin", najsłabiej zaś  - „Lubuski", „Albert" i „Bolesław". Poszczegól-
ne duże stawy oddzielone są  od siebie wąskimi groblami, w wyniku czego 
tworzą  jakby jedno rozległe, poprzecinane groblami lustro wody. 

Generalnie płytsze i mniejsze stawy kompleksu „Wołowego" charakte-
ryzują  się  proporcjonalnie większym stopniem zarośnięcia szuwarami 
przybrzeżnymi, natomiast na większości z nich nie ma wysp (z wyjątkiem 
stawu „Olchowego", nr 8, 11 i 14). Najwyższym stopniem zarośnięcia szu-
warami odznaczają  się  tu stawy „Olchowy", „Ostaszowski" i nr 14, a naj-
słabszym - zimochowy. 

W porównaniu ze stanem z lat 1978-84 nie stwierdzono znacznych 
zmian w powierzchni i rozmieszczeniu płatów roślinności wynurzonej na 
stawach. Niewątpliwie poszerzeniu uległ  jedynie pas szuwarów położo-
nych wzdłuż  wschodnich grobli stawów „Rola", „Sercowy" i „Nowy", co 
związane jest z nanoszeniem przez wodę  detrytusu. Inną  dość  istotną  
zmianą  jest wypłycanie się  wysp trzcinowych, w związku z nawarstwia-
niem się  materii organicznej. Dotyczy to szczególnie wysp na stawie „Rola" 
(przy grobli ze stawami „Sercowy" i „Brzozowy") oraz niektórych wysp na 
stawie „Brzozowy". Ponadto na stawie „Sercowy" zaniknął  pływający ko-
żuch roślinności, stanowiący dawniej miejsce gnieżdżenia się  mew. 

Obecnie kompleks dzierżawiony jest przez spółkę  „Avena z.o.o". Na 
terenie „Stawów Wołowych", od roku 1995 funkcjonuje łowisko komer-
cyjne, które wiosną  i latem jest dość  licznie odwiedzane przez wędkarzy. 

METODYKA 

Zasadnicze badania prowadzono od sierpnia 1996 do września 1997. 
W okresie tym co 7-10 dni przeprowadzano liczenia ptaków wodno-błot-
nych przebywających na stawach. Zimą  (XII-II) ze względu na zamarznię-
cie stawów częstotliwość  liczeń  była niższa. Podczas każdego liczenia kon-
trolowano wszystkie stawy, a napotkane ptaki notowano oddzielnie dla 
każdego stawu. Wiosną  w przypadku kaczek notowano również  udział  
płci, co stanowiło podstawę  do oceny liczebności populacji lęgowej ga-
tunków z tej grupy. W sumie wykonano 35 liczeń. 
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Poza danymi z lat 1996-97, w pracy wykorzystano również  wyniki 15 

liczeń  z pierwszej połowy 1995 roku oraz 5 liczeń  z roku 1998 (10 IV,  1, 9 

i 27 V oraz 15 VI 98). Dane na temat liczebności gatunków lęgowych 

zbierano wówczas przy okazji innych badań, stąd dla niektórych gatun-

ków oceny liczebności z tych lat mogą  być  zaniżone. Poza tym, w pracy 

uwzględniono pozostałe obserwacje rzadkich gatunków ptaków z lat 1992-

98, znajdujące się  w Kartotece Awifauny Śląska ZEP UWr. 

Do oceny wielkości populacji lęgowych ptaków wodnych stosowano 

generalnie metodykę  zaproponowaną  przez Borowiec i in. (1981) oraz 

Ranoszka (1983). Liczebność  perkoza dwuczubego, perkoza rdzawoszyje-

go, łyski oraz kaczek oceniono na podstawie liczby ptaków dorosłych prze-

bywających na stawach. W przypadku krzyżówki była ona oparta na licz-

bie samców, natomiast dla pozostałych kaczek na liczbie samic. Oceny 

liczebności zausznika, czapli siwej, gęgawy, łabędzia niemego, śmieszki 

i remiza były oparte wyłącznie, a w przypadku błotniaka stawowego w du-

żej mierze na liczbie znalezionych gniazd. W celu wykrycia stanowisk 

wodnika i zielonki w roku 1997 stosowano stymulację  magnetofonową. 

W przypadku takich gatunków jak bąk, brzęczka, trzciniak, rokitniczka, 

dziwonia i potrzos podczas każdego pobytu w terenie kartowano śpiewa-

jące samce na planach w skali 1:10 000. Zastosowana w niniejszych ba-

daniach metodyka zasadniczo nie odbiega od tej jaką  stosowano w latach 

1978-84 (Cieślak i in. 1991). 
Obserwacje podlegające weryfikacji uzyskały akceptację  Komisji Fau-

nistycznej. 

PRZEGLĄD GATUNKÓW 

W przeglądzie omówione wszystkie gatunki ptaków wodnych stwier-

dzone w latach 90. na terenie rezerwatu. Wszystkie informacje z lat 1978-

84 podane mniejszą  czcionką  pochodzą  z pracy Cieślaka i in. (1991). 

Perkozek - Tachybaptus ruficollis. W  roku 1997 liczebność  oceniono 

na około 10 par. Perkozek gnieździł  się  na stawie „Ostaszowski" oraz na 

niektórych pozostałych stawach w obrębie „Stawów Wołowych" (np. nr 

10, 12). W roku 1998 był  nieco liczniejszy - 13-14 par, w tym 3-4 pary na 

stawie „Łąkowy" i 3 pary na stawie „Brzozowy". Oceny liczebności w obu 
latach mogą  być  zaniżone ze względu na niestosowanie stymulacji ma-

gnetofonowej (Dombrowski i in. 1993). Przelot wiosenny niezauważalny. 

Na stawach notowano maksymalnie do 6 ptaków. Przelot jesienny bar-
dziej wyraźny. W szczycie przelotu na stawach stwierdzono 103 perkozki 
(28 IX 96). 

W latach 70.1 80. liczbę  par lęgowych oceniano najczęściej na 4-12, a jedynie w roku 
1983 na 18-20 par. W okresie jesiennej wędrówki maksymalnie notowano do 300 ptaków. 
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Perkoz dwuczuby - Podiceps cristatus. W roku 1997 w rezerwacie 
gnieździło się  100-110 par perkoza dwuczubego, w tym co najmniej po 20 
par na stawie „Olchowy" i „Ostaszowski". W roku 1998 jego liczebność  
oceniono na 90-100 par. Przebywał  na stawach od początku marca do 
końca listopada. Zarówno wiosną, jak i jesienią  jego liczebność  wynosiła 
maksymalnie 150-170 osobników (Ryc. 2). 

W latach 1979-84 liczebność  populacji lęgowej była nieznacznie wyższa i rokrocznie oce-
niano ją  na 120-140 par. 

Perkoz rdzawoszyi - Podiceps grisegena. W roku 1997 liczebność  
perkoza rdzawoszyjego oceniono na 18-21 par, a w 1998 na co najmniej 
12-14 par. Gniazdował  przede wszystkim na „Stawach Wołowych". 
W obrębie kompleksu „Dużego" jego lęgi stwierdzono tylko w roku 1997 
na stawie „Łąkowy" (2-4 pary). Najwięcej, bo 5 par gnieździło się  na sta-
wie „Ostaszowskim" (1997). Obserwowany na stawach od połowy marca 
do końca września. W okresie wędrówek występował  nielicznie. Maksy-
malną  liczebność  (39 ptaków) zanotowano 23 IV 97. 

Na przełomie lat 70. i 80. lęgi perkoza rdzawoszyjego były stwierdzane rokrocznie, a jego 
liczebność  wahała się  od 4-5 par w roku 1979 do 10-11 parw roku 1983. 

Zausznik - Podiceps nigricollis. W roku 1993 na podstawie liczby pta-
ków wypłoszonych z kolonii liczebność  zausznika oszacowano na 130-
150 par, ale w roku 1994 znaleziono tylko 22 gniazda. W roku 1997 li- 
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Ryc. 2. Dynamika liczebności perkoza dwuczubego w rezerwacie „Stawy Prze-
mkowskie" w kolejnych dekadach w latach 1996-97 
Słupki poniżej osi X - brak stwierdzeń  gatunku podczas kontroli. 

Fig. 2. Number dynamics of the Great Crested Greebe in the reserve "Przemków 
Ponds" in the consecutive ten-day peńods in 1996-97 
Bars below the X axis - no record of the species. 
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czebność  zausznika ot eniono na 100 par lęgowych. Gnieździł  się  w dwóch 

koloniach. Pierwsza z nich znajdowała się  na stawie „Nowy" i liczyła 83 

gniazda, druga na stawie „Brzozowy" - 16 gniazd. Obie były położone 

w obrębie kolonii mewy śmieszki. W roku 1998 gnieździło się  tylko 5 par 

w południowej części stawu „Nowy" oraz pojedyncze pary na stawie „Brzo-

zowy". Łączna liczebność  wynosiła maksymalnie tylko 10 par, choć  w maju 

obserwowano do 100 ptaków. W okresie wędrówek notowano do kilku-

dziesięciu zauszników. 
W pierwszej połowie lat 80. liczba par lęgowych wahała się  najczęściej od 50 do 100 par 

i jedynie w roku 1982 stwierdzono 200 par tego gatunku. 
Kormoran czarny - Phalacrocorax carbo. W  latach 1995-98 nie gnieź-

dził  się  na terenie rezerwatu. Jego lęgi były natomiast stwierdzone w roku 

1992, kiedy na drzewach rosnących wzdłuż  grobli między stawem „Brzo-

zowy" a Kanałem Brzozowym znaleziono kilka gniazd. Obserwowany na 

stawach od początku marca do końca listopada. Wiosną  1997 jego liczeb-

ność  ulegała dość  znacznym fluktuacjom i wahała się  od 100 do 350 pta-

ków. Zazwyczaj jednak na stawach notowano około 200 kormoranów (Ryc. 

3). Wiosną  1995 roku był  on jednak znacznie mniej liczny i na stawach 

stwierdzano wówczas najczęściej 50-70 kormoranów, a jedynie 14 V za-

notowano ich 160. Liczniej występował  na przełomie września i paździer-

nika 1996 roku, kiedy to zanotowano maksymalnie około 500 osobni- 
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Ryc. 3. Dynamika liczebności kormorana w rezerwacie „Stawy Przemkowskie" 
w kolejnych dekadach w latach 1996-97 
Słupki poniżej osi X - brak stwierdzeń  gatunku podczas kontroli. 

Fig. 3. Number dynamics of the Cormorant in the reserve "Przemków Ponds" in 
the consecutive ten-day periods in 1996-97 
Bars below the X aads - no record of the species. 
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ków. Jeszcze wyższą  liczebność  stwierdzono 24 VIII 92 - 660 kormora-
nów. 

W latach 80. nie gniazdował  na terenie rezerwatu, a podczas wędrówek był  stosunkowo 
nieliczny. Maksymalnie obserwowano wówczas do 65 osobników. 

Pelikan różowy - Pelecanus onocrotalus. 2 V 97 obserwowano jedne-
go młodocianego osobnika, a 19 VI 97 widziano jednego dorosłego ptaka 
(L. Zawadzki). 

Od 21 IV do 20 V 84 w rezerwacie przebywał  jeden młodociany osobnik. 
Bąk - Botaurus stellaris. W roku 1997 stwierdzono siedem (w tym trzy 

na stawie „Ostaszowski"), a w 1998 sześć  stacjonarnych samców. Ponad-
to buczącego samca słyszano 16 V 97 na stawie nr 3 i 27 V 98 na stawie 
nr 4 („Stawy Wołowe"), ale podczas następnych kontroli nie udało się  
potwierdzić  trwałego zajęcia terytorium. Wczesna obserwacja: 19 II 95 - 
1 d' (A. Wąsik) 

W latach 1978-84 liczebność  bąka oceniano na 6-9 samców. 
Bączek - Ixobrychus minutus. 23 V 98 widziano jednego samca na 

stawie „Śluzowy", a 14 VII 98 samca odzywającego się  przez kilka godzin 
słyszano na stawie „Ostaszowski". 

W przeszłości, w niektóre lata przypuszczalnie gniazdowała jedna para. 
Ślepowron - Nycticorax nycticoraz 9 X 95 widziano i słyszano jedne-

go ptaka. 
W latach 80. regularnie obserwowany w okresie jesiennych wędrówek. 
Czapla nadobna - Egretta garzetta. Jednego dorosłego osobnika wi-

dziano 1 V 92 (A. Chorążyczewski, R. Woźniak, G. Marcinkiewicz). 
Czapla biała - Egretta alba. Dokonano następujących obserwacji: 1 i 

26 X 93 - 1 ptak (A. Chorążyczewski), 14 XI 93 - 3 ptaki, 4 VI 95 - 2 
ptaki, 19 X 95 - 6, 28 IX 96 - 1 ptak, 1, 3, 6, 13 X 96 - 2, 20 X 96 - 3, 
2 V 97 - 1 ptak, 15 VIII 97 - 1 ptak, 3, 16, 22-24 IV 98 - 1 ptaki 281X 98 
- 3 ptaki. Wyjątkowo licznie obserwowana 28 X 97 - 10 ptaków oraz 
21 X 98 i 6 XI 98 po 11 osobników. 

W latach 1978-84 sześciokrotnie napotkano 1-2 ptaki. 
Czapla siwa - Ardea cinerea. W latach 1997-98 liczebność  oceniono 

na 86-90 par. Wszystkie gniazda czapli, z wyjątkiem dwóch w roku 1998, 
znajdowały się  w trzcinach i jest to obecnie największa tego typu kolonia 
w Polsce. Czaple siwe gnieździły się  na następujących stawach (w nawia-
sach odpowiednio liczebność  dla roku 1997 i 1998): „Sercowy" (32 i 5), 
„Brzozowy" ( 21 i 30), „Rola" (11 i 20), „Łąkowy" (16 i 26), „Bolesław" (6 
i 6), „Nowy" (O i 1) oraz „Śluzowy" (0 i 1). W roku 1993 na dużej wyspie na 
stawie „Rola" gnieździło się  co najmniej 10 par. 6 V 94 na tym stawie 
stwierdzono 16 gniazd, a dalszych znaleziono na stawie „Brzozowy". 
W roku 1995 liczebność  czapli oceniono na 50 par. 

Wiosną  podczas liczeń  notowano do kilkudziesięciu osobników, co 
świadczy że na stawach w tym czasie przebywają  niemal wyłącznie ptaki 
z populacji lęgowej. Jesienią  wystąpiły dwa szczyty liczebności. Pierwszy 
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(na początku października) był  związany ze spuszczaniem stawów w celu 

odłowu ryb. Drugi (na początku grudnia) był  konsekwencją  napływu pta-

ków po wystąpieniu pierwszych mrozów. W obu szczytach maksymalne 

liczebności wynosiły 170-180 osobników. Liczniej czaple występowały 

latem i wczesną  jesienią  1992 roku, kiedy to notowano do 280 ptaków. 
Pierwsze przypadki lęgów czapli na terenie rezerwatu stwierdzono w latach 1978-79, kie-

dy to jedna par gnieździła się  w lasku między stawami »Śluzowy" i »Sercowy". Od roku 1982 

czaple zaczęły gnieździć  się  w trzcinowiskach. Znaleziono wówczas dwa gniazda, a w roku 

1984 już  10 gniazd. 

Bocian czarny -  Ciconta  nigra. Prawdopodobnie gnieździ się  w pobli-

żu rezerwatu, na co wskazują  trzy obserwacje pojedynczych dorosłych 

ptaków (24 V 97, 21 VI 97 i 29 V 98) oraz dwie obserwacje pary ptaków 

(5 VI 97 i 7 VII 98). 
W roku 1981 bocian czarny gnieździł  się  w lesie koło stawu ,.Adelin". 

Bocian biały -  Ciconia  ciconia. W latach 90. nie stwierdzono lęgów 

tego gatunku na terenie rezerwatu. Wielokrotnie obserwowano żerujące 

osobniki gniazdujące w okolicznych wsiach. 
Próby lęgów dwóch par zanotowano na terenie rezerwatu w roku 1981. 

Warzęcha -  Platalea leucorodia. 4 VI 95 obserwowano jednego osob-

nika (L. Zawadzki). 
Łabędź  niemy -  Cygnus olor. W  roku 1997 stwierdzono 39 par, 

a w 1998 - 41 par lęgowych. Najliczniej gnieździł  się  na następujących 

stawach: „Nowy" - 5 par w 1997 i 7 parw 1998, „Łąkowy" - 6 par w 1998 

i „Brzozowy" - 5 par w 1997. Na „Stawach Wołowych" znaleziono odpo-

wiednio 8 i 9 gniazd. Obecnie rezerwat jest miejscem najliczniejszego 

gniazdowania łabędzia na Śląsku (Czapulak, w przyg.). Wiosną  (marzec-

kwiecień) na stawach przebywały przede wszystkim osobniki z populacji 

lęgowej. Liczebność  łabędzi zaczynała wzrastać  począwszy od połowy maja 

(Ryc. 4), co związane było z przylotem ptaków odbywających pierzenie na 

terenie rezerwatu. Frakcja nielęgowa populacji w latach 1996-98 liczyła 

około 400 osobników. Opuszczały one pierzowisko wkrótce po uzyskaniu 

lotności w związku z czym liczebność  tego gatunku od początku września 

systematycznie malała. Zazwyczaj jesienią  na stawach przebywało około 

100 łabędzi, choć  28 IX 98 stwierdzono ich 420. 
Na przełomie lat 70. i 80. w rezerwacie gniazdowało zazwyczaj 12-14 par łabędzi i jedynie 

w roku 1981 liczebność  oceniono na 27-31 par. Rezerwat był  miejscem pierzenia się  do 200 

nielęgowych łabędzi. W okresie wędrówek maksymalnie obserwowano 245 osobników. 

Łabędź  krzykliwy - Cygnus cygnus.  Przez cały sezon lęgowy w latach 
1996-98 na stawach przebywał  jeden dorosły łabędź. Ponadto kilkakrot-
nie w maju i czerwcu 1997 obserwowano innego, młodocianego osobni-
ka, a wiosną  1998 również  kilkakrotnie trzy drugoroczne ptaki. W sezo-
nie lęgowym obserwowano łabędzia krzykliwego także w roku 1995: 4 VI 
- 1 ptak, a 17 V 93 widziano jednego ptaka (w 2 roku życia). Obserwacje 
te wskazują, że w najbliższych latach lęgi łabędzia krzykliwego w rezer- 
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Ryc. 4. Dynamika liczebności łabędzia niemego w rezerwacie „Stawy Przemkow-
skie" w kolejnych dekadach w latach 1996-97 
Słupki poniżej osi X - brak stwierdzeń  gatunku podczas kontroli. 

Fig. 4. Number dynamics of the Mute Swan in the reserve "Przemków Ponds" in 
the consecutive ten-day periods in 1996-97 
Bars below the X axis - no record of the species. 

Ryc. 5. Dynamika liczebności gęgawy w rezerwacie Stawy Przemkowskie" w ko-
lejnych dekadach w latach 1996-97 
Słupki poniżej osi X - brak stwierdzeń  gatunku podczas kontroli. 
Fig. 5. Number dynamics of the Greylag Goose in the reserve "Przemków Ponds" 
in the consecutive ten-day perlods in 1996-97 
Bars below the X axis - no record of the species. 



Ptaki wodne „Stawów Przemkowskich" 	 91 

wacie są  bardzo prawdopodobne, zwłaszcza, że od wielu lat gatunek ten 

gnieździ się  w okolicach Głogowa (Dyrcz i in. 1991), a w roku 1997 stwier-

dzono lęg pod Szprotawą, 20 km na W od rezerwatu (R. Rybarczyk). Jest 

bardzo prawdopodobne, że trzy niedojrzałe osobniki przebywające w re-

zerwacie wiosną  1998, jak również  para z jednym młodym, widziana 

28 IX 98 pochodziły właśnie z tego drugiego stanowiska. W okresie wę-

drówek pojawiał  się  w liczbie do dziesięciu osobników. 
W latach 1978-84 czterokrotnie obserwowano 1-2 ptaki. 

Łabędź  czarnodzioby -  Cygnus columbianus. Jedna obserwacja: 

29 III 98 - 2 ad. (G. Bobrowicz). 
Gęś  zbożowa - Anser fabalis. Wiosną  obserwowano do 360 ptaków 

(23 II 97). W roku 1997 duże stado gęsi pozostawało w rezerwacie do 

początku maja (23 IV - 200, 2 V - 100 ptaków). Jesienią  pojawiały się  
w trzeciej dekadzie września, kiedy to obserwowano już  do 2500 ptaków 

(28 IX 98). W roku 1996 roku występowała wyjątkowo licznie. 20 X na 

stawach zanotowano 8000 gęsi. Obok Zb. Mietkowskiego i stawów w do-

linie Baryczy jest to trzecie miejsce na Śląsku z tak duża koncentracją  
osobników tego gatunku. 

Na przełomie lat 70. i 80. występowała w znacznie mniejszych ilościach. Wiosną  obser-

wowano do 280 ptaków, a jesienią  maksymalnie zanotowano 500 osobników. 

Gęś  białoczelna - Anser albifrons. Wiosną  stwierdzona trzy razy: 

22 II 95 - 4 ptaki, 16 III 97 - 5 ptaków oraz 23 IV 97 - 1 ptak. Jesienią  
1996 roku także stwierdzona trzykrotnie: 28 IX - 20 ptaków, 13 X - 106 

oraz 20 X - 590 osobników. Na uwagę  zasługuje zwłaszcza ta ostatnia 

obserwacja, albowiem dotyczy ona jednego z największych stad tego ga-

tunku, jakie stwierdzono na Śląsku. Ponadto 28 X 97 widziano stado 

liczące 160 osobników, a 28 IX 98 - co najmniej 200 ptaków. 
W latach 1978-84 obserwowaną  ją  9 razy w liczbie od 2 do 8 ptaków. 

Gęgawa - Anser anser. Gniazda gęsi znaleziono na siedmiu stawach, 

w tym najwięcej na stawie „Rola" - 9 oraz na stawach „Brzozowy" i „Olcho-

wy" - po 6 gniazd. W sumie liczebność  gęgawy w roku 1997 oceniono na 

34 pary. W roku 1995 gniazdowało co najmniej 20 par, a w roku 1998 co 

najmniej 24 pary gęgaw. Przylot następował  na początku lutego: 9 II 97 -

1 ptak. W kwietniu i na początku maja notowano maksymalnie do 80 

ptaków (Ryc. 4). Jesienią  1996 była liczniejsza niż  wiosną  oraz jesienią  
w latach 1978-84. Maksymalnie stwierdzono 220 gęsi (19 IX). Ostatnie 

gęgawy obserwowano w końcu listopada. 
W latach 1979-84 gniazdowało do 14 par. Wiosną  notowano do 160, a jesienią  do 85 

ptaków. 

Ohar - Tadoma tadoma. 24 IV 97 widziano jednego dorosłego samca. 
W latach 80. trzykrotnie spotkano pojedyncze osobniki. 

Świstun - Anas penelope. Obserwowany od początku marca do końca 
października. W okresie wędrówek zarówno wiosną, jak i jesienią  stwier- 
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Ryc. 6. Dynamiką  liczebności świstuna w rezerwacie „Stawy Przemkowskie" w 
kolejnych dekadach w latach 1996-97 
Słupki poniżej osi X - brak stwierdzeń  gatunku podczas kontroli. 
Fig. 6. Number dynamics of the Wigeon in the reserve "Przemków Ponds" in the 
consecutive ten-day periods in 1996-97 
Bars below the X axis - no record of the species. 
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Ryc. 7. Dynamika liczebności krakwy w rezerwacie „Stawy Przemkowskie" w ko-
lejnych dekadach w latach 1996-97 
Słupki poniżej osi X - brak stwierdzeń  gatunku podczas kontroli. 
Fig. 7. Number dynamics of the Gadwall in the reserve "Przemków Ponds" in the 
consecutive ten-day periods in 1996-97 
Bars below the X axis - no record of the species. 
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dzono maksymalnie 100 świstunów (5 HI 95, 16 III 97, 28 IX 96) - Ryc. 6. 
Na uwagę  zasługują  dwie obserwacje pary ptaków dokonane na „Stawach 
Wołowych" w dniach 11 i 16 V 97. 

W latach 1978-84 świstun był  nielicznym gatunkiem przelotnym. Maksymalnie notowa-
no wówczas do 60 osobników. 

Krakwa - Anas strepera. W czerwcu 1998 widziano samicę  z pisklę-

ciem na stawie „Rola". Na podstawie obserwacji ptaków dorosłych liczeb-
ność  w latach 1997-98 oceniono na 25-30 par. W roku 1995 przypu-
szczalnie gnieździło się  20-30 par. Przebywała na stawach od połowy marca 
do końca października. Wczesną  wiosną  jej liczebność  dochodziła do 110 
ptaków (12 IV 97), późną  wiosną  rosła osiągając maksimum w końcu 
czerwca - 220 osobników (29 VI 97). Niezwykle licznie krakwy występo-
wały we wrześniu 1996, kiedy to dwukrotnie (8 i 28 IX) zanotowano kon-
centracje liczące 800 ptaków (Ryc. 7). 

W latach 1979-84 krakwa była znacznie mniej liczna. Gniazdowało wówczas od 1 do 5 
par. W okresie wiosennych wędrówek występowała nielicznie (do 21 ptaków). Jesienią  ma-
ksymalnie notowano wówczas 150 krakw. 

Cyraneczka - Anas crecca. W roku 1997 nie stwierdzona w sezonie 
lęgowym, a w 1998 tylko 27 V widziano 2 dv i 1 . Ponadto 15 VI stwier-
dzono 5 par, ale obserwacja ta dotyczy prawdopodobnie ptaków wędrują-
cych na pierzowiska. Wiosną  szczyt przelotu następował  w drugiej deka-
dzie kwietnia. Maksymalnie obserwowano wówczas 130 ptaków (13 IV 95). 
Jesienią  1996 roku była zdecydowania liczniejsza i na stawach regular-
nie przebywało kilkaset cyraneczek. Najliczniej obserwowana 13 X - 970 
osobników (Ryc. 8). Przebywała od początku marca do końca listopada. 
Wyjątkowo dwa ptaki widziano 18 II 95. 

Na przełomie lat 70. i 80. obserwacje dorosłych ptaków wskazywały na możliwość  niere-
gularnego gniazdowania 1-3 par. W okresie wędrówek notowano maksymalnie do 550 cyra-
neczek wiosną  oraz 1400 ptaków jesienią. 

Krzyżówka - Anas platyrhynchos. W obu latach liczebność  krzyżówki 
oceniono na 80-100 par. Występowała przez cały rok. Wiosną  jej liczeb-
ność  wahała się  najczęściej od 100 do 200 ptaków. Wyraźny wzrost li-
czebności, związany z przylotem kaczorów na pierzowisko, zaznaczał  się  
począwszy od połowy maja, osiągając maksimum w końcu czerwca - 3700 
ptaków (29 VI 97). Wyniki liczeń  z czerwca i lipca wskazują, że na terenie 
rezerwatu pierzy się  obecnie około 3000 krzyżówek. W okresie jesiennej 
wędrówki szczyt liczebności przypadał  na koniec sierpnia (Ryc. 9). Stwier-
dzono wówczas 7800 kaczek (28 VIII 98). 

Na przełomie lat 70. i 80. była ona liczniejsza. W latach 1979, 1981 i 1983 liczebność  
populacji lęgowej oceniano na 130-150 par, a w latach 1980 i 1982 na 300-310 par. Rezerwat 
był  miejscem pierzenia do 2000 kaczorów. Podczas wędrówek wiosną  maksymalnie obser-
wowano wówczas 5100 ptaków, a jesienią  10 600 osobników. 

Rożeniec - Anas acuta. Dwie obserwacje wiosną: 5 III 95 - 2 ptaki 
oraz 17 III 95 - 13 ptaków i jedna jesienią: 28 IX 98 - 1 ptak. 
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Ryc. 8. Dynamika liczebności cyraneczki w rezerwacie ,,Stawy Przemkowskie" 
w kolejnych dekadach w latach 1996-97 
Słupki poniżej osi X - brak stwierdzeń  gatunku podczas kontroli. 
Fig. 8. Number dynamics of the Teal in the reserve "Przemków Ponds" in the 
consecutive ten-day periods in 1996-97 
Bars below the X axis - no record of the species. 

Ryc. 9. Dynamika liczebności krzyżówki w rezerwacie „Stawy Przemkowskie" 
w kolejnych dekadach w latach 1996-97 
Słupki poniżej osi X - brak stwierdzeń  gatunku podczas kontroli. 
Fig. 9. Number dynamics of the Mallard in the reserve "Przemków Ponds" in the 
consecutive ten-day periods in 1996-97 
Bars below the X axis - no record of the species. 
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W latach 1978-84 rożeniec był  nielicznym gatunkiem przelotnym. Maksymalnie obser-
wowano 34 osobniki. 

Cyranka -  Anas querquedula.  Na podstawie obserwacji dorosłych sa-
mic liczebność  oceniono na 2-4 pary w roku 1997 i 2-3 pary w roku 1995. 
W roku 1998 prawdopodobnie nie gnieździła się. W okresie wędrówek 

występowała nielicznie. Wiosną  maksymalne liczebności (do 45 osobni-
ków) notowano w połowie kwietnia. Jesienią  1996 napotkana tylko dwu-

krotnie: 1 IX - 3 ptaki oraz 8 IX - 1 ptak. 
Na przełomie lat 70. i 80. liczebność  szacowano zazwyczaj na 3 pary lęgowe. 

Płaskonos - Anas clypeata. Na podstawie obserwacji ptaków doro-
słych liczebność  w latach 1997-98 oceniono na 1-2 pary. 22 VI 97 na 
Szprotawie koło stawu Bolesław widziano samicę  z pisklętami. Jest to 
drugie pewne stwierdzenie lęgu tego gatunku w okolicach Przemkowa. 
W roku 1995 liczebność  oceniano na 2-3 pary. Wiosną  obserwowany od 
początku marca. Najliczniej występował  w drugiej dekadzie kwietnia 1997, 
kiedy na stawach przebywało 200 płaskonosów (12 i 20 IV). Jesienią  1996 
był  liczniejszy niż  wiosną  i 13 X oraz 27 X zanotowano po 400 osobników 
(Ryc. 10). 

Na przełomie lat 70. i 80. prawdopodobnie najczęściej gnieździła jedna para i jedynie 
w roku 1980 liczebność  oceniono na 4, a w roku 1982 na 7 par. Wiosną  obserwowano ma-
ksymalnie 100 płaskonosów, a jesienią  500 osobników. 
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Ryc. 10. Dynamika liczebności płaskonosa w rezerwacie ..Stawy Przemkowskie" 
w kolejnych dekadach w latach 1996-97 
Słupki poniżej osi X - brak stwierdzeń  gatunku podczas kontroli. 

Fig. 10. Number dynamics of the Shoveler in the reserve "Przemków Ponds" in 
the consecutive ten-day periods in 1996-97 
Bars below the X axis - no record of the species. 
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Ryc. 11. Dynamika liczebności głowienki w rezerwacie „Stawy Przemkowskie" 
w kolejnych dekadach w latach 1996-97 
Słupki poniżej osi X - brak stwierdzeń  gatunku podczas kontroli. 

Fig. 11. Number dynamics of the Pochard in the reserve "Przemków Ponds" in 
the consecutive ten-day periods in 1996-97 
Bars below the X axis - no record of the species. 
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Ryc. 12. Dynamika liczebności czernicy w rezerwacie "Stawy Przemkowskie" 
w kolejnych dekadach w latach 1996-97 
Słupki poniżej osi X - brak stwierdzeń  gatunku podczas kontroli. 

Fig. 12. Number dynamics of the Tufted Duck in the reserve "Przemków Ponds" 
in the consecutive ten-day periods in 1996-97 
Bars below the X axis - no record of the species. 
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Hełmiatka - Netta rufa. Obserwowana siedem razy: 15 IX 96 - 1 

ptak, 12 IV 97 - 1 cr,  20 IV 97 - 1 para, 23 IV i 15 VI 97 - 2 crc? oraz 

21 VI 97 i 27 V 98 - 1  d. 
Na przełomie lat 70. i 80. dokonano sześciu obserwacji hełmiatki. 

Głowienka - Aythyaferina. W roku 1997 liczebność  oceniono na 170-

200 par. Zbliżoną  wartość  160-180 par otrzymano również  w roku 1995, 

natomiast znacznie niższą  w roku 1998 - tylko 90-100 par. Obserwowa-

na od początku marca do końca października. Wiosną  na stawach prze-

bywało do kilkuset głowienek. Liczebność  zaczynała wyraźnie wzrastać  

na początku czerwca, by osiągnąć  maksymalną  liczebność  8000 ptaków 

na początku lipca (Ryc. 11), co związane jest z przemieszczeniami się  pta-

ków na pierzowiska. Na terenie rezerwatu latem 1997 pierzyło się  3-5 

tysięcy głowienek. Dość  licznie występowała również  na przełomie sierp-

nia i września 1996, kiedy to w szczycie przelotu zanotowano maksymal-

nie około 3 500 głowienek. 
W przeszłości głowienka gniazdowała liczniej i rokrocznie jej liczebność  oceniano na 250-

300 par. W latach 1978-84 wiosną  występowała w zbliżonych ilościach jak obecnie. Nato-

miast latem notowane wówczas liczebności były znacznie niższe niż  w roku 1997. Maksy-

malnie obserwowano wówczas do 1300 głowienek. Najwyższe liczebności notowano wtedy 

we wrześniu - do 9000 ptaków. 

Podgorzałka - Aythya nyroca. Najbardziej prawdopodobne były lęgi 

w roku 1995, kiedy to 1-2 ptaki spotkano 5, 14 V oraz 4 VI, a trzy ptaki 

22 N. Ponadto dokonano następujących obserwacji: 20 VII 96 - 1 ptak, 

2 V 97 - 1 ptak, 16 V 97 - dwa ptaki oraz 7 VII 98 - jeden ptak. 

Na przełomie lat 70. i 80. najczęściej jej liczebność  oceniano na 1-2 pary. Jedynie w roku 

1979 gnieździły się  4-6 par. 

Czernica - Ayth.yafuligula. W roku 1997 gnieździło się  prawdopodob-

nie 130-170 par, a w roku 1995 około 160 par. W roku 1998 jej liczeb-

ność  była znacznie niższa - 70-80 par. Występowała od początku marca 

do października. Wiosną  notowano do 600 ptaków. Na początku września 

1996 stwierdzono 1800 czernic, a w końcu lipca 1997 - 1600 ptaków 

(Ryc. 12). 
Na przełomie lat 70. i 80. liczebność  czernicy była zazwyczaj wyższa (250-300 par), choć  

w roku 1984 była ona oceniona tylko na 130-140 par. Wiosną, jak i jesienią  zazwyczaj wystę-

powala w liczbie do 800 ptaków. Jedynie we wrześniu 1979 naliczono 2600 czernic. 

Uhla - Melanitta fusca. Dwukrotnie spotkana wiosną  1997: 12 IV wi-

dziano młodocianego samca, a 23 IV dorosłego samca. 
Poprzednio stwierdzona dwa razy. 

Gągoł  - Bucephala clangula. Nie uzyskano bezpośredniego dowodu 

lęgu tego gatunku w rezerwacie, choć  obserwacje ptaków na przełomie 

kwietnia i maja oraz w czerwcu, sugerują  możliwość  gniazdowania poje-

dynczych samic w latach 1997-98. W. sezonie lęgowym obserwowany rów-

nież  w roku 1993: 17 V - 1 para. W marcu maksymalnie obserwowano do 

50 ptaków. Jesienią  dokonano tylko jednej obserwacji: 20 X 96 - 4 ptaki. 
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W latach 1978-84 być  może niekiedy gnieździł  się  w rezerwacie. W okresie wędrówek 
występował  nielicznie, a maksymalnie obserwowano wówczas 24 gągoły. 

Nurogęś  - Mergus merganser. Lęgi nurogęsi są  bardzo prawdopodob-
ne, choć  nie uzyskano bezpośredniego ich potwierdzenia. Wskazują  na to 
regularne obserwacje 2-6 samców i 4 samic w maju oraz trzy obserwacje 
pojedynczej samicy w czerwcu i lipcu 1997 roku. Także w latach 1995-96 
i w 1998 nurogęsi przebywały na stawach co najmniej do początku maja. 
Podczas wędrówek liczniej występował  wiosną  niż  jesienią  (Ryc. 13). 
12 IV 97 na stawach przebywało blisko 100 nurogęsi, a 23 H i 9 HI - 90 
ptaków. Jesienią  pojawiał  się  od początku września, a maksymalnie ob-
serwowano 46 ptaków (13 X 96). 

W latach 1978-84 z całą  pewnością  nie gnieździł  się  w rezerwacie. Najliczniej występował  
wiosną, do 64 ptaków. Jesienią  spotykano maksymalnie 10 nurogęsi. 

Kania czarna - Miluus migrans. 6 VI 97 widziano jednego ptaka nad 
stawem „Serce", a 7 VI innego nad stawem „Adelin". W roku 1994 kilka-
krotnie w sezonie lęgowym spotykano kanie na terenie byłego poligonu 
(Adamski i in. 1995). Dane te wskazują, że gatunek ten gnieździ się  
w sąsiedztwie rezerwatu. 

Na przełomie lat 70. i 80. stwierdzano lęgi jednej pary. 
Kania rdzawa - Mdvus mihms. Pięciokrotnie spotkano pojedyncze 

osobniki: 9 V 97, 22 V 97, 15 VI 97, 6 VII 97 i 10 IV 98. W roku 1994 jedna 
para gnieździła się  w lesie koło Rudzin. 

W latach 1978-79 kania rdzawa nie gnieździła się  na omawianym terenie. 
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Ryc. 13. Dynamika liczebności nurogęsi w rezerwacie ,,Stawy Przemkowskie" 
w kolejnych dekadach w latach 1996-97 
Słupki poniżej osi X — brak stwierdzeń  gatunku podczas kontroli. 
Fig. 13. Number dynamics of the Goosander in the reserve "Przemków Ponds" in 
the consecutive ten-day periods in 1996-97 
Bars below the X axis — no record of the species. 
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Bielik - Haliaeetus albicilta. Wielokrotnie obserwowano zarówno do-

rosłe, jak i młodociane osobniki tego gatunku. Rezerwat jest miejscem 

polowań  pary gniazdującej w okolicznych lasach. W latach 1992-94 jed-

no z gniazd tej pary znajdowało się  w olsie przy wschodniej grobli stawu 

„Nowy" i było ono zajmowane w sezonach 1992-93. W roku 1995 zostało 

rozebrane przez kruki Corvus corax. Regularnie obserwowany poza sezo-

nem lęgowym. 28 X 97 na stawach przebywało w sumie 12 (2 dorosłe i 10 

młodocianych), a 6 XI 98 - 8 bielików. 

Błotniak stawowy -  Circus aeruginosus. W  roku 1997 znaleziono dzie-

więć  gniazd błotniaka, a łączną  liczebność  oceniono na 12 par. Z wyjąt-

kiem stawu „Ostaszowskiego", gdzie stwierdzono dwie pary, na pozosta-

łych stawach gnieździły się  pojedyncze pary. Jedną  parę  stwierdzono 

w trzcinowisku przy lesie między stawami „Adelin" i „Ostaszowski". Na 

terenie rezerwatu spotykano wiele osobników nielęgowych, co może świad-

czyć  o nieprzystąpieniu do lęgów części populacji, przypuszczalnie w związ-

ku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi na początku sezonu 

lęgowego. W roku 1998 gnieździło się  co najmniej 10 par. 
Na przełomie lat 70. i 80. liczebność  błotniaka wahała się  od 11 do 16 par. 

Rybołów - Pandion  haliaetus.  W okresie 26 V-6 VI 98 pięciokrotnie 

spotykano pojedynczego dorosłego rybołowa. Również  dorosły ptak był  
widziany 16 V 97 i 30 VI 98. Obserwacje te sugerują  możliwość  lęgu tego 

gatunku w sąsiedztwie rezerwatu. Ponadto pojedyncze rybołowy stwier-

dzano kilkanaście razy podczas wędrówek. 
W latach 1978-84 był  regularnie obserwowany w okresie przelotów. 

Wodnik - Railus  aquaticus. W roku 1997 stosując stymulację  magne-

tofonową  liczebność  wodnika oceniono na 32-38 par. Najliczniej wystę-

pował  na stawie „Brzozowym" - 8-10 par oraz na stawie „Łąkowym" -

8-9 par. 
W roku 1983, kiedy również  stosowano stymulację  stwierdzono występowanie 18-19 par 

wodnika, podczas gdy w pozostałych latach liczebność  szacowano na 6-10 par. W roku 1997 

częstość  i intensywność  stosowania stymulacji magnetofonowej była znacznie wyższa niż  w 

roku 1983 i stąd prawdopodobnie wynikają  różnice w ocenach liczebności. 

Zielonka - Porzaria parna. W roku 1997 nie stwierdzona, pomimo wie-

lokrotnego stosowania stymulacji magnetofonowej. Przypuszczalnie gnieź-

dziła się  w roku 1994. 
Wcześniej jedna para prawdopodobnie gnieździła się  w roku 1979 na stawie _Śluzowy". 

Kokoszka wodna - Gallinula chloropus. W latach 1997-98 liczebność  
oceniono na 5-6 par, ale wartość  ta może być  zaniżona. Kokoszki wystę-

powały m.in. na stawie „Brzozowy", „Rola", „Łąkowy" i nr 2 w obrębie 
.,Stawów Wołowych". 

Na przełomie lat 70. i 80. liczebność  populacji lęgowej oceniano na 8-10 par. 

Łyska - Fultca atra. W roku 1997 liczebność  oceniono na 150-200 
par. Występowała na wszystkich stawach. Podczas wędrówek wiosną  zde- 
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cydowanie mniej liczna niż  jesienią. Szczyt wiosenny przypadał  na poło-
wę  marca i na stawach przebywało wówczas 1500 łysek (Ryc. 14). Jesie-
nią  maksymalne liczebności (do 10 000 ptaków) notowano na przełomie 
sierpnia i września. Rezerwat był  miejscem pierzenia ok. 3000 łysek. 

W latach 1978-84 łyska była liczniejsza. Liczba par lęgowych wahała się  wówczas od 250 
w roku 1983 do 450 w roku 1980. Wiosną  maksymalnie obserwowano do 800 ptaków, pod-
czas gdy jesienią  była zdecydowanie liczniejsza i w szczycie przelotów maksymalnie zanoto-
wano 11 600 łysek. 

Żuraw - Grus grus. Brak jest obserwacji wskazujących na lęgowość  
żurawia w granicach rezerwatu. W roku 1994 przypuszczalnie jedna para 
gnieździła się  w lesie między stawami „Adelin" i „Ostaszowski", gdzie tak-
że w latach 80. była regularnie stwierdzana. 

Ostrygojad - Haematopus ostrategus. 17 V 93 i 30 IV 95 widziano 
pojedyncze ptaki, a 4 V 95 - 2 ptaki. 

Wcześniej dokonano jednej obserwacji: 4 VIII 84 - 2 ptaki. 

Szablodziób - Recurvtrostra avocetta. Pojedynczego ptaka widziano 
13 IV 95. 

Poprzednio także obserwowano go raz: 24 IV 81 - 2 ptaki. 

Sieweczka rzeczna - Charadrius dubius. W roku 1997, 1-2 pary gnieź-
dziły się  na spuszczonych stawach w kompleksie „Stawy Wołowe". 

Na przełomie lat 70. i 80. gnieździły się  1-4 pary. 
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Ryc. 14. Dynamika liczebności łyski w rezerwacie „Stawy Przemkowskie" w ko-
lejnych dekadach w latach 1996-97 
Słupki poniżej osi X - brak stwierdzeń  gatunku podczas kontroli. 
Fig. 14. Number dynamics of the Coot in the reserve "Przemków Ponds" in the 
consecutive ten-day periods in 1996-97 
Bars below the X axis - no record of the species. 



Ptaki wodne „Stawów Przemkowskich" 	 101 

Sieweczka obrożna - Charadrius hiaticula. Trzy obserwacje: 4 V 95 -

1 ptak, 8 IX 96 - 2 ptaki oraz 24 V 97 - 12 osobników. 
W latach 1978-84 dokonano 17 obserwacji tego gatunku, z których tylko jedna pochodzi-

ła z wiosny. 

Siewka złota - Pluvialts apńcaria. Trzy obserwacje: 14 V 95 - 5 pta-

ków, 2 HI 97 - 54 ptaki oraz 6 XI 98 - 5 ptaków. 
Na przełomie lat 70. i 80. wiosną  stwierdzona tylko raz, ale często była spotykana w okresie 

jesiennej wędrówki. Maksymalnie zanotowano wówczas 273 siewki złote. 

Siewnica - Squatarola squatarola. Obserwowana tylko jesienią  w licz-

bie do 21 osobników. 

Czajka - Vanellus vanellus. Dwie pary gnieździły się  na spuszczonych 

stawach w obrębie „Stawów Wołowych". Wiosną  spotykano na stwach 

koncentracje liczące do 450 ptaków, a jesienią  do 800 ptaków. Wyjątko-

wo 6 XI 98 na stawie „Łąkowy" naliczano 2 600 czajek. 
W poprzednim okresie badań  na stawach notowano do 16 par lęgowych. Liczebność  tego 

gatunku  zależy jednak w dużym stopniu od powierzchni spuszczonych stawów. 

Biegus malutki - Calidds minuta. Wiosną  widziany tylko raz: 11 V 97 

- 2 ptaki. Jesienią  zanotowano maksymalnie 70 ptaków (8 IX 96). 

Poprzednio regularnie obserwowany jesienią  (45 obserwacji), a największe stado liczyło 

36 ptaków. 

Biegus krzywodzioby - Calidds ferruginea. Jedna obserwacja: 8 IX 96 

- 8 ptaków. 
W latach 1978-84 dokonano 11 obserwacji 1-5 ptaków. 

Biegus zmienny - Calidris algina. Dwie obserwacje wiosną: 5 V 95 -

3 ptaki oraz 20 IV 97 - 2 ptaki. Jesienią  obserwowany we wrześniu 

i październiku. Najliczniej: 28 X 97 - 150 ptaków, 6 XI 98 - 120 ptaków, 

oraz 8 1X 96 i 28 X 97 - 100 ptaków. 
W poprzednim okresie wiosną  dokonano kilkunastu obserwacji (maksymalnie 19 biegu-

sów). Jesienią  był  zdecydowanie liczniejszy i obserwowano wówczas stada liczące do 200 

ptaków. 

Batalion - Philomachus pugnax. Gatunek przelotny. Wiosną  obserwo-

wano do 85 ptaków (2 V 97), a jesienią  do 43 ptaków (13 X 96). 

Także w łatach 1978-84 liczniej występowa' wiosną  niż  jesienią. Na spuszczonych sta-

wach notowano wówczas do 180 ptaków, podczas gdy największe stado liczyło 42 bataliony. 

Bekas - GallMago gatlinago. Wiosną  kilkakrotnie obserwowano 1-3 

ptaki. Jesienią  maksymalnie widziano 75 bekasów (28 X 97). 

Dla lat 1978-84 charakterystyczny był  wyraźnie zaznaczony przelot jesienny. Szczegól-

nie intensywne nasilenie mial on w roku 1981, kiedy to w październiku zanotowano ponad 

1000 bekasów. 

Rycyk - Limosa limosa. Nieliczny gatunek przelotny wiosną. W roku 

1995 maksymalnie zanotowano 45 rycyków (13 IV), a w roku 1997 - 23 

ptaki (23 IV). Jesienią  nie obserwowany. 
W latach 80. notowano wiosną  do 92 ptaków. 

Kulik mniejszy - Numenius phaeopus. Dwie obserwacje: 30 VII 92 

widziano jednego osobnika (R. Mikusek), a 2 IX 95 dwa ptaki (M. Bocheń-

ski, M. Sidelnik, P. Czechowski). 
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Kulik wielki - Numenius arquata. Wiosną  pięciokrotnie obserwowa-
no 1-2 ptaki, a jesienią  raz. 

Poprzednio pojawiał  się  na stawach nielicznie (do kilkunastu osobników) w okresie wę-
drówek. 

Brodziec śniady - Tringa erythropus. Wiosną  obserwowano najczę-
ściej do kilkunastu osobników. Jedynie 4 V 95 na stawach przebywało 
stado liczące 49 ptaków. Jesienią  tylko dwie obserwacje: 6 X 96 - 15 
ptaków i 28 X 97 - 12 ptaków. 

W ►atach 1978-84 w okresie wiosennych i jesiennych wędrówek spotykano zazwyczaj do 
kilkunastu brodżców śniadych, choć  30 IV 80 widziano 50 ptaków. 

Krwawodziób - Tringa totanus.  Obserwowany tylko wiosną, 11 stwier-
dzeń  1-2 ptaków. 

W poprzednim okresie badań  intensywny przelot wiosną  zanotowano w latach 1978-79, 
a maksymalnie stwierdzono 119 osobników. W pozostałych latach był  on znacznie mniej 
zauważalny i notowano wówczas do 27 brodżców. 

Kwokacz - Tringa nebu/aria. Sześć  obserwacji wiosennych, maksy-
malnie 22 ptaki (2 V 97). Jesienią  nie stwiel-dzony. 

W latach 1978-84 zanotowano 25 spotkań  wiosną  i 49 jesienią. Maksymalnie obserwo-
wano 26 ptaków. 

Samotnik - Tringa ochropus. Siedem wiosennych obserwacji 1-4 pta-
ków. 

W latach 1978-84 był  nielicznym gatunkiem przelotnym. 
Łęczak - Tringa glareola. Nieliczny gatunek przelotny, występujący 

w liczbie do 20 osobników. 
W latach 1978-84 maksymalnie zanotowano 83 lęczaki. 
Brodziec piskliwy - Actitis hypoteucos. Nielicznie (do 5 ptaków) ob-

serwowany w okresie wędrówek. 
W latach 1978-84 regularnie, ale w niewielkich ilościach obserwowany podczas wędrówek. 
Wydrzyk pasożytny - Stercorarius parasiticus. 27 X 96 obserwowano 

pojedynczego osobnika. W poprzednim okresie gatunek ten nie był  stwier-
dzony. 

Mewa mała - Larus minutus. Dwie obserwacje wiosenne: 23 IV 97 -
13 ptaków i 2 V 97 - 8 ptaków. Jesienią  widziana raz: 27 X 96 - 2 ptaki. 

W latach 1978-84 sześciokrotnie widziana wiosną  oraz 26 razy jesienią, w liczbie do 14 
ptaków. 

Śmieszka - Larus ridibundus. W latach 1993-95 liczebność  śmieszki 
wahała się  od 560 do 660 par, natomiast w roku 1997 oceniono ją  na 
około 1100 par. Najwięcej śmieszek gnieździło się  na stawie „Brzozowy" -
850 par, a 200 par założyło gniazda na stawie „Nowy". Ponadto około 20 
par przystąpiło do lęgów na stawie „Sercowy". W roku 1998 śmieszki gnieź-
dziły się  na stawie „Brzozowy" (710 par), „Nowy" (40 par) i płytko zala-
nym stawie „Olchowy" (80 par). 

W poprzednim okresie badań  gatunek ten był  znacznie liczniejszy. Maksymalną  liczeb-
ność  odnotowano w roku 1982, kiedy to gnieździło się  około 2700 par, w tym na stawie 
„Brzozowy" - 1700 par, „Serce" - 900 par oraz na stawie „Nowy" - 100 par. W roku 1979 
liczebność  oceniono na 2100, a w roku 1983 na 1800 par. 
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Mewa pospolita - Larus canus. 15 IX 96 jeden młodociany osobnik. 

W latach 1978-84 obserwowana 22 razy w liczbie do 12 osobników. 

Mewa srebrzysta - Larus argentatus. Przez cały sezon lęgowy regular-

nie obserwowano na stawach kilka młodocianych osobników oraz 1-2 

ptaki dorosłe. Gnieżdżenie się  mew srebrzystych w rezerwacie w niedale-

kiej przyszłości jest bardzo prawdopodobne. Gatunek ten zwiększa swoją  

liczebność, a w roku 1996 zanotowano pierwszy przypadek lęgu na Ślą-

sku (Czyż  1998). Regularnie obserwowana także poza sezonem lęgowym. 

28 X 97 na stawach przebywało ok. 50 mew srebrzystych. 

Na przełomie lat 70. i 80. dokonano łącznie 8 obserwacji 1-2 osobników. 

Mewa żółtonoga - Larusfuscus.  15 IX 96 jeden młodociany osobnik, 

a 16 V 97 jeden ptak w trzecim roku życia. 
W latach 70. i 80. nie obserwowana. 

Rybitwa wielkodzioba - Sterna caspia. Stwierdzona dwa razy: 4 V 95 

- jeden ptak, a 8 IX 96 - trzy ptaki. 
W latach 70. i 80. obserwowana 10 razy, maksymalnie 6 osobników. 

Rybitwa rzeczna - Sterna hirundo.  W latach 1997-98 nie gnieździła 

się, choć  kilkakrotnie obserwowano dorosłe ptaki w sezonie lęgowym. 

Jedyny jak dotąd przypadek gniazdowania tej rybitwy w rezerwacie (jedna para) zanoto-

wano w roku 1979. 

Rybitwa białoczelna - Sterna albifrons. 30 VI 96 widziano jednego 

ptaka. 
Poprzednio obserwowana raz: 25 VII 83  - 1 ptak. 

Rybitwa białowąsa - Chlidonias hybridus. Trzy obserwacje: 6 VI 97 -

2 ad., 29 VI 97 - 4 ptaki i 31 V 98 - 1 ad. 
Poprzednio dokonano jednej obserwacji dwóch ptaków. 

Rybitwa czarna - Chltdonias niger. Dziewięć  razy obserwowana wio-

sną  i latem w liczbie 1-12 ptaków. 
W latach 1978-84 nie gnieździła się, choć  kilkakrotnie obserwowano ten gatunek w sezo-

nie lęgowym. Regularnie obserwowana podczas wiosennych i jesiennych wędrówek, maksy-

malnie 34 osobniki. 

Rybitwa białoskrzydła - Ch/idonias leucopterus. 14 V 97 stwierdzono 

intensywny przelot rybitwy białoskrzydłej. Na stawach przebywały wów-

czas trzy koncentracje, liczące łącznie 530-550 ptaków. Nazajutrz na sta-

wach przebywały tylko pojedyncze osobniki, a jednego ptaka spotkano 

jeszcze 5 VI 97. Ponadto 9 V 98 - 35 ptaków. 
W poprzednim okresie dokonano czterech obserwacji 1-2 ptaków. 

Zimorodek - Alcedo atthis. Prawdopodobnie lęgowy. W połowie czerwca 

1997 kilkakrotnie obserwowano pojedyncze ptaki w rejonie stawów „Bo-

lesław" i „Lubuski". 
Na przełomie lat 70. i 80. gniazdowata jedna para. 

Brzęczka - Locustella luscinioides. W latach 1997-98 liczebność  oce-

niono na 9-11 par. Trzy pary na stawie „Łąkowy", 2-3 na stawie „Rola", 

3-4 na stawie „Brzozowy" oraz 1-2 pary w trzcinowisku między stawami 

„Adehn" i „Ostaszowski". 
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W latach 1979-84 rokrocznie gnieździło się  około 10 par brzęczki. 
Strumieniówka - Locustella fluutatilis. 22 V 97 i 20 VI 98 słyszano 

śpiewającego samca w zaroślach przy stawie „Ostaszowski". 
Rokitniczka - Acrocephalus schoenobaenus. 3-4 terytorialne samce 

stwierdzono na „Stawach Wołowych", pojedyncze samce na stawach „Rola" 
i „Sercowy" oraz jednego w trzcinowisku przy lesie koło stawu „Olchowe-
go". Ponadto pojedyncze samce spotykano na obrzeżach rezerwatu. 

Dla poprzedniego okresu badań  podano liczebność  25 par, ale liczba ta uwzględnia rów-
nież  pary, które gniazdowały na terenach bezpośrednio przylegających do granic rezerwatu. 

Trzciniak - Acrocephalus arundinaceus. W latach 1997-98 liczebność  
trzciniaka oceniono na 90-100 śpiewających samców. Zdecydowana więk-
szość  terytoriów położona była w wąskich pasach trzcin wzdłuż  grobli. 

W roku 1983 liczebność  tego gatunku szacowano na 60-100 par. 
Trzcinniczek - Acrocephalus scirpaceus. Liczny gatunek lęgowy 

w trzcinowiskach. Brak ocen liczebności. 
Wąsatka - Panurus biarmicus. Łączną  liczebność  w roku 1997 ocenio-

no na 10-15 par. Wąsatki gnieździły się  na stawie „Łąkowy" - 5-7 par, 
„Rola" - 2-3 pary oraz „Brzozowy" - 3-5 par. W roku 1998 gnieździło się  
co najmniej 8 par. 

Z całą  pewnością  gnieździła się  w roku 1984, kiedy jej liczebność  oceniono na 3-4 pary. 
W pozostałych latach poprzedniego okresu badań  obserwacje dorosłych ptaków wskazywały 
na możliwość  prawie rokrocznego gniazdowania pojedynczych par. 

Remiz - Remiz pendulinus. Na podstawie znalezionych gniazd liczeb-
ność  remiza w roku 1997 oceniono na 15 par. 

W latach 1978-84 gniazdowało do 9 par remiza. 
Dziwonia - Carpodacus erythrinus. W latach 1997-98 na terenie re-

zerwatu stwierdzono 8-10 terytorialnych samców. Cztery dalsze samce 
zanotowano na byłym poligonie wzdłuż  Kanału Północnego. 

Na przełomie lat 70. i 80. gnieździło się  4-6 par. 
Potrzos - Emberiza schoenicius. Liczebność  populacji lęgowej w roku 

1997 oszacowano na 50-70 par. 

ZMIANY W AWIFAUNIE LĘGOWEJ 

W latach 1978-1984 na terenie rezerwatu „Stawy Przemkowskie" 
stwierdzono występowanie 41 lęgowych lub prawdopodobnie lęgowych 
gatunków ptaków wodno-błotnych. 32 spośród nich gnieździły się  rok-
rocznie, 8 występowało tylko w niektóre lata, a jeden (bielik) gnieździł  się  
wprawdzie poza granicami rezerwatu, ale stawy znajdowały się  w obrębie 
jego terytorium łowieckiego. 

W latach 90. w rezerwacie zanotowano występowanie 35 gatunków 
lęgowych lub prawdopodobnie lęgowych. Dalszych sześć  gatunków (bo-
cian biały, bocian czarny, kania rdzawa, kania czarna, bielik i rybołów) 
nie gnieździło się  w granicach rezerwatu, ale znajdował  się  on w obrębie 
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ich terytoriów lęgowych. Nie uzyskano potwierdzenia lęgowości dwóch 

gatunków (cyraneczka i rybitwa rzeczna), które były notowane jako lęgo-

we w przeszłości. Jednak oba gatunki gniazdowały wcześniej sporadycz-

nie lub nieregularnie, w związku z tym brak stwierdzeń  nie dowodzi o ich 

wycofaniu się  z omawianego terenu. Stwierdzono natomiast występowa-

nie trzech gatunków, które na przełomie lat 70. i 80 z całą  pewnością  nie 

gnieździły się  w rezerwacie i jego okolicach. Są  to nurogęś, kania rdzawa 

i rybołów. Dwa pierwsze gatunki były obserwowane również  w kilku po-

przednich latach, co wskazuje, że zasiedliły one ten teren na stałe. Poja-

wienie się  tych gatunków jest związane ze wzrostem liczebności ich po-

pulacji, który obserwuje się  na Śląsku w ostatnich latach (Kartoteka 

Awifauny Śląska ZEP UWr.). Jest wysoce prawdopodobne, że w najbliż-
szych latach kolejnymi gatunkami lęgowymi w rezerwacie będą  łabędź  
krzykliwy i mewa srebrzysta. Reasumując skład gatunkowy awifauny re-

zerwatu „Stawy Przemkowskie" nie uległ  istotnym zmianom w porówna-

niu do tego jaki odnotowano w latach 1978-84. 

Dla co najmniej 9 gatunków stwierdzone liczebności były porówny-

walne do tych jakie notowano w latach 1978-84 (Tabela 1). Tymi gatun-

kami były: perkoz dwuczuby, zausznik, bąk, cyranka, płaskonos, błot-

niak stawowy, brzęczka, rokitniczka i trzciniak. Także w przypadku trzech 

innych gatunków tj. perkozka, wodnika i kokoszki wodnej przypuszczal-

nie nie nastąpiły istotne zmiany, a stwierdzone różnice w liczbie par lęgo-

wych między obu porównywanymi okresami związane są  raczej z różnica-

mi w metodyce badań. 
W latach 90. liczebności 8 gatunków były wyższe od tych notowanych 

na przełomie lat 70. i 80 (Tabela 1). Były to następujące gatunki: perkoz 

rdzawoszyi, czapla siwa, łabędź  niemy, gęgawa, krakwa, wąsatka, remiz 

i dziwonia. Ponieważ  aktualne dane pochodzą  tylko z 2-3 sezonów trudno 

jest określić, czy w przypadku każdego z tych gatunków marny do czynie-

nia z trwałym wzrostem liczebności. Przypuszrzalnie jednak z wyjątkiem 

łabędzia niemego i perkoza rdzawoszyjego, wyższa liczebność  pozosta-

łych gatunków jest zjawiskiem trwałym, albowiem również  na innych te-

renach Śląska ich liczebność  wzrasta. Interesujący jest natomiast wzrost 

liczebności perkoza rdzawoszyjego, zwłaszcza że niektóre stawy w obrę-

bie kompleksu „Stawy Wołowe", które stanowiły w przeszłości główne 

miejsce lęgów tego gatunku, były bez wody. Perkoz rdzawoszyi wykazuje 

na Śląsku spadek liczebności i np. na stawach w dolinie Baryczy liczba 

par lęgowych w latach 90. była o połowę  niższa od stanu notowanego na 

początku lat 80. (Witkowski i in. 1995). 
W przypadku pięciu gatunków (krzyżówka, głowienka, czernica, łyska 

i śmieszka) odnotowano spadek liczebności (Tabela 1). Najwyraźniejszy 
był  on dla śmieszki, której liczebność  zmniejszyła z 1800-2700 parw latach 
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80. do 800-1100 parw latach 90. Spadek ten związany jest ze zmniejsze-
nie się  powierzchni miejsc dogodnych do zakładania gniazd, a zwłaszcza 
zanikiem pływającego kożucha jaki występował  na stawach „Sercowy" 
i „Brzozowy". Przypuszczalnie zmniejszenie się  wielkości kolonii mew spo-
wodowało również  spadek liczebności kaczek. 

PORÓWNANIE AWIFAUNY PRZELOTNEJ W LATACH 1978-84 
I W LATACH 90. 

W latach 1978-84 w rezerwacie „Stawy Przemkowskie" podczas wę-
drówek stwierdzono występowanie 100 gatunków ptaków wodno-błotnych. 
Rokrocznie na tym terenie notowano 64 gatunki, tylko w niektóre lata 13 
gatunków, a 23 pojawiały się  wyjątkowo. W latach 90. w okresie wędrówek 
stwierdzono występowanie 87 gatunków ptaków z tej grupy. Nie zaobser-
wowano 16 gatunków (nur czarnoszyi, czapla purpurowa, kazarka, ogo-
rzałka, lodówka, bielaczek, szlachar, kropiatka, biegus rdzawy, piasko-
wiec, biegus mały, szlamik, brodziec pławny, kamusznik, płatkonóg szy-
dłodzioby, mewa czarnogłowa), które były spotykane w przeszłości, ale 
prawie wszystkie pojawiały się  wóczas nieregularnie lub wyjątkowo. Za-
notowano natomiast trzy gatunki (warzęcha, wydrzyk pasożytny i mewa 
żółtonoga), które nie były wcześniej obserwowane. Mniejsza liczba wyka-
zanych gatunków ma niewątpliwie związek ze znacznie mniejszą  liczbą  
dni obserwacji w latach 90. w porównaniu z poprzednim okresem badań. 

Maksymalne liczebności ośmiu gatunków ptaków podczas wiosennej 
i/lub jesiennej wędrówki były wyższe w latach 1996-97 niż  na przełomie 
lat 70. i 80. W przypadku takich gatunków jak czapla siwa, kormoran, 
krakwa i nurogęś  jest to związane ze wzrostem liczebności ich populacji. 
Istotną  zmianę  w porównaniu do lat wcześniejszych zanotowano w od-
niesieniu do gęsi, a zwłaszcza gęsi zbożowej i gęsi białoczelnej. Gatunki 
te w okresie jesiennej wędrówki występowały w znacznie większych ilo- 

Tabela 1. Porównanie liczebności par lęgowych ptaków wodnych w rezerwacie 
„Stawy Przemkowskie" latach 1978-84 i 1997-98. 
Status (dotyczy lat 1978-84): R - rokrocznie lęgowy, S - w niektóre lata, W -
wyjątkowo, zazwyczaj lęgi stwierdzane tylko w jednym sezonie, N - nielęgowy. + -
gatunek lęgowy poza rezerwatem, ale rezerwat znajduje się  w obrębie terytorium 
pary, ? - brak danych 
Table 1. Comparison of size of breeding populations of waterfowl in years 1978-
84 and 1997-98. 
Status (in 1978-84): R - breeding every year, S - breeding in some years, W -
breeding recorded only in 1-2 years , N - non-breeding birds. + - species nesting 
outside the reserve, but its breeding territory includes parts of reserve , ? - no 
data. 
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Lata / Years 

Gatunek / Species Status 	1978-84 1997 	1998 
min. 	max. 

Tachybaptus rullcollis 	R 	18-20 	(>10) 	13-14 

Podiceps cristatus 	R 	120-140 	100-110 90-100 

Podiceps grisegena 	R 	4-5 	10-11 	18-21 	12-14 

Podiceps nigricollis 	R 	40-50 	200 	100 	5-10 

Botaurus ste1laris 	R 	6 	9 	7-8 	6-7 

Ixobrychus minutus 	S 	- 	1 	- 	1 

Ardea cinerea 	 R 	1 	10 	85-90 

Ciconia nigra 	 W 	 1 	 + 

Ciconia ciconia 	 W 	 ? 	 + 

Cygnus olor 	 R 	12-14 	27-31 	39 	41 

Anser anser 	 R 	6 	14 	34 	24 

Anas strepera 	 R 	1 	5 	25-30 

Anas crecca 	 •  S 	- 	2-3 
Anas p/atyrhynchos 	R 	130-150 300-310 	80-100 

Anas querquedula 	R 	1 	5-7 	3-4 
Anas ciypeata 	 R 	1 	7 	 1-2 

Aythyaferina 	 R 	250-300 	150-200 90-100 

Aythya nyroca 	 R 	1-2 	4-6 	 0-1 
Aythy a fuligula 	 R 	130-140 250-300 140-170 70-80 
Bucephala ciangula 	W 	 ? 	 0-4 	1 
Mergus merganser 	N 	 - 	 0-4 	1-2 

Milvus migrans 	 R 	 1 	 + 
Miluus milvus 	 N 	 + 
Haliaetus albicilla 	T 	 + 	 + 
Circus aerugin.osus 	R 	11 	16 	12 	10 
Rallus aquaticus 	 R 	18-19 	32-40 	? 
Porzana parna 	 W 	- 	1 	- 
Gal1inuia chloropus 	R 	8-10 	(4-5) 
ulica atra 	 R 	250 	450 	150-200 	? 
Grus gros 	 R 	 1 	 ? 
Charadrius dubius 	R 	1 	4 	1-2 
Vartel1us vanellus 	R 	 16 	2 	1 
Larus riclibwidus 	R 	1800 	2700 	1100 	820 
Stema hirundo 	 W 	 1 	- 
Alcedo atthis 	 R 	 1 	 1 
Locustella luscinioides 	R 	 10 	 9-11 
Acroc. schoenobaenus 	R 	(25?) 	 4-5 
Acroc. arundirtaceus 	R 	60-100 	 90-100 
Acroc. scirpaceus 	R 	 ? 	 ? 
Panurus biarmictts 	S 	 3-4 	10-15 
Remiz pendulinus 	R 	 9 	 15 	? 
Carpodacus erythrinus 	R 	4-6 	 8-10 	? 
Emberiza schoenicius 	R 	 ? 	50-70 	? 
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ściach niż  na przełomie lat 70. i 80. Najbardziej prawdopodobną  przyczy-
ną  takiego stanu rzeczy wydaje się  być  zaprzestanie polowań  na terenie 
rezerwatu. Przed objęciem stawów ochroną  wchodziły one w skład obwo-
du łowieckiego. Jesienią, z reguły dwa razy w tygodniu, przeprowadzane 
były polowania na ptaki wodne, trwające do późnych godzin wieczornych, 
co przypuszczalnie zniechęcało gęsi do nocowania na stawach. 

W mniejszych ilościach niż  poprzednio występowały w roku 1997 nie-
które gatunki siewkowców CharacIridae (np. bekas, biegus zmienny). Ze 
względu jednak na fakt, ze niniejsze badania przeprowadzone były tylko 
w jednym roku nie jest możliwe jednoznaczne okreslenie czy jest to wyni-
kiem niekorzystnych zmian zachodzących w środowisku (np. ubożeniem 
entomofauny dna stawów) czy też  jest to konsekwencja braku zgrania się  
terminów spuszczania stawów i terminów przelotów siewkowców w da-
nym roku, choć  bardziej prawdopodobna wydaje się  byc druga z wymie-
nionych przyczyn. 

ZNACZENIE REZERWATU DLA OCHRONY PTAKÓW 

Rezerwat ornitologiczny „Stawy Przemkowskie" posiada dziś, podob-
nie jak w przeszłości, ogromne znaczenie jako ostoja ptaków lęgowych 
i przelotnych. W wydanym w 1994 roku opracowaniu - wykazie 118 miejsc 
ważnych dla ochrony ptaków w Polsce, jest on wymieniany jako jedno 
z 84 miejsc w kraju, spełniających kryteria ostoi ptaków o randze euro-
pejskiej (Gromadzki i in. 1994). 

O wartości ornitologicznej rezerwatu stanowią  przede wszystkim: 
a) duża liczba gatunków ptaków lęgowych; 
b) wysoka liczebność  wielu gatunków ptaków lęgowych; 
c) obecność  gatunków zagrożonych w skali globalnej, europejskiej, krajo-

Wej i regionalnej; 
d) występowanie wysokich koncentracji wielu gatunków ptaków wodnych 

w okresie przelotów. 
W toku przeprowadzanych dotąd badań  na terenie rezerwatu stwier-

dzono dotychczas występowanie 104 gatunków z grupy ptaków wodno-
błotnych, a wśród nich 44 gatunki lęgowe lub prawdopodobnie lęgowe 
(Cieślak i in. 1991; Dyrcz i in. 1991; Kartoteka Awifauny Śląska ZEP 
UWr.). W sumie awifauna rezerwatu i jego okolic obejmuje aż  219 gatunków 
ptaków, w tym 150 lęgowych lub prawdopodobnie lęgowych. Dla porów-
nania, w całej Polsce gniazdują  obecnie mniej lub bardziej regularnie 222 
gatunki ptaków oraz 7 gatunków wyjątkowo (Tomiałojć  1990). 

Na tle większości pozostałych obiektów stawowych południowo-zacho-
dniej części Polski, Stawy Przemkowskie wyróżniają  się  wysoką  liczbą  
par lęgowych wielu gatunków ptaków (por. Dyrcz i in. 1991). Wynika to 
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przede wszystkim z wielkości kompleksu, umożliwiającej istnienie odpo-

wiednio dużych i zróżnicowanych płatów siedlisk zajmowanych przez ptaki 

(przede wszystkim szuwarów przybrzeżnych i wysp trzcinowych). 

Większość  stawów rybnych w Polsce to obiekty niewielkie, o powierzchni 

nie przekraczającej 50 ha (63,4%). Stawy o powierzchni ponad 100 ha 

stanowią  niespełna 17%, natomiast udział  kompleksów powyżej 500-hek-

tarowych wynosi zaledwie 1,3% wszystkich stawów (Bukacińska i in. 

1995). Stawy Przemkowskie, o łącznej powierzchni niemal 1000 ha, są  
drugim co do wielkości kompleksem stawów na Śląsku oraz jednocześnie 

jednym z największych kompleksów stawowych w kraju. Są  one też  jedy-

nym, obok stawów w dolinie Baryczy, tak wielkim kompleksem środo-

wisk wodnych na rozległym, bezjeziornym obszarze południowo-zacho-

dniej części Polski, od doliny górnej Wisły po Nysę  Łużycką. 

Rezerwat ornitologiczny „Stawy Przemkowskie" jest miejscem gniazdo-

wania znacznej liczby gatunków ptaków należących do kategorii zagrożo-

nych na świecie, w Europie, w Polsce oraz na Śląsku. 

Spośród gatunków zaliczanych do zagrożonych w skali globalnej (ka-

tegoria 1, Tucker i Heath 1994), tutejsze stawy są  jednym z około 100 

krajowych stanowisk lęgowych ginącego gatunku kaczki - podgorzałki. 

Gatunek ten, będący jeszcze na początku obecnego stulecia jedną  z naj-

liczniejszych europejskich grążyc, wykazuje stały spadek liczby par lęgo-

wych w niemal wszystkich krajach kontynentu, w tym również  w Polsce. 

Dla przykładu, na ogromnym kompleksie stawów rybnych w dolinie Ba-

ryczy zanotowano zmniejszenie liczebności tego gatunku z około 180 par 

na początku lat 80. do zaledwie 40-60 par w latach 1990-94 (Witkowski 

i in. 1995). Jak dotąd przyczyny tak szybkiego zanikania tego gatunku 

pozostają  nieznane, choć  z pewnością  duże znaczenie odgrywa szybka 

likwidacja bagien i terenów podmokłych - optymalnego środowiska lęgo-

wego tego gatunku (Tucker i Heath 1994). 

Do gatunków aktualnie zagrożonych w skali europejskiej (kategoria 2 

lub 3; Tucker i Heath 1994) należy łącznie 8 gatunków ptaków lęgowych 

na stawach lub w ich bezpośrednim otoczeniu. Spośróci ptaków lęgowych 

na samych stawach, 4 gatunki: bąk, krakwa, cyranka i zimorodek zali-

czane są  do grupy gatunków zagrożonych w sali europejskiej, w kategorii 

3 (gatunki o niekorzystnej sytuacji w Europie, posiadające jednak duże 

populacje również  poza tym kontynentem). Do tej samej kategorii należą  
również  4 gatunki gniazdujące w bliskim sąsiedztwie stawów, wykorzy-

stujące je jako część  swych areałów żerowiskowych. Są  to: bocian czarny, 

kania czarna i bielik. Jeden gatunek gniazdujący w pobliżu stawów, bo-

cian biały, należy natomiast do grupy gatunków zagrożonych w sali euro-

pejskiej, w kategorii 2 (gatunki o niekorzystnej sytuacji w Europie, na 

dodatek występujące prawie wyłącznie na tym kontynencie). 
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Dalsze 6 gatunków ptaków lęgowych na stawach lub w ich pobliżu 
należy do grupy potencjalnie zagrożonych w skali europejskiej (kategoria 
4, Tucker i Heath 1994). Zaliczane są  do niej ptaki, których sytuacja 
w Europie jest obecnie zadowalająca, ale których występowanie ograni-
cza się  w znacznej mierze do tego tylko kontynentu (ponad 50% świato-
wej populacji gnieździ się  w Europie). Są  to: głowienka, kania ruda, brzęcz-
ka, potrzos, łozówka i trzcinniczek. 

Spośród 67 gatunków ptaków wymienionych w Polskiej Czerwonej Księ-
dze Zwierząt (gatunki zagrożone w skali kraju, Głowaciński 1992), na Sta-
wach Przemkowskich lub w ich pobliżu gniazduje obecnie 5 gatunków: 
— 1 gatunek z kategorii „V" (gatunki narażone na wyginięcie): bąk; 
— 2 gatunki z kategorii „R" (gatunki rzadkie w Polsce): bielik i wąsatka; 
— 2 gatunki z kategorii „O" (gatunki do niedawna rzadkie w Polsce, obe-

cnie wydobyte z zagrożenia): gągoł  i kania ruda; 
Do gatunków uznawanych za zagrożone na Śląsku (Dyrcz i in. 1990) 

należy, obok pięciu ww. gatunków zagrożonych w skali krajowej, także 
kania czarna. Siedem gatunków ptaków gniazdujących na omawianym 
terenie należy do grupy potencjalnie zagrożonych w skali Śląska (gatun-
ki o ograniczonym występowaniu lub silnym spadku liczebności na Ślą-
sku; Dyrcz i in. 1991). Są  to: perkoz rdzawoszyi, krakwa, cyranka, pła-
skonos, podgorzałka, zimorodek i dziwonia. 

Poza znaczeniem związanym z zapewnianiem warunków do lęgów dla 
bogatego zespołu awifauny, rezerwat „Stawy Przemkowskie" pełni też  waż-
ną  funkcję  jako miejsce odpoczynku ptaków w okresie przelotów i koczo-
wania polęgowego. Każdego roku zatrzymują  się  tu na dłuższy bądź  krót-
szy czas pokaźne stada ptaków wodnych, zwłaszcza kaczek pływających 
i grążyc, gęsi, łabędzi, łysek i perkozów. W przypadku najliczniejszych 
gatunków dochodzi tu wówczas nawet do kilkutysięcznych koncentracji 
osobników. Dla przykładu, w okresie od połowy sierpnia 1996 do końca 
czerwca 1997 stwierdzono tu maksymalnie (liczba osobników zanotowa-
nych w 1 dniu): 170 perkozów dwuczubych, 135 zauszników, 660 kor-
moranów, 425 łabędzi, 8000 gęsi zbożowych, 590 gęsi białoczelnych, 220 
gęgaw, 100 świstunów, 800 krakw, 970 cyraneczek, 7800 krzyżówek, 400 
płaskonosów, 8000 głowienek, 1820 czernic i 9800 łysek. 

Ze względu na późny termin spuszczania stawów nie odgrywają  one 
natomiast większej roli jako miejsce żerowania i odpoczynku ptaków siew-
kowych, których główny okres przelotu przypada na sierpień  i wrzesień. 
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SUMMARY 

The reserve "Przemków Ponds" includes a complex of ponds covering the area of 950 ha, 

including 640 ha offish ponds. Ponds are separated by narrow dams. The largest pond has an 

area of 125 ha. The emergent vegetation forms narrow, a few m wide belts of reed along dams. 
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In some places the belts are 90 m wide. There are also reed islands on the majority of big 
ponds. The extensive study was carried out in 1996-98 but also observations from previous 
years have been included. To estimate the size of breeding populations of waterfowl methods 
proposed by Borowiec et al. (1981) and Ranoszek (1984) have been generally applied. 

Breeding awifauna of the reserve "Stawy Przemkowskie" has not substantially changed 
since 1978-84. In the nineties 35 species of breeding or probably breeding species were 
recorded in the reserve. Another 6 species (the White Stork, Black Stork, Red Kite, Black 
Kite, White-tailed Eagle, Osprey) did not breed within the reserve but their breeding territo-
ries included parts of the reserve. The breeding status of two species (the Teal, Common 
Tern), nesting in the reserve in the past, was not confirmed. Three new breeding species (the 
Goosander, Red Kite, Osprey) were found in the reserve. 

In at least 9 species (the Great Crested Grebe, Black-necked Grebe, Bittem, Garganey, 
Shoveler, Marsh Harrier, River Warbler, Sedge Warbler, Great Reed Warbler), the number of 
breeding individuals was comparable to that found on the tum of the seventies (Table 1). 
Also the size of breeding population of another 3 species (the LitUe Grebe, Water Rail, Moorhen) 
probably had not changed; the differences in number of breeding pairs between this and 
previous study resulted presumably from applying different methods. 

In the nineties the size of breeding populations of 8 species (the Red-necked Grebe, Grey 
Heron, Mute Swan, Greylag Goose, Gadwall, Bearded Tit, Penduline Tlt, Scarlet Rosefinch) 
increased in comparison with that recorded previously (Table 1). Because current data were 
gathered only during 2-3 seasons, it is difflcult to speculate whether the found increase is 
a stable and long-lasting phenomenon. A similar increase in numbers of these species (with 
the exception of the Red-necked Grebe) found in other parts of Silesia could be taken in 
support of this hypothesis. 

The number of breeding pairs of 5 species (the Mallard, Pochard, Tufted Duck, Coot, 
Black-headed Gull) decreased (Table 1). The most evident decline was found in the Black-
headed Gull, whose numbers decreased from 1800-2700 pairs in the 1980's to 800-1100 
pairs in the 1990's. This probably reflected shrinking of breeding places suitable for the 
species. The decline in the size of Gulls' colonies presumably led to the decrease in numbers 
of breeding Ducks. 

In the nineties, during seasonal migrations, 84 species of waterfowl were recorded. The 19 
species, recorded irregularly or exceptionally in the past, were not observed. On the other 
Kand, three species (the Spoonbill, Arctic Skua Lesser Black-backed Gull), not observed pre-
viously, were recorded. Lower numbers of recorded species undoubtedly resulted from lower 
number of observation days in the nineties compared to the previous study period. 

In 1996-97 maximum numbers of 8 species during spring and/or autumn migration 
exceeded those recorded previously flate seventies, early eighties). In a few species (the Grey 
Heron, Cormorant, Gadwall, Goosander) this probably reflected the increase in size of their 
populations. A growth in numbers of geese, specially the Bean Goose and White-fronted 
Goose, was probably associated with the cessation of hunting in the reserve. Numbers of 
some species of shorebirds (e.g. the Snipe, Dunlin) were lower than previously, however the 
study period was to short to find a plausible explanation. 
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MIGRACJA SIEWKOWCÓW CHARADRH 

NA STAWACH DOLINY BARYCZY 

MIGRATION OF WADERS AT THE FISH-PONDS OF THE BARYCZ VALLEY 

O migracji siewkowców w głębi lądu istnieje szereg doniesień  w krajo-

wej literaturze. Jednak w większości, a zwłaszcza w odniesieniu do sta-

wów, są  to przeważnie dane fragmentaryczne, lub nie obejmujące całego 

okresu przelotów (Cempulik 1985; Krotoski 1987). Nieco pełniejszą  cha-

rakterystykę, ale tylko dla kilku gatunków tej grupy przedstawiono dla 

stawów w Przemkowie (Cieślak i in. 1991). Wieloletnie i pełne dane w tym 

zakresie ukazały się  ostatnio dla śląskich zbiorników zaporowych (Sta-

warczyk i in. 1996; Dyrcz i in. 1998). 

Celem niniejszej pracy jest opis migracji siewkowców na stawach mi-

lickich w oparciu o dane zebrane w latach 1964-66 i 1987-92. Pomiędzy 

dwoma okresami badań  zaszły dwie istotne zmiany. Po pierwsze, w związ-

ku z postępującym deficytem wody, nastąpiły zmiany terminów napeł-

niania stawów, po odłowieniu z nich ryb. Po drugie wybudowano dwa 

zbiorniki zaporowe w odległości 60-70 km od terenu badań. Są  to: Zbior-

nik Mietkowski (na SW od Milicza) i Zb. Wonieść  (na NW). Oba te fakty, 

jak się  przypuszcza, mogły wpłynąć  na dynamikę  przelotu większości siew-

kowców na stawach milickich w latach 80. i 90. 

OPIS TERENU 

Stawy rybne doliny Baryczy to największy kompleks tego rodzaju zbior-

ników w Polsce. Ich łączna powierzchnia wynosi blisko 6,5 tys. ha. Hodu-

je się  w nich głównie karpie. Stawy są  co roku spuszczane w celu odło-

wienia ryb. Odsłonięte dno staje się  na pewien czas dostępnym miejscem 

żerowania dla wielu gatunków siewkowców w okresie ich migracji. Dno 

jest w części piasczyste, a w partiach nieco głębszych oraz w kanałach 

i łowiskach pokryte warstwą  mułu o różnej miąższości, lokalnie nawet do 

50 cm. 
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W stosowanym jeszcze do końca lat 70. systemie około 70% powierzchni 
stawów, zwłaszcza tych większych, zarybionych dużym karpiem handlo-
wym, spuszczano od połowy września do połowy listopada. Pozostałe, głów-
nie małe i średnie stawy narybkowe spuszczane były w marcu i kwietniu, 
a napełniano je znowu pod koniec maja i w czerwcu, przed wpuszczeniem 
narybku. W wyniku tego siewkowce w okresie I napotykały podobne wa-
runki zarówno podczas migracji wiosennej jak i jesiennej korzystając 
z pokarmu znajdującego się  w świeżo wynurzonym dnie stawu. 

Od połowy lat 80. nastąpiła zmiana, spowodowana nasilającym się  
brakiem wody. Niemal wszystkie stawy spuszcza się  teraz wjesieni. Więk-
szość  z nich napełnia się  natychmiast po odłowieniu ryb lub w zimie, a do 
lata pozostają  bez wody tylko te, do których w lipcu zostanie wpuszczony 
tegoroczny narybek. W okresie tym świeżo odsłonięte dno ptaki znajdo-
wały tylko w jesieni. Wiosną  musiały korzystać  ze stawów pozbawionych 
już  od jesieni wody, które dotąd pozostawały niezalane. Można przypu-
szczać, że warunki pokarmowe na tych ostatnich, zwłaszcza po ostrzej-
szych zimach, były istotnie uboższe od istniejących w stawach świeżo 
spuszczonych. 

METODA 

Liczenia siewkowców prowadzono na terenie kompleksów Stawno 
i Potasznia, w których łączna powierzchnia stawów wynosi ok. 2100 ha. 
Oba kompleksy kontrolowano przeważnie w tym samym dniu w kolej-
nych pentadach, od 1 marca do 10 grudnia. W latach 1964-66, które 
dalej nazywane są  okresem 1, przeprowadzono w sumie115, a w latach 
1987-92 (okres II) - 194 kontrole. Wyniki przedstawiono na wykresach. 
Dla kolejnych pentad podano wartości średnie i maksymalne, uwzglę-
dniając podział  na dwa okresy. Występująca na wykresach luka od poło-
wy czerwca do końca lipca spowodowana była brakiem warunków do że-
rowania siewkowców, gdyż  wszystkie stawy w tym czasie były już  całko-
wicie napełnione wodą. 

WYNIKI 

Na stawach doliny Baryczy odnotowano dotąd pojawy 35 gatunków 
siewkowców. W niniejszym opracowaniu analizie poddano tylko te, które 
liczniej i regularnie pojawiały się  na kontrolowanych stawach. Charakte-
rystykę  przelotu pozostałych gatunków znaleźć  można w monografii orni-
tologicznej doliny Baryczy (Witkowski i in. 1995). 
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Sieweczka rzeczna - Charcuirius dubius. Przelot wiosenny słabo za-

znaczony. Najwcześniejszy, zanotowany dla tego obszaru pojaw pojedyn-

czego osobnika mial miejsce 10 III 82. Zwykle jednak pierwsze ptaki poja-

wiały się  w początkach kwietnia. W szczycie, przypadającym na koniec 

kwietnia lub początek maja spotykano do 10 ptaków. Maksymalnie 5 par 

w obu okresach spotykano w porze lęgowej, chociaż  do początku lat 60., 

gdy regułą  było ugorowanie nawet kilku stawów na raz, gniazdowało na 

nich do 30 par. 
Migracja jesienna nieco obfitsza od wiosennej, ze szczytem w drugiej 

połowie sierpnia, w którym notowano 14-16 osobników. Najpóźniejsze 

stwierdzenie - 16 X 88. Liczebność  gatunku w obu okresach badań  była 

podobna, chociaż  regularniej pojawiał  się  w latach 60. 

Sieweczka obrożna -  Charadrius htaticula (ryc. 1). Przelot wiosenny, 

podobnie jak w przypadku sieweczki rzecznej, słabo zaznaczony. Najwcze-

śniejsze stwierdzenie pojedynczego osobnika - 7 III 92, ale regularnie 

pojawiała się  od połowy marca. Najliczniej i najczęściej spotykano ją  
w połowie maja, chociaż  liczebność  nie przekraczała wtedy 10 osobni-

ków. Przelot kończył  się  w ostatniej pentadzie maja. Na badanym terenie 

Ryc. 1. Dynamika liczebności sieweczki obrożnej na stawach w dolinie Baryczy 

Diagram górny - lata 1964-66, diagram dolny - lata 1987-92. Biale słupki -

maksymalna liczebność  w pentadzie, szare słupki - średnia liczebność  w penta-

dzie. 

Fig. 1. Number dynamics of the Ringed Plover at fish-ponds in the Barycz valley 

Upper chart - years 1964-66. lower chart - years 1987-92. Wbite bars - maxi-

mum number of birds per a five-day period, grey bars - average number of birds 
per a five-day period. 
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Ryc. 2. Dynamika liczebności siewnicy 
na stawach w dolinie Baryczy 
Objaśnienia - patrz Ryc. 1. 
Fig. 2. Number dynamics of the Grey 
Plover at fish-ponds in the Barycz val-
ley 
Explanations - see Fig. 1. 
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odnotowano tylko jeden przypadek 
lęgu, który mial miejsce w Potaszni 
w roku 1993. 

40 	 Przelot jesienny trwał  od połowy 
sierpnia do końca października. Był  
obfitszy od wiosennego, gdyż  w 
szczycie, przypadającym na począ-
tek października zarejestrowano 
maksymalnie 36 osobników. Naj- 

40 	 ■ 	 późniejszej obserwacji dokonano 
25 X 66. W obu okresach liczebność  
gatunku była podobna. 

Siewka złota - Pluvialts aprica- 
ria. Wiosną  gatunek ten pojawiał  się  
nieregularnie. W niektóre lata wca-
le go nie obserwowano, ale np. 10 i 
12 IV 65 stwierdzono odpowiednio 
56 i 35 osobników. Zwykle jednak 
spotykano 1-2 ptaków, wyjątkowo 
3-6. Najwcześniejsze obserwowane 
były 14 III 91, a ostatnie 26 V 91. 

Jesienią  gatunek ten pojawiał  się  regularniej niż  na wiosnę, od począt-
ku października do początku grudnia, zwykle w liczbie nie przekraczają-
cej 10 osobników. Najliczniej i najczęściej spotykano tę  siewkę  w połowie 
listopada, ale nawet wtedy na badanym terenie jej liczebność  nie prze-
kroczyła 27 osobników. Najpóźniejsza obserwacja 7 osobników- 13 XII 64. 

Siewnica - Pluvialis squatarola (ryc.2). W okresie przelotu wiosenne-
go siewnica pojawiała się  jedynie przypadkowo. W pierwszym okresie od-
notowano ją  tylko raz, a w drugim wcale, chociaż  w innych latach kilka-
krotnie stwierdzono, przeważnie pojedyncze ptaki w maju (Witkowski i in. 
1995). 

Przelot jesienny trwał  od połowy września do połowy listopada, ale 
wyjątkowo, pojedyncze ptaki widywano już  w sierpniu. Szczyt przypadał  
na październik, z najwyższą  liczbą  69 (I okres) i 42 osobników (II). Naj-
późniejsza obserwacja 6 osobników - 13 XII 64. Nieco liczniejsza była 
siewnica w okresie I. 

Czajka - Vanellus vanellus (ryc. 3). Przelot wiosenny rozpoczynał  się  
na przełomie lutego i marca, chociaż  wcześniejsze pojawy notowano od 
początku drugiej połowy lutego. Najwcześniejsza data dla stawów milic-
kich - 7 II 95. Szczyt przelotu wiosennego w drugiej połowie marca, kiedy 
spotykano 350-460 osobników. 
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Polęgowe przemieszczenia czajek notowane były już  w końcu maja, 

jednakże przelot stawał  się  wyraźniejszy od końca lipca, a w sierpniu zda-

rzały się  już  koncentracje dochodzące, zwłaszcza w okresie II, do 700 osob-

ników. Wyjątkowo silny nalot mial miejsce 22 VIII 92 kiedy stwierdzono 

1710 ptaków. Przelot jesienny był  wydłużony, wieloszczytowy, 

z największym nasileniem w ciągu całego października, kiedy spotykano 

900-1300 czajek. Najpóźniejsze stwierdzenie 42 ptaków - 21 XII 70. Wy-

ższą  przeciętnie liczebność  czajki odnotowano w okresie I. 
Biegus malutki - Calidris minuta (ryc. 4). Wiosną  1-4 osobników po-

jawiało się  zwykle w pierwszej polowie maja. Najwcześniejsza obserwacja 

- 29 IV 62. 
Przelot jesienny zaczynał  się  w sierpniu (najwcześniejsza data -

27 VIII 88), szczyt osiągając na przełomie września i października, z ma-

ksymalną  liczbą  91 osobników 27 IX 96 i 70 - 2 X 90. Najpóźniejsza 

obserwacja - 23 X 64. Gatunek ten w okresie I występował  liczniej. 

Biegus zmienny - Calidris alpina (ryc. 5). Przelot wiosenny był  słabo 

zaznaczony. W okresie  I  trwał  on nieco ponad miesiąc, a w okresie II wy-

dłużył  się  do 2,5 miesiąca. Najwcześniejszy pojaw pojedynczego osobnika 

zanotowano 17 III 90, najpóźniejszy - 30 V 91. Najczęściej spotykano go 

w drugiej połowie kwietnia i pierwszej połowie maja, zwykle po kilka osob-

ników, najwięcej - 18 (29 IV 66). 
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Ryc. 3. Dynamika liczebności czajki na stawach w dolinie Baryczy 
Objaśnienia - patrz Ryc. 1. 

Fig. 3. Number dynamics of the Lapwing at fish-ponds in the Barycz valley 
Explanations - see Fig. 1. 
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Ryc. 4. Dynamika liczebności biegusa 	Ryc. 5. Dynamika liczebności biegusa 
malutkiego na stawach w dolinie Ba- zmiennego na stawach w dolinie Bary- 
ryczy 	 czy 
Objaśnienia - patrz Ryc. 1. 	 Objaśnienia - patrz Ryc. 1. 
Fig. 4. Number dynamics of the Little Fig. 5. Number dynamics of the Dun- 
Stint at fish-ponds in the Barycz val- 	lin at fish-ponds in the Barycz valley 
ley 	 Explanations - see Fig. 1. 
Explanations - see Fig. 1. 
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Ryc. 6. Dynamika liczebności bataliona na stawach w dolinie Baryczy 
Objaśnienia - patrz Ryc. 1. 

Fig. 6. Number dynamics of the Ruff at fish-ponds in the Barycz valley 
Explanations - see Fig. 1. 



Ryc. 7. Dynamika liczebności bekasa 
na stawach w dolinie Baryczy 
Objaśnienia - patrz Ryc. 1. 

Fig. 7. Number dynamics of the Com-
mon Snipe at fish-ponds in the Barycz 
valley 
Explanations - see Fig. 1. 
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Jesienny przelot trwał  od pierwszej dekady sierpnia niemal do końca 

listopada. Pojawy w drugiej połowie lipca należały do wyjątkowych. Szczyt 

przypadał  na październik i wtedy obserwowano często koncentracje 100 

i więcej ptaków. Maksymalne skupienie 430 biegusów stwierdzono 19 X 66 

w Stawnie. Najpóźniejsza obserwacja - 25 XI 71. Podczas migracji jesien-

nej był  wyraźnie mniej liczny w okresie H. 

Batalion -  Phdomachus pugnax (ryc.6). Przelot wiosenny w okresie II 

rozpoczynał  się  już  w drugiej pentadzie marca tj. o 20 dni wcześniej niż  

w okresie I i trwał  do końca maja. Najwcześniejszy pojaw pojedynczego 

ptaka - 1 III 92. Po 5 i 7 ptaków spotkano 17 i 22 VI 89. Szczyt przelotu 

przypadał  na drugą  połowę  kwietnia i pierwszą  dekadę  maja i występowa-

ło w nim ok. 300 ptaków w I okresie i ok. 170 w drugim. Maksymalnie 

odnotowano 1 V 66 dwa zgrupowania liczące 455 i 270 osobników, pod-

czas gdy w okresie II żadne zgrupowanie na kontrolowanym terenie nie 

przekroczyło 200. Liczebność  bataliona w okresie migracji wiosennej była 

dwukrotnie wyższa w okresie I. 

Jesienią  przelot był  słabszy i trwał  od połowy lipca do początku listo-

pada. Zgrupowania nie przekraczały zwykle 50 osobników i tylko 26 VII 90 

stwierdzono w Potaszni 170. Ostatnie, pojedyncze ptaki notowano 10 XI 64 

i 1966. 
Bekas -  Gailinago gallinago  (ryc. 

7). Przelot wiosenny słaby, trwają-

cy od drugiej połowy marca do po-

czątku maja, z nasileniem w pierw-

szej połowie kwietnia, kiedy w latach 

1965 i 1966 odnotowano po 45 

osobników. Najwcześniejsza obser-

wacja - 1 III 92. 
Przelot jesienny był  wyraźnie ob-

fitszy i trwał  od końca lipca do po-

czątku grudnia. Nasilenie przelotu 

w okresie I miało miejsce w końcu 

września i pierwszej połowie paź-

dziernika, kiedy spotykano do 390 

ptaków (12 X 66). W okresie II nasi-

lenie przesunęło się  na drugą  poło-

wę  października i było o połowę  
słabsze, a maksymalnie odnotowa-

no 154 ptaki. Najpóźniejsza obser-

wacja - 12 XII 87. W 1975 r., w po-

łowie stycznia, stwierdzono zimowa-

nie jednego osobnika 
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Rycyk - Limosa limosa (ryc. 8). 
Przelot wiosenny trwał  od połowy 
marca do pierwszej dekady maja, 

100 	 a ptaki obserwowane później nale- 
żały prawdopodobnie do lęgowych. 
Podobnie jak w przypadku batalio-
na gatunek ten w okresie II pojawiał  
się  na wiosnę  o 10 dni wcześniej niż  
w latach 60. Najwcześniejszy pojaw 

100 	11 	 - 13 III 91. Nasilenie przelotu przy- 

150 padało na koniec marca lub pierw- 
szą  połowę  kwietnia, kiedy w okre-
sie I przebywało 180 ptaków, a w 
okresie drugim ich liczba nie prze-
kroczyła 116. 

W drugiej połowie lipca spotyka- 
no regularnie 8 i więcej rycyków, 
a maksymalnie 27 (26 VII 90). 
Później, sporadycznie notowano już  
tylko 1-4 (wyjątkowo 8) ptaków. Naj-
późniejsze stwierdzenie - 30 X 66. 

Kulik wielki - Numenius arquata. Słabo widoczny przelot wiosenny 
trwający od końca marca do końca pierwszej dekady kwietnia odnotowa-
no tylko w okresie I. W tym czasie spotykano dość  regularnie do 4 osob-
ników. Najwcześniejsza obserwacja 26 III 65. W okresie II gatunek ten nie 
był  na wiosnę  notowany. 

Przelot jesienny, wyraźnie obfitszy, trwał  od początku drugiej dekady 
sierpnia do końca listopada. Ujawniły się  dwa nasilenia przelotu - pierw-
sze (do 11 osobników) w drugiej połowie sierpnia, drugie w październiku 
- dol3 ptaków. Najpóźniejsza obserwacja 8 osobników - 5 XII 92. W obu 
okresach badań  liczebność  kulika w jesieni była podobna. 

Brodziec śniady - Tringa erythropus (ryc. 9). Przelot wiosenny trwał  
od połowy kwietnia do końca maja z nasileniem od końca kwietnia do 
połowy maja. W latach 60. spotykano maksymalnie 17 osobników, a na 
przełomie lat 80. i 90. - 65 brodźców (29 IV 91). 

Przelot jesienny w obu okresach był  obfitszy od wiosennego. Rozpo- 
czynał  się  w drugiej dekadzie lipca i trwał  do końca drugiej dekady listo-
pada. Przelot nasilał  się  od końca sierpnia osiągając szczyt w ostatniej 
dekadzie września do połowy października. Maksymalnie odnotowano 370 
osobników (10 X 89). Najpóźniejsze stwierdzenia 1-2 ptaków - 17 XI 64 
i 18 XI 66. Brodziec śniady jest jednym z niewielu gatunków, który w dru-
gim okresie badań  był  liczniejszy i to aż  trzykrotnie, zarówno wiosną  jak 
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Ryc. 8. Dynamika liczebności rycyka 
na stawach w dolinie Baryczy 
Objaśnienia - patrz Ryc. 1. 
Fig. 8. Number dynamics of the Black-
tailed Godwit at fish-ponds in the 
Barycz valley 
Explanations - see Fig. 1. 
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Ryc. 9. Dynamika liczebności brodżca śniadego na stawach w dolinie Baryczy 

Objaśnienia - patrz Ryc. 1. 

Fig. 9. Number dynamics of the Spotted Redshank at fish-ponds in the Barycz 

valley 
Explanations - see Fig. 1. 
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Ryc. 10. Dynamika liczebności kwokacza na stawach w dolinie Baryczy 
Objaśnienia - patrz Ryc. 1. 

Fig. 10. Number dynamics of the Greenshank at fish-ponds in the Barycz volley 
Explanations - see Fig. 1. 
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i jesienią. Również  w okresie II ptaki rozpoczynały przelot jesienny wcze-
śniej, bo już  od połowy lipca. 

Krwawodziób - Tringa totanus. Przelot wiosenny skąpy, trwający od 
połowy marca do początku maja. Najwcześniejsza obserwacja - 25 II 92. 
Nasilenie przelotu widoczne było od końca marca do połowy kwietnia, 
kiedy maksymalnie spotykano w obu okresach 14-19 osobników, Przez 
cały maj aż  do początku czerwca obserwowano 2-6 krwawodziobów sta-
cjonarnych, prawdopodobnie lęgowych. 

Przelot jesienny jeszcze słabszy, trwający od drugiej dekady sierpnia 
do końca października. Spotykano wtedy w obu okresach 1-2 ptaki, ma-
ksymalnie 4. W okresie II notowany był  tylko do połowy września. Naj-
późniejsza obserwacja - 5 XI 64. 

Kwokacz - Tringa nebularia (ryc. 10). Przelot wiosenny trwał  od dru-
giej dekady kwietnia do początku czerwca. Jego nasilenie przypadało od 
trzeciej dekady kwietnia do połowy maja, kiedy maksymalnie spotykano 
do 25 osobników. Najwcześniejszy pojaw - 7 IV 89. 

Przelot jesienny pod względem liczebności nie odbiegał  od wiosenne-
go. Trwał  od drugiej dekady lipca do 25 października. Wzrost liczby pta- 
ków, maksymalnie do 23, zaznaczał  się  od połowy sierpnia do połowy 
września. Najpóźniejsze stwierdzenie - 4 XI 92. Gatunek ten był  nieco 
liczniej i częściej spotykany w I okresie. 

Samotnik - Tringa ochropus. Przelot wiosenny trwał  od połowy marca 
do połowy maja, z nasileniem w pierwszej połowie kwietnia, kiedy noto- 
wano do 11 ptaków. Wyjątkowo 11 V 91 stwierdzono15 osobników. Naj-
wcześniejsza data - 6 III 93. Przelot jesienny, jeszcze mniej wyraźny od 
wiosennego, rozpoczynał  się  w drugiej dekadzie sierpnia i trwał  do końca 
października, bez widocznego nasilenia. Spotykano 2-6 ptaków. Stwier-
dzono zimowanie w styczniu 1990. Nieco liczniejszy w okresie I. 

Łęczak - Tringa glareola (ryc. 11). Przelot wiosenny trwał  od połowy 
kwietnia do końca maja. W szczycie, przypadającym na pierwszą  połowę  
maja notowano do 170 ptaków w I okresie (9 V 65) i do 470 w drugim 
(7 V 89). Najwcześniejszy pojaw - 6 IV 65. 

Przelot jesienny, wyraźnie słabszy od wiosennego, trwał  od połowy 
czerwca do początku października, bez wyraźnej kulminacji. W okresie I 
maksymalnie notowano 38 ptaków (24 VII 66), a w okresie II - 120 
(21 VII 90). Jest to drugi, po brodżcu śniadym gatunek, który był  mniej 
liczny w pierwszym okresie badań. 

Kuliczek piskliwy - Actitis hypoleucos. Przelot wiosenny trwał  od dru-
giej dekady kwietnia do początku czerwca, bez wyraźnego nasilenia. Od 
końca kwietnia do końca drugiej dekady maja spotykano w pierwszym 
okresie 10-13 ptaków, maksymalnie 17, a w okresie drugim tylko 2-4, 
maksymalnie 8. Najwcześniejszy pojaw 11 IV 89 (A. Dyrcz). 
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Ryc. 11. Dynamika liczebności łeczaka na stawach w dolinie Baryczy 

Objaśnienia - patrz Ryc. 1. 

Fig. 11. Number dynamics of the Wood Sandpiper at fish-ponds in the Barycz 

valley 
Explanations - see Fig. 1. 

Przelot jesienny, jeszcze słabszy od wiosennego, trwał  od polowy lipca 

do początku października, również  bez kulminacji. Najpóźniejsza obser-

wacja - 11 XI 92 (A. Chlebowski). W obu okresach spotykano maksymal-

nie 4 ptaki. W okresie I gatunek ten był  nieco liczniejszy, a jego przeloty 

bardzej wydłużone w czasie. 

DYSKUSJA 

Stawy rybne, ze względu na stały i wysoki w nich poziom wody w lecie 

nie są  dobrym obiektem do badań  nad migracją  siewkowców. Przy porów-

naniu przebiegu migracji wielu gatunków na stawach (niniejsza praca) ze 

zbiornikami zaporowymi (Dyrcz i in. 1991, Stawarczyk i in. 1996) uwi-

dacznia się  różnica, zwłaszcza w obrazie migracji jesiennej. Rozpoczyna-

nie wędrówek widoczne jest znacznie wcześniej na zbiornikach zaporo-

wych, co tłumaczy się  istnieniem na nich lepszych, niż  na stawach, wa-

runków do żerowania siewkowców. Warunki te wywoływane są  znaczny-

mi wahaniami poziomu wody w zbiornikach. Dopiero od końca sierpnia, 

a zwłaszcza od końca września do końca listopada warunki żerowiskowe 

są  optymalne na spuszczanych w tym czasie stawach. 
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Porównując ze sobą  wyniki z obu okresów przedstawionych tu badań  
należy sądzić  iż  wcześniejsze rozpoczynanie migracji wiosennej przez nie-
które gatunki w okresie II spowodowane było zapewne serią  bardzo ła-
godnych zim, jakie miały wtedy miejsce. 

Bezdyskusyjny spadek liczebności w II okresie badań  odnotowano dla 
biegusa zmiennego, batalion, rycyka, bekasa i krwawodzioba. W przy-
padku czterech ostatnich gatunków odpowiedzialny za ten stan rzeczy 
jest prawdopodobnie zanik wielu bliższych i dalszych populacji lęgowych. 
Innym czynnikiem może być  pogorszenie się  wiosennych warunków tro-
ficznych na stawach, które w okresie II pozostawały spuszczone od jesie-
ni aż  do lata, podczas gdy w okresie I były spuszczane na wiosnę. Tru-
dniejszym do wytłumaczenia jest przypadek biegusa zmiennego. Być  może 
znajduje on teraz lepsze warunki na zbudowanym w połowie lat 80. Zbior-
niku Mietkowskim, oddalonym od stawów milickich zaledwie o 60 km. 

Wzrost liczebności nastąpił  u brodżca śniadego i łęczaka - gatunków 
praktycznie nie gniazdujących w Polsce. Wydaje się, że zwłaszcza bro-
dziec śniady, podobnie jak kormoran, czy tundrowe gatunki gęsi od nie-
dawna dopiero odkryły dobre warunki troficzne stawów milickich na wio-
snę  i w jesieni i z roku na rok stają  się  liczniejsze. 

Zastanawiającym jest fakt regularnych pojawów na śląskich zbiorni-
kach zaporowych biegusów: rdzawego, krzywodziobego i płaskodziobego 
oraz szlamnika i kamusznika (Stawarczyk i in. 1996), przy sporadaczno-
ści ich stwierdzeń  na stawach (Witkowski i in. 1995). Wytłumaczeniem, 
przynajmniej dla niektórych gatunków, zwłaszcza migrujących w lipcu 
i sierpniu, może być  brak odpowiednich warunków w tym okresie w doli-
nie Baryczy. Nie dotyczy to jednak biegusa rdzawego ani szlamnika, 
których szczyty pojawów na zbiornikach zaporowych trwają  do połowy 
października, a więc wtedy, gdy na stawach istnieją  najlepsze warunki 
troficzne dla tej grupy ptaków. 
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SUMMARY 

There are about 6500 hectares of fish-ponds in the middle course of Barycz River. 

The censuses were carried out ona plot of ca. 2100 hectares in two periods: 1964-66 (I) 

and 1987-92 (II). In the first period most ponds were drained in autumn and some of them in 

spring. In the second period all ponds were drained in autumn. Some ponds were kept with-

out water up to the beginning of the summer. 

During the study period 35 species of wadera were recorded. In the paper some of more 

numerous and regularly appearing species are described in detali. Remarks about the others 

one can Pind in a separate paper (Witkowski et al. 1995). 

Several species: Grey Plover, Little Stint, Dunlin, Ruff, Common Snipe, Godwit, Reda-

bank and Greenshank were more numerous in the first period, whereas the Spotted Reds-

hank and the Wood Sandpiper in the second one. 
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OGÓLNOPOLSKIE 
TOWARZYSTWO 

OCHRONY PTAKÓW 

Jesteśmy organizacją  pozarządową, polskim partnerem światowej federacji towarzystw 
ochrony ptaków — BirdLife International. Działamy od roku 1991, jest nas obecnie ponad 
2100 osób. Nasze najważniejsze cele to ochrona dziko żyjących ptaków przez ochronę  ich 
siedlisk, poznawanie stanu i zagrożeń  krajowej awifauny oraz szerzenie wiedzy o ptakach, 
ich znaczeniu w przyrodzie i potrzebie zapewnienia im warunków przetrwania. 

Jak działamy? 
— zbieramy dane dokumentujące stan i zagrożenia krajowej awifauny 
— włączyliśmy się  w realizację  światowego programu odnajdywania, oceny, kontroli 

i ochrony miejsc szczególnie ważnych dla ptaków — OSTOI ptaków 
— podejmujemy działania dla objęcia ostoi ochroną  prawną  a także uczestniczymy 

w opracowaniu planów ochrony i gospodarowania w ostojach 
— uczestniczymy w europejskich programach ochrony gatunków zagrożonych — 

wodniczki, podgorzałki i derkacza 
— dla ochrony siedlisk wodniczki i siewkowców wykupiliśmy wyspę  „Karsiborska 

Kępa" na Zalewie Szczecińskim, na której utworzyliśmy pierwszy ptasi rezerwat 
OTOP 

— dla ochrony przyrody współpracujemy z instytucjami państwowymi, organami 
rządowymi, samorządowymi, z organizacjami krajowymi i zagranicznymi 

— wspólnie z innymi organizacjami podejmujemy kampanie nacisku na rzecz prze-
ciwdziałania niszczeniu najważniejszych ptasich siedlisk 

— propagujemy ideę  ochrony ptaków w mediach, tak by stała się  ogólnie znana 
i akceptowana w społeczeństwie 

— organizujemy szkolenia, wspólne wyjazdy w teren, akcje do których i Ty możesz 
się  włączyć  

—regularnie publikujemy kwartalnik PTAKI, który otrzymuje każdy członek Towa-
rzystwa 

Przyłącz się  do nas, a pomożesz: 
— chronić  ptaki wraz z ich naturalnymi siedliskami 
— zakładać  i urządzać  nowe rezerwaty ptaków 
— popierać  przyjazne dla ptaków sposoby użytkowania ziemi 
— wpływać  na decyzje podejmowane przez lokalne władze, a dotyczące ważnych 

dla ptaków obszarów 
— powstrzymywać  przedsięwzięcia niszczące przyrodę  
— propagować  wiedzę  o ptakach i ich życiu 
— wspierać  działalność  amatorskich grup obserwatorów ptaków i badania naukowe 

Członkiem OTOP może być  każdy! Czekamy na Ciebie! 

Nasza siedziba mieści się  w Gdańsku przy ulicy Hallera 4/2. 
tel/fax: (0 58) 341 26 93; e-mail: office@otop.most.org.pl  
Korespondencję  prosimy adresować: OTOP, skr. poczt. 335, 80-958 GDAŃSK 50 
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Andrzej Czapulak, Jacek Betleja 

ZIMOWANIE PTAKÓW WODNYCH NA ŚLĄSKU 

W LATACH 1990-1995 

WINTERING OF WATERFOWL IN SILESIA IN 1990-1995 

Zimowe liczenia ptaków wodnych na Śląsku organizowane są  od roku 

1983. Wyniki liczeń  z lat 80. ukazały się  w poprzednich numerach Pta-

ków Śląska (Czapulak 1986; Czapulak i Stawarczyk 1988; Czapulak 1991). 

W latach 90. były one kontynuowane choć  z mniejszą  intensywnością. 

Niniejsza praca przedstawia materiał  zebrany podczas styczniowych li-

czeń  w latach 1990-95. 

METODYKA 

Liczenia były przeprowadzone w następujących terminach: 13-21 I 90, 

12-20 I 91, 11-19 I 92, 16-24 I 93, 15-23 I 94 oraz 14-22 I 95. Do niniej-

szego opracowania włączono także pojedyncze zimowe obserwacje pocho-

dzące spoza terminu liczeń. 

Wszystkie zimy były łagodne i na 96-100% kontrolowanych odcinkach 

Odry nie było zlodzenia, bądź  też  obejmowało ono mniej niż  25% długości 

(tab. 1). Także wszystkie większe zbiorniki wodne były wolne od lodu. 

Jedynie w roku 1993 zlodzenie Odry było większe, a niektóre odcinki były 

pokryte lodem w całości. Jednak zlodzenie Odry było znacznie mniejsze 

niż  w latach 1985 i 1987, kiedy 95% i 50% odcinków było pokryte lodem 

w co najmniej 50%. W roku 1993 udział  takich odcinków wynosił  23%. 

Podobnie jak podczas liczeń  w latach 80. ptaki na rzekach były liczone 

w odniesieniu do 5-kilometrowych odcinków. W tabeli 2 przedstawiono 

stopień  skontrolowania terenu. W porównaniu do lat wcześniejszych, 

z wyjątkiem roku 1990, stopień  skontrolowania rzek był  znacznie niższy. 

W przypadku Odry odnosiło się  to przede wszystkim do fragmentu w środ-

kowym jej biegu (od Ścinawy w dół  rzeki). Natomiast mniej więcej w tym 

samym stopniu co poprzednio były skontrolowane zbiorniki wodne. Ze 

względu na łagodność  zim i w związku z tym większe znaczenie zbiorni-

ków wodnych, mniejsza ilość  skontrolowanych rzek miała istotny wpływ 

na wyniki liczenia tylko w przypadku niektórych gatunków. 
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Tabela 1. Procentowy udział  5 km odcinków Odry w poszczególnych kategoriach 
zlodzenia w latach 1990-95 
N - liczba skontrolowanych odcinków. 

Table 1. Percentage distribution of 5 km sections of the Odra River in different 
categories of frozen water surface in 1990-95 
N - number of surveyed sections. 

Rok
N  

Year 

Stopień  zlodzenia / Degree of icing 

0% 1-25% 26-50 51-75% 76-90 91-99 100% 

1990 82 91,5 8,5 

1991 67 92,5 7,5 

1992 54 83,3 13,0 3,7 

1993 70 58,6 15,7 2,9 2,9 11,4 2,9 5,7 

1994 64 100,0 

1995 61 67,2 32,8 

Tabela 2. Łączna długość  odcinków rzek (km) i powierzchnia zbiorników (ha) skon-
trolowanych w czasie liczeń  zimowych w latach 1990-95 

Table 2. Total length of river sections (krn) and area of water bodies (ha) checked 
during winter counts in 1990-95 

Obiekt / Object 
Lata / Years 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 

Odra 

Bóbr 

Barycz 

Nysa Kłodzka 

Wisła 

Inne rzeki 
Others rivers 

407 

103 

105 

7 

47 

70 

337 

74 

75 

45 

27 

99 

266 

20 

2 

28 

23 

350 

52 

55 

41 

31 

69 

314 

26 

2 

28 

41 

309 

43 

50 

30 

56 

Razem / Total 739 657 339 598 411 488 

"O 	c.) 
o 
3 (y)  

° 3 

Zbiorniki 
zaporowe 
Reservoirs 

Stawy rybne 
Fish-ponds 
Inne zbiorniki 
Others water 
bodies 

12900 

5300 

1150 

12600 

6350 

1050 

8850 

3400 

870 

9100 

2650 

1150 

13000 

7000 

1300 

9350 

5150 

900 

Razem / Total 19350 2000 13320 12900 21300 15400 
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WYNIKI 

W latach 1990-95 stwierdzano zimowanie od 31 do 43 gatunków pta-

ków wodnych (tab. 3). Dokładniejsze informacje przedstawiono poniżej. 

Nur rdzawoszyi - Gavia stellata. W omawianym okresie zimowanie 

pojedynczych nurów rdzawoszyich stwierdzono 12 I 91 na Zb. Rybnickim 

(T. Krotoski) 1 14 I 95 na Zb. Dzierżno Duże (M. Ostański). 

Do roku 1989 zanotowano sześć  zimowych obserwacji tego gatunku 

(Czapulak 1991; Dyrcz i in. 1991). 

Nur czarnoszyi - Gavia arctica. Pojedyncze osobniki stwierdzono 

12 I 91 na Zb. Otmuchowskim (J. Lontkowski), 19 I 91 na Kanale Gliwic-

kim (P. Ryś), 12 I 92 na Zb. Rybnickim (T. Krotoski) i 14 I 95 na Zb. 

Dzierżno Duże (M. Ostański). 
Perkozek - Tachybaptus ruficollis. Pomimo mniejszej łącznej długo-

ści skontrolowanych rzek, liczebności perkozka w większości lat były zbli- 

żone do tych, jakie otrzymywano w poprzednich sezonach. Najwyższe li- 

czebności stwierdzono w latach 1990-91, kiedy to zanotowano 220-225 

perkozków (tab. 3). Perkozek notowany był  głównie na mniejszych rze- 

kach. Na Odrze preferował  górny odcinek tej rzeki, gdzie był  stwierdzany 

zazwyczaj na 30-40% odcinków (tab. 4), a maksymalnie na 5 km rzeki 

stwierdzano do 15 osobników (1990). Skupienia kilkunastu, a w niektóre 

zimy nawet kilkudziesięciu perkozków stwierdzane są  regularnie przy tzw. 

przewale klodnickim - miejscu gdzie wody ze Zb. Dzierżno Duże wpływa-

ją  do Kanału Gliwickiego. 
Perkoz dwuczuby - Podiceps cristatus. Liczebność  perkoza dwuczu-

bego wahała się  od 125 do 215 osobników. Na Zb. Rybnickim, tj. głów- 

nym zimowisku tego gatunku w Polsce, jego liczebność  w latach 1990-95 

była dość  stabilna i wahała się  od 115 do 130 osobników, a jedynie w roku 

1994 stwierdzono tam zimowanie 155 perkozów. Większe koncentracje 

zimujących perkozów dwuczubych stwierdzano także w latach 1994-95 

na Zb. Dzierżno Duże - 32-34 ptaki oraz na Zb. Pławniowice w roku 

1994 - 22 osobniki. 
Perkoz rdzawoszyi - Podiceps grisegena. Dwóch obserwacji pojedyn-

czych ptaków dokonano na zbiornikach zaporowych: 3 I 90 na Zb. Łąka 

(I. Oleksik) i 13 I 91 na Zb. Dzierżno Duże (M. Ostański). 

Do roku 1989 zimowanie perkoza rdzawoszyjego na Śląsku stwierdzo-

no czterokrotnie (Dyrcz i in. 1991). 
Perkoz rogaty - Podiceps auritus. Pojedynczego ptaka widziano 13 I 93 

na Odrze koło Malczyc (W. Górka). Jest to trzecia zimowa obserwacja tego 

gatunku na Śląsku. 
Zausznik - Podiceps nigricollis. W sumie sześć  obserwacji podczas 

trzech zim (tab. 3). Czterech spośród nich dokonano na Kanale Gliwic-
kim w rejonie Zb. Dzierżno Duże: 14 I 90 - 5 ptaków, 16 I 91 w dwóch 
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Tabela 3. Wyniki styczniowych liczeń  ptaków wodnych na Śląsku w latach 1990-95 
Table 3. Rcsults of January counts of watcrfowl in 1990-95 

Gatunek 
Species 

Lata / Years 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 
Gania stellata 2 1 - 1 
Gania arctica - 1 1 - - 1 
Tachybaptus ruJicollis 240 235 120 180 165 155 
Podiceps cristatus 125 150 145 140 215 175 
Podiceps grisegena 1 1 - - 
Podiceps auritus - 1 - 

Podiceps nigricollis 5 15 - 15 
Phalacrocorax carbo 2 14 5 10 2 - 
Botaurus stellaris - - - 1 
E,gretta alba - 1 1 - - 4 
Ardea cinerea 760 810 450 690 750 740 
Cygnus olor 2060 2190 1830 2410 1250 2070 
Cygnus columbianus - 1 
Cygnus cygnus 140 110 125 125 22 47 
Anser fabalis 1180 6820 4520 1340 12900 710 
Anser alblfrons 34 265 100 21 120 44 
Anser anser 7 138 8 7 35 
Branta canadensis - - - 1 
Tadorna tadoma 7 1 2 
Aix sponsa - - 1 

Aix galericulata - 1 

Anas penelope 9 27 14 2 8 23 
Anas strepera 14 11 2 1 2 
Anas crecca 480 1100 900 500 440 535 
Anas platyrhynchos 107600 96500 64600 72400 69300 43800 
Anas arata 1 3 4 3 4 4 
Anas clypeata 1 7 - - 1 3 
Aythyaferina 523 1371 967 210 620 1595 
Aythya nyroca 1 1 - 

Aythyafuligula 1270 2020 1820 1040 2070 1850 

Aythya manta - 16 11 - 7 3 

Somateria mollissima 1 - - - 
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Tabela 3. cd. 

Table 3. continued. 

Gatunek 
Species 

Lata / Years 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 

Cłangula hyemalts 3 14 8 

Melanit-ta nagra - 1 1 - - - 

Melanit-ta fusca - 4 5 - 13 9 

Bucephala clangula 1100 760 925 840 1030 950 

Mergus albellus 92 120 150 180 230 220 

Mergus serrator 2 - - 1 

Mergus merganser 1850 1330 740 1430 1360 1740 

Hallaeetus albicilla 48 41 14 37 44 42 

Rallus aquaticus 5 5 1 3 1 1 

Gallinuła chloropus 185 220 25 160 82 190 

Fulica atra 3900 5180 2270 2160 2270 3100 

Vanellus vanellus 4 - 1 

Gallinago gallinago - 1 - - - 1 

Numenius arquata - 7 5 - - 

Tringa ochropus 3 1 2 3 - 2 

Actitis hypoleucos - 2 1 - 

Larus ridibundus 6800 6300 7900 3000 4900 3500 

Larus minutus - 2 - 

Larus canus 3750 2900 5700 2340 5400 16000 

Larus argentatus 4 13 56 9 160 160 

Alcedo atthis 67 90 47 48 34 49 

Liczba gatunków 33 43 38 31 34 39 
No. of species 

miejscach 11 ptaków i 2 ptaki oraz 20 I 94 - 8 ptaków i tego samego dnia 

jeszcze 7 ptaków na samym Zb. Dzierżno Duże (Z. Chrul). Ponadto dwa 

zauszniki stwierdzono 12 I 91 na Zb. Krzywaniec (A. Wąsicki). 

Do roku 1989 zanotowano dziewięć  styczniowych obserwacji zauszni-

ka (Czapulak 1991; Dyrcz i in. 1991). 

Kormoran - Phalacrocorax carbo. Kormorany zimowały regularnie 

i tylko w roku 1995 nie stwierdzono żadnego ptaka. W sumie dokonano 

13 obserwacji tego gatunku, w tym sześciokrotnie był  on notowany na 

Odrze. Najczęściej spotykano od 1-3 ptaki, choć  10 I 93 widziano 7 kor-

moranów na Wiśle w Zabrzegu (I. Oleksik, P. Strzelecki). 
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Bąk - Botaurus stellaris. Jednego ptaka stwierdzono 20 I 95 nad rze-

ką  Białą  koło Czechowic-Dziedzic (M. Karetta). 

Czapla bida - Egretta alba. W omawianym okresie dokonano dal-

szych czterech zimowych obserwacji czapli białej. Pojedyncze osobniki 

zaobserwowano: 12 I 91 na Zb. Krzywaniec (A. Wąsicki), 14 I 92 nad Odrą  

koło Olzy  (H.  Szymiczek) i 17 I 1993 nad Klodnicą  (M. Ostański). Ponadto 

cztery czaple biale widziano 19 I 95 nad Wisłą  koło Skoczowa (M. Karet-

ta). Do roku 1987 na Śląsku było znanych zaledwie 5 zimowych obserwa-

cji tego gatunku (Dyrcz i in. 1991). Kolejne cztery stwierdzenia wskazują, 

że zimowanie tego gatunku staje się  częstsze. 

Czapla siwa - Ardea cinerea.  Podczas liczeń  stwierdzano od 690 do 

810 czapli, a jedynie w roku 1992 jej liczebność  była nieco niższa, co 

wiąże się  z mniejszym stopniem skontrolowania terenu. W omawianym 

okresie czaple zimowały zarówno na rzekach (dużych i mniejszych), jak 

i na różnego rodzaju zbiornikach wodnych. W tym środowisku notowano 

od 200 ptaków w latach 1990 i 1992-93 oraz do 500 ptaków w roku 1994. 

Największą  koncentrację  (76 czapli) zanotowano na stawach w Rudzie 

Sułowskiej w roku 1991. Zgrupowania liczące powyżej 50 osobników 

stwierdzano także na stawach rybnych koło Wielikąta (1994), Przemkowa 

(1994) i Potaszni (1995) oraz na Zbiorniku Rybnickim (1995) i Nyskim 

(1992, 1994). 
Łabędź  niemy - Cygnus olor.  Najwyższą  liczebność  - 2410 ptaków 

stwierdzono w roku 1993, podczas gdy w pozostałych latach, z wyjątkiem 

roku 1994, wahała się  ona od 1800 do prawie 2200 osobników. Powyższe 

wartości są  z pewnością  zaniżone, ale tylko częściowo jest to związane 

z mniejszym stopniem skontrolowania terenu. Przypuszczalnie ze wzglę-

du na łagodność  zim wiele łabędzi próbowało zimować  na niewielkich 

zbiornikach wodnych. 
Łabędź  ezarnodzioby - Cygnus columbianus. Pojedynczy miody osob-

nik przebywał  od listopada 1993 do kwietnia 1994 na Odrze w centrum 

Wrocławia (A. Czapulak i in.). 
Jest to czwarty przypadek zimowania tego gatunku na Śląsku (Dyrcz 

i in. 1991). 
Łabędź  krzykliwy - Cygnus cygnus. W latach 1990-93 jego liczeb-

ność  wahała się  od 108 do 140 osobników, podczas gdy w latach 1994-95 

była wyraźnie niższa (22-47 ptaki). Było to związane z brakiem kontroli 

na zielonogórskim odcinku Odry, na którym zazwyczaj najliczniej zimują  
łabędzie krzykliwe na Śląsku (Czapulak 1991; Czapulak 1992). Najwięk-

sze stada stwierdzano na polach przy Zb. Raduszec: 19 I 90 - 80 ad. i 17 

imm. oraz 16 I 92 - 40 ad. 16 imm. (A. Wąsicki). Na uwagę  zasługuje 

prawie rokroczne (z wyjątkiem roku 1992) zimowanie tego gatunku na 

Górnym Śląsku. Największe stadko widziano na Zb. Dzierżno Duże: 9 I 93 

- 8 ad. (M. Ostański) 
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Gęsi - Anser sp. Dane o liczebności zimujących gęsi nie są  kompletne 
albowiem nie wszystkie zbiorniki, na których one zimowały były kontro-
lowane o odpowiedniej porze dnia. Tym nie mniej na uwagę  zasługuje 
stwierdzenie 138 gęgaw w roku 1991, w tym stada 100 osobników 15 I na 
Jez. Sławskim (A. Rósler). Interesujące jest również  stwierdzenie podczas 
trzech zim stad gęsi białoczelnej liczących po około 100 ptaków. Stada te 
obserwowano na stawach w dolinie Baryczy: 11 I 91 w Rudzie Sułow-
skiej, 12 I 92 w Stawnie oraz 8 I 94 ponownie w Rudzie Sułowskiej 
(J. Witkowski). W roku 1991 zanotowano łącznie 263 zimujące gęsi biało-
czelne, ale prawdopodobnie każdego roku zimowało ich znacznie więcej. 
Łagodność  zim spowodowała, że znacznie liczniej niż  w latach 80. zi-

mowały gęsi zbożowe. W roku 1994 stwierdzono prawie 13000 osobni-
ków tego gatunku, w tym 15 I zgrupowanie liczące 8000 ptaków na Zb. 
Mietkowskim (A. Dyrcz). Zbiornik ten w ostatnich latach jest najważniej-
szym miejscem, zarówno dla wędrujących, jak i zimujących gęsi (Dyrcz 
i in. 1998). 

Bernikla kanadyjska Branta canadensis. Jeden niepłochliwy ptak 
był  obserwowany 31 XII 1994 i 15 I 1995 na Olzie w centrum Cieszyna, 
gdzie przebywał  razem z łabędziarni niemymi (R. Czyż). 

Ohar - Tadorna tadorna. W latach 1990-95 dokonano 7 obserwacji 
zimujących oharów, a cztery z nich pochodzą  z roku 1991: 13 I - 1 cr na 
Odrze pod Oławą  (M. Stajszczyk), 12 I - 2 ptaki na Odrze koło Opola 
(A. Karnaś) i tego samego dnia 3 osobniki na Zb. Nyskim (T. Stawarczyk) 
oraz 18 I 1 ad. na Zb. Mietkowskim (A. Dyrcz). Ponadto pojedyncze ptaki 
spotkano także 11 I 92 na Zb. Dzierżno Duże (M. Ostański) oraz ponow-
nie 15 I 94 na Zb. Mietkowskim (A. Dyrcz) i 22 I 94 na Zb. Nyskim 
(T. Stawarczyk). Dotychczas zimowanie ohara na Śląsku stwierdzono za-
ledwie czterokrotnie (Czapulak 1991; Dyrcz i in. 1991). Dalsze stwierdze-
nia wskazują, że zjawisko to zaczyna być  bardziej regularne i przypu-
szczalnie związane jest z łagodniejszymi zimami, jak również  ze wzrostem 
liczebności ohara. 

Karolinka - Aix sponsa. Pojedynczego samca karolinki obserowano 
11 I 93 na Wiśle w Skoczowie (M. Karetta). 

Mandarynka - Aix galertculata. Jeden samiec był  obserwowany na 
stawie przy osiedlu Tysiąclecia w Katowicach 11 I 92 i 25 I 92 (M. i A. 
Białeccy, J. Betleja). Ptak ten pochodził  zapewne z pobliskiego ogrodu 
zoologicznego, gdzie wcześniej dokonano włamania i kradzieży kilkuna-
stu osobników z grupy hodowanych tam mandarynek. 
Świstun - Anas penelope. Zimowanie stwierdzano każdego roku. Naj-

liczniej występował  w roku 1991, kiedy łącznie stwierdzono 27 osobni-
ków. Jest to najwyższa liczebność  zimujących świstunów od momentu 
rozpoczęcia liczeń. Najczęściej był  stwierdzany na Odrze, gdzie dokonano 
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17 spośród 26 obserwacji z lat 1990-95. Największe skupienie spotkano 

na Odrze pod Opolem: 20 I 95 - 10 ptaków (G. Hebda). 

Krakwa -  Anas strepera. Stwierdzana podczas każdej zimy, z wyjąt-

kiem roku 1990. W sumie dokonano 12 obserwacji zimujących krakw, 

w tym trzykrotnie napotkano male stadka: 13 I 91 - 5  ad" i 4 9? , 11 I 92 

- 3 pary na Zb. Dzierżno (M. Ostański) oraz 16 I 92 - 1 d' i 4 99 na Odrze 

koło Bukowa (H. Szymiczek). 

Do roku 1989 zanotowano 14 zimowych obserwacji tego gatunku na 

Śląsku (Czapulak 1991; Dyrcz i in. 1991). 

Cyraneczka -  Anas crecca.  Ponieważ  w latach 80. cyraneczka wystę-

powała przede wszystkim na zbiornikach wodnych oraz górnej Odrze wy-

daje się, że wyniki z lat 90. są  porównywalne zarówno między sobą, jak 

i z wynikami liczeń  z lat 80. Najwyższą  liczebność  stwierdzono w roku 

1991 - prawie 1100 cyraneczek oraz w roku 1992 - 890 ptaków (tab. 3). 

Liczebności te są  bardzo zbliżone do wartości otrzymanych podczas ła-

godnych zim w latach 1988-89 (Czapulak 1991). Jednak w pozostałe zimy 

omawianego okresu liczebność  cyraneczek była dwukrotnie niższa, po-

mimo że zimy te również  były łagodne. Na górnej Odrze udział  odcinków 

z zimującymi cyraneczkami był  niższy niż  w latach 1991-92 oraz w latach 

1988-89 (tab. 4), kiedy to dochodził  do 44% (Czapulak 1991). Także niż-

szą  łączną  liczebność  zanotowano na zbiornikach wodnych. 

W latach 90. największe koncentracje cyraneczek zanotowano 13 I 91 

i 11 I 92 na Zb. Dzierżno i liczyło one odpowiednio 260 i 300 osobników, 

a 14 I 95 stwierdzono tam 215 cyraneczek (M. Ostański). Duże skupienia 

tego gatunku, liczące od 150 do 200 ptaków notowano także w latach 

1990-93 na Zb. Rybnickim (T. Krotoski). Na górnej Odrze maksymalna 

liczebność  na 5 km wynosiła 76 ptaków (12 I 91; P. Kozłowski). 

Krzyżówka -  Anas platyrhynchos. Najliczniejszy gatunek zimujący 

na Śląsku. Jej liczebność  stanowiła od 56% (1995) do 81% (1993) wszy-

stkich zimujących ptaków wodnych. Najliczniej zimowała w latach 1990-

91, kiedy stwierdzano po około 100 000 osobników (tab. 3). W pozosta-

łych latach jej liczebność  była znacznie niższa i wahała się  od 64 do 73 

tysięcy ptaków. Spadek ten był  związany przede wszystkim z mniejszą  
ilością  zimujących krzyżówek na zbiornikach zaporowych, a częściowo 

także z mniejszym stopniem skontrolowania terenu. Największe konce-

tracje stwierdzano na zbiornikach zaporowych i tak: 12 I 91 - 9600 i 28 

I 92 - 8600 na Zb. Nyskim (T. Stawarczyk) oraz 20 I 90 i 14 I 91 po 9000 

krzyżówek na Zb. Mietkowskim (A. Dyrcz). Na Odrze występowała niemal 

na każdym kontrolowanym odcinku (tab. 3). Wyjątkowo duże koncetracje 

na tej rzece stwierdzono 15 I 90 i 11 I 93 w okolicach Stobrawy i liczyły 

one odpowiednio 7800 i 8500 ptaków (M. Stajszczyk). 
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Rożeniec - Anas acuta. Zimowanie stwierdzano rokrocznie w liczbie 
do 4 osobników. W sumie dokonano 17 obserwacji rożeńca, z czego 15 
dotyczyło pojedynczych osobników, a dwie 2 ptaków. 

Płaskonos - Anas clypeata. Jedna z najrzadziej zimujących kaczek 
właściwych. W latach 1990-95 stwierdzona podczas czterech zim. Dwu-
krotnie stwierdzony w roku 1991: 13 I - 5 ptaków na Zb. Dzierżno Duże 
(M. Ostański) i 12 I - 2 ptaki na Odrze k. Rudej (P. Kozłowski). W roku 
1995 pojedyncze samice widziano 14 I na Odrze koło Dąbrówki Górnej 
(A. Kufika, K. Białek) i tego samego dnia poniżej zapory Zb. Mietkowskie-
go (A. Dyrcz). Ponadto 29 I 95 widziano 2 ptaki na stawach Wielikąt 
(D. i R. Szyra). W pozostałych latach spotykano pojedyncze osobniki: 
13 I 90 - 1  d  na Odrze koło Krosna Odrzańskiego (R. Cisakowski) i 15 I 94 
- 1 9 na Zb. Dzierżno Duże (M. Ostański). 

Głowienka - Aythyafertna. Liczebność  głowienki w kolejnych latach 
była zróżnicowna i nie zawsze odzwierciedlała różnice w stopniu skontro-
lowania terenu. W roku 1995 stwierdzono na Śląsku 1600, a w roku 1991 
prawie 1400 zimujących głowienek. Liczebności te są  wyższe w porówna-
niu do tych, jakie stwierdzono podczas równie łagodnych zim w latach 
1988-89, choć  wówczas łączna długość  skontrolowanych rzek była więk-
sza. Z drugiej strony w latach 1990 i 1994 liczba głowienek była 2-3 razy 
niższa, a w roku 1993 stwierdzono zaledwie 210 ptaków (tab. 3). 

W latach 90. najważniejszym zimowiskiem głowienki na Śląsku był  
Zb. Dzierżno Duże, gdzie podczas 5 z sześciu zim stwierdzono największe 
koncentracje tego gatunku. W roku 1991 liczyła ona 875 osobników (13 I), 
a 14 I 95 aż  1400 ptaków (M. Ostański). W pozostałych latach liczebność  
głowienki na tym zbiorniku wahała się  od 210 do prawie 700 osobników. 
Na zachodzie Śląska ważnym miejscem zimowania tej grążycy był  Zb. 
Raduszec, gdzie w w latach 1991-92 stwierdzano 130-150 zimujących 
głowienek (A. Wąsicki), a w innych latach notowano po kilkadziesiąt osob-
ników. Oprócz zbiorników zaporowych liczniej głowienki zimowały na 
górnej Odrze, gdzie przeciętnie na co czwartym odcinku stwierdzano ten 
gatunek (tab. 4). Maksymalne liczebności na 5 km rzeki stwierdzono 20 I 
91 - 83 ptaki koło Chałupek (H. Szymiczek) oraz 22 I 90 - 60 osobników 
koło Urazu (A. Czapulak). 

Podgorzałka - Aythya nyroca. Dwie obserwacje: 27 I 90 - 1 9 na 
Bobrze k. Lwówka Śląskiego (M. Fiutowski) oraz 22 I 94 - 1 a na Nysie 
Klodzkiej w Nysie (T. Stawarczyk). Podgorzałka jest ptakiem bardzo rzad-
ko zimującym w naszym regionie i do roku 1985 znanych było zaledwie 
sześć  zimowych obserwacji tego gatunku (Dyrcz i in. 1991). 

Czernica -  Aythyafuligula. Pomimo gorszego stopnia skontrolowania 
terenu, stwierdzone liczebności zimujących czernic w czterech spośród 
sześciu przezentowanych zim były prawie dwukrotnie wyższe od dotych- 



Zimowanie ptaków wodnych 	 137 

czas notowanych (Czapulak 1986; Czapulak i Stawarczyk 1988; Czapu-

lak 1991), a w dwóch pozostałych były one zbliżone do poziomu z lat 

1988-89 (tab. 3). Podobnie jak w przypadku głowienki ważnymi miejsca-

mi zimowania czernicy były zbiorniki zaporowe. Największe koncentracje 

stwierdzano na Zb. Dzierżno Duże, gdzie 20 I 94 naliczono aż  1230 czer-

nic (Z. Chrul). Ponadto 11 I 92 stwierdzono tam 745, a 14 I 95 - 680 

czernic (M. Ostański). Ważnym zimowiskiem w pierwszej polowie lat 90. 

był  także Zb. Rybnicki, gdzie w latach 1990-93 regularnie zimowało 440-

550 czernic (T. Krotoski). Na obu tych zbiornikach stwierdzano do 90% 

czernic zimujących na Śląsku. Spośród innych zbiorników zaporowych 

na uwagę  zasługuje także Zb. Raduszec, gdzie w latach 1990 i 1995 stwier-

dzono odpowiednio 120 i 150 czernic (A. Wąsicki). 

Czernice chętnie zimowały również  na Odrze, gdzie zarówno na gór-

nym jak i środkowym fragmencie tej rzeki udział  odcinków, na których 

stwierdzono ten gatunek, dochodził  do 50% (tab. 4). Najważniejszym zi-

mowiskiem na Odrze w latach 90. był  odcinek powyżej Kędzierzyna, gdzie 

stwierdzano do 330 czernic k. Koźla i 320 k. Kobylic (13 I 91; P. Kozłow-

ski). Zgrupowania liczące do 200 ptaków (14 I 91) zanotowano również  na 

Odrze koło Połęcka (A. Wąsicki). 

Ogorzałka - Aythya mania. Jedna z najczęściej zimujących na Ślą-

sku morskich kaczek. W latach 90. stwierdzona 11 razy podczas czterech 

z sześciu zim (tab. 3). Na uwagę  zasługują  obserwacje stadek na Zb. Dzierż-
no Duże: 13 I 91 - 5 a'a' i 7 99 oraz 11 I 92 - 6 civ i 5 99 (M. Ostański). 

Edredon -  Somateria mollissima. 22 I 90 widziano jednego dorosłego 

samca na Odrze kolo Brzegu Dln. (A. Czapulak). 

Lodówka -  Clangula hyemalis. Obserwowana 7 razy podczas trzech 

z sześciu zim. Na szczególną  uwagę  zasługują  obserwacje dwóch stadek 

na Zb. Dzierżno Duże: 15 I 94 - 3 dv i 7 99 oraz 14 I 95 - 6 ptaków 

(M. Ostański). Ponadto na zbiorniku tym była ona widziana 13 I 91 -

3 99, a 20 I 94 jedną  parę  stwierdzono na sąsiednim Zb. Pławniowice 

(Z. Chrul). Trzykrotnie stwierdzono ją  na Odrze: 15 I 94 - 1 9 koło Oławy 

(M. Stajszczyk), 16 I 94 - 1 9 kolo Opola (A. Kufika) oraz 20 I 95 - 2 9 9 

koło Mikolina (G. Hebda). 
Markaczka -  Melanitta nigra. Dwie obserwacje pojedynczych samic 

na Zb. Dzierżno Duże: 13 I 91 i 11 I 92 (M.Ostański). 

Dotychczas dokonano 10 zimowych obserwacji markaczki na Śląsku 

(Czapulak 1991; Dyrcz i in. 1991). 
Uhla - Me/anittafusca. W omawianym okresie stwierdzona pięć  razy 

podczas czterech zim. Największe skupienie liczące 13 osobników stwier-

dzono 20 I 94 na Zb. Dzierżno (Z. Chrul). Jest to jedno z największych 

stadek jakie stwierdzono na Śląsku, a największe spośród napotkanych 

zimą  (Dyrcz i in. 1991). Na tymże zbiorniku obserwowano ją  jeszcze trzy- 
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krotnie: 13 I 91 - 1 d' i 3 9 9, 11 I 92 - 5 9 9 i 14 I 95 - 6 9 9 (M. Ostański). 
Ponadto 2 dc? i 1 widziano 14 I 95 na Zb. Rybnickim (M. Rojek). 

Gągoł  - Bueephala clangula. Co roku stwierdzano 800-1100 zimują-
cych gągołów, tj. na ogół  więcej niż  podczas liczeń  w latach 80. (Czapulak 
1986; Czapulak i Stawarczyk 1988; Czapulak 1991). W latach 1993 i 1995 
połowa stwierdzonych gągołów przebywała na środkowej Odrze. Ponie-
waż  w omawianym okresie kontrolowano zaledwie 45-90 km z 225 km 
tego fragmentu Odry, można przypuszczać  że przynajmniej w niektóre 
lata liczba zimujących gągołów wynosiła około 1500 osobników. 

Najważniejszym zimowiskiem w pierwszej polowie lat 90. było Jez. Sław-
skie, gdzie regularnie stwierdzano 100-120 gągołów, a 15 I 94 aż  350 
ptaków (A. Rósler). Stada liczące 100-140 ptaków spotykano także na 
stawach w Rudzie Zmigrodzkiej (1990-91, 1994; J. Witkowski), Zb. Dzierż-
no (1992; M. Ostański), Zb. Dychów (1990, A. Wąsicki). Skupienia liczące 
100-110 ptaków notowano również  na Odrze koło Połęcka w roku 1990 
(A. Wąsicki), poniżej Głogowa (A. Chorążyczewski) i koło Brzegu w roku 
1992 (M. Stajszczyk) oraz poniżej Brzegu Dln. w roku 1995 (W. Górka). 

Bielaczek - Mergus albellus. Pomimo łagodności zim stwierdzone li-
czebności bielaczka były dość  wysokie. W latach 1993-95 zanotowano 
zimowanie 180-230 ptaków (tab. 3), tj. mniej więcej tyle ile stwierdzano 
podczas surowych zim 1985-87, kiedy bielaczki liczniej zimowały na Ślą-
sku (Czapulak i Stawarczyk 1988; Czapulak 1991). Największą  koncen-
trację  liczącą  55 ptaków spotkano 8 I 94 na stawach w Rudzie Sułowskiej 
(J. Witkowski). Skupienia liczące po około 40 osobników stwierdzono także: 
8 I 94 na stawach w Rudzie Zmigrodzkiej (B. Orłowska, J. Witkowski), 
15 I 94 na Zb. Dzierżno (M. Ostański), 20 I 94 na Kanale Gliwickim 
(Z. Chrul), a w roku 1993 16 I na Odrze powyżej Opola (A. Kufika) i 17 I 
na Zb. Raduszec (A. Wąsicki). 

Szlachar -  Mergus serrator. Parę  ptaków spotkano 13 I 90 na Odrze 
koło Krapkowic (J. Siekiera), a pojedynczą  samicę  20 I 95 na Odrze koło 
Opola (G. Hebda). 

Nurogęś  - Mergus merganser. W latach 80. podczas łagodnych zim 
nurogęś  preferowała środkowy odcinek Odry. Z tego powodu liczebności 
otrzymane w latach 90. są  zaniżone. Uwzględniając stopień  skontrolowa-
nia środkowej Odry, można przyjąć, że zarówno w latach 80., jak i w pierw-
szej •połowie lat 90. liczebność  nurogęsi podczas łagodnych zim wynosiła 
1800-2000 osobników. 

W omawianym okresie najważniejszym zimowiskiem nurogęsi na Ślą-
sku były kompleksy stawów w zachodniej części doliny Baryczy, gdzie 
kilkakrotnie w różnych latach spotykano skupienia liczące 100 i więcej 
ptaków. Największe z nich stwierdzono 19 I 90 - 340 nurogęsi w Rudzie 
zmigrodzkiej i 8 I 94 - 310 ptaków w Rudzie Sułowskiej (J. Witkowski). 
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Bielik - Haliaeetus albici//a, Z wyjątkiem roku 1992, w pozostałe lata 

liczba stwierdzanych bielików była dość  stabilna i wahała się  od 37 do 48 

ptaków. Zbliżone wartości otrzymywano również  w latach 80. i jedynie 

w roku 1986 stwierdzono prawie 70 zimujących bielików (Czapulak i Sta-

warczyk 1988; Czapulak 1991). 

Wodnik -  R011/ 15 aquaticus. Podczas styczniowych liczeń  w latach 1990-

95 pojedyncze wodniki stwierdzano rokrocznie i wszystkich obserwacji 

dokonano na Górnym Śląsku. W większości przypadków były to stwier-

dzenia odzywających się  ptaków i w związku ze skrytym trybem życia 

tego gatunku wiele ptaków mogło zostać  niewykrytych. 

Kokoszka -  Gallinula chloropus.  W pierwszej połowie lat 90. na Ślą-

sku stwierdzano zimowanie 160-220 kokoszek. Podobne liczebności 

stwierdzono także podczas łagodnych zim w latach 1988-89 (Czapulak 

1991). Mniej kokoszek zanotowano w 1992 i 1994 roku i było to związane 

z pobieżnym kontrolowaniem tylko kilku miejsc w dolinie Bytomki. Jedy- 

nie dokładna kontrola odcinka Bytomki z Bytomia do Zabrza, wraz z jej 

dopływami, rozlewiskami i okolicznymi zbiornikami pozwala na właściwą  

ocenę  liczebności zimujących kokoszek w tym rejonie. 

Poza aglomeracją  katowicką  zimujące kokoszki były regularnie stwier-

dzane na Wiśle, Nysie Kłodzkiej oraz górnym odcinku Odry. 

Łyska -  Fulica  atra. Najliczniej zimowała w latach 1990-91, kiedy to 

stwierdzono odpowiednio 3900 i 5180 łysek (tab. 3). W następnych la- 

tach jej liczebność  była znacznie niższa, co związane było głównie z mniej- 

szą  ilością  łysek zimujących na Jez. Sławskim. W latach 1990-91 zimo-

wało na nim odpowiednio 1100 i 810 ptaków, podczas gdy w następnych 

latach notowano maksymalnie kilkadziesiąt ptaków (A. Rósler). Poza Jez. 

Sławskim dużą  koncetrację  łysek (785 osobników) spotkano 13 I 91 na 

Zb. Dzierżno Duże (M. Ostański). 

Na Odrze łyski preferowały górny odcinek tej rzeki i występowały tam 

na ponad połowie skontrolowanych odcinków (tab. 4). Największe sku-

pienia notowano zazwyczaj w okolicach Kędzierzyna-Koźla i liczyły one 

do 340 osobników. 

Czajka -  Vanellus vanellus. 13 I 91 cztery osobniki widziano na sta-

wach w rezerwacie „Łężr7ak" (P. Majewski), a 29 I 95 jednego ptaka stwier- 

dzono nad Zb. Raduszec (A. Wąsicki). Pierwszy przypadek zimowania za-

obserwowano w 1961 r. nad Jez. Kunickim, a do roku 1989 dokonano 

trzech zimowych obserwacji czajek na Śląsku (Dyrcz i in. 1991). 

Kszyk - GaIlinago gallinago. Pomimo łagodności zim w omawianym 

okresie stwierdzono tylko dwukrotnie pojedyncze ptaki: 14  I  91 w kopal-

ni piasku w Dziergowicach (M. Majewski) i 19  I  95 nad Nysą  Kłodzką  
powyżej Paczkowa (R. Mikusek). 
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Kulik wielki - Numenius arquata. Kulika wielkiego widziano trzy razy 
w czasie dwóch zim. Wszystkich obserwacji dokonano na zbiornikach 
zaporowych: 12 I 91 - 6 ptaków na Zb. Nyskim (T. Stawarczyk), 14 I 91 -
1 osobnik, a 16 I 92 - 5 ptaków na Zb. Mietkowskim (A. Dyrcz). 

Wcześniej zimowanie tego gatunku stwierdzono w latach 1983 i 1989, 
a próbę  zimowania zanotowano także w roku 1979 (Cempulik 1985; Cza-
pulak 1986, 1991; Dyrcz i in. 1991). 

Samotnik - Tringa ochropus. W omawianym okresie dokonano osiem 
stwierdzeń  tego gatunku. Poza obserwacją  2 osobników 13 I 90 na Wiśle 
w Wiślicy (R. Kruszyk) były widywane tylko pojedyncze ptaki. Trzykrotnie 
(1992, 1993, 1995) samotnik był  obserwowany na Olzie (R. Czyż). 

Brodziec piskliwy - Actitis hypoleucos. Dwie obserwacje nad górną  
Odrą: 12 I 91 koło Lipek (R. Mikusek) i 14 I 92 koło Krzyzanowic 
(H. Szymiczek). Ponadto zimowanie jednego osobnika stwierdzono 13 I 91 
na Przemszy (Z. Wasiński). 

Do roku 1989 gatunek ten był  obserwowany zimą  na Śląsku tylko 
dwukrotnie (Czapulak 1991; Dyrcz i in. 1991). 
Śmieszka - Larus nclibundus. W latach 1990-95 liczebność  zimują-

cych śmieszek wahała się  od 3500 do 8000 osobników. Największe kon- 
centracje zanotowano na Zb. Dzierżno: 11 I 92 - 5700 1 13 I 91 - 3200 
ptaków (M. Ostański). Otrzymane wyniki nie są  dokładne ponieważ  
tylko w niektórych miejscach liczenia śmieszek odbywały się  w porze 
gromadzenia się  ptaków na noclegowisku. Takie liczenia są  najbardziej 
efektywne, gdyż  w dzień  mewy przebywają  w znacznym rozproszeniu. 

Mewa mała - Larus minutus. 16 I 93 w dwóch miejscach nad Odrą, 
koło Mikolina i Opola, widziano pojedyncze, najprawdopodobniej różne, 
osobniki w szacie juwenilnej (G. Hebda, A. Kufika). Zimowe obserwacje 
mewy małej należą  do rzadkości i do 1989 odnotowano zaledwie siedem 
styczniowych bądź  lutowych stwierdzeń  tego gatunku (Dyrcz i in. 1991). 

Mewa pospolita - Larus canus. Zimowała liczniej niż  w latach 80. 
Głównymi zimowiskami tej mewy były Zb. Dzierżno Duże i Zb. Rybnicki. 
Na obu tych zbiornikach często notowano stada liczące ponad tysiąc osob-
ników, np. 11 I 92 - 4000 ptaków i 15 I 94 - 3200 ptaków na Zb. Dzierż-
no (M. Ostański) oraz 10 I 93 - 1650 na Zb. Rybnickim (T. Krotoski). 
Rekordową  liczbę  mew pospolitych stwierdzono na noclegowisku na Zb. 
Dzierżno Duże 14 I 1995 kiedy pojawiło się  tam prawie 15 000 ptaków 
(M. Ostański). 

Mewa srebrzysta - Larus argentatus. W latach 1990-95 zimujące mewy 
srebrzyste notowano rokrocznie, a ich liczebność  wyraźnie wzrastała. 
W latach 1994-95 stwierdzano po blisko 160 ptaków (tab. 3). Największe 
skupienie liczące 125 ptaków widziano 14 I 95 na Zb. Dzierżno Duże 
(M. Ostański). 
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Zimorodek - Alcedo atthis. Liczebność  zimorodka w ciągu omawia-

nych 6 zim wahała się  od 34 do 90 osobników. Zapewne jego rzeczywista 

liczebność  jest dużo większa gdyż  zimuje nawet nad niewielkimi rozmar-

zniętymi ciekami, z których większość  nie była kontrolowana. 

DYSKUSJA 

Zimy w latach 1990-95 były łagodne i w związku z tym zarówno zbior-

niki, jak i rzeki były w niewielkim stopniu pokryte lodem. Liczenia prze-

prowadzone w latach 80. wykazały, że podczas takich zim wzrasta liczeb-

ność  wielu gatunków ptaków wodnych zimujących na Śląsku. Stwierdze-

nie to dotyczyło m.in. czapli siwej, krzyżówki, cyraneczki, głowienki czy 

czernicy. Wyniki uzyskane w latach 90. także potwierdzają  tę  opinię, choć  
bezpośrednie porównanie między latami 80. i 90. jest utrudnione, a zwią-

zane jest to z niższym stopniem pokrycia terenu w latach 90. Silne zależ-
ności między warunkami meteorologicznymi, tj. temperaturą  i stopniem 

zlodzenia, a liczebnością  ptaków stwierdzono dla niektórych gatunków 

zimujących na Nizinie Mazowieckiej (Dombrowski i in. 1997). Były to: 

czapla siwa, krzyżówka, cyraneczka, gągoł  i mewa pospolita. W przypad-

ku trzech pierwszych gatunków jest to zgodne z danymi ze Śląska. Nato-

miast przypuszczalnie liczba zimujących na Śląsku gągołów nie jest za-

leżna od warunków meteorologicznych. W latach 80. liczebność  tego ga-

tunku zarówno podczas surowych, jak i łagodnych zim była zbliżona 

i zazwyczaj wahała się  od 800 do 950 osobników. W pierwszej połowie lat 

90. notowano od 800 do 1100 gągołów, ale prawdopodobnie w niektóre 

lata rzeczywista liczba wynosiła około 1500 osobników. 

Mniejsza długość  skontrolowanych rzek, a zwłaszcza środkowego od-

cinka Odry, z pewnością  wpłynęła na uzyskane oceny liczebności, przy-

najmniej w przypadku niektórych gatunków. Można przypuszczać, że li-

czebności takich gatunków jak czapla siwa, gągoł, nurogęś  i bielaczek 

zostały zaniżone. Gatunki te podczas łagodnych zim w latach 80. wystę-

powały w znacznych ilościach na środkowym odcinku Odry, który w la-

tach 90. był  kontrolowany zazwyczaj na 25-50% długości. Pomimo tego 

stwierdzone liczebności gągoła i bielaczka były wyższe niż  podczas łagod-

nych zim lat 80. (Czapulak 1986; Czapulak i Stawarczyk 1988; Czapulak 

1991). Prawdopodobnie częściowo zaniżona jest ocena liczebności krzy-

żówki. Jednakże podczas łagodnych zim w latach 80. 50-60% krzyżówek 

stwierdzano na zbiornikach wodnych, zwłaszcza dużych zbiornikach za-

porowych. W pierwszej połowie lat 90. na zbiornikach koncentrowała się  
znacznie mniejsza liczba krzyżówek i stąd głównie wynikają  różnice mię-
dzy latami 80. i 90. W związku z tym prawdopodobnie w latach 1992-95 
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liczba zimujących krzyżówek była rzeczywiście niższa niż  podczas łagod-
nych zim w latach 80. 

W przypadku niektórych gatunków stopień  spenetrowania nie mial 
wpływu na ocenę  ich liczebności. Gatunki te w poprzednich latach zimo-
wały na środkowej Odrze oraz mniejszych rzekach w niewielkich ilościach 
i nie ma przesłanek do twierdzenia, że w latach 90. nastąpiła w tym wzglę-
dzie jakaś  zasadnicza zmiana. Są  to: perkoz dwuczuby, cyraneczka, ły-
ska. 
Łagodność  zim umożliwiła zimowanie gatunkom, które czynią  to za-

zwyczaj wyjątkowo, tj. czapla biała, łabędź  czarnodzioby, czajka, kulik 
wielki, brodziec piskliwy czy mewa mała. 

Podziękowania 

W sumie w zimowych liczeniach ptaków wodnych uczestniczyło 105 osób. Byli to: Artur 
Adamski, Janusz Babilas, Krzysztof Belik, 'Arkadiusz Bialecki  , Maria Białecka, Paweł  By-
tomski, Piotr Cempulik, Arkadiusz Chorażyczewsld, Wiesław Chromik, Zbigniew Chrul, Marek 
Cieślak, Romuald Cisakowski, Roman Czyż, Mariusz Dłużalc, Hubert Dobranowski, Tadeusz 
Drazny, Celina Drzęźla, Andrzej Dyrcz, Marek Fiutowsld, Marek Glapa, Waldemar Górka, 
Paweł  Grzonka, Grzegorz Hebda, Krzysztof Henel, Andrzej Huchro, Zbigniew Jakubiec, To-
masz Jasiński, Kazimierz Jasko, Leszek Jerzak, Aleksandra Kampa, Marcin Karetta, Andrzej 
Karnaś, Krzysztof Kokoszka, Pawel Kołodziejczyk, Krzysztof Konieczny, Grzegorz Kopij, Jan 
Kowalski, Piotr Kozłowski, Henryk Koźlik, Tadeusz Krotoski, Robert Kruszyk, Krzysztof Ku-
jawa, Adam Kufika, Jacek Kusz, Jan Lontkowskl, Paweł  Łuczak, Adam Łukasik, Waldemar 
Luźny, Mirosław Majcher, Edward Majewski, Mariusz Majewski, Piotr Majewski, Marek Mar-
ciniak, Krzysztof Martini, Marek Martini, Sylwester Michalak, Romuald Mikusek, Adam Mru-
gasiewicz, Mikołaj Nowacki, Adrian Ochmann, Dariusz Olej, Ireneusz Oleksik, Beata Orłow-
ska, Grzegorz Orłowski, Mariusz Ostański, Sergiusz Owczarek, Artur Pałucki, Bernard Paw-
lik, Eugeniusz Plewnia, Andrzej Pola, Ewald Ranoszek, Mariusz Rojek, Alfred Rtisler, Robert 
Rybarczyk, Piotr Ryś, Jan Saborin, Gustaw Schneider, Joachim Siekiera, Adam Skórka, 
Marcin Słychan, Andrzej Sojka, Aleksandra i Adrian Sokół, Marek Staj szczyk, Tadeusz Sta-
warczyk, Przemyslaw Strzelecki, Dariusz Sztama, Henryk Szymiczek, Dariusz Szyra, Romu-
ald Szyra, Adam Śmietana. Marcin Wajda, Zbigniew Wasiński, Andrzej Wąsicki, Jan Wilk, 
Józef Witkowski, Michal Włodarz, Robert Woźniak, Jarosław Wróblewski, Andrzej Wuczyń-
ski, Andrzej Zalicz Robert Zbroński, Dariusz Zieliński. 

Wszystkim wyżej wymienionym osobom pragniemy serdecznie podziękować  za trud wło-
żony w prace terenowe, zwłaszcza że wiele z nich uczestniczyło w akcji rokrocznie. 

Marcie Chyli i Annie Kaczorowskiej dziękujemy za pomoc w wprowadzeniu danych z liczeń  
do komputera. 
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SUMMARY 

In 1990-95 the January census of waterfowl was conducted in Silesia as a part of a study 

started in 1983. All winters were mild and generally 96-100% of controlled sections of the 

Odra River were not frozen (or lec covered less than 25% of a single section) - Table 1. Only 

in 1993 the winter was more severe. 
Counts of wintering waterfowl were carried out along 5-km long sections of rivers (Table 

2). In comparison with the 1980's, with the exception of 1990, far fewer river sections were 

controlled. In particular, the middle part of Silesian section of the Odra River (downstream 

Ścinawa) was surveyed much less intensively, whereas water bodies were controlled with 

the similar frequency. Because of a relative greater importance of water reservoirs in the 

nineties (which was a result of warni winters), the less intensive control along rivers had a 

profound influence on results only in some species. 
In 1990-95 wintering of 31-42 waterfowl species was recorded (Table 3). As a result of 

less intensive survey along rivers' sections (only 25-50% of these controlled in the 1980's) 

numbers of several species (the Grey Heron, Goosander, Goldeneye, Smew) were probably 

underestimated. These species were previously abundant during mild winters, specially in 

the middle part of the Odra. Nevertheless, the numbers of the Smew and Goldeneye exceed-

ed those found during warni winters in the 1980's (Czapulak 1986, Czapulak i Stawarczyk 

1988, Czapulak 1991). Although the number of Mallards may be somewhat underestimated, 

the most likely their numbers in 1992-95 were in fact ]ower than during mild winters in the 

1980's. 
In some species (the Great Crested Grebe, Teal, Coot), which previously occurred in low 

numbers in middle part of the Odra and on smali rivers, the intensity of controls should not 

have influenced the estimation of their numbers. 
Mild winters enabled wintering of several species, which stay in the axea throughout the 

winter only exceptionally: the Great White Egret, Bewick's Swan, Lapwing, Curlew, Com-

mon Sandpiper and Little Gull. 

Adresy autorów: 
A. Czapulak 
Zakład Ekologii Ptaków UWr. 
Sienkiewicza 21 
50-335 Wrocław 
J. Betleja 
Dział  Przyrody 
Muzeum Górnośląskie 
Pl. Jana III Sobieskiego 2 
41-902 Bytom 



POLSKIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ  
PRZYRODY 
„pro Natura" 

Powstało w 1990 roku, jest organizacją  społeczną  zajmującą  się  
I» CI I) ochroną  przyrody. Zrzesza ono ludzi, dla których ważny jest los 

ojczystej przyrody, którzy nie chcą  pozostawać  bierni wobec jej 
PRO NATURA 	szybkiego wyniszczenia. W jego szeregach działają  specjaliści, 

profesjonalni botanicy i zoologowie oraz liczni amatorzy, miłośnicy 
przyrody. Dzięki temu, Towarzystwo jest w stanie wypracować  i realizować  koncepcje 
ochrony zagrożonych elementów przyrody, wpływać  na stan przyrody w najbliższym 
otoczeniu, jak również  szerzyć  wiedzę  o jej zagrożeniach. 

Dzialania Towarzystwa polegają  na: 
• realizacji programów ochrony zagrożonych gatunków zwierząt i roślin; 
• ochronie i odtwarzaniu unikalnych środowisk; 
• prowadzeniu badań  nad przyczynami wymierania rzadkich gatunków; 
• współpracy z władzami w zakresie planowania przestrzennego i oceny inwestycji; 
• pobudzaniu społecznej aktywności dla działań  służących przyrodzie; 
• edukacji przyrodniczej, rozwijaniu wiedzy o przyrodzie i jej zagrożeniach. 

Pośród działań  prowadzonych przez PTPP „pro Natura" są  programy ornitologiczne. 
Największym jest „Program ochrony bociana białego i terenów podmokłych", będących w 
naszych warunkach najważniejszym typem żerowisk tego gatunku. Strategicznym 
sponsorem Programu jest Fundacja EkoFundusz, ponadto był  lub jest wspierany przez 
NFOŚiGW, GEF, DemNet, EPCE, Polską  Fundację  Dzieci i Młodzieży, Fundację  Ciconia, 
Karl Kaus Stiftung, Deutsche Umwelthilfe, DOEN, REC, Phare Dialog Społeczny, BUND 
Bodenseekreis, Wydawnictwo „United Publishers" oraz osoby indywidualne z kraju i za-
granicy. 

W ramach Programu Towarzystwo przeprowadziło ogólnopolską  ocenę  liczebności 
populacji bociana w 1995 roku, prowadzi monitoring na powierzchniach próbnych i gro-
madzi wszelkie informacje na temat bocianów. W programie współpracuje około 2000 
osób z całego kraju, ale nadal poszukiwani są  dalsi współpracownicy. Działania ochronne 
polegają  na opiece nad zagrożonymi gniazdami oraz ochronie terenów podmokłych. 
Towarzystwo zakupiło już  ponad 28 ha mokradeł  i przyczyniło się  do ochrony prawnej co 
najmniej 1800 ha terenów cennych przyrodniczo. 

Spośród podopiecznych PTPP „pro Natura" oprócz ptaków zdolność  do lotu wykazują  
też  nietoperze i motyle. Towarzystwo nie ogranicza jednak swych zainteresowań  do stworzeń  
latających, zajmuje się  również  innymi przedstawicielami królestwa zwierząt, a także 
świata roślin i grzybów. 

Czekamy na kontakt z każdym, kto chciałby przyłączyć  się  do prac Towarzystwa albo 
dowiedzieć  się  więcej na temat przyrody, jej zagrożeń  i potrzeb. Odpowiemy na każdy list! 

Adres Zarządu Głównego: 
PTPP „pro Natura" 

ul. Podwale 75, 50 449 Wrocław 

RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ! 
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SKŁAD POKARMU SOWY USZATEJ ASIO OTUS 

FOOD OF THE LONG-EARED OWL ASIO OTUS 

Spośród sów najlepiej poznano dietę  płomykówki Tyto alba, ponieważ  
jest to ptak w dużej mierze synantropijny, pozostawiający zrzutki w okre-

ślonych miejscach i często w znacznych ilościach. Zrzutki innych gatun-

ków sów np. puszczyka Strix aluco, a w okresie letnim także sowy uszatej 

trudniej znaleźć, ponieważ  ptaki zrzucają  je w przypadkowych miejscach. 

Natomiast w okresie zimowym sowa uszata tworzy zgrupowania trzyma-

jące się  często skraju lasów (Czarnecki 1956; Harmata 1969; Jurczyszyn 

1990) i z tego właśnie okresu pochodzi najczęściej materiał  na podstawie 

którego opisano skład jej pokarmu. Nierzadko jesienią  i zimą  również  na 

terenie miast, w parkach i na cmentarzach można obserwować  większe 

skupiska sowy uszatej. Obfitość  gryzoni sprawia, że ptaki te przywiązują  
się  do tych miejsc i tworzą  duże nagromadzenia zrzutek (Czarnecki 1956; 

Glutz i Bauer 1980; Chmielewski 1989). 

W niniejszej pracy przedstawiamy materiał  zebrany w kilkunastu miej-

scach zimowych koncentracji sów uszatych, położonych głównie na Dol-

nym Śląsku. Zrzutki zebrane na stanowisku lęgowym w Sulimowie w la-

tach 1992-94 pozwoliły na zbadanie zmian składu pokarmu w cyklu rocz-

nym. 

MATERIAŁ  I METODY 

Zebrany materiał  pochodzi z 15 stanowisk i obejmuje 1756 zrzutek 

oraz materiał  luźny (ml). Zrzutki zbierano w latach 1992-97. Siedem sta-

nowisk zlokalizowanych było na terenie miast: Wrocławia (dwa stanowi-

ska), Oleśnicy i Oławy (woj. wrocławskie), Nysy i Brzegu (woj. opolskie) 

oraz Jawora (woj. legnickie). Kolejnych pięć  stanowisk usytuowanych było 

na terenach wsi - Zielenice, Gorzesław, Kiełczów, Sulimów (woj. wrocław-

skie) i Wiry (woj. wałbrzyskie) oraz trzy na terenach leśnych w pobliżu 

miejscowości Cienin (woj. wrocławskie), Dobrzeń  (woj. opolskie) i Moch-

naczki (woj. nowosądeckie). 
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Opis stanowisk 
1. Wrocław-Grabiszynek - 35 zrzutek oraz ml, zebrano 23 III 93 w zachodniej 

części cmentarza. Jest to rozległy obszar zielony z dużą  liczbą  drzew iglastych 
i krzewów, zlokalizowany obok głównych dróg przejazdowych miejskich. Na pół-
noc od niego występuje zabudowa miejska, na zachód i południe od stanowiska 
znajdują  się  dwa zbiorniki wodne oraz rzeka Ślęza. 

2. Wrocław-Osobowice - zrzutki (146 i ml) znaleziono 9 I 94 na terenie pół-
nocno-wschodniej części cmentarza. Jak w poprzednim przypadku jest to duży 
obszar zielony. Na wschód od miejsca zbioru zrzutek rozciąga się  rozległy otwarty 
teren - poligon wojskowy z małymi zbiornikami wodnymi w najbliższym sąsiedz-
twie, a w kierunku południowo wschodnim znajdują  się  ogródki działkowe. Od 
strony południowej cmentarz graniczy z Odrą  oraz z powstałymi między nią  
a wałem ogródkami działkowymi. Zwarta zabudowa miejska znajduje się  jedynie 
od strony południowo wschodniej. 

3. Oleśnica - stanowisko usytuowane było w parku położonym w kierunku 
północno-wschodnim od centrum miasta. W parku dominują  drzewa i krzewy 
liściaste, rosną  też  tuje, które zajmowały sowy. Na obrzeżach parku są  ogródki 
działkowe oraz łąka wykorzystywana jako poligon wojskowy. Zrzutki (43 i ml) 
zebrano 13 III 92. 

4. Oława - zrzutki (131 i ml) zebrano 20 I 96 obok kąpieliska miejskiego 
w pobliżu skraju miasta. Kąpielisko sąsiaduje z rzeką  Oławą, parkiem, szerego-
wą  zabudową  za którą  znajdują  się  pola. 

5. Nysa - zrzutki (30) zebrano 20 I 96 na dziedzińcu wewnętrznym dawnego 
klasztoru, na którym rosną  stare tuje. Zespól klasztorny (obecnie szkoła), znaj-
duje się  w południowej części miasta. W sąsiedztwie park, ogródki działkowe 
i niska zabudowa miejska. 

6. Brzeg - zrzutki (35) zebrano 15 II 96 na niewielkim cmentarzu leżącym na 
skraju miasta. Rosną  na nim liczne drzewa, głównie liściaste (brzozy, topole, lipy) 
oraz pojedyncze świerki. Aleje obsadzone są  starymi tujami. Od północy i zacho-
du cmentarz graniczy z zabudową  miejską  i ogródkami działkowymi, od wscho-
du znajduje się  niewielki staw, a od strony południowej biegnie szosa, za którą  
rozciągają  się  nieużytki, pola uprawne i zabudowania wiejskie. 

7. Jawor - 54 zrzutki znaleziono 9 V 96 w parku o starym, mieszanym drze-
wostanie. 

8. Zielenice (gm. Borów) - stanowisko z którego uzyskano materiał  (6 IV 93 -
29 zrzutek oraz ml) znajdowało się  na skraju małego cmentarza za wsią. Wieś  
z licznymi zabudowaniami, między którymi rosną  kępy drzew. Od zachodu i po-
łudnia zaznacza się  przewaga pól uprawnych. 

9. Gorzesław (gm. Bierutów) - zrzutki (20) znaleziono 1 V 93 pod niewielką  
tują, na placu przed kościołem umiejscowionym w centrum wsi. Wokół  wsi pola 
uprawne, nieopodal dwa strumienie. 

10. Kiełczów (gm. Długołęka) - zrzutki zebrano dwukrotnie (27 II 94 i 15 III 95 
po 120 sztuk) na cmentarzu na skraju wsi, na którym poza kilkoma tujami, brak 
było drzew i krzewów. W pobliżu znajduje się  mały park. Wieś  otoczona jest pola-
rni uprawnymi, łąkami i ogródkami. Cieki wodne wpadają  do płynącej w odległo-
ści około 1,5 km Widawy. 
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11. Sulimów (gm. Św. Katarzyna) - sowy uszate odwiedzały regularnie cmen-

tarz zlokalizowany na zachodnim krańcu wsi. Od wschodu graniczy on z zabudo-

waniami wiejskimi i łąkami, od zachodu sąsiaduje z sadem jabłoni, a od połu-

dnia z polarni uprawnymi. Na terenie cmentarza rosną  pojedyncze brzozy, topole 

i świerki oraz tuje pod którymi znajdywano zrzutki. 

12. Wiry (gm. Myslaków, woj. wałbrzyskie) - zrzutki (29) zebrano 25 II 92 

w sąsiedztwie kościoła znajdującego się  w zachodniej części wsi. Obok krzyżują  
się  główne drogi przejazdowe. Na zachód rozciąga się  wąski pas zadrzewień. Przez 

wieś  przepływa rzeka Czarna Woda, nad brzegami której rosną  się  małe skupi-

ska drzew i krzewów. 
13. Cienin (gm. Wisznia Mała) - zrzutki (16) znaleziono 4 V 94 w niewielkim 

zagajniku, o mieszanym składzie (drzewa liściaste z niedużą  ilością  sosny), leżą-

cym wśród otwartego terenu (poligonu) położonego kilka kilometrów na północ 

od Wrocławia, w pobliżu miejscowości Cienin. 
14. Dobrzeń  (woj. opolskie) - zrzutki (68) znaleziono 5 IV 93 na skraju boru 

sosnowego. 
15. Mochnaczka (gmina Krynica, woj. nowosądeckie) - zrzutki (88 i ml) znale-

ziono 2 V 92 w młodniku świerkowym leżącym na skraju większego kompleksu 

leśnego, w który wcinają  się  położone wokół  łąki. 

Na stanowiskach, gdzie zbierano zrzutki spotykano od 3 do 12 ptaków. 

Jedynie na stanowiskach w Dobrzeniu i Mochnaczce w czasie zbioru 

i w okresie ok. 10 dni po nim, nie widziano sów, ani nie stwierdzono świe-

żych śladów ich obecności, co wskazuje na zimowe pochodzenie zrzutek. 

WYNIKI 

Zebrano 1756 zrzutek, które zawierały szczątki 3571, a materiał  luźny 

326 osobników. Liczba osobników w zrzutce wahała się  od 1 do 7, śre-

dnio wynosiła 2 osobniki. Łącznie dysponowano materiałem obejmują-

cym szczątki 3897 osobników należących do 12 gatunków gryzoni  Ro-

dentia, 4 gatunków ssaków owadożernych Insectiuora oraz ptaków nale-

żących do podrzędu śpiewających Oscines (tab. 1 i 3). Były to głównie 

wróble Passer spp. i łuszczaki Fringiltidae. 

Gryzonie reprezentowane były przez sześć  gatunków należących do 

rodziny nornikowatych Microtidae i sześć  gatunków z rodziny myszowa-

tych Muridae. W zebranym materiale udział  gryzoni wynosił  98,7% (tab. 

3). Nornikowate stanowiły średnio 87,2% wszystkich gryzoni i aż  86,1% 

całej diety sowy uszatej. W rodzinie nornikowatych gatunkiem dominu-

jącym był  polnik (nornik zwyczajny) Microtus arvalis stanowiący 93,8% 

przedstawicieli tej rodziny. Gatunek ten był  zasadniczą  bazą  pokarmową  
uszatki (80,8%) (tab. 1, 3). Udział  pięciu pozostałych gatunków norniko-

watych: darniówki zwyczajnej Pitymys subterraneus, nornicy rudej Cle-

thrionomys glareolus, nornika północnego Microtus oeconomus, nornika 

burego M. agrestis oraz karczownika Arvicola terrestris w diecie uszatki 
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wynosił  2,3%. Trafiały się  one sporadycznie i żaden z nich nie przekraczał  
średnio 1% udziału. 

Myszowate stanowiły średnio 12,6% pokarmu sowy uszatej, czyli 12,8% 
gryzoni znajdowanych w zrzutkach. W przeciwieństwie do nornikowatych, 
w rodzinie myszowatych nie obserwowano tak zdecydowanej dominacji 
któregoś  z gatunków (tab. 1, 3). Najczęściej jednak (37,9% myszowatych), 
ofiarą  sowy padała mysz zaroślowa Apodemus sylvaticus, stanowiąca -
4,8% pokarmu sowy, a w dalszej kolejności: mysz leśna A. flavicollis -
(18,3% myszowatych, a 2,3% pokarmu sowy), mysz polna A. agrarius, 
odpowiednio 17,3% oraz 2,2% pokarmu sowy. Badylarka Micromys minu-
tus spotykana była sporadycznie i stanowiła 5,1% myszowatych, a 0,6% 
wszystkich ofiar. Na mysz domową  Mus musculus natrafiano w zrzutkach 
wyjątkowo (2,4% myszowatych i 0,3% ogółu ofiar). 

W zrzutkach znaleziono fragmenty czaszek tylko 13 osobników nale-
żących do ssaków owadożernych, co stanowiło 0,3% wszystkich ofiar sowy 
uszatej. Najczęściej spotykana była ryjówka aksamitna Sorex araneus re-
prezentowana przez dziewięć  osobników, znaleziono ponadto dwie ryjów-
ki malutkie S. minutus oraz po jednym okazie rzęsorka rzeczka Neomys 
fodiens i zębiełka karliczka Crocidura suaveolens. Ryjówki były odławia-
ne przez uszatkę  tylko na trzech stanowiskach (Wrocław-Osobowice, Oława 
i Kielczów). Rzęsorek i zębiełek występował  tylko w zrzutkach zebranych 
na terenie cmentarza Osobowickiego we Wrocławiu (tab. 1). 

Ptaki w badanym materiale występowały częściej niż  ssaki owadożer-
ne. Znaleziono 37 czaszek, co stanowiło 0,9% pokarmu uszatki (tab. 3). 
Największy ich udział  stwierdzono w zrzutkach z Oleśnicy, Wrocławia 
i Nysy, odpowiednio 6,9; 2,3 i 3,6% (tab. 1). 

Materiał  zebrany na stanowisku w Sulimowie pozwolił  na określenie 
zmian w diecie sowy uszatej w cyklu rocznym (tab. 2). We wszystkich 
miesiącach podstawoym składnikiem pokarmu tej sowy był  nornik po- 
lny. Jego udział  był  najniższy w okresie wiosenno-letnim i wynosił  70,1-
76,6%, a najwyższy w styczniu - 90,5%. Udział  innych gatunków norni- 
kowatych był  niewielki i na ogól nie przekraczał  1%. W przeciwieństwie 
do nornika, myszowate właśnie wiosną  i latem najczęściej padały ofiarą  
uszatki. W tym okresie przedstawiciele tej rodziny stanowili 21-28% zło- 

Tabela 1. Procentowy skład pokarmu sowy uszatej 
1 - Wrocław-Grabiszynek, 2 - Wrocław-Osobowice, 3 - Oleśnica, 4 - Oława, 5 -
Nysa, 6 - Brzeg, 7 - Jawor, 8 - Zielenice (gm. Borów), 9 - Gorzesław (gm. Bieru-
tów), 10 - Kielczów (gm. Długołeka), 11 - Sulimów (gm. św. Katarzyna), 12 -
Wiry (gm. Mysłaków), 13 - Cienin (gm. Wisznia Mała), 14 - Dobrzeń  (gm.), 15 - 
Mochnaczka (gm. Krynica). 
Table 1. Food composition of the Long-eared Owl 
1-15 - localities. 
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Tabela 2. Procentowy skład pokarmu sowy uszatej w cyklu rocznym 
Table 2. Annually changes in a food composition of Long-eared Owl 

Gatunek Miesiące / Months 
Species I II III IV V-VII XI XII Razem 

C. glareolus 0,7 1,1 0,9 0,9 0,6 0,5 

A. terrestis 0,5 0,1 

:g 	P. subterraneus 0,6 0,5 0,6 0,3 
Z 
C.) 	M. agrestis 0,6 0,1 

M. arvalts 90,5 89,1 85,1 70,1 76,6 85,0 86,2 84,2 

Microtus sp. 0,6 1,8 0,2 

Razem / Total 91,7 89,8 86,8 72,0 79,3 86,2 86,2 85,4 

M. musculus 1,4 0,9 0,3 

A. agrarius 1,4 3,6 2,9 3,8 5,4 1,0 1,8 2,4 

A. flavicollis 1,7 2,9 8,0 5,7 2,7 2,3 4,5 3,7 

A. sylvaticus 4,5 2,9 2,3 16,7 9,9 8,8 4,0 7,0 

Apodemus sp. 0,7 0,5 1,8 1,0 1,8 0,7 

Razem / Total 7,6 10,1 13,2 28,1 20,7 13,1 12,1 14,1 

Aves 0,8 0,6 1,8 0,6 
Liczba ofiar 
No. of prey 357 138 175 211 111 306 224 1522 

Liczba zrzutek 
No. of pellets 173 60 80 111 69 204 100 797 

wionych ofiar. W pozostałych miesiącach ich udział  wahał  się  najczęściej 
od 10% do 14%, a tylko w styczniu wynosił  niespełna 8%. Myszowate 
były niemal wyłącznie reprezentowane przez rodzaj Apodemus, a mysz 
domowa występowała wyjątkowo i tylko w okresie wiosennym. Udział  pta-
ków był  znikomy i były one stwierdzane wyłącznie późną  jesienią  i zimą. 

DYSKUSJA 

Pokarm uszatki w porównaniu z pokarmem innych sów okazał  się  naj-
mniej urozmaicony. Badania materiału kostnego ze zrzutek zebranych w 
różnych środowiskach wskazują  wyraźnie, że zasadniczym źródłem po-
karmu sowy uszatej był  zawsze nornik zwyczajny. W naszych badaniach 
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jego udział  wahał  się  w szerokim zakresie, od 47% (Oleśnica) do około 

93% (Mochnaczka). W materiale z Sulimowa kolekcjonowanym przez okres 

dwu lat zrzutki zawierające wyłącznie szczątki polnika stanowiły 75% 

całości. Wielu autorów badających preferencje pokarmowe sowy uszatej 

stwierdzało wysoki udział  nornika zwyczajnego w jej diecie (Uttendórfer 

1939; Czarnecki 1956; Harmata 1969). Podczas gradacji polnika, sowa 

uszata może bazować  wyłącznie na tym gatunku (Szulc 1960), ale nawet 

przy spadku liczebności populacji jego udział  w pokarmie uszatki pozo-

staje wysoki (Goszczyński 1976, 1981). Rzadko spotykane są  stanowiska 

takie jak w Oleśnicy, gdzie udział  polnika był  niski. Stosunkowo niski 

udział  nornika (71,8%) stwierdził  Jurczyszyn (1990) w pokarmie uszatki 

w zrzutkach z Włostowic (woj. zielonogórskie) oraz Kochan (1979) (49%) 

badając przewody pokarmowe osobników pochodzących z południowej 

części kraju. Opinie dotyczące przyczyn dominacji polnika w diecie uszatki 

są  podzielone. Niektórzy autorzy (Wooller i Triggs 1968; Nilsson 1981) są  

zdania, że wynika ona z wielkiej liczebności i dużej dostępności polnika, 

inni natomiast wiążą  ją  z preferencjami pokarmowymi sowy uszatej (Vil-

lage 1981). Polnik jest najpospolitszym gryzoniem w naszej faunie. Jak 

sugeruje jego nazwa, zamieszkuje pola uprawne, łąki i ogrody. Sezonowo 

przemieszcza się  z pól na obrzeża lasów, unika jednak mokrych bioto-

pów. Nasilenie jego aktywności przypada na godziny wieczorne i nocne. 

Preferencje biotopowe i aktywność  tego gatunku pokrywają  się  z rewira-

mi łowieckimi i aktywnością  sowy uszatej, która poluje na otwartych te-

renach, stąd zapewne wynika dominacja tego gatunku w jej pokarmie. 

Z reguły inne gatunki nornikowatych trafiają  się  w zrzutkach sowy 

uszatej sporadycznie, choć  dość  wysoki udział  nornika północnego - 9,4% 

stwierdził  Romanowski (1988) w materiale z okolic Warszawy. Również  
Jurczyszyn (1990) w materiale z Wlostowic znalazł  dość  dużo nornika 

burego - 8,5% oraz nornicy rudej - 6,3% (tab. 3). W naszym materiale 

gatunki te nie przekraczały w sumie średnio 2,3%, a żaden z nich 1%. 

Stosunkowo dużo nornicy rudej (3,6-6,0%) i darniówki (4-10%) znalezio-

no w zrzutkach z Wrocławia-Osobowic, Nysy i Gorzesławia. 

Myszowate z rodzaju Apodemus stanowią  pokarm uzupełniający uszat-

ki. W badanym materiale ich udział  wahał  się  od 1% (Nysa, Mochnaczka) 

do około 36% (Oleśnica). Najchętniej odławiana była mysz zaroślowa. Brak 

jej tylko w zrzutkach z Wirów i Brzegu, a szczególnie licznie wystąpiła na 

stanowisku z Oleśnicy (9,2%). Podobne wyniki uzyskał  Jurczyszyn (1990). 

Z pozostałych gatunków jedynie mysz polna i leśna występują  liczniej 

(dochodzą  odpowiednio do 9,2% (Oleśnica) i 5,7 % (Wrocław), na co wska-

zują  również  inni autorzy (Goszczyński 1981; Romanowski 1988; Jurczy-

szyn 1990). Inne gatunki tej rodziny, takie jak mysz domowa, badylarka, 

szczur śniady Rattus rattus stanowią  pokarm przypadkowy. 



Species 

T. europaea 

S. araneus 

S. minutus 

Sorex sp. 

N. fodtens 

C. suaveolens 

Razem / Total 

C. glareo1us 

A. terrestris 

P. subterraneus 

M. oeconomus 

M. agrestis 

M. awali:s 

Microtus sp. 

Arvicolidae sp. 

Razem / Total 

M. musculus 
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M. minutus 

A. agranus 

A. flavicollis 

A. sylvaticus 

Apodemus sp. 
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Tabela 3. Porównanie składu procentowego pokarmu sowy uszatej z różnych te-
renów Polski 
A - Śląsk (Kramer 1932), B - Wielkopolska (Czarnecki 1956), C - Górny Śląsk 
(Harmata 1969), D - okolice Warszawy (Romanowski 1988), E - Ziemia Lubuska 
(Jurczyszyn 1990). F - Dolny Śląsk (niniejsza praca.) 
Table 3. Comparison of food composition (%) in the diffcrent arras of Poland 

Gatunek 	 Źródło danych / Source of data 

A B C D E F 

<0,1 

<0,1 

0,1 

1,2 

0,1 

<0,1 

1,4 

0,2 

0,1 

0,3 

0,2 

0,1 

0,1 

0,4 

0,2 

0,1 

<0,1 

<0,1 

0,3 
0,6 0,3 0,6 6,4 0,9 

0,1 0,7 0,1 
0,9 0,1 0,9 

1,5 9,4 1,0 0,2 
<0,1 0,2 8,5 0,2 

95,2 82,9 98,3 77,7 71,8 80,8 

1,9 

1,2 
96,7 84,8 98,5 87,8 88,4 86,1 

0,3 0,2 0,1 0,3 

0,1 0,1 

<0,1 
0,1 0,2 0,4 0,5 0,6 
0,4 0,2 3,2 1,8 2,2 

3,2 2,3 
0,5 3,1 4,9 4,8 

10,0 0,7 2,4 
3,0 

0,2 

3,0 11,0 0,9 7,0 11,3 12,6 

0,3 

0,3 2,8 0,5 4,9 0,9 
<0,1 <0,1 

5897 11729 411 1113 2062 3897 
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Owadożerne występują  wyjątkowo w pokarmie uszatki i stanowią  po-

karm przypadkowy. Na badanym obszarze stwierdzono je tylko w zrzut-

kach z Kiełczowa, Oławy i Wrocławia (Osobowice). Ich udział  wahał  się  od 

0,3 % do 2,4 %, najczęściej ofiarą  sowy padała ryjówka aksamitna. Brak 

lub znikomy udział  owadożernych stwierdza wielu autorów (Czarnecki 

1956; Harmata 1969; Szulc 1960; Jurczyszyn 1990). Prawdopodobnie 

unika ona owadożernych, inaczej trudno wyjaśnić  znikomy udział  w jej 

pokarmie tych licznych ruchliwych i hałaśliwych zwierząt, stanowiących 

znaczny udział  w pokarmie innych sów (Ruprecht 1964; Nikodem 1972). 

Wśród ofiar sowy zanotowano ponadto pojedyncze osobniki zającowa-

tych Leporidae i nietoperzy Chiroptera oraz żab Rana sp. i ropuch Bufo 

spp. (tab. 3). 
Ptaki, reprezentowane tylko przedstawicieli wróblowych, stanowiły od 

0,6 do 6,9%, średnio 0,9% ofiar uszatki. W materiale z Sulimowa, gdzie 

zebrano najwięcej zrzutek, tylko 0,8% spośród nich zawierało ptaki. Ptaki 

częściej padały ofiarą  uszatki w miesiącach zimowych, co może się  wią-

zać  z mniejszą  dostępnością  naziemnych ofiar, zwłaszcza w okresie śnież-

nych zim (Canova 1989). Najwyższy udział  ptaków w diecie tej sowy po-

daje Romanowski (1988). Są  to wartości zbliżone do nieco wyższych na-

szych danych zebranych w Oleśnicy. 

Analiza składu pokarmu sowy uszatej wskazuje, że jest ona gatun-

kiem wyspecjalizowanym w połowie polnika, jako gatunku najliczniej wy-

stępującego i najłatwiej dostępnego. Podobnego zdania jest Goszczyński 

(1976. 1981). Nornik stanowi zawsze jej zasadniczy pokarm. Pokarmem 

uzupełniającym są  myszy z rodzaju Apodemus, głównie mysz zaroślowa. 

Udział  myszowatych w diecie uszatki wzrasta w okresie wiosenno-letnim. 

Znikome ilości, równie licznych i łatwo dostępnych, ssaków owadożer-

nych w zrzutkach, wskazują  na istnienie preferencji pokarmowych uszatki. 
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SUMMARY 

Pellets of the Long-eared Owl (N= 1756) were collected in 15 localities, mainly in Lower 
Silesia. The material contained 3897 prey items, representatives of Rodents (12 species), 
Insectivores (4 species) and Aves (Passerirk,P, Fringttlidae) - Tab. 1 . Rodents, mainly Voles 
and Mice (6 species in each family) formed nearly 99% of the diet (Tab. 3). Voles constituted 
86% of food, (with the Common Vole as a dominant species - 82%) and Mice 12,6%. The 
most numerous prey item in the latter family was the Wood Mice (4,8%), however the dom-
inance of this species was less pronounced compared to the former family. Among Insecti-
vores (only 0,3% of all food) the most numerous species was the Common Shrew. Birds 
formed less than 1% of all the diet, their proportion was greatest in Oleśnica. 

Pellets collected in Sulimowo were used to study the annual changes in food composi-
tion (Tab. 2). The proportion of Voles was the greatest in January (91.6%) and declined in 
spring and summer (72-79%). Mice were relatively important during spring and summer. 
The most numerous species (which formed half of mice items) was the Wood Mice (on aver-
age 7%), reaching the peak in April (16.7%). Less common species were the Yellow-necked 
Mouse (3.7%), most abundant in March (8%) and the Striped Fieldmouse (2.4%), most nu-
merous in May-June. The House Mouse was found exceptionally, only in spring. 

The analysis of food composition of the Long-eared Owl reveales that the species specia-
lises in predation on the Common Vole, the most abundant and easily accesible of all poten-
tial prey species. The Common Vole formed the bulk of the diet throughout the whole year. 
The supplementary food was the Wood and Field Mice (Tab. 3). The proportion of mice in-
creased in spring and summer. Smali ammounts of Insectivores in pellets, equally abundant 
and easily accessible as Rodents, may suggest the existance of food preferences of the Long-
eared Owl. 

Adres autorów: 
Zakład Anatomii Porównawczej UWr. 
Sienkiewicza 21 
50-335 Wrocław 
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MATERIALY DO AWIFAUNY ŚLĄSKA 

CONTRIBUTION TO SILESIAN AVIFAUNA 

PLISZKA CYTRYNOWA MOTACILLA CITREOLA 

NOWY GATUNEK LĘGOWY W AWIFAUNIE ŚLĄSKA 

W roku 1997 stwierdziłem gniazdowanie jednej pary pliszki cytryno-

wej na terenie Zbiornika Turawskiego w pobliżu miejscowości Jedlice (gm. 

Ozimek, woj. opolskie). Pierwszej obserwacji dokonałem 16 V, kiedy to na 

podmokłej łące okresowo zalewanej wodami zbiornika obserwowałem 

2 dorosłe samce i jedną  samicę. Podczas kolejnej kontroli 31 V ptaki wy-

raźnie niepokoiły się, ale gniazdo udalo się  znaleźć  dopiero podczas na-

stępnej kontroli 2 VI. Było ono ukryte pod kępą  trawy w suchym miejscu, 

w odległości około 10 m od rozlewisk Małej Panwi. Bezpośrednie sąsiedz-

two gniazda porośnięte było bardzo rzadką  roślinnością. Gniazdo było 

zbudowane z traw, w środku źdźbła były delikatniejsze, wyściółkę  stano-

wiła niewielka ilość  białawego puchu i duża ilość  włosia. W gnieździe było 

5 ślepych i gołych piskląt z niewielką  ilością  jasnobrązowego puchu na 

głowie i tułowiu. Wnętrze dzioba było intensywnie pomarańczowe, a zaja-

dy żółte. Podczas kontroli 12 VI, pisklęta wyskakiwały z gniazda, a także 

potrafiły podlatywać. 16 VI gniazdo było puste, ze śladami pomyślnego 

wylotu. W pobliżu nie stwierdziłem już  ani ptaków dorosłych, ani mło-

dych. 
Ptaki w szacie juwenilnej były nieco inaczej ubarwione niż  to przedsta-

wiono w artykule Brewki i in. (1988). Różnice te dotyczyły przede wszyst-

kim barwy wierzchu ciała, obecności wyraźnego wąsa i dużego czarnego 

śliniaczka. Wierzch głowy, kark i grzbiet były ciemnobrązowe z nieliczny-

mi szarymi piórkami. Nad okiem była szeroka biała brew, łącząca się  
z białym obwiedzeniem czarniawych policzków i pokryw usznych. Środek 

pokryw usznych i policzka był  wyraźnie jaśniejszy od zewnętrznych kra-

wędzi. Nad okiem i brwią  występowała szeroka czarniawa smuga, wyra-

źnie kontrastująca z brązowym wierzchem głowy. Na skrzydle dwa szero-

kie, czystobiałe paski utworzone przez białe końce dużych i średnich po-
kryw. Lotki pierwszorzędowe czarniawe z wąskimi, delikatnymi i białawy-

mi obrzeżeniami. Lotki trzeciorzędowe były również  czarniawe, lecz 
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z szerokimi białymi obwódkami. Wszystkie młode ptaki miały na piersi 
szerokie czarne śliniaczki, a nieznaczne różnice w ich szerokości były wi-
doczne tylko u ptaków trzymanych w ręku. Dolna część  piersi, brzuch 
i podogonie białawe, ogon czarniawy z białawymi zewnętrznymi sterówkami. 

Samiec śpiewał  krótką  trójsylabową  zwrotkę, która bardzo różniła się  
od śpiewu samca pliszki żółtej M. flava. Brzmiała ona jak opadające w tonie 
„cyr fry fi". Głos wabiący brzmiał  jak ostre „tzyrr" i nie był  to glos podobny 
do żadnych znanych mi głosów pliszek, bardziej przypominający głos 
wabiący świergotka drzewnego Anthus trivia1is. 

Jest to pierwszy przypadek gniazdowania pliszki cytrynowej na Ślą-
sku (Dyrcz i in. 1991). W Polsce gatunek ten gnieździ się  od niedawna 
i pierwsze stwierdzenia lęgów pochodzą  z roku 1994 (Meissner i Skakuj 
1997). Gniazdowanie tej pliszki notowano najczęściej nad Zatoką  Gdań-
ską  w okolicach Rewy (do 8 par), nad Zalewem Wiślanym k. Nowakowa 
(do 3 par) oraz nad Zb. Siemianówka (Meissner i Skakuj 1997; Komisja 
Faunistyczna 1997). W roku 1997 lęgi tej pliszki stwierdzono na 7-8 
stanowiskach, ałączną  liczebność  oceniono na około 16 par (Komisja 
Faunistyczna, w druku) 
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The Citrine Wagtail Motacilla citreola 
new breeding species in awifauna of Silesia 

On 2nd June 1997 the nest with 5 nestlings of the Citrine Wagtail was found on the 
Turawski Reservoir. The brood was succesful. This is the first breeding record of the Citrine 
Wagtail in Silesia. 'the record was accepted by the Avifaunistic Commission. 

Adam Wojciechowski 

PIERWSZE STWIERDZENIE LĘGU MEWY SREBRZYSTEJ 
LARUS ARGENTATUS NA ŚLĄSKU 

24 VI 96 prowadząc obserwacje na stawach pod Borem koło Ochab 
Wielkich (gm. Skoczów, woj. bielskie) stwierdziłem gniazdowanie jednej 
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pary mew srebrzystych. Opływając wyspę  na jednym ze stawów, wśród 

krążących nade mną  mew śmieszek Larus ridibundus latały dwie dorosłe 

mewy srebrzyste. Ptaki te, podobnie jak gniazdujące na wyspie śmieszki, 

żywo reagowały na moją  obecność. Z drugiej strony wyspy na wodzie pły-

wały trzy młode mewy. Były one wielkości śmieszki, ale mocniej zbudo-

wane. Wierzch ciała był  brązowo-czarno-popielaty. Szyja i głowa, na 

których znajdowały się  resztki puchu, wydawały się  jaśniejsze. Dziób był  
duży, masywny o ciemnej barwie. Następnego dnia podczas kontroli prze-

prowadzonej z brzegu nie udało się  wypatrzyć  młodych ptaków, ale nad 

kolonią  latały cztery dorosłe mewy srebrzyste. 

Pierwsze przypadki lęgów tej mewy w Polsce zanotowano w roku 1968 

na Jez. Łebsko (Tomiałojć  1990). W ciągu kilku następnych lat jej 

liczebność  wyraźnie wzrosła, a lęgi stwierdzano również  na innych stano-

wiskach wzdłuż  wybrzeża. Na przełomie lat 70. i 80. wykryto stanowiska 

położone z dala od wybrzeża, w rezerwacie „Słońsk" w ujściu Warty do 

Odry oraz na środkowej Wiśle. W pierwszym z tych miejsc w roku 1989 

gnieździło się  16-18 par (Jermaczek i in. 1995), a na Wiśle na początku 

lat 90. populacja lęgowa liczyła już  ponad 40 par (Gromadzki i in. 1994). 

W ostatnim czasie gnieżdżenie mew srebrzystych stwierdzono także na 

Zbiorniku Jeziorsko (Janiszewski i in., w druku). 

Opisany przypadek jest pierwszym stwierdzeniem gniazdowania mewy 

srebrzystej na Śląsku. Fakt ten nie jest zaskoczeniem, albowiem od kilku 

lat liczebność  tego gatunku systematycznie rośnie. W ostatnich latach 

mewy srebrzyste były regularnie obserwowane w sezonie lęgowym na róż-
nych zbiornikach wodnych Górnego Śląska. 
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The first breeding record of the Herring Gull Larus argentatus 
in Silesia 

On 24th June 1996 one Herring Gull breeding pair with three chicks was found in the 

colony of the Black-headed Gull on fish-ponds near Ochaby Wielkie (Bielsko Biała district). 

Roman Czyż  
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PIERWSZA KOLONIA LĘGOWA 
MEWY SREBRZYSTEJ LARUS ARGENTATUS 

I MEWY BIAŁOGŁOWEJ LARUS CACHINNANS NA ŚLĄSKU 

Dnia 24 V 98 podczas liczenia gniazd w kolonii mew i rybitw na Zbior-
niku Mietkowskim stwierdzono pięć  par lęgowych dużych mew, które ozna-
czono jako mewy srebrzyste Larus argentatus. Trzy gniazda znaleziono 
w koloni rybitwy rzecznej Sterna hirundo umiejscowionej na jednej z wysp 
powstałych podczas eksploatacji żwiru. Z trzech znalezionych gniazd jedno 
gniazdo zawierało dwa jaja, dwa pozostałe po trzy jaja. Czwarte gniazdo 
z kilkudniowym pisklęciem i jednym jajem znaleziono w kolonii śmieszki 
Larus rielibundus na sąsiedniej wyspie. Piątą  parę  ptaków z kilkudniowy-
mi pisklętami widziano pływającą  na otwartej wodzie w pobliżu wysp. 

Podczas kolejnej kontroli 28 V 98. wszystkie przebywające w kolonii 
duże mewy poddano skrupulatnej analizie podczas obserwacji przez lu-
netę  z odległości około 50 m. Okazało się  wówczas, że pięć  par to typowe 
mewy srebrzyste natomiast, szósta para wyraźnie wyróżniała się  szere-
giem cech wskazujących na mewę  białogłową. Pary tej nie udało się  wów-
czas przypisać  do żadnego z gniazd, gdyż  przebywała pomiędzy kilkoma 
z nich. Ptaki zachowywały się  jednak jak para lęgowa, siadając w kolonii 
i latając nad obserwatorami. 

Obie siedzące mewy białogłowe wyglądały jak wyjątkowo dorodne mewy 
srebrzyste, choć  bardziej wysmukle z powodu wyniosłej szyi (dobrze wi-
doczne u zaniepokojonych ptaków) i długich skrzydeł  wystających znacz-
nie poza ogon. W obrębie pary zaznaczała się  wyraźna różnica wielkości, 
samiec był  prawie o głowę  wyższy niż  samica. Głowa o płaskim czole 
z potężnym dziobem o intensywnie żółtej barwie z dużą  czerwoną  plamą  
przy końcu żuchwy. Płaszcz stalowoszary, pozbawiony odcienia niebie-
skawego, przynajmniej o odcień  ciemniejszy od barwy wierzchu ciała prze-
bywających w bezpośrednim sąsiedztwie mew srebrzystych (odcień  sza-
rości oceniano wielokrotnie pod różnym katem padania światła). Wygląd 
końców skrzydeł  zaobserwowany w terenie i potwierdzony na fotografiach 
przedstawiał  się  następująco: w locie czerń  na końcach lotek I rzędu zaj-
mowała znacznie większą  część  śkrzydeł  niż  u mew srebrzystych, około 
1/3 części dłoniowej. Przy końcu skrajnej lotki występowała podłużna 
biała plama sięgająca prawie do końca lotki, tylko sam jej koniec czarny. 
Na drugiej lotce I rzędu tylko mała owalna plamka przed końcem pióra. 
Czerń  sięgała do 7. lotki, gdzie zaznaczał  się  niewielki czarny półksiężyc 
(ustalono to precyzyjnie po analizie fotografii). Ciemne końce skrzydeł  
tworzyły dużą  plamę  również  od spodu skrzydeł, nieco mniej rozległą  niż  
z wierzchu, ale wyraźnie większą  niż u mew srebrzystych. Nogi jaskrawo-
żółte wraz ze stopami. Tęczówka jasnożółta, obrączka powiekowa jaskra- 
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woczerwona. Zestaw cech tych ptaków wskazuje na śródziemnomorski 

podgatunek mewy białogłowej Larus cachinnans michahellis, co zostało 

potwierdzone przez Komisję  Faunistyczną  (KF 5340). 

W czasie ponownej kontroli 14 VI 98. wszystkie mewy srebrzyste wraz 

z podrośniętymi młodymi opuściły już  wyspy lęgowe i przebywały w po-

bliżu. Na wyspie pozostała tylko silnie zaniepokojona para mew białogło-

wych, której gwałtowne ataki na obserwatorów wskazywały na obecność  

młodych. Po krótkich poszukiwaniach odnaleziono w roślinności zielnej 

jedno pisklę  w wieku około 10 dni. W porównaniu do piskląt mew sre-

brzystych było ono bardziej popielato ubarwione, z mniejszą  ilością  bru-

natnych plamek. W pobliżu znajdowało się  opuszczone już  gniazdo z jed-

nym nie wyklutym jajem. Wykonano dokumentację  fotograficzną  zarów-

no ptaków dorosłych, jak i pisklęcia. 

Niniejsze stwierdzenie dokumentuje pierwszą  kolonię  mew srebrzy-

stych na Śląsku. Pojawienie się  w tym regionie kolonii mewy srebrzystej 

było od dawna oczekiwane, wobec postępującej kolonizacji wnętrza kraju 

przez ten gatunek. Najbliższe Śląska stanowiska lęgowe znajdowały się  

dotychczas w rezerwacie Słońsk (Jermaczek i in. 1995) i na Zb. Jeziorsko 

(Janiszewski i in., w druku). 

Natomiast stwierdzenie gniazdowania mewy białogłowej z formy L. c. 

michahenis jest pierwszym udokumentowanym przypadkiem w kraju. Od 

około połowy lat 70. populacja tej formy zaczęła szybko wzrastać  i stop-

niowo rozprzestrzeniać  się  z basenu Morza Śródziemnego na północ do 

wnętrza kontynentu europejskiego zasiedlając stopniowo Francję, Szwaj-

carię, Austrię  i południowe Niemcy (Hagemeijer i Blair 1987; Snow i Per-

rins 1998). Najbliżej polskich granic gniazduje na Węgrzech, gdzie forma 

ta pojawia się  licznie i regularnie głównie latem i jesienią. Pierwsze lęgi 

odnotowano w 1988 r., a ostatnio znane są  już  cztery stanowiska, pod-

czas gdy forma L. c. cachinnans jest zdecydowanie mniej liczna, a pierw-

szy jej lęg stwierdzono dopiero w 1996 r. (Magyar i in. 1998). 
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The first colony of the Herring Guli Larus argentatus 
and the Yellow-legged Gull Larus cachinnans in Silesia 

On 25th May 1998 five Herring Gull breeding pairs with nests were found at Mietkow 
Reservoir. A sixth pair with a chick showed the features of michahellis form of the Yellow-
legged Gull. It is the first colony of Herring Gulls on Silesia recorded and the first well docu-
mented breeding case of michahellis in Poland. accepted by the Avifaunistic Commission. 

Andrzej Pola, Robert Rybarczyk, Tadeusz Stawarczyk 

LEG DZIERZBY CZARNOCZELNEJ LANIUS MINOR NA ŚLĄSKU 

W lipcu 1996 w okolicy wsi Skidziń  (gm. Brzeszcze, woj. katowickie) 
położonej nad Sołą, obserwowałem parę  dzierzb czarnoczelnych. Ptaki 
stwierdzono w rzędach kilkudziesięciu wysokich topoli i innych drzew 
liściastych, w pobliżu otwartych pól i łąk w krajobrazie rolniczym, na 
skraju małej wsi. Łączny czas trwania obserwacji wynosił  około 2,5 
godziny. Ptaki obserwowano najczęściej z odległości ponad 100 m, 
a najmniejszy dystans obserwacji wyniósł  20 m. Dzierzby te były większe 
od widzianych równocześnie trznadli Emberiza ciłrinella i dzięciołka 
Dendrocopos minor, ale wyraźnie mniejsze od srokosza L. excubitor, choć  
nie było możliwości bezpośredniego porównania wielkości. Głównymi ce-
chami na podstawie których oznaczano gatunek były: czarny szeroki pas 
rozpoczynający się  nad tyłem pokryw usznych, biegnący przez oko i połą-
czony z równie czarnym czołem. Lusterko było krótkie, lecz szerokie, wy-
raźnie widoczne w locie. Spód ciała białawy, z czerwonaworóżowymi bo-
kami u samca i jasnoróżowymi u samicy. 

W dniu 24 VII widziałem samca siedzącego na wierzchołku starej wy-
sokiej topoli, którego później obserwowałem polującego na pobliskiej łące. 
Ptak ze zdobyczą  (duży owad) wleciał  w koronę  innej starej topoli, a na-
stępnie odleciał  w kierunku innych drzew oddalonych około 200 m. 30 VII 
już  na początku obserwacji stwierdziłem osobnika siedzącego na wierz-
chołku topoli. Był  to prawdopodobnie samiec, który oddalił  się  w stronę  
okolicznych zadrzewień. Jednak chwilę  później z korony jednej z topól 
zerwał  się  drugi osobnik i usiadł  nieopodal. Ptaka tego oznaczyłem jako 
samicę. Przy podchodzeniu do topoli, z której się  on zerwał, ptak cztero-
krotnie symulował  ataki na obserwatora, szczególnie wtedy, gdy obcho-
dziłem topolę  wokół  z bliskiej odległości. Następnie jeszcze długo, z więk-
szej odległości, obserwowałem tego ptaka siedzącego na wierzchołku drze-
wa. Samca nie udało mi się  ponownie wypatrzeć, a dłuższą  lustrację  tere-
nu uniemożliwił  ciągły opad deszczu. Podczas kolejnych kontroli (6, 8 
i 11 VIII) dzierzb czarnoczelnych już  nie stwierdziłem i dopiero 11 IX wi-
działem najprawdopodobniej samca od tej pary, koło wsi Wilczkowice (1,5 
km od miejsca poprzednich obserwacji). 
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Komisja Faunistyczna uznała oznaczenie gatunku za prawidłowe, 

a gniazdowanie za pewne. 

Stwierdzenia lęgów dzierzby czarnoczelnej w Polsce należą  obecnie do 

rzadkości. W okresie powojennym jej występowanie było ograniczone 

przede wszystkim do wschodniej Polski (TomialojC 1990), a w latach 90. 

jej lęgi stwierdzano wyłącznie w białostockiem (Komisja Faunistyczna 

1994, 1996, 1997). Na Śląsku ostatni przypadek gniazdowania tej dzierz-

by miał  miejsce w lipcu 1968 koło Bychowa pod Żmigrodem (Dyrcz i in. 

1991). 
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Breeding of the Lesser Grey Shrike Lanius minor in Silesia 

In July 1996 breeding of one pair of the Lesser Grey Shrike was recorded near Sidziń  
(Katowice Voivodship). On 30 July an individual (probably female) was observed, the alarmed 

bird simulated attacks towards the observer. Another individual, foraging and carrying food 

(probably male) was seen on that day and 24 July. In the nineties breeding of the Lesser 

Grey Shrike was recorded only in Białostockie (NE Poland). In Silesia last breeding of the 

species was recorded in July 1968 near żmigród (Dyrcz et al. 1991). The record was accepted 

by the Avifaunistic Commission. 

Zenon Krzanowski 

LĘGI RYBITWY BIAŁOWĄSEJ CHLIDONIAS HYBRIDUS 

I RYBITWY BIAŁOSKRZYDŁEJ CH. LEUCOPTERUS 
W DOLINIE BARYCZY 

Na stawie Drozd Duży koło Drożdżęcina (gm. Twardogóra) 8 VI 97 nad 

kolonią  lęgową  rybitw czarnych Chlidonias niger zauważyliśmy cztery, 

niepokojące się  rybitwy białoskrzydłe. Znaleziono 12 gniazd zbudowa-

nych na świeżo wynurzonym fragmencie piaszczystego dna stawu, po-

krytego cienką  warstwą  mułu. Oznakowano je i z ukrycia ustalono ich 

właścicieli. Okazało się, że jedna z par rybitwy białoskrzydłej miała już  
gniazdo zawierające 3 jaja, natomiast druga zajmowała dopiero teryto-
rium. Podczas następnej kontroli 24 VI w znalezionej poprzednio kolonii 

czynnych było tylko 6 gniazd rybitwy czarnej, a w stadzie niepokojących 
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się  ptaków para rybitw białoskrzydłych zachowywała się  jak przy ostrze-
ganiu młodych. Nieopodal znaleziono jeszcze kilka gniazd rybitw, usytu-
owanych na kępach wystających z wody turzyc. W koloni tej 13 VII wi-
dziano dwie pary ostrzegających młode rybitw białoskrzydłych. 

Tego samego dnia (13 VII) w stadzie niepokojących się  rybitw zauwa-
żono jedną  rybitwę  białowąsą. Oddalając się  od kolonii śledziliśmy jej 
zachowanie. Poleciała nad odległy o około 200 m od kolonii zakątek sta-
wu porośnęty łanem manny, rozczłonkowanym drobnymi oczkami wody. 
Gdy zbliżyliśmy się  na odległość  około 50 m, poderwały się  stamtąd na-
stępne ptaki. W sumie było ich 6. Na brzegach oczek wodnych znaleźli-
śmy trzy rodziny piskląt (3, 3 i 2 młode) w wieku 3-8 dni, które ostrzegane 
były wyłącznie przez rybitwy białowąse. 

Oba gatunki nie gniazdowały dotąd w dolinie Baryczy. Rybitwę  biało-
wąsą  spotkano zaledwie jeden raz 8 VI 1991. Rybitwa białoskrzydła nale-
ży do regularnie pojawiających się  w okresie 29 IV-19 V, zwykle w liczbie 
1-2, a kilkakrotnie po 5-6 dorosłych ptaków (Witkowski i in. 1995). Prze-
lot wiosenny w roku 1997 był  wyjątkowo obfity. Największe stada obser-
wowaliśmy 13 V - 130 osobników w kompleksie Stawno i 70 koło Droż-
dżęcina. 

Rybitwa białowąsa zaczęła gniazdować  na Śląsku w roku 1987. Jej 
lęgi odnotowano dotąd tylko na Górnym Śląsku, na Zbiorniku Łąka koło 
Pszczyny, Zb. Świerklaniec i Zb. Turawskim oraz na stawach w gm. Brze-
szcze i Miedźna. Na Zb. Goczalkowickim gatunek ten gniazduje niemal 
regularnie od 1989 r. W 1995 r. znaleziono tam 227 gniazd, a 130 
w następnym (Dyrcz i in. 1991; Komisja Faunistyczna 1993, 1994a, 1994b, 
1995, 1996). Od roku 1994 także na Zbiorniku Wonieść, 70 km na NW od 
stanowiska w dolinie Baryczy, regularnie gniazduje 4-7 par (Komisja Fau-
nistyczna 1994a, 1994b, 1995, 1996 i 1997). 

Lęgi 1-2 par rybitwy białoskrzydłej stwierdzono dotąd na Śląsku tylko 
w latach 1985, 1989 i 1992, wyłącznie na Zbiorniku Goczałkowickim 
(Dyrcz i in. 1991, Komisja Faunistyczna 1994a). 

LITERATURA 

Dyrcz A., Grabiński W., Stawarczyk T., Witkowski J. 1991. Ptaki Śląska - monografia 
faunistyczna. Wrocław 

Komisja Faunistyczna 1993. Rzadkie ptaki obserwowane w Polsce w roku 1991. Not. Om. 
34: 347-358 

Komisja Faunistyczna 1994a. Rzadkie ptaki obserwowane w Polsce w roku 1992. Not. Om. 
35: 157-170 

Komisja Faunistyczna 1994b. Rzadkie ptaki obserwowane w Polsce w roku 1993. Not. Orn. 
35: 331-346 

Komisja Faunistyczna 1995. Rzadkie ptaki obserwowane w Polsce w roku 1994. Not. Orn. 
36: 343-358 



Materiały do awifauny Śląska 	 163 

Komisja Faunistyczna 1996. Rzadkie ptaki obserwowane w Polsce w roku 1995. Not. Om. 

37:301-317 
Komisja Faunistyczna 1997. Rzadkie ptaki obserwowane w Polsce w roku1996. Not. Om. 

38: (w druku). 
Witkowski J., Orłowska B., Ranoszek E., Stawarczyk T. 1995. Awifauna doliny Baryczy. Not. 

Oni. 36: 5-74. 

Breeding of the Whiskered Tern Chlidonias hybridus 

and White-winged Black Tern Ch. leucopterus in the Barycz valley 

In 1997 three breeding pairs of the Whiskered Tern and two pairs of the White-winged 

Black Tern were recorded at the fish-pond in the eastern part of the Barycz vafiey. A nest 

with eggs of the White-winged Black Tern was found on 08 VI. Three families of young of the 

Whiskered Tern at the age of 3-8 days were scen on 13 VII. 

Beata Orłowska, Józef Witkowski 

DRUGIE STWIERDZENIE TAMARYSZKI 

ACROCEPHALUS MELANOPOGON W POLSCE 

W dniu 23 V 95 podczas liczeń  ptaków wodno-błotnych na terenie 

kompleksu stawowego w Nazieleńcach (gm. Brzeszcze, woj. katowickie) 

obserwowałem i słyszałem śpiewającego samca tamaryszki. Ptak przeby-

wał  na skraju dużego trzcinowiska otoczonego szuwarami, na dużym sta-

wie Granicznik. Ptaka obserwowałem przez około 10 minut w godzinach 

porannych, przy słonecznej pogodzie i dobrej widoczności. Minimalna 

odległość  wynosiła około 35 m. Widziany osobnik bardzo przypominał  

rokitniczkę  Acrocephalus schoenobaenus, której dwa samce śpiewały rów-

nocześnie w pobliżu. Zwracał  on jednak uwagę  głównie wyraźnie odmien-

nym śpiewem. Ptak cały czas utrzymywał  postawę  poziomę  i nie wzlaty-

wał  do góry, jak to czynią  samce rokitniczek. Przy bezpośrednim porów-

naniu odnosiło się  wrażenie, że obserwowany ptak ma nieco krótsze skrzy-

dła i wyraźniej zaznaczone czoło. Ubarwienie głowy było bardzo 

kontrastowe: ciemię  jednolicie czarne bez pasków, pasek oczny czarnia-

wy, pokrywy uszne ciemnobrązowe, natomiast podgardle i brew czysto-

białe. Brew bardzo szeroka i dodatkowo rozszerzająca się  okiem, zakoń-

czona prostokątnie tuż  za pokrywami usznymi. Grzbiet rdzawobrązowy, 

ciemno strychowany na plecach, skrzydła ciemne. Ubarwienia ogona 

i kupra nie ustalono. Spód ciała białawy, jednak boki piersi i ciała z wyra-

źnym odcieniem rdzawym. 

Śpiew obserwowanego ptaka wyraźnie różnił  się  od śpiewu rokitnicz-

ki. Był  on miękki, podobny raczej częściowo do śpiewu trzcinniczka 

A. scirpaceus, z obecnością  fraz, jakie występują  u słowika rdzawego Lu-

scinia megarhynchos. Śpiew zaczynał  się  ostro jak u trzcinniczka, poczyrn 

następowało szybkie, wyniosłe podniesienie „di di di di di". 



164 	 Materiały do awifauny Śląska 

Obserwacja ta uzyskała akceptację  Komisji Faunistycznej, a prawidło-
wość  oznaczenia potwierdził  również  niemiecki specjalista dr K. Schulze-
Hagen. Jest to drugie stwierdzenie tamaryszki w Polsce oraz pierwsze na 
Śląsku (Dyrcz i in. 1991; Komisja Faunistyczna 1996). Wcześniej gatu-
nek ten był  widziany 28 V 89 nad Zb. Zywieckim (Faber 1992), tj. ok. 30 
krn na południe od miejsca niniejszej obserwacji. 
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The second record of the Moustached Warbler 
Acrocephalus melanopogon in Poland 

On 23th May 1995 a singing male of the Moustached Warbler was observed near Na-
zieleńce (Katowice province). The record was accepted by the Avifaunistic Commission as 
the second record for Poland. 

Zenon Krzanowski 
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OBSERWACJE FAUNISTYCZNE 

FAUNISTIC OBSERVATIONS 

Podobnie jak w poprzednich numerach „Ptaków Śląska" publikujemy 

poniżej zestawienia obserwacji fenologicznych, dużych stad i gatunków 

rzadkich. Przy doborze obserwacji punktem odniesienia były dane zawar-

te w książce „Ptaki Śląska - monografia faunistyczna", z uwzględnieniem 

następujących zasad: 
a) obserwacje fenologiczne - publikowane są  wszystkie stwierdzenia 

gatunku spoza okresu regularnego występowania na Śląsku; 

b) obserwacje dużych stad - publikowane są  obserwacje stad więk-

szych niż  dotąd obserwowane bądź  też  dużych stad, jeśli zasługują  one 

na uwagę  z faunistycznego punktu widzenia; 

c) obserwacje rzadkich gatunków - publikowane są  stwierdzenia ga-

tunków, które do momentu wydania wspomnianej książki były zanoto-

wane na Śląsku mniej niż  50 razy, przy czym obserwacje najrzadszych 

gatunków publikowane są  jako oddzielne notatki w pierwszej części „Ma-

teriałów do awifauny Śląska". Wszystkie stwierdzenia gatunków podle-

gających weryfikacji uzyskały akceptację  Komisji Faunistycznej. 

Poniższe zestawienia obejmują  przede wszystkim obserwacje dokona-

ne w latach1995-97. Uwzględniono również  informacje z lat wcześniej-

szych, które zostały przeoczone lub napłynęły po sporządzeniu zestawień  

opublikowanych w poprzednich numerach „Ptaków Śląska". 

Obserwacje fenologiczne 

Phenological obsenrations 

Nur rdzawoszyi Gavia stellata 
4-6 VI 96 - 1 ad., Bielawa, gm. Bielawa (M. Pach, J. Janiak) 

8 VII 92 - 1 ptak, Zb. Mietkowski, gm. Mietków (A. Srzednicki) 

Perkoz rdzawoszyi Podiceps grisegena 

3 III 95 - 1 ptak, Zb. Dzierzno Duże, gm. Rudziniec (D. Szlama) 

5 XII 97 - 1 ptak, Jez. Sławskie, gm. Sława (M. Bocheński, P. Czechowski) 

16 XII 96 - 1 ptak, Zb. Turawski, gm. Turawa (A. Wojciechowski) 

Perkoz rogaty Podiceps auritus 

4 II 95 - 1 ptak, Wały Śląskie, gm. Brzeg Dolny (A. Srzednicki) 

Zausznik Podiceps nigricollis 

30 I, 4 II 92 - 1 ptak, Zb. Rybnicki, gm. Rybnik (P. Gębski) 

13 H 95 - 1 ptak, Wrocław-Sępolno A. Srzednicki) 
17 III 96 - 2 ptaki, Wały Śląskie, gm. Brzeg Dolny (K. Konieczny) 

21 III 93 - 2 ptaki, Zb. Paprocany, gm. Tychy (P. Strzelecki) 
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Bąk Botaurus stellaris 
14 I 95 - 1 ptak, Radziądz, gm. Żmigród (A. Zalisz) 
17 I 96 - 1 ptak, Wielikąt, gm. Lubomia (D. Szyra) 
20 I 95 - 1 ptak, Czechowice-Dziedzice (gm.) (M. Karetta) 
20 I 96 - 1 ptak, Ruda Sulowska, gm. Milicz (A. Zalisz) 
19 II 95 - 1 cr, Rez. „Stawy Przemkowskie", gm. Przemków (A. Wąsik) 
24 II 95 - 2 dv, Radziądz, gm. Zmigród (A. Zalisz) 
28 II 97 - 1 ptak, Przełajka, gm. Siemianowice (K. Kokoszka) 
16 XII 96 - 1 ptak, Rez. „Lężczak", gm. Racibórz (P. Gębski) 
19 XII 97 - 3 ptaki, Wilczkowice, gm. Brzeszcze (Z. Krzanowski) 
21 XII 95 - 1 ptak, Katowice, gm. Katowice (J. Gorczyca) 
28 XII 95 - 1 ptak, Laski, gm. Czerwieńsk (P. Czechowski, M. Sidelnik, M. Bo-

cheński) 

Ślepowron Nycticorax nycticorax 
3 IV 94 - 1 ad., Rez. „Łężczak", gm. Racibórz (B. Pawlik) 
10 IV 94 - 33 acL, Ligota, gm. Czechowice - Dziedzice (J. Król) 

Czapla biała Egretta alba 
19 I 95 - 4 ptaki, Skoczów (gm.) (M. Karetta) 
26 I 97 - 1 ad, Zb. Dziećkowice, gm. Mysłowice (T. Wilkosz) 
3-8 II 88 - 1 ptak, Pawłowice śląskie (gm.) (R. Kruszyk) 
18, 26 II 95 - 1 ad., Zb. Dzierżno Duże, gm. Rudziniec (A. Gorczewski, P. Szu-

miał, J. Wojtczak) 
22 II 97 - 1 ad., Zb. Dychów, gm. Bobrowice (M. Bocheński, P. Czechowski, 

M. Sidelnik, A. Wąsicki) 
27 XII 97 - 1 ptak, Zb. Nyski, gm. Nysa (J. Szymczak) 
28 XII 97 - 1 ptak, Zb. Otmuchowski, gm. Otmuchów (J. Szymczak, L. Witkowski) 
29 XII 94 - 4 ptaki, Jastrzębie Zdrój (gm.) (R. Kruszyk) 

Czapla purpurowa Ardea purpurea 
11 III 94 - 1 ad., Wrocław-Świniary (M. Slychan) 
14 IV 89 - 1 ptak. Zb. Goczalkowicki, gm. Pszczyna (I. Oleksik) 

Bocian czarny Ciconia nigra 
14 III 97 - 1 ptak, Wydawy, gm. Rawicz (M. Kaźmierczak) 
19 III 95 - 1 ptak, Laski, gm. Czerwieńsk (P. Czechowski, M. Sidelnik) 
21 III 94 - 1 ad., Radziądz, gm. Zmigród (W. Barteczka) 
21 III 97 - 1 ad., Laski, gm. Czerwieńsk (M. Bocheński) 

Bocian biały Ciconia ciconia 
2, 9, 16 I, 3 II 94 - 1 ptak, Odolanów, gm. Odolanów (M. Antczak, K. Nitarski) 
12 I 95 - 1 ptak, Nieboczowy, gm. Lubomia(A. Matuszek) 
19 I 97 - 1 ptak, Bestwina (gm.) (R. Szyra) 
23 I 95 - 1 ptak, Rzuchów, gm. Kornowac (A. Matuszek) 
11 II 96 - 2 ptaki, Kunów, gm. Zgorzelec (J. Dobrowolska) 
15 II. 2 III 97 - 1 ptak. Niemodlin (gm.) (T. Dzierżan, M. i T. Zawadzcy, G. Hebda, 

A. Kowalska) 
19 II 97 - 2 ptaki Kudowa Zdrój (gm.) (T. Suchan) 
3 III 85 - 1 ptak, Raduszec, gm. Krosno Odrz. (A. Wąsicki) 
4 III 97 - 1 ptak, Opole (T. Morawiec, T. Dzierżan, G. Hebda, A. Kowalska) 
27-29 XII 92 - 1 ad., Otmuchów (gm.) (G. Połutrenko, L. Witkowski) 

łabędź  czarnodzioby Cygnus columbianus 
15 II 93 - 1 imm., Radziądz, gm. Zmigród (A. Zalisz) 
22 II 97 - 3 ad., Zb. Turawski, gm. Turawa (A. Wojciechowski) 
22 II 97 - 8 ad., Dobrzykowice, gm. Czernica (A. Srzednicki) 
20 XII 97 - 1 ad., Stary Raduszec, gm. Krosno Odrz. (M. Sidelnik) 
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Gęś  białoczelna Anser albffrons 
11 V 96 - 1 ptak, Rez. „Lężczak", gm. Racibórz (B. Pawlik) 
12 IX 96 - 20 ptaków, Rez. „Stawy Przernkowskie", gm. Przemków (M. Cieślak, 

L. Zawadzki) 

Ohar Tacloma tadoma 
6 I 90 - 1 9 ad., Zb. Dzierżno Duże, gm. Rudziniec (D. Szlama) 
2 II 96 - 1 ptak, Brynica, gm. Piekary Śląskie (K. Kokoszka, A. Ochmann) 
19 XII 93 - 1 ad., Zb. Mietkowski, gm. Mietków (P. Kołodziejczyk) 
20, 22 XII 95 - 1 ad., Zb. Dzierżno Duże, gm. Rudziniec (P. Sroka, A. Gorczewski) 
21 XII 90 - 1 ptak, Zb. Mietkowski, gm. Mietków (M. Śliwifisld) 
25-28 XII 90 - 1 R  ad., Rybnik-Paruszowiec, gm. Rybnik (B. Pawlik, M. Rojek) 
27 XII 97 - 3 R R, Zb. Dzierżno Duże, gm. Rudziniec (D. Szlama) 
27 XII 97 - 3 ptaki, Zb. Nyski, gm. Nysa (M. Pach) 

Krakwa Anas strepera 
4 I 93 - 1 9, Goczalkowice Zdrój, gm. Pszczyna (M. Karetta) 
10 I 93 - 1 para, Zb. Raduszec, gm. Bobrowice (A. Wąsicki) 
12 I 96 - 1 R, Oława (gm.) (P. Łuciw) 
11 11 95 - 2 dd i 1 9, Ruda Sulowska, gm. Milicz (A. 7a1isz) 
23 II 97 - 2 ptaki, Rez. „Stawy Przemkowskie", gm. Przemków (M. Cieślak, L. Za-

wadzki) 
28 II 94 - 1  d  i 2 99, Radziądz, gm. Zmigród (W. Barteczka) 
25 XII 95 - 5 ptaków, Zabór (gm.) (M. Bocheński) 
27 XII 96 - 2 ptaki, Zb. Dzierżno Duże, gm. Rudziniec (D. Szlama) 
31 XII 94 - 2  o'cr i  1 Y, Zb. Goczalkowicki, gm. Pszczyna (R. Czyż) 

Płaskonos Anas clypeata 
14 I 95 - 1 9, Dąbrówka Górna, gm. Krapkowice (A. Kufika, K. Białek) 
29 I 95 - 1 para, Wielikąt, gm. Lubomia (R. Szyra, D. Szyra) 
9 II 93 - 1 d, Wrocław (P. Gębski) 
14 Il 95 - 1 para, Kędzierzyn-Koźle (gm.) (P. Kozłowski) 
30 XII 95 - 1  d,  Opole (A. Kufika) 

Hełmiatka  Netta rufina 
28 II 95 - 1 R, Izbicko (gm.) (M. Zawadzki, T. Zawadzki) 

Podgorzałka Aythya nyroca 
6 I 86 - 3 ptaki, Krapkowice (gm.) (P. Kozłowski) 
14 I 94 - 1  d,  Nysa (gm.) (T. Stawarczyk) 

Ogorzałka Aythya marna 
28 IV 95 - 1 d  ad., Barucice, gm. Lubsza (M. Janicka) 
17 V 95 - 1 9, Przemków (gm.) (J. Woźniak) 
21 IX 96 - 2 w upierzeniu R, Goczałkowice Zdrój, gm. Pszczyna (I. Oleksik) 

Lodówka Clangula hyematis 
30 IV 94 - 8 ptaków, Niedźwiedzice, gm. Chojnów (P. Senenko, B. Smyk) 
26 V 96 - 1 9  ad., Rez. „Leżczak", gm. Racibórz (B. Pawlik) 
16-20 VII 96 - 1 ptak, Wielikąt, gm. Lubomia (B. Pawlik, J. Udolf, H. Szymiczek) 
7 IX 95 - 1 d  ad., Frelichów, gm. Chybie (P. Sroka) 

Markaczka Melanitta nigra 
13 IV - 1 cr ad., 25 IV 97 - 7 ptaków, Przygodzice (gm.) (R. Kaczmarek, W. Kawiń-

ski, W. Blaźniak, M. Radziszewski) 

Uhla MeIanittafusca 
23, 30 V 93 - 1 9, Zb. Dychów, gm. Bobrowice (A. Wąsicki) 

Bielaczek Mergus atbellus 
1 V 96 - 2 pary, Zb. Dzierżno Duże, gm. Rudziniec (D. Szlama) 
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Szlachar Mergus serrator 
24 VII 96 - 1 9, Zb. Nyski, gm. Nysa (J. Zygmunt) 

Kania rdzawa Milvus mavus 
21, 24 II 97 - 1 ptak, Piotrowice, gm. Męcinka (S. Połoński) 
22 II 95 - 1 ptak, Źmigród, gm. 2migród (A. Zalisz) 
22 II 95 - 1 ptak, Uraz, gra. Oborniki 51. (W. Bena, J. Woźniak) 
24-26 II 97 - 1 ad., Głucholazy (gm.) (Z. Błauciak) 
25 II, 2 III 95 - 2 ptaki, Laski, gm. Czerwieńsk (M. Sidelnik, P. Czechowski) 
28 II, 2 III 96 - 1 ptak. Laski, gai. Czerwieńsk (M. Sidelnik, P. Czechowski) 
12 X 97 - 1 ptak, Zb. Raduszec, gm. Krosno Odrz. (M. Bocheński, P. Czechowski, 

M. Jędro) 
13, 15 X 97 - 1 ptak, Stany, gm. Lipiny (Z. Kajzer, J. Cichocki) 

Błotniak stawowy Circus aeruginosus 
15 III 95 - 2 99, Przygodzice (gm.) (P. Dolata) 
26 X96 - 1 9, Bielawa (gm.) (M. Pach) 

Błotniak łąkowy Circus pygargus 
1 IV 94 - 1 a, Trzcinica, gm. Wińsko (K. Konieczny) 
1 IV 97 - 1 ptak, Zofiówka, gm. Domaszowice (D. Rubka) 
3 IV 93 - 1 w upierzeniu 9. Wrocław-Świniary (M. Slychan) 
15 XI 93 - 1 ptak, Zb. Mietkowski, gm. Mietków (P. Gębski, P. Tomaszewski) 

Myszołów włochaty Buteo Icujopus 
19 IV 95 - 1 ptak, Zb. Mietkowski, gm. Mietków (A. Milewski, A. Smolis) 
21 IV 95 - 1 ptak. Szewce, gm. Oborniki (A. Milewski, A. Smolis) 
27 IV 97 - 1 ptak, Wysoka, gm. Kobierzyce (A. Milewski, M. Sęk, A. Smolis) 
26-27 IX 92 - 1 ptak, Odolanów (grn) (M. Antczak, W. Kurzawski) 

Orlik krzykliwy Aquila pomarina 
8 XI 95 - 1 ad., Hannęźe, gm. Oświęcim (Z. Krzanowski) 

Rybołów Pandion haliaetus 
12 III 95 - 1 ptak, Izbicko (gm.) (M. Zawadzki, T. Zawadzki) 
12 III 95 - 1 ptak, Zb. Turawski, grn. Turawa (G. Hebda. A. Kufika) 

Drzemlik Faico columbartus 
6 V 93 - 2 ptaki, Siemianowice (gm.) (K. Kokoszka, A. Ochmann) 

Kobuz Falco subbuteo 
13 I 96 - 1 ptak. Kuźnia Nieborowicka, gm. Pilchowice (A. Sokół, A. Sokół) 
7, 9 II 91 - 1 ad., Bartoszów, gm. Legnickie Pole (M. Marciniak) 
17 III 90 - 1 ad., Dobrzejów, gm. Milkowice (M. Marciniak) 
20 III 93 - 1 ptak, 2nnigród (gra.) (A. Zalisz) 
20 III 93 - 1 ptak, Wołów (gm.) (A. Chorążyczewski) 
16 XI 92 - 1 ptak, Odolanów (gm.) (M. Antczak) 
26 XI 93 - 2 ptaki, Bucze, gm. Grębocice (A. Chorążyczewski) 

Przepiórka Coturnix cotumix 
25 IV 97 - 1 a, Siemianowice 61 (gm.) (A. Ochmann) 
26 IV 97 - 3 dv, 7sgań  (gm.) (P. Czechowski, M. Bocheński, M. Sidelnik, S. Ru-

bacha, D. Zieliński) 
30 XI 96 - 1 ptak, Oława (gm.) (P. Łuciw) 
6 XII 96 - 1 (martwy), Zb. Raduszec. gm. Krosno Odrz. (M. Bocheński, P. Czechow-

ski) 

Wodnik ~Zus aquaticus 
21 I 95 - 1 ptak, Siemianowice Si. (gm.) (K. Kokoszka, A. Ochmann) 
11 II 95 - 1 ptak, Bytom-Miechowice, gm. Bytom (K. Kokoszka, A. Ochmann) 
23 II 97 - 1 ptak, Wrocław-świniary (M. Majcher) 
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16 XII 93 - 1 ptak, Wrocław-6~ (P. Kołodziejczyk) 

Zielonka Pomana parna 
24 III 91 - 2 acf, Siemianowice 61. (gm.) (A. Imiołczyk) 

Żuraw Grus grus 
21 I 92 - 1 ptak, Wrocław (M. Majcher) 

Sieweczka rzeczna Charadrius dubius 
14 X 96 - 4 ptaki, Zb. Goczałkowicki, gm. Pszczyna (A. Gorczewski) 

19 X 97 - 4 ptaki, Zb. Mietkowski, gm. Mietków (T. Zarzycki) 
2 XI 97 - 1 juu., Zb. Mietkowski, gm. Mietków (A. Chlebowski) 

Sieweczka obrożna Charadrius hiaticula 
6 III 97 - 1 ptak, Zb. Mietkowski, gm. Mietków (B. Kaźmierczak) 
7 III 94 - 1 ad., Zb. Mietkowski, gm. Mietków (P. Gębski) 

Siewka złota Piuuialis  apricaria 
22 II 97 - 1 ad., Przygodzice (gm.) (R. Kaczmarek, B. Duczmal) 
1 III 97 - 2 ptaki, Wielikąt, gm. Lubomia (B. Pawlik, H. Szymiczek) 
1 III 97 - 2 ptaki, Dobrzykowice, gm. Czernica (A. Srzednicki) 
2 III 97 - 54 ptaki, Rez. „Stawy Przemkowskie", gm. Przemków (M. Cieślak, 

L. Zawadzki) 
4 VII 94 - 2 ptaki, Zb. Turawski, gm. Turawa (T. Dzierzan) 

Czajka Vanellus uanellus 
13 I 91 - 4 ptaki, Rez. „Lężczak", gm. Racibórz (P. Majewski) 
29 I 95 - 1 ptak, Zb. Raduszec, gm. Krosno Odrz. (A. Wąsicki) 
7 II 95 - 3 ptaki, Radziądz, gm. Zmigród (A. Zalisz) 
10 II 95 - 1 ptak, Goczałkowice Zdrój, gm. Pszczyna (P. Strzelecki) 
10 II 97 - 1 ptak, Dobrzykowice, gm. Czernica (A. Srzednicki) 
10 II 97 - 5 ptaków, Laski, gm. Czerwieńak (P. Czechowski, M. Bocheński) 

16 XII 96 - 3 ptaki, Kęty (gm.) (W. Wodecki) 
21 XII 92 - 1  d' ad., Zb. Słup, gm. Jawor (P. Gębski) 
31 XII 90 - 2 ptaki, Zb. Mietkowski, gm. Mietków (M. Śliwiński) 

Biegus rdzawy Calidris canutus 
14, 18 X 97 - 1 ptak, Zb. Turawski, gm. Turawa (A. Wojciechowski) 

Biegus malutki Calidris  minuta 
9 IV 94 - 1 ptak, Gołysz, gm. Chybie (R. Kruszyk) 
9 IV 96 - 1 ptak, Opole (T. Dzierzan, T. Morawiec) 
1 XI 97 - 2 ptaki, Zb. Otmuchowski, gm. Otmuchów (J. Szymczak) 
10 XI 96 - 1 ad., Wielikąt, gm. Lubomia (B. Pawlik) 

Biegus  mały  Calidris temminckii 
23 IV 95 - 1 ptak, Sędzice, gm. Trzebnica (M. Sęk) 
23 IV 96 - 1 ptak, Zb. Brzeszcze, gm. Brzeszcze (Z. Krzanowski) 
9 X 93 - 1 juu., Zb. Mietkowski. gm. Mietków (T. Drazny) 
19 X 96 - 1 imm., Zb. Raduszec, gm. Krosno Odrz. (M. Bocheński, P. Czechowski) 

Biegus krzywodzioby Calidris ferruginea 

11 V 97 - 1 ad., Brzeszcze (gm.) (Z. Krzanowski) 
19, 21 V 93 - 3 ad., Goczalkowice Zdrój, gm. Pszczyna (I. Oleksik) 
25 V 93 - 1 ad., Wrocław-Świniary (M. Slychan) 
7 VII 94 - 80 ptaków. Wrocław-Swiniary (P. Kołodziejczyk) 
8 VII 93 - 1 ad.. Wrocław-Świniary (A. Chlebowski, P. Kołodziejczyk) 

Biegus zmienny Calidris alpina 
19 III 97 - 1 ptak. Zb. Turawski, gm. Turawa (M. i T. Zawadzcy) 
20 III - 3 ad., 21 III 94 - 2 ad., Zb. Mietkowski, gm. Mietków (W. Górka, A. Pola) 
26 VI 97 - 1 ptak, Zb. Turawski, gm. Turawa (A. Wojciechowski) 



170 	 Obserwacje fenologiczne 

10 XII 94 - 5 ptaków, Zb. Otmuchowski, gm. Otmuchów (A. Pola) 
10 XII 94 - 6 ptaków, Zb. Mietkowski, gm. Mietków (K. Martini, M. Martini) 
11, 19 XII 93 - 1 ptak, Zb. Mietkowski, gm. Mietków (P. Gębski, P. Kołodziejczyk) 

Biegusik Limicola falcinellus 
4 X 93 - 1 ptak, Ruda Zmigrodzka, gm. Żmigród (A. Zalisz) 

Batalion Philomachus pugnax 
1 III 97 - 1 ?, Wielikąt, gm. Lubomia (H. Szymiczek) 
2 III 95 - 7 ptaków, Jamnik, gm. Zmigród (A. Zalisz) 
2 III 97 - 1 ptak, Rez. „Stawy Przemkowskie", gm. Przemków (M. Cieślak, L. Za-

wadzki) 

Bekasik Lymnocryptes minimus 
25 III 93 - 1 ptak, Goczalkowice Zdrój, gm. Pszczyna (I. Oleksik, P. Strzelecki) 
25 III 95 - 1 ptak, Goczałkowice Zdrój, gm. Pszczyna (P. Strzelecki) 
12 VII 94 - 2 ptaki, Zb. Turawski, gm. Turawa (T. Dzierżan) 
25 XII 96 - 1 ptak, Bielawa (gm.) (M. Pach) 

Bekas Gallinago gallinago 
19 I 97 - 1 ptak (martwy), Nazieleńce, gm. Brzeszcze (Z. Krzanowski) 
27 I 93 - 1 ptak, Wrocław-Świniary (M. Majcher) 
15 II 91 - 1 ptak, Bytom-Rozbark, gm. Bytom (J. Betleja, P. Cempulik) 

Sionka Scolopax rusticola 
23 II 96 - 1 ptak, Brodno, gm. Środa Śląska (A. Kąkol) 
11 m 97 - 1 ptak, Wrocław-Park Szczytnicki (A. Milewski) 

Rycyk Limosa limosa 
18 XI 95 - 1 ptak, Cieplice Śląskie, gm. Jelenia Góra (K. Zając) 

Szlamnik Limosa lapponica 
6 IV 97 - 1 ad., Goczalkowice Zdrój, gm. Pszczyna (J. Wojtczak, K. Kokoszka) 
20 VI 97 - 1 ad., Laski, gm. Czerwieńsk (P. Czechowski, M. Sidelnik) 

Kulik mniejszy Numenius phaeopus 
16 IV 94 - 10 ptaków, Odolanów (gm.) (M. Antczak) 
3 V 92 - 1 ptak, Pokój (gm.) (P. Gębski 
6, 7, 12/ 13 V 97 -1 ptak, Bytom (gm.) (J. Wojtczak, K. Kokoszka, A. Ochmann) 
10/11 V 97 - 1 ptak, Zb. Świerklaniec, gm. Tarnowskie Góry (J. Wojtczak, 

K. Kokoszka, A. Ochmann) 
11/12 V 97 - 1 ptak, świętochlowice (gm.)(J. Wojtczak, K. Kokoszka, A. Ochmann) 
16 VI 97 - 1 ptak, Siemianowice-Wojkowice (J. Wojtczak, K. Kokoszka, 

A. Ochmann) 
14 X 94 - 2 ad., Przygodzice (gm.) (R. Kaczmarek) 

Kulik wielki Numenius arquata 
16 XII 96 - 4 ptaki, Rez. „Łężezak", gm. Racibórz (P. Gębski) 
6 III 94 - 1 ptak, Przygodzice (gm.) (P. Dolata) 

Brodziec śniady Tringa erythropus 
30-31 III 97 - 1 ptak, Utrata, gm. Izbicko (M. i T. Zawadzcy, T. Dzierżan) 
31 III 94 - 6 ptaków, Goczalkowice Zdrój, gm. Pszczyna (P. Strzelecki) 

Krwawodziób Tringa totanus 
20 II 93 - 1 ptak, Zb. Mietkowski, gm. Mietków (P. Gębski) 
22 II 95 - 6 ptaków, Zmigród (gm.) (A. Zalisz) 
4 III 96 - 3 ptaki, Kęty (gm.) (W. Wodecki) 
29 XI 97 - 1 ptak, Nowa Sól (gm.) (Z. Kajzer, J. Cichocki) 

Kwokacz Tringa nebularia 
9 IV 96 - 1 ptak, Zb. Nyski, gm. Nysa (A. Pola) 
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9 IV 96 - 1 ptak, Goczalkowice Zdrój, gm. Pszczyna (I. Oleksik) 
12 XI 94 - 1 ptak, Zb. Mietkowski, gra. Mietków (A. Milewski) 
16 X( 95 - 1 ptak. Zb. Brzeszcze, gm. Brzeszcze (Z. Krzanowski) 

Łęczak Tringa glareola 
7 Xlf 94 - 1 ptak, Zb. Mietkowski, gm. Mietków (D. Szlama) 

Brodziec piskliwy Actitis hypoleucos 
31 I 95 - 1 ptak. Wielikąt, gra. Lubomia (H. Szymiczek) 
11 II 96 - 1 ptak, Czechowice-Dziedzice (gm.) (D. Szyra, R Szyra) 
29 HI 95 - 2 ptaki, Komorowice, gm. Bielsko Biała (D. Szyra, R Szyra) 
29 III 95 - 1 ptak, Bestwina, gra. Czechowice-Dziedzice (D. Szyra, R Szyra) 

Kamusznik Arenaria interpres 
16, 23 V 96 - 1 acL, Przygodzice (gm.) (R Kaczmarek. M. Radziszewski, W. Blaźniak) 
17 V 96 - 1 ad.. Zb. Nyski, gm. Otrauchów (A. Pola) 

Płatkonóg szydlodzioby Phalaropus lobatus 
21 V 95 - 1 para, Zb. Mietkowski. gm. Mietków (A. Halawa) 
8 VI 94 - 1 ad., Przygodzice (gm.) (R Kaczmarek) 
11 VI 97 - 1 ad., Jez. Koskovvickie, gm. Legnickie Pole (W. Tabisz) 

Mewa mała Larus minutus 
16 I 93 - 1 imm.,  Opole (G. Hebda) 
10 H 95 - 1 ar L. Goczalkowice Zdrój. gm. Pszczyna (P. Strzelecki) 
5 III 95 - 1 imm., Zb. Mietkowski, gm. Mietków (A. Milewski) 
30-31 In 97 -  1  imm, Przygodzice (gm.) (R Kaczmarek, W. Kawiński) 
20 XII 96 - 2 ad., Bielawa (gm.) (M. Pach) 

Mewa żóltonoga Larus fuscus 
24 III 96 - 1 ad.. Zb. Raduszec, gm. Krosno Odrz. (M. Bocheński, P. Cze-

chowski, M. Sidelnik) 
26 III 94 - 1 ad.. Wielikąt, gm. Lubomia (B. Pawlik) 
31 III 96 - 1  acL, Goczalkowice Zdrój, gm. Pszczyna (I. Oleksik) 

Rybitwa wielkodzioba Stenia caspia 
5 IV 93 - 1 ad., Zb. Mietkowski, gm. Mietków (M. Martini) 

Rybitwa rzeczna  Stema  hirundo 
9 IV 96 - 2 ptaki, Goczalkowice Zdrój. gm. Pszczyna (I. Oleksik) 
11 IV 89 - 1 ptak, Goczalkowice Zdrój, gm. Pszczyna (I. Oleksik) 
14 IV  93 - 1 ad., Wielikąt, gra. Lubomia (P. Gębski) 
14 IV 94 - 3 ad., Harmęże. gm. Oświęcim (J. Król) 
ł. 4 X 97 - 2 ptaki, Radziądz, gm. żarWód (A. Zalisz) 
3 X 96 - 1 ptak, Zb. Mietkowski, gm. Mietków (M. Pach) 
13 X 94 - 1 imm, Goczalkowice Zdrój. gm. Pszczyna (P. Strzelecki) 

Rybitwa białoczelna Stema albffrons 
18 IV 95 - 2 ptaki. Zb. Goczalkowicki. gm. Pszczyna (P. Kozłowski) 

Rybitwa białowąsa Chlidonias h.ybridus 
21 IV 96 - 2 ad.. Zb. Goczalkowicki, gm. Pszczyna (B. Pawlik) 
23 IV 94 - 3 ad, Wielikąt, gra. Lubomia (B. Pawlik) 
23 IV 96 - 1 ad., Zb. Brzeszcze. gm. Brzeszcze (Z. Krzanowski) 
9, 12 IX 95 - 1 imm., Zb. Goczalkowicki, gm. Pszczyna (B. Pawlik. J. Betleja) 
12 IX 93 - 1 ad., Zb. Goczalkowicki, gm. Pszczyna (J. Król) 

Rybitwa białoskrzydła Chlidonias leucopterus 
29 IV 93 - 1 ad., Goczalkowice Zdrój. gm. Pszczyna (I. Oleksik) 
30 IV 95 - 1 ptak, Wrocław-świniary (A. Pola) 
30 IV 95 - 2 ptaki. Kozielno, gm. Paczków (W. I4lichalik, J. Siekiera) 
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Siniak Columba oenas 
9 II 92 - 5 ptaków, Wilkanów, gm. Bystrzyca Kłodzka (R. Mikusek) 
15, 21 II - 2 ptaki, 28 II 97 - 1 ptak, Laski, gm. Czerwieńsk (M. Bocheński, 

P. Czechowski) 
23 II 97 - 7 ptaków, 1 III 97 - 19 ptaków, Bielawa (gm.) (M. Pach) 
23 II 97 - 1 ptak, Wrocław-Wojnów (P. Gębski) 
23 II 97 - 1 ptak, Rez. „Lężczak", gm. Nędza (B. Pawlik) 
25 II 95 - 1 d', Zawada, gm. Turawa (A. Kufika) 
6 III 94 - 1 ptak, Pokój (gm.) (P. Gębski) 
14 III 93 - 2 civ, Paczków, gm. Bierutów (T. Drazny) 
11 XI 97 - 1 ptak, Wysoka, gm. Kobierzyce (A. Milewski) 
17 XI 92 - 1 ptak, Domaszków, gm. Bystrzyca Kłodzka (R. Mikusek) 

Grzywacz Co/umba palumbus 
12 I 96 - 1 ptak, Sarbia, gm. Krosno Odrzańskei (A. Wąsicki) 
16 I 96 - 1 ptak, Wrocław-Park Szczytnicki (R. Augustyniak) 
19 I 94 - 1 ptak, Gliwice (gm.) (K. Henel) 
19 I 96 - 1 ptak, Pełczyn, gm. Wołów (K. Konieczny) 
21 I 96 - 2 ptaki, Świdnica (gm.) (T. Zarzycki) 
30 I, 14, 23 H 97 - 2 ad., Wysoka, gm. Kobierzyce (A. Milewski) 
7 II 97 - 1 ptak, Czerwieńsk (gm.) (P. Czechowski, M. Bocheński, M. Sidelnik) 
8 II 97 - 1 ptak, Jelenia Góra-Cieplice Zdrój (K. Zając) 
13 H 95 - 2 ptaki, Wrocław-Wojnów (A. Srzednicki) 
13, 15 II 97 - 1 ptak, Laski, gm. Czerwieńsk (P. Czechowski, M. Bocheński, M. Si-

delnik) 
18 II 96 - 1 ptak, Oława (gm.) (P. Luciw) 
21 II 97 - 2 ptaki, Nietków, gm. Czerwieńsk (P. Czechowski, M. Bocheński, 

M. Sidelnik) 
22 II 96 - 1 ptak, Wrocław-Kuźniki (A. Mały) 
22 II 97 - 5 ptaków, Zb. Raduszec, gm. Krosno Odrz. (P. Czechowski, M. Bocheń-

ski, M. Sidelnik) 
23 II 97 - 1 ad., Wrocław-Wojnów (P. Gębski) 
28 II 94 - 1 d', Wrocław-Ogród Botaniczny (A. Milewski) 
19 XII 93 - 1 ptak, Wrocław-Kozanów (W. Górka) 
21 XII 97 - 1 ptak, Jedlice, gm. Ozimek (G. Hebda) 
26 XII - 26 ptaków, 28 XII 95 - 2 ptaki, Wrocław-Park Szczytnicki (B. Kaźmier-

czak, R. Augustyniak) 
27 XII 96 - 2 ptaki, Bytom-Szombierki, gm. Bytom (A. Huchro) 

Turkawka Streptopelia tortur 
25 IX 94 - 1 ptak, Goczałkowice Zdrój, gm. Pszczyna (P. Strzelecki) 

Kukułka Cuculus canorus 
10 IV 97 - 1 d', Wrocław-Biskupin (P. Gębski) 
17 IX 94 - 1 ptak, Bukowice, gm. Brzeg Dolny (R Lagosz, K. Martini) 
19 IX 96 - 1 ptak, Jamnik, gm. Zmig,ród (A. Zalisz) 

Lelek Caprimulgus europaeus 
21 IX 96 - 1 ptak, Wielikąt, gm. Lubomia (B. Pawlik) 

Jerzyk Apus apus 
29 IX 96 - 1 ptak, Wrocław (P. Czechowski, M. Bocheński, M. Sidelnik) 
29 IX 96 - 2 ptaki, Michalkowice, gm. Siemianowice (K. Kokoszka, A. Ochmann, 

M. Koźlik) 
30 IX 96 - 1 ad., Bogatynia, gm. Bogatynia (M. Głowacki) 

Dudek Upupa epops 
5 X 96 - 1 ptak, Cieplice Śląskie, gm. Jelenia Góra (E. Zalisz) 
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Krętogłów Jynx torquilla 
10 IV 93 - 1 d, Wzgórze Gromnik, gm. Strzelin (P. Kołodziejczyk) 
12 IV 97 - 1 ptak, Laski, gm. Czerwieńsk (P. Czechowski, M. Sidelnik) 
28 IX 96 - 1 ptak, Bielawa (gm.) (M. Pach) 
8, 16 X 97 - 1 ptak, Ozimek (gm.) (A. Wojciechowski) 

Lerka Lullula arborea 
22 II 97 - 3 ptaki, Zb. Raduszec, gm. Krosno Odrz. (M. Bocheński, P. Czechowski, 

M. Sidelnik) 
23 II - 1 ptak, 28 II 97 - 2 ptaki, Laski, gm. Czerwieńsk (M. Bocheński, P. Cze-

chowski, M. Sidelnik) 
24 II 97 - 1 ptak, Narok, gm. Dąbrowa (G. Hebda) 
28 II 97 - 1 ptak, Opole (gm) (G. Hebda) 
1 III 97 - 1 ptak, Wrocław-Rędzin (M. Majcher) 

Dymówka Hirundo rustica 
29 X 88 - 1 ptak, Zb. Mietkowski, gm. Mietków (G. Orłowski) 
31 X 94 - 1 ad., i 1 juv., Wrocław-Swiniary (M. Słychan) 
9 XI 97 - 1 ptak, Nowa Sól (gm.) (J. Cichocki) 

Oknówka Delichon urbica 
10 IV 96 - 4 ptaki, Stoszyce, gm. Kąty Wrocławskie (A. Pola) 
14 X 97 - 7 ptaków, Zb. Turawski, gm. Turawa (A. Wojciechowski) 
15 X 96 - 1 ptak, Podgórzyn (gm.) (K. Zając) 
15 X 96 - 1 ptak, Zmigród (gm.) (A. Zalisz) 

Świergotek polny Anthus campestris 
8 IV 96 - 1 ptak, Miejsce,g.m. Świerczów (W. Michalik, J. Siekiera, A. Siekiera) 
10 X 94 - 1 ad., Wroeław-Swirdary (M. Slychan) 

Świergotek drzewny Anthus trivialis 
30 III 94 - 1 d, Wrocław-Świniary (M. Slychan) 
31 III 97 - 1 d, Wrocław-Wojnów (B. Kaźmierczak) 
15 X 94 - 4 ptaki, Komorzno, gm. Wołczyn (M. Janicka i in.) 
17 X 96 - 1 ptak, Opole-Gosławice. gm. Opole (A. Kufika) 

świergotek rdzawogardly Anthus cervinus 
22 IV - 1 ad_ 23 IV 96 - 2 acL, Zb. Brzes7r7e, gm. Brzeszcze (Z. Krzanowski) 
27 IV 97 - 1 ad., Nazieleńce, gm. Brzes7i-zi- (Z. Krzanowski) 
18 X 97 - 1 ptak, Brzeszcze (gm.) (Z. Krzanowski 
19, 22 X 94 - 1 ptak, Zb. Brzeszcze, gm. Brzeszcze (Z. Krzanowski) 

Siwerniak Anthus spinoletta 
4 I - 3, 7 I - 2, 11 I 97 - 1 ptak, Zb. Rybnicki gm. Rybnik (M. Rojek, B. Pawlik) 
16 I 97 - 1 ptak, Rybnik (gm.) (M. Rojek) 
28 I, 12 II 95 - 1 ptak, Goczałkowice Zdrój, gm. Pszczyna (P. Strzelecki) 
25 II 96 - 2 ptaki, Dębnica, gm. Przygodzice (P. Dolata, W. Kurzawski) 
26, 29 XII - 2 ptaki, 31 XII 96 - 3 ptaki, Zb. Rybnicki, gm. Rybnik (M. Rojek, 

B. Pawlik) 

Pliszka żółta Motacilla flava 
19 III 92 - 1 ptak. Wrocław-Świniary (P. Gębski) 
25 III 94 - 1 ptak, Zb. Mietkowski, gm. Mietków (G. Orłowski) 
26 III 94 - I a, Goczałkowice Zdrój, gm. Pszczyna (P. Strzelecki) 

Pliszka górska Motacil/a cinerea 
13 I 90 - 2 ptaki, Skoczów (gm.) (R. Kruszyk) 
16 I 96 - 1 ptak, Jędrzychowice, gm. Zgorzelec (W. Bena) 
7 II 97 - 1 d ad., Przygodzice (gm.) (R Kaczmarek, W. Kawiński) 
25 XII 96 - 1 ptak, Bielawa (gm.) (M. Pach) 
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27 XII 96 - 1 ptak, Skoczów (gm.) (M. Karpeta) 
28 XII 97 - 1 ptak, Bielawa (gm.) (M. Pach) 
31 XII 95 - 1 9, Nietków, gm. Czerwieńsk (M. Bocheński) 

Pliszka siwa Motacilla alba 
22 I 96 - 1 ptak, Bielawa, gm. Bielawa (M. Pach) 
12 II 92 - 3 ptaki, Wrocław-świniary (W. Górka) 
23 II 95 - 1 ptak, Zb. Słup, gm. Jawor (A. Pola) 
25 II 97 - 4 ptaki, Bielawa (gm.) (M. Pach) 
26 II 97 - 1 ad., Wrocław-Swiniary (P. Gębski) 
27 II 94 - 2 ptaki, Goczalkowice Zdrój, gm. Pszczyna (J. Król) 
22 XII 96 - 1 ptak, Wrocław-Rędzin (A. Milewski, M. Sęk) 
27 XII 96 - 1 ptak, Ochaby Wielkie, gm. Skoczów (M. Karpeta) 

Jemiołuszka Bombyctlla garrulus 
29 X 96 - 10 ptaków, Winów, gm. Prószków (G. Hebda) 

Słowik rdzawy Luscinia megarhynchos 
14 IV 96 - 1 ptak, Ligota, gm. Czechowice-Dziedzice (D. i R. Szyra) 
16 IV 97 - 1 ptak, Wielikąt, gm. Lubomia (D. i R. Szyra) 
19 IV 96 - 1 e ad., Wrocław-Oporów (R. Łagosz, K. i M. Martini) 
2 IX 91 - 1 imm. (złapany w sieci), Żywocice, gm. Krapkowice (J. Siekiera) 
3 DC 95 - 1 ad. (złapany w sieci), Żywocice, gm. Krapkowice (J. Siekiera) 

Słowik szary Luscinia luscinia 
20 IV 96 - 1 d' ad.. Krapkowice-Otmęt, gm. Krapkowice (J. Siekiera) 

Podróżniczek Luscinia svecica 
2 X 94 - 1 cr ad., Zb. Goczalkowicki, gm. Pszczyna (R. Czyż) 

Kopciuszek Phoenicurus ochruros 
17 XII 96 - 1 cr, Wrocław-Krzyki (M. Sidelnik, P. Czechowski) 
19 XII 95 - 1 ptak, Mysłowice (gm.) (A. Huchro) 
30 XII 96 - 1 w upierzeniu 9, Bytom-Karb, gm. Bytom (K. Kokoszka, A. Ochmann) 
22 I 97 - 1 9, Wrocław-Kleczków (M. Majcher) 

Pleszka Phoenicurus phoenicurus 
10 III 91 - 1 cr ad., Rybnik-Centrum, gm. Rybnik (B. Pawik) 
21 III 93 - 1 d ad., Siechnica, gm. Święta Katarzyna (M. Śliwiński) 
9 XI 86 - 1 d', Rybnik (gm.) (B. Pawlik) 
20 XI 93 - 1 w upierzeniu 9, Rybnik-Paruszowiec, gm. Rybnik (K. Henel) 
23 XI 93 - 1 ptak, Jankowice Rybnickie, gm. Swierklany (B. Pawlik) 

Pokląskwa Scvdcola rubetra 
24 III 95 - 1 ptak, Wrocław-Mokry Dwór (M. Śliwiński) 
19 X 95 - 1 ptak, Zabardowice, gm. Oława (P. Łuciw) 
23 X 94 - 1 d', Gniechowice-Górzyce, gm. Kąty Wrocławskie (P. Strzelecki) 

Kląskawka Saxicola torquata 
5 III 92 - 1 c? ad., Krzyków, gm. Czernica (A. Srzednicki) 
5 III 97 - 1 d' ad., Bielawa (gm.) (M. Pach) 
6 III 97 - 1 d', Knurów (gm.) (K. Henel) 
6 III 97 - 1 a, Domanice, gm. Mietków (B. Każmierczak) 
7 III 95 - 1 4 ad., Stary Górnik, gm. Oława (P. Luciw) 

Białorzytka Oenanthe oenanthe 
29 IX 96 - 1 w upierzeniu 9, Imbramowice, gm. Żarów (P. Kołodziejczyk) 
29 IX 96 - 1 ptak, Wysoka, gm. Kobierzyce (A. Milewski) 
29 IX 96 - 1 ptak, Zb. Raduszec, gm. Krosno Odra. (A. Wąsicki) 
30 IX 95 - 1 ptak, Żywocice, gm. Krapkowice (J. Siekiera, W. Michalik) 
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Drozd śpiewak Turd.us philomelos 
19 I 97 - 1 ptak, Oława (gm.) (P. Łuciw) 
18 II 95 - 1 d ad., Masyw Ślęży, gm. Sobótka (P. Gębski, P. Rogacki) 
23 II 97 - 1 ptak, Wrocław-Grabiszynek (A. Milewski) 
14-15, 21 XII 96 - 1 ptak, Bielawa (gm.) (M. Pach) 
26 XII 95 - 1 ptak, Wrocław-Park Szczytnicki (B. Kazmierczak) 

Świerszczak Locustella naeuia 
18 IV 96 - 1 (f ad., Wrocław-Wojnów (A. Srzednicki) 
24 IV 95 - 1 e ad., Wrocław-Świniary (R Rybarczyk, P. Kołodziejczyk) 
9 IX 96 - 1 ptak, Rez. „Żabie Doły", gm. Bytom (K. Kokoszka) 

Strumieniówka Locustella fluuiatiiis 
21 IX 79 - 1 imm. (złapany w sieci), Rez. „Stawy Przemkowskie", gm. Przemków 

(J. Siekiera. M. Cieślak, J. Krogulec) 

Rokitniczka Acrocephalus schoenobaenus 
7 X 95 - 1 ptak, Izbicko (gm.) (M. Zawadzki, T. Zawadzki) 
7 X 95 - 1 ptak, Kuśmidry, gm. Pawonków (T. Dzierżan, A. Kufika) 

Lozówka Acrocephalus palustris 
2 V 96 - 1 cs., Zawada, gm. Turawa (A. Kuńka) 
23 IX 94 - 1 d', Wrocław-Świniary (M. Słychan) 

Trzcinniczek Acrocephalus scirpaceus 
5 X 95 - 1 ptak, Dobrzykowice, gm. Czernica (A. Srzednicki) 
7 X 95 - 1 ptak, Niedźwiedzice, gm. Chojnów (K. Filistowicz) 
19 X 97 - 4 ptaki, Komorowice, gm. Bielsko Biała (R. Szyra) 

Trzciniak Acrocephalus arundinaceus 
9 W 96 - 3 ptaki, Komorowice, gm. Bielsko Biała (D. Szyra, R. Szyra) 

Zaganiacz Hippolais icterina 
17 IV 93 - 1 d' ad., Szczytniki Duże, gm. Prochowice (M. Marciniak) 
22 IV 95 - 1  cr  ad., Wrocław-Kuźniki (W. Górka) 
9 IX 96 - 1 ptak, Wrocław-Ołtaszyn (A. Milewski) 
18 IX 96 - 1 ptak, Bielawa (gm.) (M. Pach) 
18 IX 97 - 1 ad. (złapany w sieć), Zywocice, gm. Krapkowice (W. Michalik) 

Jarzębatka Syluia nisoria 
1 V 95 - 1 o" ad., Krzyków, gm. Długołęka (A. Srzednicki) 
5 V 96 - 1 o' ad., Wrocław-Wojnów (A. Srzednicki) 

Plegia Sylwia curruca 
8 IV 89 - 1 c?  ad., Wrocław-Park Szczytnicki (M. Sęk) 
28 IX 97 - 1 ptak, Goczałkowice Zdrój (gm.) (K. Henel) 
2 X 97 - 1 ad., Katowice (J. Kotecki) 
4 X 97 - 1-2 ptaki, Wysoka, gm. Kobierzyce (A. Milewski) 

Cierniówka Sylwia communis 
13 IV 90 - 1 ad., Jez. Koskowickie, gm. Legnickie Pole (M. Marciniak) 
20, 24 IX 96 - 1 ptak, Bielawa (gm.) (M. Zarzycki, M. Pach) 
21 IX 96 - 1 ptak, Zawada, gm. Turawa (G. Hebda) 
21 IX 97 - 1 imm., Zyrawa, grn. Zdzieszowice (A. Kuńka) 

Kapturka Syluia atricapi/la 
1 XI 96 - 1 9 imm. (złapana w sieć), Żywocice, gm. Krapkowice (J. Siekiera) 
12 XI 95 - 1 cr, Oława, grn. Oława (P. Luciw) 
22 XI 97 - 1 ptak w upierzeniu 4, Wrocław-Park Grabiszyfisld (P. Bujnicki) 
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Gajówka Sylvia bonn 
16 IV 93 - 3 ptaki, Pniowiec, gm. Tarnowskie Góry (K. Belik, H. Kościelny) 
2 X 95 - 1 imm. (złapany w sieć), 2ywocice, gra. Krapkowice (J. Siekiera, W. Michalik) 
5 X 86 - 1 imm. (złapany w sieć), Żywocice, gm. Krapkowice (J. Siekiera) 

Świstunka Phylloscopus sibilatrix 
15 IV 94 - 1 d' ad., Namysłów (gm.) (P. Gębski) 

Pierwiosnek Phylloscopus coUybita 
15 M 97 - 1 ad. (złapany w sieci), Zywocice, gm. Krapkowice (J. Siekiera) 
16 III 91 - 1 o' ad., Wrocław-P. Wschodni (M. Śliwiński, J. Szymczak) 
16 III 94 - 1 o' ad., Kliczków, gm. Osiecznica (P. Gębski) 
20 XI 94 - 1 ptak, Zarzecze, gm. Chybie (J. Król) 
3 XII 95 - 1 ptak, Laski, gm. Czerwieńsk (P. Czechowski, M. Sidelnik) 
7 XII 97 - 1 ptak, Brzeszcze (gra.) (Z. Krzanowski) 

Piecuszek Phylloscopus trochiLus 
25 III 93 - 1 ptak, Wrocław-świniary (M. Slychan) 
1 X 95 - 1 ptak, Zb. Slup. gm. Jawor (A. Pola) 
1 X 97 - 1 a, Katowice (J. Kotecki) 
13 X 90 - 1 a, Domanice, gra. Mietków (K. Martini, M. Martini) 

Zniczek Regulus ignicapilius 
15 III 97 - 1 d', Gichta, gm. Żory (B. Pawlik) 
24 X 96 - 1 ptak, Wrocław-Ogród Botaniczny (M. Zarzycki) 
1 >a 95 - 1 ptak, Bielawa, gm. Bielawa (M. Pach) 

Muchołówka szara Muscicapa striata 
21 IV 95 - 1 ptak, Lutoszyce, gm. Czernica (A. Srzednicki) 
23 IV 93 - 1 ptak, Goczałkowice Zdrój, gm. Pszczyna (M. Karetta) 
23 IV 96 - 1 ptak, Wrocław-Park Grabiszyński (K. i M. Martini) 
27 IX 96 - 1 ptak, Wrocław-Krzyki (M. Zarzycki) 
27 IX 96 - 2 ptaki, Rez. „Żabie Doły", gm. Bytom (K. Kokoszka, M. Koźlik, 

J. Wojtczak, A. Ochmann) 
27 IX 96 - 1 ptak, Wrocław-Ołtaszyn (A. Milewski) 

Muchołówka mała Ficedula parna 
29 IV 95 - 1 ptak, Izbicko (gra.) (M. Zawadzki, T. Zawadzki) 

Muchołówka białoszyja Ficedula albicoUis 
12 IV 96 - 1 a ad., Wroclaw-Ratyń  (P. Kołodziejczyk) 
19 IV 96 - 1 a ad., Góry Opawskie, gm. Prudnik (G. Hebda) 

Muchołówka żałobna Ficedula hypoleuca 
23 IX 93 - 1 ptak, Budczyce, gm. Zawonia (M. Sęk) 
29 IX 95 - 1 imm., Zywocice, gm. Krapkowice (J. Siekiera) 
1, 8, 13 X 97 - 1 ad., Katowice (J. Kotecki) 

Remiz Remiz pendulinus 
26 II 97 - 2 ptaki. Wrocław-świniary (P. Gębski) 

Gąsiorek Lantus coUuno 
8-9 X 95 - 1 imm., Bielawa (gm.) (M. Pach) 
8 X 96 - 1 9, Wysoka, grn. Kobierzyce (A. Milewski) 
19 X 96 - 1 imm., Zb. Raduszec, gm. Krosno Odrz. (M. Bocheński, P. Czechowski) 

Jer Frffigilla. monttfringtUa 
21 V 96 - 1 9 ad., Zawada, gm. Turawa (A. Kuńka) 

Kulczyk Serinus serinus 
6 II 94 - 2 ptaki, Przygodzice (gm.) (A. Stangret) 
3 III 94 - 2 crd' ad., Wrocław (M. Śliwiński) 
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26 XI 91 - 3 ptaki, Wrocław-Opatowice (P. Gębski) 
29 XII 93 - 20 ptaków, Dąbrówka Wielka, gm. Piekary Śląskie (K. Kokoszka) 

Rzepołuch Carduelis flavirostris 
21 IV 95 - 1 ptak, Zb. Slup, gm. Jawor (A. Chlebowski) 

Dziwonia Carpodacus erythrinus 
11 VIII 96 - 1 I ad. (złapana w sieć), Żywocice, gm. Krapkowice (J. Siekiera) 

Ortolan  Emberiza hortularu2 
19 IV 95 - 1 d' ad., Niezgoda, gm. Zmigród (P. Dolata) 
21 IV 95 - 2  d  ad., Wrocław-Strachocin (A. Srzednicki) 

Obserwacje dużych stad 

Observations of large flocks 

Perkoz dwuczuby  Podiceps cristatus 
12 IX 95 - 1370 ptaków, Zb. Goczałkowicki, gm. Pszczyna (J. Betleja) 
8 IX 96 - 910 ptaków, Zb. Nysld, gm. Nysa (P. Kołodziejczyk, A. Pola) 
9 XI 95 - 830 ptaków, Zb. Goczałkowicki, gm. Pszczyna (J. Betleja) 

Perkoz rdzawoszyi Podiceps grisegena 
19 IV 97 - 45 ptaków, Zb. Turawski, gm. Turawa (A. Wojciechowski) 

Zausznik  Podiceps nigricoUis 
15 IV 95 - 400 ptaków, Zb. Dzierżno Duże, gm.Rudziniec (D. Szlama) 
22 IV 95 - 350 ptaków, Zb. Dzierżno Duże, gm.Rudziniec (D. Szlama) 

Kormoran  Phalacrocorax  carbo 
9 X 95 - 1600 ptaków, Zb. Goczałkowicki, gm. Pszczyna (M. Rojek) 
29 IX 96 - 1330 ptaków, Zb. Goczałkowicki, gm. Pszczyna (J. Udolf) 
19 X 97 - 1260 ptaków, Zb. Goczałkowicki, gm. Pszczyna (J. Udolf) 

Czapla biała Egretta alba 
12 X 96 - 53 ptaki, Zb. Goczałkowicki, gm. Pszczyna (P. Sroka, R. Czyż) 
6 X 96 - 28 ptaków, Zb. Goczałkowicki, gm. Pszczyna (P. Sroka) 
27 X, 10 XI 96 - 26 ptaków, Zb. Goczałkowicki, gm. Pszczyna (P. Sroka, M. Kar- 

peta, P. Sroka, M. Rojek) 

Bocian czarny Ciconia nigra 
31 VIII, 4 IX 97 - 40 ptaków, Siechnice, gm. Św. Katarzyna (A. Milewski) 
1 IX 96 - 22 ad. i 12 juv., Zwierzyniec, gm. Otmuchów (J. Szymczak, M. Śliwiński) 
20 VIII 95 - 33 ptaki, Zwierzyniec, gm. Otmuchów (J. Szymczak, M. Sokólska, 

L. Witkowski, G. Połutrenko) 

Bocian biały Ciconia ciconia 
16 VIII 95 - 250 ptaków, Zabardowice, gm. Oława (P. Łuciw) 
19 VIII 96 - 240 ptaków, Przygodzice (gm.) (R. Kaczmarek, W. Blainiak) 
1 VIII 96 - 162 ptaki, Wrocław-Świniary (A. Milewski) 

łabędź  niemy  Cygnus olor 
27 VII 93 - 1270 ptaków, Wielikąt, gm. Lubomia (P. Gębski) 
11 VIII 95 - 960 ptaków, Wielikąt, gjn. Lubomia (D. Szyra) 
1 VII 94 - 850 ptaków, Wielikąt, gm. Lubomia (D. Szlama) 
20 VII 96 - 700 ptaków, Wielikąt, gm. Lubomia (A. Gorczewski, B. Pawlik) 

łabędź  krzykliwy Cygnus cygnus 
11 XI 95 - 81 ad. i 29 imm., Zb. Raduszec, gm. Krosno Odrz. (A. Wąsicki) 
29 XI, 6 XII 97 - 100 ad. + 10 imm, Stary Raduszec, gm. Krosno Odrz. (P. Cze-

chowski, M. Bocheński, S. Rubacha, Z. Kajzer, G. Jędro, M. Sidelnik) 
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21 XII 96 - 92 ad. + 8 imm., Zb. Raduszec, gm. Krosno Odrz. (P. Czechowski, 
M. Sidelnik, M. Bocheński) 

Gęś  zbożowa Anser fabalis 
20 XI 96 - 40660 ptaków, Zb. Mietkowski, gm. Mietków (P. Kołodziejczyk, A. Pola) 

Gęś  białoczelna Anser albifrons 
20 XI 96 - 4960 ptaków, Zb. Mietkowski, gm. Mietków, (P. Kołodziejczyk, A. Pola) 
11 XI 97 - 1000 ptaków, Zb. Otmuchowski, gm. Otmuchów (T. Zarzycki) 
21 XI 96 - 790 ptaków, Zb. Słup, gm. Jawor (P. Kołodziejczyk, A. Pola, R. Rybarczyk) 

Gęgawa Anser anser 
23 X 94 - 2800 ptaków, Radziądz, gm. 2migród, (W. Barteczka) 
29 X 94 - 2500 ptaków, Radziądz, gm. żmigród, (M. Zawadzki, T. Zawadzki) 
26, 29 IX 97 - 1950 ptaków, Radziądzx, gm. 2migród (A. Zalisz) 

Ohar Tadoma tadorna 
29 IX, 1, 4, 16 X 97 - 11-13 ptaków, Jamnik, gm. Zmigród (A. Zalisz) 

Świstun Anas penelope 
28 III 97 - 420 ptaków, Zb. Turawslci, gm. Turawa (A. Wojciechowski) 
31 III 96 - 350 ptaków, Zb. Dzierzno Duże, gm. Rudziniec (D. Szlama) 
18 IV 96 - 300 ptaków, Wielikąt, gm. Lubomia (D. Szyra) 
26 III 94 - 300 ptaków, Odolanów (gm.) (M. Antczak, K. Nitarski) 
9 IV 96 - 300 ptaków, Odolanów (gm.) (M. Litwin, A. Maly) 

Krakwa Anas strepera 
8 i 28 IX 96 - 800 ptaków, Rez. „Stawy Przemkowskie", gm. Przemków (M. Cie-

ślak, L. Zawadzki) 

Cyraneczka Anas crecca 
22 IX 90 - 2000 ptaków, Zb. Goczalkowicki, gm. Pszczyna (R. Kruszyk) 
14 X 90 - 1530 ptaków, Zb. Goczalkowicki, gm. Pszczyna (R. Kruszyk) 

Krzyżówka Anas plabirhynchos 
12 XII 92 - 15000 ptaków, Zb. Mietkowski, gm. Mietków (P. Gębski, B. Każmierczak) 

Płaskonos Anas clypeata 
8 IX 96 - 660 ptaków, Zb. Nyski, gm. Nysa (P. Kołodziejczyk, A. Pola) 
26 X 95 - 515 ptaki, Zb. Goczalkowicki, gm. Pszczyna (J. Betleja) 

Głowienka Aythya ferina 
6 VII - 8040 os., 13 VII - 5430 os., 29 VI - 4090 os., 30 VII 97 - 3130 os., Rez. 

„Stawy Przemkowskie", gm. Przemków (M. Cieślak, L. Zawadzki) 
8 IX 96 - 3430 ptaków, Rez. „Stawy Przemkowskie", gm. Przemków (M. Cieślak, 

L. Zawadzki) 

Czernica Aythya fuligula 
8 IX 96 - 1830 ptaków, Rez. „Stawy Przemkowskie", gm. Przemków (M. Cieślak, 

L. Zawadzki) 
30 VII - 1575 ptaków, 13 VII 97 - 1260 ptaków, Rez. ,.Stawy Przemkowskie", 

gm. Przemków (M. Cieślak, L. Zawadzki) 

Ogorzałka Aythya mania 
30 XII 90 - 30 ptaków, Wróblin, gm. Opole (G. Hebda) 
20 XI 93 - 2 civ i 17 ? ?, Zb. Slup, gm. Jawor (A. Chlebowski) 
11 XI 93 - 17 ? Y , Zb. Słup, gm. Jawor (A. Chlebowski) 

Lodówka Clangula hyemalis 
3 XII 94 - 10 ptaków, Zb. Dzierżno Duże, gm. Rudziniec, (D. Szlama) 

Markaczka Melanttta nigra 
24 XI 94 - 10 w upierzeniu 9, Zb. Dzierżno Duże, gm. Rudziniec, (D Szlama) 
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Uhla Melanitta fusca 
11 XI 93 - 19 ptaków, Zb. Mietkowsld, gm. Mietków (P. Gębski, B. Każmierczak, 

P. Kołodziejczyk, A. Pola, J. Wróblewski) 
4 XII 93 - 16 99, gm. Zb. Slup, gm. Jawor (A. Chlebowski) 
3 XII 94 - 15 ptaków, Zb. Słup, gm. Jawor (A. Pola) 

Gągoł  Bucephala clangula 
3 III 95 - 220 ptaków. Zb. Dzierżno Duże, grn. Rudziniec (D. Szlama) 

Bielaczek Mergus albellus 
27 XII 97 - 150 ptaków, Zb. Dzierżno Duże, gm. Rudziniec (D. Szlama) 
15 II 97 - 110 ptaków, Zb. Dzierżno Duże, gm. Rudziniec (D. Szlama) 
31 III 96 - 100 ptaków, Zb. Dzierżno Duże, gm. Rudziniec (D. Szlama) 

Nurogęś  Mergus merganser 
13 I 97 - 607 ptaków, Buków, gm. Racibórz (H. Szymiczek) 
8-9 II 95 - 450 ptaków, Parowa, gm. Węgliniec (W. Bena) 

Bielik  Haliaeetus  albicilla 
30 XI 95 - 34 ptaki, Radziądz, grn. 2migród (A. Zalisz) 

Myszołów Buteo buteo 
4 XI 95 - 180 ptaków, Sobieszów, gm. Jelenia Góra (M. Goczoł-Gontarek) 
17 XII 95 - 103 ptaki, Ścibórz, gm. Paczków (M. Zawadzki. T. Zawadzki) 

Żuraw Grus gros 
1 X 93 - 850 ptaków, Radziądz, gm. 2migród (W. Barteczka) 
10 X 94 - 850 ptaków, Radziądz, gm. 2migród (W. Barteczka) 

Łyska  Fulica atra 
8 IX - 9800 ptaków, 28 VIII - 9700 ptaków, 19 IX 96 - 8900 ptaków, Rez. „Stawy 

Przemkowskie", gm. Przemków (M. Cieślak, L. Zawadzki) 
27 X 96 - 2850 ptaków, Izbicko (gm.) (J. Siekiera, W. Michalik) 

Sieweczka rzeczna Charadrius dubius 
3 VIII 95 - 65 ptaków, Zb. Nyski, gm. Nysa (A. Pola) 
17 VII 95 - 59 ptaków, Wrocław-Świniary (P. Gebski, P. Tomaszewski, B. Ka-

zmierczak, M. Majcher) 
14 VII 95 - 56 ptaków, Wrocław-Świniary (A. Srzednicki, A. Pola) 
10 VIII 95 - 50 ptaków, Zb. Nyski, gm. Nysa (J. Szymczak) 

Sieweczka obrożna Charadrius hiaticula 
25-26 VIII 97 - 30 ptaków, Zb. Nyski, gm. Nysa (J. Szymczak) 

Siewka złota Pluuialis apricaria 
30 X 93 - 210 ptaków, Wielikąt, gm. Lubomia (B. Pawlik, M. Rojek) 
9 IV 96 - 130 (stada: 30, 40 i 60 ptaków), Odolanów (gm.) (M. Litwin, A. Maly) 

Siewnica Pluvialis squataroia 
1 XI 94 - 120 ptaków, Zb. Otmuchowski, gm. Otmuchów (J. Szymczak, L. Wit-

kowski) 
2 X 94 - 110 ptaków, Zb. Nyski, grn. Nysa (J. Szymczak, M. Sokólska, G. Polu-

trenko, M. Zarzycki) 

Czajka Vanellus uaneItus 
10 X 93 - 3750 ptaków, Zb. Mietkowsld, grn. Mietków (P. Gebski, P. Kołodziejczyk) 

Biegus rdzawy  Caltdris canutus 
22 VII 93 - 21 ptaków, Ruda 2migrodzka, gm. 2migród (A. Zahsz) 

Biegus malutki Calidris minuta 
10 IX 96 - 334 ptaki, Zb. Otmuchowski, gm. Otmuchów (M. Zarzycki) 
12 IX 96 - 195 ptaków, Zb. Mietkowski. gm. Mietków (M. Zarzycki) 
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Biegus zmienny Calidris alpina 
24 IV 95 - 27 ad., Przygodzice (gm.) (R Kaczmarek) 

Batalion Phtlomachus pugnax 
26 IV 95 - 400 ptaków, Trzcieliny, gm. Przygodzice (R Kaczmarek) 
5 IV 94 - 360 ptaków, Wielikąt, gm. Lubomia (P. Gębski) 

Bekas Ganinago gallinago 
1 IX 96 - 590 ptaków, Zb. Nyski, gm. Nysa (J. Szymczak, M. Śliwiński, P. Kołodziejczyk, A. Pola, T. Stawarczyk) 

Kulik wielki Numenius arquata 
28 IX 97 - 190 ptaków. Zb. Otmuchowski, gra. Otmuchów (J. Szymczak, P. Koło-dziejczyk, A. Pola) 
16 XI 97 - 100 ptaków, Wielikąt, gm. Lubomia (A. Huchro) 

Brodziec śniady Tringa erythropus 
5 IX 92 - 130 ptaków, Zb. Nyski, gm. Nysa (J. Szymczak) 
29 VII 95 - 130 ptaków, Goczalkowice Zdrój, gm.Pszczyna (D. Szlama) 
3 IX 94 - 106 ptaków, Goczalkowice Zdrój, gm.Pszczyna (P. Strzelecki) 

Krwawodziób Tringa totanus 
14 VI 95 - 160 ptaków, Goczałkowice Zdrój, gm. Pszczyna (D. Szlama) 19 VI 93 - 142 ptaki, Goczałkowice Zdrój, gm. Pszczyna (I. Oleksik, P. Strzelecki) 

Kwokacz Tringa nebulana 
4 IX 93 - 125 ptaki, Zb. Mietkowski, gm. Mietków (r. Drazny) 

Samotnik Tringa ochropus 
20 VIII 94 - 35 ptaków, Wrocław-świniary, (P. Kołodziejczyk) 
8 IV 95 - 30 ptaków, Izbicko (gm.), (M. Zawadzki, T. Zawadzki) 
14 IX 97 - 30 ptaków, Zb. Otmuchowski, gm. Otmuchów (T. Zarzycki) 

Leczak Tringa glareola 
15 VIII - 590 ptaków, 19 VIII 96 - 305 ptaków, Zb. Nyski, gm. Nysa (J. Szymczak, 

P. Kołodziejczyk. A. Pola) 
16 VII 94 - 295 ptaków, Wroclaw-Świniary (M. Słychan) 
11 VIII - 293 ptaki, 6 VIII 96 - 260 ptaków, Wrocław-świniary (P. Kołodziejczyk) 

Płatkonóg szydłodzioby Phalaropus lobatus 
18 VIII 96 - 1 ad. + 5 juv., Zb. Nyski, gm. Otmuchów (J. Szyuiczak) 

Mewa mała Larus minutus 
27 IV 97 - 105 ad. + 2 imm_, Pawlowice S1. (gm.) (R Kruszyk, R Zbroński) 

Mewa pospolita Larus canus 
30 III 97 - 1600 ptaków. Świętochlowice (gra.) (J. Wojtczak) 
10 XII 96 - 1500 ptaków, Świętochlowice (gm.) (J. Wojtczak) 
6 II 95 - 1500 ptaków, Ruda Śląska, gm. Ruda Śląska (K. Kokoszka, A. Ochmann) 24 XI 96 - 1250 ptaków, Zb. świerldaniec, gm. świerklaniec (K. Kokoszka, 

A. Ochmann) 
8 I 95 - 1000 ptaków, Zb. Rybnicki, gm. Rybnik (M. Rojek) 

Mewa żółtonoga Larus fuscus 
7 IX 97 - 14 ad. + 3 imm., Zb. Turawski, gm. Turawa (A. Wojciechowski) 

Mewa srebrzysta Larus argentatus 
24 XI 96 - 250 ptaków, Zb. świerklaniec, gm. świerklaniec (K. Kokoszka, 

A. Ochmann) 
8 VI 97 - 190 ptaków (46 ad.). Brzeszcze (gai.) (Z. Krzanowski) 
27 VIII 97 - 180 ptaków. Zb. Nyski, gm. Nysa (A. Gorczewski, J. Udolt) 
11 XI 96 - 155 ptaków. Przygodzice (gm.) (R Kaczmarek, M. Matysiak, B. Duczmal) 
13 VI 97 - 155 ptaków, Jastrzębie Zdr. (gm.) (R. Kruszyk, R Zbroński) 
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Rybitwa rzeczna Stema hiruruio 
19 VIII 96 - 107 ptaków, Zb. Nyski, gm. Nysa (A. Pola) 
14 VIII 94 - 100 ptaków. Zb. Nyski, gni. Nysa (J. Szymczak) 
4 VIII 96 - 95 ptaków. Zb. Mietkowski, gm. Mietków (P. Kołodziejczyk, A. Pola, 

R. Rybarczyk) 

Rybitwa czarna Chlidonias niger 
17 V 97 - 200 ptaków, Zb. Turawski, gra. Turawa (A. Wojciechowski) 
24 VIII 93 - 120 ptaków, Zb. Mietkowski, gm. Mietków (T. Dramy) 
6 V 96 - 116 ptaków, Niedźwiedzice, gm. Chojnów (A. Pola) 

Rybitwa białoskrzydła Chlidonias leucopterus 
14 V 97 - 530 ptaków, Rez. „Stawy Przemkowskie", gm. Przeników (A. Czapulak, 

K. Konieczny) 

Siniak Cotumba oenas 
22 IX 92 - 205 ptaków, Domaszków, gm. Bystrzyca Kłodzka (R Mikusek) 
5 IX 92 - 123 ptaki, Domaszków, gra. Bystrzyca Kłodzka (R Mikusek) 

Grzywacz Columba patumbus 
2 X 96 - 570 ptaków. Kąty Wrocławskie (gm.) (A. Pola) 
8 X 96 - 500 ptaków, Racibórz (gm.) (J. Betleja, K. Henel) 

Sierpówka Streptopelia decaocto 
10 X 93 - 500 ptaków, Wrocław-Ołtaszyn (A. Milewski) 
14 X 95 - 450 ptaków, Wysoka, gm. Kobierzyce (A. Milewski) 
11 XII 89 - 410 ptaków, Gliwice (gm.) (M. Ostański) 

Turkawka Streptopelia tortur 
5 VIII 95 - 56 ptaków, Izbicko (gm.) (M. Zawadzki, T. Zawadzki) 
13 VIII 93 - 32 ptaki, ChróScice, gm. Dobrzeń  Wielki (P. Gębski, P. Kołodziejczyk, 

B. Kahnierczak) 
9 VIII 96 - 30 ptaków, Strzehn (gm.) (M. Martini, K Martini) 

Uszatka Asia otus 
26 II - 60 ptaków, 11 III 96 - 40 ptaków, Środa 61. (gra.) (M. Szeruga, A. Kąkol) 

Jerzyk Apus apus 
31 VII 93 - 1200 ptaków, Wrocław-Świniary (P. Kołodziejczyk) 
29 V 96 - 1000 ptaków. Zb. Goczalkowicki, gm. Pszczyna (J. Betleja, G. Schneider) 

Skowronek Matula aroensis 
6 III 96 - 700 ptaków, Laski, gm. Czerwieńsk (M. Sidelnik, P. Czechowski) 
2 III 96 - 700 ptaków. Nietków, gm. Czerwieńsk (M. Sidelnik. P. Czechowski) 
19 III 96 - 500 ptaków, Galów, gm. Miękinia (P. Kołodziejczyk) 

Górniczek Erernophi/a alpestris 
25 II 96 - 200 ptaków, Laski, grn. Czerwieńsk (M. Sidelnik, P. Czechowski) 

Świergotek łąkowy Anthus pratensis 
19 II 95 - 120 ptaki, Wrocław-Świniary (P. Gębski, P. Tomaszewski) 

Pliszka żółta Motacilla flam 
26 VIII - 350 ptaków. 27 VIII - 500 ptaków. 28 VIII 97 - 700 ptaków (noclegowi- 

sko), Przygodzice (gm.) (R Kaczmarek. W. Kawiński) 
22 VIII 96 - 475 ptaków. Zb. Nyski, gm. Nysa (P. Gębski. B. Każaderczak, P. To- 

maszewski) 
Pliszka siwa Motacala alba 

25 IX 97 - 150 ptaków, Zb. Turawski, gm. Turawa (A. Wojciechowski) 
28-29 III 95 - 86-90 ptaków, Leszczyny-Czerwionka, gm. Leszczyny (M. Karetta) 
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Jemiołuszka Bombycilla garruius 
II polowa XII 89 - 4000 ptaków, Chorzów-Batory, gm. Chorzów (E. Włochowicz) 
18 II - 800 ptaków, 6 H - 700 ptaków, 17 II 91 - 600 ptaków, Wrocław-Park 

Wschodni (M. Śliwiński) 
5 I 90 - 700 ptaków, Katowice-Ligota (M. Bialecka, A. Bialecki) 
11 I 90 - 600 ptaków, Gliwice (gm.) (M. Ostański) 

Kwiczoł  Turdus pilaris 
27 II 93 - 1000 ptaków, Wrocław-Partynice ( A. Milewski) 

Paszkot Turdus viscivoru.s 
7 I 84 - 36 ptaków, Lubomia (gm.) (D. Szlama) 
24 III 97 - 30 ptaków, Bielawa (gm.) (M. Pach) 
6 II 90 - 27 ptaków, Chybie, (gm.) (R. Kruszyk) 
10 VIII 93 - 27 ptaków, Łężyce, gm. Duszniki Zdrój (G. Hebda) 

Modraszka Parus caeruleus 
22 XII 96 - 44 ptaki, Rybna, gm. Popielów (A. Kuńka) 
25 XI 96 - 40 ptaków, Opole, gm. Opole (A. Kuńka) 

Sroka Pica pica 
2 i 9 I 97 - 1000 ptaków (noclegowisko), Świętochlowice (gm.) (K. Kokoszka, 

A. Ochmann, J. Wojtczak) 

Wrona siwa Corvus corone comix 
13 XI 94 - 250 ptaków, Zb. Otmuchowski, gm. Otmuchów (P. Gębski, A. Pola) 
22 IX 95 - 200 ptaków, Wrocław-Osobowice (R. Rybarczyk) 

Kruk Corvus corax 
28 IX 96 - 160 ptaków, Ochla, gm. Zielona Góra (M. Bocheński) 
22 I 94 - 150 ptaków, Ruszów, gm. Węgliniec (W. Bena) 
17 I 94 - 130 ptaków, Parowa, gm. Węgliniec (W. Bena) 

Zięba Fringilla coelebs 
30 III 96 - 1200 ptaków, Bielawa, gm. Bielawa (M. Pach) 

Jer FringiUa rnontifringilla 
17 III 94 - 250 ptaków, Suchy Bór, gm. Chrząstowice (T. Blaik) 
12 I 97 - 250 ptaków, Wysoka, gm. Kobierzyce (A. Milewski) 
27 III 94 - 200 ptaków, Zarzecze, gm. Chybie (J. Król) 

Kulczyk Serinus serinus 
21 IX 96 - 100 ptaków, Bielawa (gm.) (M. Pach) 

Szczygieł  Carduelis carduelis 
25 III 96 - 250 ptaków, Wrocław-Ratyń  (P. Kołodziejczyk) 
14 III 96 - 240 ptaków, Nietków, gm. Czerwieńsk (M. Sidelnik, P. Czechowski) 
6 IX 90 - 150 ptaków, Zb. Goczałkowicki, gm. Pszczyna (R. Zbroński) 

Czyżyk Carduelis spinus 
12 XII 97 - 300 ptaków, Zywocice, gm. Krapkowice (W. Michalik) 

Rzepoluch Carduelis flavirostris 
18 XII 93 - 250 ptaków, Zabrze (gm.) (M. Włodarz) 

Czeczotka Carduelis flammea 
8 I 89 - 200 ptaków, Zb. Dzierżno Duże, gm. Rudziniec (D. Szlama) 
3 I 96 - 200 ptaków, Turza Śląska, gm. Gorzyce (G. Chlebik) 
11 III 96 - 200 ptaków, Zb. Dzierżno Duże, gm. Rudziniec (D. Szlama) 

Krzyżodziób świerkowy Loxia curuirostra 
17 VI 95 - 93 ptaki, KPN-Śnieżka, gm. Karpacz (M. Zawadzki) 
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Gil Pyrrhula pyrrhula 
25 XII 94 - 70 ptaków, Suszce, gm.Żory (M. Karetta) 

Grubodziób Coccothraustes coccothraustes 
28, 30 MI 95 - 100-150 ptaków, Cieplice 61., gm. Jelenia Góra (K. Zając, T. Zając) 

Śnieguła Plectrophenax nivalis 
31 XII 97 - 350 ptaków, Zb. Mietkowski. gm. Mietków (A. Milewski) 

Trznadel Emberiza cibineUa 
7 XII 96 - 480 (dwa stada 130 i 350 os.), Bielawa (gm.) (M. Pach) 
15 XII 96 - 300 ptaków, Zbicko, gm. Izbicko (A. Kufika) 

Potrzos Emberiza schoeniclus 
16 III 91 - 120 ptaków. Zb. Goczałkowicki, gm. Pszczyna (R Zbroński) 

Potrzeszcz Miliaria calandra 
29 XII 93 - 500 ptaków, Dąbrówka Wlk., gm. Piekary ŚL (K Kokoszka, A. Ochmann) 

25 II 96 - 400 ptaków, Nietków, gm. Czerwieńsk (P. Czechowski, M. Sidelnik) 

16 III 96 - 300 ptaków, Nietków, grn. Czerwieńsk (P. Czechowski, M. Sidelnik) 

25 I 96 - 300 ptaków, Laski. gra. Czerwieńsk (P. Czechowski, M. Sidelnik) 

Obserwacje rzadkich gatunków 

Observations of rare birds 

Nur lodowiec Gada immer 
5-15 XI 96 - 1 ad.. Katowice (J. Kotecki i in.) 

Kormoran mały Phalacrocorax pygmeus 
15 VI 97 - 1 ad., Nazieleńce, gm. Brzeszcze (Z. Krzanowski) 

Pelikan baba Pelecanus onocrotalus 
12 III 95 - 1 juv., Harmęże, gm. Oświęcim (Z. Krzanowski. B. Machander) 
2-3 V 97 - 1 ptak, 19 VI 97 - 1 ptak. Rez. „Stawy Przemkowskie", gm. Przemków 

(M. Cieślak, L. Zawadzki) 
15 VI 97 - 1 imm.. Niedźwiedzice, gra. Chojnów (K. Filistowicz) 
2-7 VII 97 - 1 ad., Stawno, grn. Milicz (J. Witkowski) 

Czapla modrodzioba Ardeoln ralloides 
6V1 95 - 1 ad., Wrocław-Mokry Dwór (M. Borowiec) 
4 V 96 - 1 ad.. rez. „Lężczak", gm. Nędza (B. Pawlik) 
15 V 96 - 1 ad., Nazieleńce, gm. Brzeszr7P (Z. Krzanowski) 
14 VI 96 - 1 ad., Zawadka, gm. Miedźrra (Z. Krzanowski) 

Czapla nadobna Egretta garzetta 
I tydzień  V 1995 - lptak, Zb. Nyski, gm. Nysa (L. Witkowski) 
26 V - 3 ad., 18 VI 95 - 1 ptak, Zb. Goczałkowicki, gm. Pszczyna (P. Sroka, 

G. Schneider) 
19-25 VIII - 1 ptak, 22 VIII i 15 IX 95 - 2 ptaki. Zb. Nyski, gra. Nysa (J. Szym-

czak, A. Pola, L. Witkowski) 
20 VIII - 2 ptaki. 21-22 VIII 95 - 4 ptaki, Nazieleńce, gm. Brzes7c7P (Z. Krzanow-

ski i in.) 
30 VIII 95 - 1 ptak. Zb. Turawski. gm. Turawa (A. Kufika) 
16 IX 95 - 2 ptaki, Zb. Mietkowski. gm. Mietków (P. Kołodziejczyk, P. Gębski, 

R Rybarczyk) 
21 IX 95 - 1 ptak, Zb. Goczałkowicki, gm. Pszczyna (J. Betleja) 
23 V 96 - 1 ad., Bies. gm. Żory (B. Pawlik) 
23 V 96 - 1 ptak, Brzeg (gm.) (A. Andrzejczyk, K. Cetnarowski) 
3 VIII 96 - 1 ptak, 14 VIII 96 - 4 ptaki, Zb. Goczałkowicki (P. Sroka. B. Pawlik) 
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28 VIII - 3 ptaki. 29-31 VIII - 2 ptaki, 1 IX 96 - 1 ptak, Zb. Nyski, gm. Nysa (J. Szymczak, L. Witkowski, M. Śliwiński) 
21, 24, 26, 28, 30 VIII-1 IX 96 - 1 ad., Zb. Mietkowski, gm. Mietków (A. Milewski. M. Pach, A. Chlebowski, B. Kaki-nierczak, M. Zarzycki) 
4 V 97 - 1 acL, Zawadka. gm. Miedźna (Z. Krzanowski) 
3 VIII 97 - 1 ad., Zb. Goczalkowicki, gm. Pszczyna (J. Król) 
30 VIII-6 IX 97 - 1 ptak, Siechnice, gm. Św. Katarzyna (A. Milewski) 10, 13 IX 97 - 1 ptak, Goczalkowice Zdr., gm. Pszczyna (J. Betleja, G. Schneider, K Henel) 

Ibis kasztanowaty Plegadis falcinellus 
3 VII 97 - 1 ptak. Nowy Dwór, gm. Jelcz-Laskowice (J. Słupski, J. Bereżnicki) 

Warzęcha Platalea leucorodia 
19 III 95 - 1 ad., Gorzalkowice Zdrój, gm. Pszczyna (P. Strzelecki) 
4 VI 95 - 1 ptak. rez. „Stawy Przemkowskie", gm. Przemków (L. Zawadzki) 1-4 XI 95 - 6 ptaków, Zb. Otmuchowski, gm. Otmuchów (L. Witkowski, J. Szym- czak, J. Berger) 
27 V 96 - 1 ptak, Stobrawa, grn. Popielów (M. Stajszczyk) 
15 VI 96 - 1 ad.. Przygodzice (gm.) (R. Kaczmarek) 
21-25 VI 96 - 1 tram_ Potasznia, gm. Milicz (A. Czapulak i in.) 
17-18 V 97 - 1 ad., Jawiszowice, gra. Brzeszcze (Z. Krzanowski) 

Gęś  krótkodzioba Anser brachyrhynchus 
15 XI 95 - 4 ad., Zb. Goczalkowicki, gm. Pszczyna (G. Schneider) 

Gęś  mała Anser erythropus 
19 X 97 - 1 ptAk. Stawno, gm. Milicz (J. Witkowski, B. Orłowska) 26 X 97 - 2 ptaki, 5 XI 97 - 1 ptak, Wrocławice, gm. Milicz (J. Witkowski, B. Orłowska) 

Gęś  śnieżna Anser caerulescens 
21-22 III 97 - 1 im., Młodzianków, gm. Milicz (B. Orłowska, J. Witkowski) 

Bernikla kanadyjska Brania cartadensis 
9 V 96 - 1 ptak, Bielawa (gra.) (M. Pach) 
23 V 96 - 3 ad., 7Asieki, gai. Brody (R. Rybarczyk) 
4 VI 96 - 1 ad., Zb. Witka, gm. Zgorzelec (M. Głowacki) 
3 XI 96 - 1 ptak, Zb. Mietkowski, gm. Mietków (G. Orłowski) 
17 VII 97 - 1 ptak. Brzezina, gm. Brzeg (P. Luciw) 

Bernikla białolica Branta leucopsis 
5, 7 III 93 - 1 ad., Przygodzice (gm.) (P. Dolata, W. Kurzawski, M. Matysiak) 14 X 93 - 1 ptak, Ruda Sulowska, gm. Milicz (A. Zalisz) 
21 X 94 - 1 ad., Przygodzice (gm.) (P. Dolata) 
1 X 95 - 1 ad., Przygodzice (gm.) (R Kaczmarek, M. Matysiak, W. Kawiński, B. Duczmal) 
9-11 Xi 95 - 3 ptaki, Zb. Goczalkowicki, gm. Pszczyna (P. Sroka, J. Betleja, W. Wodecki, M. Baścik, B. Włodarski) 
15-18 III 97 - 2 ad. i 1 subacL, Trzcieliny, gm. Przygodzice (R Kaczmarek, P. Dolata, M. Radziszewsld, P. Zawadzki, B. Duczmal) 
6 X 97 - 2 ptaki, Jamnik, gm. 2migród (Z. Zalisz) 
27 X 97 - 1 ptak, Wilczkowice, gai. Sobótka (A. Czapulak, A. Janniche, A. Zalisz) 30 X 97 - 1 ptak, Radziądz, gm. 2migród (A. Zalisz) 
2 XI 97 - 1 ptak, Zb. Mietkowski, gm. Mietków (A. Chlebowski) 
16 XI 97 - 1 ptak, Zb. Otmuchowski. gm. Otmuchów (P. Gębski, A. Pola, 

R Rybarczyk) 
30 XI 97 - 3 ad.. Kuklice. gm. Kobierzyce (P. Gębski, A. Pola) 
14 XII 97 - 1 ptak, Kliszkowice, gm. 2migród (A. Zalisz) 
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Bernikla obrożna  Branta bernicla 
15-23 X 94 - 1 ad. (B. b. bernida),  Przygodzice (gm.) (R. Kaczmarek) 
3-5 VI 95 - 1 ad., Przygodzice (gm.) (R. Kaczmarek, M. Matysiak, P. Zawadzki, 

M. Radziszewski) 
1 X 95 - 2  tui_ Zb. Słup, gm. Jawor (A. Pola) 
11 X 95 - 1 ptak, Zb. Nyski, gm. Nysa (J. Zygmunt) 
15 X 95 - 1 ptak (B. b. bernicla), Zb. Mietkowski, gm. Mietków (G. Hada-Jasi-

kowski, T. Zarzycki) 
21 X 95 - 8 ad., Zb. Brzeszcze, gm. Brzeszcze (Z. Krzanowski) 
18 XI 96 - 1 ad., Zb. Mietkowski, gm. Mietków (R. Rybarczyk, T. Drazny) 

Bernikla rdzawoszyja Branta ruficollis 
25 X 95 - lad., Radziądz, gm. 2migród (A. Zahsz) 
1 X 96 - 1 ad., Przygodzice (gm.) (R. Kaczmarek) 
8, 24 X 96 - 1 ad., Stawno, gm. Milicz (W. Górka, J. Witkowski, D. Raes) 
19 X 97 - 1 ad., Ruda Sułowska. gm. Milicz (B. Orłowska, J. Witkowski) 
25 X - 1, 2 XI -2 ptaki, 27 i 31 XII 97 - 1 ad., Zb. Mietkowski, gm. Mietków 

(P. Kołodziejczyk, A. Chlebowski, J. i B. Lontkowscy, A. Milewski, M. Sęk) 
24 XI - 4 ptaki, 25 XI-1 XII 97 - 1 ad., Gołysz, g. Chybie (J. Betleja, H. Jonek, 

M. Faber, A. Felger, P. Malczyk) 

Edredon Somateria mollissima 
22 I 90 - 1 c? ad., Wały Śląskie, gm. Brzeg Dolny (A. Czapulak) 
12 II 90 - 1 d ,  Zb. Dzierżno Duże, gm. Rudziniec (D. Szlama) 
29 XI-3 XII 94 - 1 c?  imm., Przygodzice (gm.) (R. Kaczmarek) 
15 IV 95 - 1  d'  imm., Bielawa (gm.) (M. Pach) 
15 X 95 - 1 o' imm., Zb. Otmuchowski, gm. Otmuchów (A. Pola) 
30 XI 95 - 1 d' imm., Zb. Goczalkowicki, gm. Pszczyna (J. Betleja) 
4, 6, 8-9 XII 95 - 4 crer imm. i 3 99 ad., Zb. Rybnicki, gm. Rybnik (B. Pawlik, 

M. Rojek) 
22 IV 97 - 1 c?  ad., Nowa Sól (gm.) (Z. Kajzer, J. Cichocki) 

Sterniczka Oxyura leucocephala 
19 X 96 - 1 c? ad., Zb. Dychów, gm. Krosno Odrz. (P. Bochenski, P. Czechowski) 

Gadożer Circaetus gallicus 
13 IV 97 - 1 ptak, Drogomyśl, gm. Chybie (R. Czyż) 
27 IV 97 - 1 ptak. Góra, gm. Miedzna (Z. Krzanowski) 

Błotniak stepowy Circus macrourus 
13 I 96 - 1  juv.,  Mikolin, gm. Lewin Brzeski (T. Dzierżan) 
12 IX 96 - 1  d ad., Kalno, gm. Żarów (M. Zarzycki) 
21 IX 96 - 1 d  ad.. Jędrzychów, gm. Polkowice (B. Smyk, G. Serwatka, K. Szustka) 
16-17 IV 97 - 1  cr subad., Wysoka, gm. Kobierzyce (A. Milewski, M. Sęk, A. Smolis) 

Orzełek  Hieraaetus pennatUs 
5 V 96 - 1 ptak (odm. ciemna), Przecieszyn, gm. Brzeszcze (Z. Krzanowski, 

B. Machander) 

Orlik grubodzioby Aquila donga 
21 III 95 - 1 ptak, Jamnik, gm. 2migród (A. 7alisz) 

Orzeł  cesarski Aquila heliaca 
1 IV 96 - 1 imm. i 1 subad., Nazieleńce, gm. Brzeszcze (Z. Krzanowski, T. Król) 

Kobczyk  Falco uespertinus 
21 VIII 93 - 1 9 ad., Skladowice, grn. Lubin (B. Smyk, P. Senenko) 
25 IV 95 - 1 d'  ad., Barucice, gm. Lubsza (R. Rybarczyk, P. Kołodziejczyk) 
16 V 95 - 1 c?, Nazieleńce, gm. Brzeszcze (Z. Krzanowski) 
18 V 95 - 1 c?, Wołów (gm.) (J. Woźniak) 
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8-9 VI 95 - 1 d ad., Głuchołazy (gm.) (Z. Błauciak) 
23 VIII 95 - 1 (3', Bytom (gm.) (J. Wojtczak) 
24 IX 95 - 1 9 ad., i 2 juv., Nazieleńce. gm. Brzeszcze (Z. Krzanowski) 
8 V 96 - 1 9 acL. 11 a ad., Brynek, gm. Tworóg (A. Gorczewski) 
8 V 96 - 1 9 ad., Radziądz, gm. 2migród (A. Zalisz) 
20 VIII 96 - 1 imm., Zb. Slup, gm. Jawor (A. Chlebowski) 
15 IX 96 - 1 imm., Katowice-Szopienice, gm. Katowice (J. Wojtczak, K. Kokoszka, 

A. Ochmann) 

Sokół  skalny Falc° eleonore 
16 X 97 - 1 juv., Zb. Mietkowski, gm. Mietków (M. Zarzycki) 

Raróg Fa1co cherrug 
28 IX i 13 X 94 - 1 juv.. Zb. Mietkowski, gm. Mietków (M. Martini, G. Orłowski) 
24 X 95 - 1 firm, Ruda Sulowska, gm. Milicz (A. Zalisz) 
18 V 96 - 1 ptak, Kaszyce Wielkie, gm. Prusice (K. Konieczny) 

Ostrygojad Haematopus ostralegus 
28 VIII 93 - 1 ptak. Wały Śląskie, gin. Brzeg Dln. (J. Woźniak) 
14 X 93 - 1 ptak, Zb. Nyski, gm. Otmuchów (J. Zygmunt) 
11 IV 95 - 1 ptak, Ruda 2migrodzka, gm. Zmigród (A. Zalisz) 
15-17 IV 95 - 1 ptak, Bielawa (gm.) (M. Zarzycki, M. Pach) 
20 VIII, 11 IX 95 - 1 ad., Zb. Nyski, gm. Nysa (J. Szymczak, G. Polutrenko, A. Kufika) 
4 IX 95 - 1 ptak, Zb. Goczałkowicki, gm. Pszczyna (P. Sroka) 
17 IX - 2 imm, 29 IX 95 - 1 ad., Zb. Turawski, gm. Turawa (A. Kufika, M. Sęk) 
28-31 III 96 - 1 ad_ Wydawy, gm. Rawicz (M. Kaźmierczak) 
14 V 96 - 2 ad., Czarnów, gm. Krosno Odrz. (A. Wąsicki) 
31 V 96 - 1 acL, Lubsko, gm. Lubsko (M. Sidelnik, P. Czeehowski) 
13 VII - 5 ad., 18-20, 25 VIII - 1 ad., 28 VIII - 1 juv., 31 VIII, 3-4 IX 96 - 1 ad., 

Zb. Mietkowski, gm. Mietków (P. Kołodziejczyk, A. Pola, A. Milewski, 
A. Chlebowski, P. Gębski, B. Kaźmierczak, M. Zarzycki) 

7, 9-10, 15-17, 22-24 VIII - 1 ad., 30 VIII 96 - 3 ptaki, Zb. Nyski, gm. Nysa (A. Mi-
lewski, J. Szymczak, L. Witkowski. P. Kołodziejczyk, A. Pola, P. Gębski, 
B. Kaźmierczak, P. Tomaszewski, J. Lontkowski, T. Stawarczyk) 

7, 9-10 V - 1 ad., 9 IX 97 - 2 acL, Trzcielin. gra. Przygodzice (A. Janniche, R. Ka-
czmarek, P. Dolata, W. Kawiński, M. Radziszewski) 

24 VII - 2 ad., 5-6 VIII 97 - 1 ad., Zb. Nyski. gp►. Nysa (J. Szymczak) 
13 IX 97 - 1 ad., Zb. Otmuchowski, gm. Otmuchów (A. Milewski) 
14 XI 97 - 1 ptak, Zb. Otmuchowski, gra. Otmuchów (T. Zarzycki) 

Szczudłak Himantopus himantopus 
16 VI 96 - 2 ad., Wrocław-Świniary (M. Zabłocki) 
20-22 VI - 2 ad., 26-27 VI 96 - 1 ad., Wrocław-Klecina (K. Martini, M. Martini, 

R Lagosz, G. Orłowski) 
Szablodziób Recurvirostra avosetta 

13 IV 95 - 1 ptak, Rez. „Stawy Przemkowskie", gm. Przemków (M. Cieślak) 
5 VII 95 - 1 ptak. Zb. Brzeszcze, gm. Brzeszcze (Z. Krzanowski) 
11 V 96 - 2 ad., Goliszów, gm. Chojnów (A. Pola) 

Kulon Burhinus oedicnemus 
31 III 97 - 1 ptak, Chudów, gm. Gieraltowice (G. Schneider) 
27 IV, 10 V 97 - 1 ptak, Bory Dolnośląskie, woj. jeleniogórskie (W. Bena) 

Czajka towarzyska Chettusia gregada 
12 IV 97 - 1 ad., Laski Odrz., gm. Czerwieńsk (P. Czechowski, M. Sidelnik) 
17, 22 VIII 97 - 1 juv., Zb. Nyski, gm. Nysa (P. Kołodziejczyk, A. Pola, T. Stawarczyk, 

J. Szymczak, L. Witkowski) 
Biegus arktyczny Calidds melanotos 

4-7 VIII 96 - 1 ad., Zb. Mietkowski, gm. Mietków (P. Kołodziejczyk i in.) 
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Dubelt Ganinago media 
19 VIII 92 - 1 ptak. Zb. Mietkowski, gm. Mietków (A. Srzednicki) 
25 VIII 96 - 4 ptaki, Zb. Brzeszcze, gm. Brzeszczr (Z. Krzanowski) 

29 IV 97 - 1 ptak, Bytom (gm.) (J. Wojtczak, K. Kokoszka) 

Brodziec pławny TrLnga stagnatilis 
29 IV 93 - 2 acL Goczalkowice Zdrój, gm. Pszczyna Oleksik) 
14 VII 94 - 1 ad.. Zb. Turawski, gm. Turawa (M. Janicka. A. Kuńka) 

23 W 95 - 1 ptak. Goczalkowice Zdrój. gni. Pszczyna (P. Strzelecki) 

23-24 IV 95 - 1 ad., Wrocław-świniary (R Rybarczyk, P. Kołodziejczyk, M. Maj-

cher) 
10 VII 95 - 2 ptaki, Goczalkowice Zdrój, gm. Pszczyna (P. Strzelecki) 

17 VII 95 - 2 ptaki. Wrocław-Świniary (M. Majcher) 
24 VII 95 - 2 ptaki. Nazieleńce, gm. Brzeszcze (Z. Krzanowski) 
29 VII 95 - 2 ptaki. Goczalkowice Zdrój, gm. Pszczyna (D. Szlarna) 
3 VIII - 1 acLi 2  juv., 7 VIII - 5 ptaków,  11  VIII 95 - 3 ptaki. Zb. Nyski, gm. Nysa 

(A. Pola. J. Szymczak) 
10, 12 VIII 95 - 1 ptak. Zb. Nyski, gm. Nysa (J. Szymczak) 
20 VIII 95 - 1 ptak, Nazielefice. gm. Brzeszcze (Z. Krzanowski) 
25, 27 VIII - 1 ptak, 9-10 IX 95 -  1  ptak. Goczalkowice Zdrój. gm. Pszczyna 

(P. Strzelecki, B. Pawlik, M. Rojek) 
27 VIII 95 - 1 ptak, Zb. Turawski, gm. Turawa (A. Kuńka) 
3 IX 95 - 1 ptak, Wrocław-świniary (A. Milewski, A. Smoka) 
28 VI - 1 ptak, 20 VII 96 - 1  juv., Wrocław-Świniary (M. Majcher, P. Kołodziej-

czyk) 
21 VII 96 - 2 ad., Otmuchów. gm. Otmuchów (M. śliwiński, J. Szymczak) 

21 VII 96 - 1 ptak, Goczalkowice Zdrój, gm. Pszczyna (B. Pawlik) 
27 VII - 2 juv., 16 VIII 96 - 1 ad., 18. 20 VIII - 1 juv., 23 VIII - 1 ptak. Zb. Miet-

kowski, gm. Mietków (P. Kołodziejczyk, R Rybarczyk, A. Milewski) 

9 VIII - 2 ptaki (1  juv.), 15 VIII 96 - 4 juv.,  Zb. Nyski. gm. Nysa (A. Milewski. 
P. Kołodziejczyk. A. Pola) 

10 IV 97 - 1 ptak, Wrocław-Świniary (A. Kuńka) 
14 VI 97 - 2 ptaki. Zb. Turawski, gm. Turawa (A. Wojciechowski) 
18, 20 VII 97 - 1  juv., Dobrzykowice, gm. Czernica (A. Srzednicki) 
28 IX 97 - 2 ad..  Zb. Raduszec, gm. Krosno Odrz. (A. Wąsicki) 

Terekia Xenus cirtereus 
31 VIII 97 - 1 ad. Zb. Goczalkowicki (J. Król, G. Schneider. J. Udoi° 

Wydrzyk tęposterny  Stercorarius pomarinus 
7-8 VI 96 - 1 subad., Stawno, gm. Milicz (A. Czapulak, A. Zalisz) 

Wydrzyk ostrosterny  Stercorarius parasiticus 
15 IX 94 - 1 ad. (odmiana jasna), Zb. Mietkowski, gm. Mietków (P. Gębski) 

9-10 IX 95 - 1 juv., Zb. Słup, gm. Jawor (B. Smyk, A. Chlebowski) 
7 X 95 - 3 ad. i 5 juv., Zb. Brzeszcze, gm. Brzeszcze (Z. Krzanowski) 

7 VIII 96 - 1 ad., Zb. Goczalkowicki, gm. Pszczyna (M. Baścik, W. Wodecki. 
B. Wlodarski) 

7 IX 96 - 1 ad. (odmiana ciemna). Zb. Nyski, gm. Nysa(M. Zarzycki) 
14 IX 96 - 1 ad. (odmiana jasna), Zb. Mietkowski. gm. Mietków (P. Kołodziejczyk) 
16 IX 96 - 1 ad., Zb. Turawski, gm. Turawa (A. Wojciechowski) 
22 IX 96 - 2 ptaki. Zb. Mietkowski, gm. Mietków (K. Zakrzewski) 
27 X 96 - 1 ptak. Rez. .„Stawy Przemkowskie". gm. Przemków (M. Cieślak. 

L. Zawadzki) 

Wydrzyk dlugosterny  Stercorartus longicauclus 
13 VII 96 - 1 subad., Zb. Mietkowski, gm. Mietków (P. Kołodziejczyk, A. Pola) 
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Orlica Larus ichthyaetus 
12-27 IX 95 - 1 ad., Zb. Goczałkowicki, gm. Pszczyna (J. Betleja, G. Schneider) 
9, 12 VIII, 2 IX 97 - 1 subad. (2 wiosna/3 zima), Zb. Goczałkowicki, gm. Pszczyna 

(J. Król, J. Betleja) 
26 VIII-3 DC, 5-6 IX 97 - 1 imm. (2 lato/3 zima), Zb. Nyski, gm. Nysa (J. Lontkow-

sld, T. Stawarczyk, J. Szymczak, P. Kołodziejczyk, A. Pola, G. Polutrenko) 
Mewa siodłata Larus marinus 

29 I 93 - 1 ad., Zb. Dychów, gm. Bobrowice (A. Wąsicki) 
12 III 93 - 1 ad., Zb. Raduszec, gm. Krosno Odrz. (A. Wąsicki) 
4 IV 93 - 1 imm., Goczałkowice Zdrój, gm. Pszczyna (M. Faber) 
29 I 95 - 1 ad., Zb. Raduszec, gm. Krosno Odrz. (A. Wąsicki) 
23 IX 95 - 1 juu., Zb. Mietkowski, gm. Mietków (M. Zarzycki) 
9 XII 95 - 1 imm., Zb. Dzierżno Duże, gm. Rudziniec (D. Szlama) 
2 IX 96 - 1 ad., Zb. Żelazny Most, gm. Rudna (A. Chlebowski, B. Smyk) 
4 X 97 - 1 ad., Zb. Nyski, gm. Nysa (P. Bujnicki, Ł. Czajka) 
10 X 97 - 1 imm., Zb. Mietkowski, gm. Mietków (A. Chlebowski) 
23 X 97 -1 ad., Zb. Goczałkowicki, gm. Pszczyna (Z. Krzanowski) 
30 XII 97 - 1 ad., Zb. Mietkowski, gm. Mietków (P. Bujnicki) 

Mewa czarnogłowa Larus melanocephalus 
3 VIII 94 - 1 juu., Jastrzębie Zdrój (gm.) (R. Kruszyk) 
30 IX 95 - 3 ad., Brzeszcze (gm.) (Z. Krzanowski, B. Machander) 
27 VI 96 - 1 para z gniazdem, Zb. Nyski, gm. Nysa (G. Połutrenko, J. Szymczak) 17 VIII 96 - 1 imm., 2 XI 96 - 1 imm., Zb. Mietkowski, gm. Mietków (J. Lontkow-

ski, T. Stawarczyk, K. Karge, K. Zakrzewski) 
18 VIII 96 - 1 imm., Zb. Gilów, gm. Lubin (A. Chlebowski) 
12 X 96 - 1 imm. Zb. Mietkowski, gm. Mietków (A. Chlebowski, J. Górnicki) 
15 XII 96 - 1 ad., Zb. Goczałkowicki, gm. Pszczyna (G. Schneider) 
30 III 97 - 1 ad., 14 IV 97 - 2 ad., Trzcieliny, gm. Przygodzice (M. Radziszewski) 
27 IV 97 - 2 ad., Mnich, gm. Chybie (M. Karpeta) 
6 V 97 - 1 subad., Wrocław-Swiniary (M. Sidelnik) 
7 VI - 1 ad., 10 X 97 - 1 imm., Zb. Mietkowski, gm. Mietków (A. Pola, 

P. Kołodziejczyk, A. Chlebowski) 
26 VI 97 - 1 subad. (2 wiosna), Jastrzębie Zdrój (gm.) (R. Kruszyk) 
1 XI 97 - 1 imm., Zb. Słup, gm. Jawor (A. Chlebowski, S. Owczarek) 

Mewa obrożna Larus sabint 
18 i 20 V 97 - 1 imm. (1. wiosna), Trzcieliny, gm. Przygodzice (R. Kaczmarek i in.) 

Mewa trójpalczasta Rissa tridactyla 
14 II 95 - 1 imm., Zb. Mietkowski, gm. Mietków (A. Srzednicki) 
31 X 96 - 1 imm., Zb. Słup, gm. Jawor (A. Chlebowski) 
11, 15 XI 97 - 1 ad., Zb. Turawski, gm. Turawa (A. Wojciechowski, A. Kufika, 

T. Dzierżan) 
15 XI 97 - 1 juu., Zb. Mietkowski, gm. Mietków (P. Gębski, M. Irzykowicz, 

P. Kołodziejczyk, A. Pola) 
16 XI 97 - 1 jut). Zb. Otmuchowski, gm. Otmuchów (P. Kołodziejczyk) 

Rybitwa krótkodzioba Gelochelidon nilotica 
16 VIII 97 - lad., Jawiszowice, gm. Brzeszcze (Z. Krzanowski) 

Rybitwa popielata Stenia paradisea 
12 VII 96 - 1 ad., Brzeszcze (gm.) (Z. Krzanowski) 
3 V 97 -1 ad., Zb. Raduszec, gm. Krosno Odrz. (P. Kołodziejczyk, A. Chlebowski) 

Sóweczka Glaucidium passerinum 
6 X 96 - 1 para, 12 I 97 - 1 d', Przylasek, gm. Platerówka (W. Bena) 
20 X 96 - 1 c?', Patoka, gm. Gromadka (A. Pola, R. Rybarczyk) 
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15 XI 96 - 1  ,  Oleszna Podgórska, gm. Gryfów Ś1. (W. Bena) 
22 II 97 - 1 ptak, Stare Bogaczowice (gm.) (K. Zarkowsld) 
22 11-6 IX 97 -18 stanowisk w Borach Dolnośląskich, woj. jeleniogórskie (W. Bena) 
4 X-10 XI 97 - 13 stanowisk w Borach Dolnośląskich, gm. Węgliniec (W. Bena) 
28 X 97 - 1 d', Jez. Złotnickie, gm. Olszyna (W. Bena) 
30 X 97 - 1 d, Lowin, gm. Sulików (W. Bena) 
1 XI 97 - 1 d, Dzialoszyn, gm. Bogatynia (W. Bena) 
11 XI 97 - 1 para, Henryków Lubańsld, gm. Lubań  (W. Bena) 

Włochatka Aegottus funereus 
16 III 96 - 1 d, Masyw Raduni, gm. łagiewnild (A. Pola) 
23 III 96 - 1 d, Rościsławice, gm. Oborniki 61. (W. Górka, P. Kołodziejczyk, 

R. Rybarczyk) 
15 XI 96 -1 ptak, Oleszna Podgórska, gm. Gryfów 61. (W. Bena) 
8 II-1 X 97 - 39 stanowisk, Bory Dolnośląskie, gm. Węgliniec i Osiecznica (W. Bena) 
27 IV 97 - 1 ptak, Borowe, gm. Wymiarld (A. Wąsicki) 
27-28 VI 97 - 1 o', Łuków, gm. Trzebiel (A. Wąsicki, P. Czechowski, M. Bocheński) 

Żołna Merops apiaster 
3 VIII 96 - 6 ptaków, Bystrzyca Oławska, gm. Oława (A. Milewski) 
18 VII 97 - 1 ad., Rajsko, gm. Oświęcim (Z. Krzanowski) 

Kraska Coractas garrulus 
30 V 93 - I ptak, Niezgoda, gm. Zmigród (A. 7allsz) 
22 IX 96 - 1 imm., Bodzanowice, gm. Przystajń  (A. Imiołczyk) 

Dzięcioł  białoszyi Dendrocopos syriacus 
27 V 95 - la  ad., Goczalkowice Zdrój, gm. Pszczyna (P. Strzelecki) 
26 XII 95 - 1 9, Kobiernice, gm. Kęty (W. Wodecki, B. Włodarski) 
9 II 96 - 1 d ad., Sobótka (gm.) (P. Czechowski, M. Sidelnik) 
27 II 96 - 1 d, Wilczkowice, gm. Brzeszcze (Z. Krzanowski) 
24 W 96 - 1 9, 30 VII 96 - 1 juv., Kęty (gm.) (M. Baścik) 
18 I 97 - 1 ad., Strumień  (gm.) (P. Sroka) 
13 II - 1 para, 18 II 97 -1  o`,  Opole (G. Hebda) 
19 III 97 - 1 para, Skidziń, gm. Brzeszcze (Z. Krzanowski) 
21 IV-1 V 97 - 1-2 d ad., Ozimek (gm.) (A. Wojciechowski) 
25 VII 97 - 1 d', Sułów, gm. Milicz (A. Zalisz) 
25 XI 97 - 1 9, Namysłów (gm.) (P. Gębski) 

Dzięcioł  białogrzbiety  Dendrocopos leucotos 
21 VIII 89 - 1 ptak. Jastrzębie Zdrój, gm. Jastrzębie Zdrój (P. Grzonka) 
14 VI 90 - 1 d, Zory-Kradziejówka, gm. Żory (A. Śmietana) 
16 IV 95 - 1 9  ad., Brzeszcze, gm. Brzeszcze (Z. Krzanowski, B. Machander) 

Dzięcioł  trójpalczasty  Picoides tridactylus 
27 III 89 - 1 d, Rez. „Łężczak", gm. Racibórz (D. Szlarna) 

Pliszka cytrynowa Motacilla citreola 
26 VIII 95 - 1 d ad., Niedźwiedzice, gm. Chojnów (K. Filistowicz) 
28 IV 96 - 1 d, Zb. Goczałkowicki, gm. Pszczyna (J. Król) 
14 V 96 - 1 d  ad., Kuźnia Stara, gm. Twardogóra (T. Paluszek) 

Wójcik Phytoscopus trochiloides 
25 V 95 - 1 d, Pokrzywna, gm. Gluchołazy (G. Hebda, T. Blaik) 

Dzierzba czarnoczelna Lanius minor 
11 IX 96 - 1 ad., Wilczkowice, gm. Brzeszcze (Z. Krzanowski) 
12 VIII 97 - 1 ad., Jaworzno (gm.) (Z. Krzanowski) 
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Poświerka Calcarius lapponicus 
30 III 95 - 1 4, Ruda Sulowska, gm. Milicz (A. Zalisz) 
9 XI 96 - 1 ptak, Wrocław (P. Bujnicki) 
29 I 97 - 2 ad, Wysoka, gm. Kobierzyce (A. Milewski) 

Trznadelek Ernberiza pusala 
12 III 95 - 1 Borowa Oleśnicka, gm. Oleśnica (Z. Jakubiec, J. Fila) 

Ptaki pochodzące z niewoli 
Escapes or introduced birds 

Łabędź  czarny Cygnus atraius 
16 V 95 - 1 ad., Radziądz, gm. Zmigród (A. Zalisz) 
15 VIII 95 - 1 ad., Stawno, gm. Milicz (A. Czapulak) 
31 VIII, 2 IX 95 - 1 ad., Niezgoda, gm. Żmigród (A. Zalisz) 

Gęś  tybetańska Anser indicus 
11 V 96 -1 ptak, Ruda Milicka, gm. Milicz (K. i M. Martini i in.) 
26 VI 96 -1 ptak, Chlebowo, gm. Gubin (A. Wąsicki) 
9 XI 96 - 1 ptak, Krosno Odrz. (gm.) (A. Wąsicki) 

Karolinka Aix sponsa 
26 XII 92-20 I 93 - 1 d, Skoczów, gm. Skoczów (M. Karetta) 

Mandarynka Aix galericulata 
25 I 92 - 1 e, Katowice (J. Betleja) 



Ptaki Śląska 12 (1998): 191-192 

XVIII I XIX ZJAZD ORNITOLOGÓW ŚLĄSKA 

XVIII AND XIX MEETINGS OF SILESIAN ORNITHOLOGISIS 

XVIII Zjazd Ornitologów Śląska odbył  się  8 marca 1997 roku. Obrady 

rozpoczęło wystąpienia Romka Mikuska poświęcone liczebności, rozmie-

szczeniu i wybiórczości środowiskowej sów w Górach Stołowych. Prele-

gent najwięcej uwagi poświęcił  puchaczowi, włochatce i sóweczce, tj. ga-

tunkom, które do niedawna były uważane za wielkie rzadkości w naszym 

regionie. Następnie Darek Szlama omówił  aktualny stan i zmiany, jakie 

zaszły w ostatnich kilkunastu latach w awifaunie rezerwatu „Łężczak", 

jednej z najważniejszych ostoi ptaków na Górnym Śląsku. Natomiast 

Zbigniew Jakubiec, najwybitniejszy polski znawca bociana białego, zapo-

znał  wszystkich z wynikami inwentaryzacji tego gatunku w latach 1994-

95. Akcja wykazała, że w skali kraju sytuacja tego gatunku jest niezła 

i Polska w dalszym ciągu, przynajmniej w tym aspekcie, jest potęgą  świa-

tową. Jacek Betleja przedstawił  informację  o działalności i zamierzeniach 

Górnośląskiego Koła Ornitologicznego. Następnie Artur Adamski omówił  
wyniki akcji organizowanych na Śląsku w latach 1993-96. Przedpołu-

dniową  sesję  zakończyło niecierpliwie oczekiwane przez wszystkich wy-

stąpienie Tadeusza Stawarczyka podsumowujące działalność  orni-

tologiczną  na Śląsku w roku 1996. 
Sesja popołudniowa rozpoczęła się  od wystąpienia drugiego w historii 

Zjazdów gościa zagranicznego F. Voriśka. Omówił  on stan populacji oraz 

badania i ochronę  ptaków drapieżnych w Czechach. Kolejnym punktem 

programu było wystąpienie Artura Adamskiego, który na podstawie naj-

nowszego opracowania o sytuacji ptaków w Europie, omówił  jakie grupy 

ptaków są  zagfrozone wyginięciem i dlaczego. Podobnie jak podczas wielu 

poprzednich Zjazdów na zakończenie mieliśmy okazję  przenieść  się  oczyma 

wyobraźni w odległe zakątki świata. Tym razem okazją  ku temu był  pokaz 

doskonałych przeźroczy z ptakami i krajobrazami Zachodniej Afryki, 

którym uświetnił  Zjazd sympatyk naszego regionu Michał  Skakuj. 

XIX Zjazd Ornitologów Śląska odbył  się  28 lutego 1998. Pierwsze trzy 

wystąpienia poświęcone były ptakom dolin rzecznych. Na wstępie Robert 

Rybarczyk przedstawił  wyniki zespołowych obserwacji w dolinach Nysy 
Łużyckiej i Bobru. Z kolei Andrzej Wąsicki omówił  awifaunę  doliny Odry 
na zielonogórskim odcinku tej rzeki. Trzecie wystąpienie także dotyczyło 
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doliny Odry, tyle że fragmentu położonego poniżej Opola, a zostało 
zaprezentowane przez Grzegorza Hebdę  i Macieja Wyszyńskiego. Pełen 
podziw wzbudziły dokonania trzech górnośląskich obserwatorów 
Krzysztofa Kokoszki, Adriana Ochmanna i Jarosława Wojtczaka. 
Przedstawili oni wyniki badań  na powierzchniach próbnych w miastach 
Górnego Śląska, a szczególnie interesujące były dane o liczebności 
chruścieli. Następnie, dawno nie widziany na trybunie zjazdowej, Andrzej 
Czapulak zaprezentował  pierwsze od kilku lat mapki rozmieszczenia 
wybranych gatunków ptaków na Śląsku. Przedpołudniową  sesję  trady-
cyjnie zakończył  Tadeusz Stawarczyk, który tym razem podsumował  
działalność  śląskich ornitologów w roku 1997. 

Drugą  część  Zjazdu zapoczątkował  Krzysztof Wacławek przedstawia-
jąc aktualną  sytuację  orla przedniego w Polsce. Niejeden z uczestników 
Zjazdu był  z pewnością  mile zaskoczony,  że  polska populacja tego orla 
jest większa niż  się  do niedawna sądziło, choć  oczywiście do pełni szczę-
ścia jeszcze daleko. Robert Czuchnowski z Krakowa przybliżył  zebranym 
biologię  lęgów puszczyka uralskiego. Szczególną  uwagę  prelegent zwrócił  
na wykrywanie tej sowy w terenie, co miejmy nadzieję  zaowocuje 
wykryciem stanowisk lęgowych na Śląsku. Na zakończenie Zjazdu 
mogliśmy po raz kolejny podziwiać  ptaki i przyrodę  Bliskiego Wschodu, 
tym razem na przeźroczach Krzysztofa i Marka Martini. Znani z 
zamiłowania do podróżowania bracia podzieli się  wrażeniami, nie tylko 
ornitologicznymi, ze swojej eskapady do Turcji i Syrii. 

W obu Zjazdach uczestniczyła rekordowa ilość  osób, które z trudem 
mieściły się  w Dużej Sali Wykładowej Instytutu Zoologicznego UWr. Za-
równo w roku 1997, jak i w 1998, przyjechało do Wrocławia około 200 
obserwatorów ptaków. Tradycyjnie podczas obu Zjazdów najbardziej za-
służeni współpracownicy Zakładu Ekologii Ptaków zostali wyróżnieni Zło-
tymi Odznakami Śląskiego Klubu Ornitologicznego. W roku 1997 uhono-
rowano w ten sposób Andrzeja Wąsickiego i Waldka Benę, a w roku 1998 
Krzysztofa Kokoszkę, Adriana Ochmanna, Jarka Wojtczaka i Andrzeja Polę. 

A. Cz. 
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