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PTAKI LĘGOWE
DOLIN NYSY ŁUŻYCKIEJ, BOBRU I KWISY
BREEDING BIRDS
OF THE NYSA ŁUŻYCKA, BÓBR AND KWISA R1VER VALLEYS
Awifauna dolin Nysy Łużyckiej, Bobru i Kwisy nigdy nie była szczegółowo zbadana. Niektóre fragmenty dolin tych rzek kontrolowano w latach
80., ale dane te są w większości nieaktualne lub niepełne (Dyrcz i in.
1991). Chociaż ówczesne obserwacje były bardzo fragmentaryczne i rozrzucone w czasie, to wskazywały, że tereny te mają dużą wartość dla śląskiej ornitofauny. Zachęciło to nas do podjęcia działań mających na celu
zbadanie awifauny tych rzek i ich dolin.

TEREN BADAŃ
Kwisa. Rzeka ta liczy 136 km i wypływa z Gór Izerskich koło Świeradowa Zdrój. Przepływa przez Pogórze Izerskie oraz Bory Dolnośląskie. Jest
lewym dopływem Bobru, do którego uchodzi koło Zelisławia. W górnym
biegu koło Mirska osiąga szerokość 10 m, w środkowym biegu kolo Osiecznicy 20 m, a w ujściu 25 m szerokości (Kondracki 1988). Średnia wielkość
przepływu wody na Kwisie wynosi 7,2 m3/s (Państwowy Instytut Hydrologiczny 1978).
Na rzece wybudowano kilka zbiorników wodnych i elektrowni, są to:
Złotniki Lubańskie, Leśna, Kliczków i Świętoszów. W dolinie rzeki istnieją
tylko dwie niewielkie żwirownie znajdujące się koło Nowogrodźca i Khczkowa.
Nysa Łużycka. Liczy 256 km i wypływa z czeskiej części Gór Izerskich. Przepływa przez Kotlinę Liberecką, Bramę Łużycką, Kotlinę Turoszowską i Bory Dolnośląskie. Rzeka płynie przez terytorium trzech państw
(Czech, Niemiec i Polski) i z wyjątkiem górnego biegu stanowi granicę mię-
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dzy Niemcami a Polską. Nysa jest lewym dopływem Odry. jej główne dopływy to następujące rzeki: Lubsza, Skróda, Młynówka, Żółta Woda, Sielawka, Miedzianka i Witka (Kondracki 1988).
Nysa w górnym biegu koło Radomierzyc osiąga 10 m szerokości, w środkowym biegu koło Łęknicy 30 m, a w ujściu 40 m szerokości (Kondracki
1988). Średnia wielkość przepływu na rzece wynosi 31 m3/s (Państwowy
Instytut Hydrologiczny 1978).
Nad Nysą znajdują się trzy elektrownie wodne w Buczu, Potoku i koło
Zasiek, brak natomiast zbiorników wodnych. W dolinie rzeki znajduje się
tylko jedna żwirownia koło Jędrzychowic.
Bóbr. Rzeka Bóbr liczy 269,5 km i wypływa z czeskich Karkonoszy,
z góry Lasocin. Przepływa przez Pogórze Sudeckie, Bory Dolnośląskie i Obniżenie Milicko-Głogowskie. Bóbr jest lewym dopływem Odry. jego główne
dopływy, to: Kwisa, Czerna, Szprotawa, Bobrzyca i Brzeźniczanka. W górnym biegu koło Marciszowa rzeka osiąga szerokość 30 ni, w środkowym
biegu koło Bolesławca 20 m, o od Żagania do ujścia osiąga 40 m szerokości. Średnia wielkość przepływu wynosi 45,2 m3 /s (Państwowy Instytut
Hydrologiczny 1978).
Na Bobrze wybudowano kilka zbiorników i elektrowni wodnych, są to:
Bukówka, Siedlęcin, Pilchowice, Żagań, Gryżyce, Gorzupia, Krzywaniec,
Dychów i Raduszec. W dolinie rzecznej znajduje się duża ilość żwirowni
o różnej wielkości i czasie ich eksploatacji. Do największych należą żwirownie położone koło Rakowic Wielkich i Małych, Bolesławca, Starej Olesznej, Gorzupi, Miodnicy i Nowogródu Bobrzańskiego.
Od Zbiornika Krzywaniec Bóbr rozdziela się na dwa nurty. Pierwszy
o długości 32 km jest sztuczny i zasila zbiornik wody w Dychowie, drugi
jest naturalny (stare koryto Bobru liczące 36 km) i kończy się w Dychowie. Na tym odcinku woda rzeki płynie głównie sztucznym kanałem, tylko
wyjątkowo starym korytem. W 1997 roku ze względu na awarię zbiornika
w Dychowie woda płynęła tylko starym korytem rzeki.
Obserwacje prowadzono na całym polskim odcinku rzeki tj. 269 krn
(od granicy z Czechami do ujścia rzeki do Odry - 516 krn szlaku żeglugowego) z wyjątkiem 18 km odcinka od granicy z Czechami do Kamiennej Góry.

METODYKA BADAŃ
Wszystkie rzeki były kontrolowane w latach 90-tych. W czasie zbierania danych dla wszystkich trzech rzek posł ugiwano się kilometrażem rzeki, mierzonym od ujścia do źródeł. Obserwacje nanoszono na mapy w skali
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1:25000. Kontrolując rzekę, sprawdzano również wszystkie starorzecza,
żwirownie i stawy znajdujące się w dolinie rzeki.
Kwisa. Zasadnicze kontrole przeprowadzono w 1993 roku. Badania prowadzone były tylko na 50 km odcinku rzeki od ujścia do Zebrzydowej.
W czasie pierwszej kontroli rzekę podzielono na 2 odcinki, które skontrolowano pieszo w terminach 4-5 V i 11-12 V. W czasie drugiej kontroli
teren ten sprawdzono przeprowadzając spływ kajakowy w terminie 3-4 VII.
Ponadto na tym odcinku rzeki spływy kajakowe przeprowadzono: 18-19
VI 94, 2-3 VII 97 i 2-3 V 98. Odcinek Kwisy powyżej Zebrzydowej był sprawdzany tylko fragmentarycznie w latach 1993-94 przez T. Stawarczyka,
A. Paluckiego i W. Benę.
Nysa Łużycka. Cała Nysa Łużycka była skontrolowana w 1996 roku.
Ze względu na fakt, że jest to rzeka graniczna, jedynym możliwym sposobem jej zbadania było przeprowadzenie kontroli pieszych. Pierwsza odbyła się w terminie 30 IV-10 V. Ponieważ w trakcie przeprowadzania obserwacji padały deszcze, na dwóch odcinkach wykonano kontrolę uzupełniającą: 27 V na odcinku od Zasiek do Olszyny oraz 29 V na odcinku od
ujścia Skródy do Łęknicy. Druga kontrola odbyła się ona w następujących
terminach: odcinek od granicy z Czechami do Krzewiny w dniach 10 i 25 VI,
odcinek od Krzewiny do żarek nad Nysą - 20 VI, odcinek od żarek nad
Nysą do Sobolic - 9 i 17 VI, odcinek od Sanic do Łęknicy - 9 VI, odcinek
od Łęknicy do Zasiek nie został skontrolowany, odcinek od Zasiek do Markosie - 12 VI, a odcinek od Markosic do ujścia - 6 VII.
W ramach przeprowadzonej inwentaryzacji przyrodniczej gmin Bogatynia, Zgorzelec i Pieńsk, wykonano osiem dodatkowych kontroli na odcinku od granicy z Czechami do Sobolic w następujących terminach: 17 IV,
20 IV, 13 V, 23 V, 13 V, 15 V, 1 VI i 7 VII.
Bóbr. Bóbr kontrolowano w 1997 roku. Całą rzekę podzielono na dwa
odcinki. Odcinek od granicy państwa do Bolesławca został skontrolowany
pieszo (z wyjątkiem odcinka od granicy państwa do Kamiennej Góry, który
nie był badany). Odcinek od Bolesławca do ujścia rzeki do Odry skontrolowany został poprzez spływ kajakowy. Rzekę i dolinę skontrolowano dwukrotnie, pierwsza kontrola odbyła się w terminie 1-10 V, a druga w dniach
16-18 'VI i 26-28 VI. Dodatkowe kontrole przeprowadzone były w latach
1993-94, kiedy skontrolowano odcinek rzeki od granicy państwa do Wojanowa przez A. Wuczyńskiego i Z. Jakubca. W latach 1998-99 T. Stawarczyk, A. Wuczyński i Z. Jakubiec przeprowadzili dodatkowe kontrole odcinka od Gorczyc do Siedlęcina.
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PRZEGLĄD GATUNKÓW

W dolinie Nysy Łużyckiej stwierdzono w sumie występowanie 150 gatunków, w dolinie Bobru - 137, a w dolinie Kwisy - 95 gatunków. Poniżej
omówiono szerzej 59 gatunków.
Perkozek Tachybaptus ruficoltis. Nad Bobrem spotkany w dwóch miejscach: 25 V 97 - 1 ad. na Zb. Raduszec (A. Wąsicki) i 12 VII 93 - 2 pary na
Zb. Bukówka. Ponadto stwierdzony w dwóch innych miejscach: 23 V 96 jeden osobnik na stawie koło Radomierzyc (165 km Nysy Łużyckiej) oraz
4 V 93 - para na starorzeczu koło Osiecznicy (38 km Kwisy).
Perkoz dwuczuby Podiceps cristatus. W dolinie Bobru stwierdzono łącznie 30 par z młodymi. Występował głównie na dużych żwirowniach: Kozłów - 12 par (118 km), Nowogród Bobrzański - 7 par (46 km), Bolesławice - 2 pary (136 km) oraz na Zb. Raduszec - 3 pary. Pojedyncze pary stwierdzono także na małych żwirowniach i zbiornikach zaporowych. Ponadto 2-3 pary gnieździły się na 147 km Nysy Łużyckiej,
Perkoz rdzawoszyi Podiceps grisegena. Jedną parę stwierdzono
20 VI 96 na terenach wodonośnych pod Zgorzelcem.
Bocian czarny Ciconta nigra. Pojedyncze, żerujące dorosłe osobniki
obserwowano 12 V i 6 VII 96 na 27 i 34 km Nysy Łużyckiej (koło Markosic) oraz 29 V 93 powyżej Zb. Bukówka w dolinie Bobru (Z. Jakubiec).
Bocian biały Ciconia ctconta. W latach 1994-95 w czasie akcji liczenia
bocianów w dolinie Bobru stwierdzono 25 zajętych gniazd, w dolinie Nysy
Łużyckiej - 10 par, a nad Kwisą 6 par.
Łabędź niemy Cygnus °tor. W dolinie Bobru stwierdzono 8 par z młodymi. Sześć par gnieździło się na żwirowniach koło Wojanowa, Łomnicy,
Popowic (2 pary), Starej Olesznej i Krosna Odrzańskiego, a dwie pozostałe
spotkano na samej rzece. W roku 1993 jedna para gnieździła się na Zb.
Bukówka. W dolinach Nysy Łużyckiej i Kwisy odnotowano po jednej parze lęgowej, które gnieździły się odpowiednio na stawach koło Radomierzyc oraz na starorzeczu koło Osiecznicy.
Cyraneczka Anas crecca. 9 VI 96 jedna para przebywała na stawie
hodowlanym na 119 km Nysy Łużyckiej. 25 V 97 widziano parę, a 22 VI 97
dwa samce i jedną samicę na Zb. Dychów (A. Wąsicki).
Krzyżówka Anasplatyrhynchos. Na kobrze w czasie I kontroli stwierdzono 130 par, a podczas II kontroli 20 samic z młodymi oraz 27 par
bez młodych. Pary były rozmieszczone równomiernie na całym skontrolowanym odcinku rzeki. Mniej licznie występowała na Nysie Łużyckiej, gdzie
widziano 44 pary. Najliczniej była spotykana na odcinku od Łęknicy do
Pieńska (81-135 km), natomiast nie odnotowano jej na odcinku od Markosie do Łęknicy (31-81 km). Nielicznie występowała na Kwisie, gdzie spotkano 10 par.
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Cyranka Anas querguedu/a. 23 V 96 dwie pary widziano na stawie
koło Radomierzyc (165 km Nysy Łużyckiej).
Płaskonos Anas clypeata. 29 V 93 jedną parę widziano na Zb. Bukówka (A. Wuczyński).
Głowienka Aythya ferma. Na wszystkich trzech rzekach obserwowano osobniki nielęgowe.
Czernica Ayth.yafuligtha. W dolinie Bobru podczas I kontroli stwierdzono 100 par, a w trakcie II kontroli 22 pary, w tym samice z młodymi
koło Starej Olesznej (122 km) i koło Malomic (93 km). Na Nysie Łużyckiej
3 V 96 zaobserwowano 4 pary koło Sobolic (116 km).
Gągoł Bucephala clangula. Najliczniej występował na Nysie Łużyckiej
a w czasie
(Ryc. 1), gdzie w czasie I kontroli stwierdzono 24 ad. i 27
II kontroli jednego samca i 11 g. Pary ptaków obserwowano na odcinku,
gdzie rzeka płynie w bezpośredniej bliskości lasów tj. od Zasiek do Pieńska (63-130 km).
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Rycina I. Rozmieszczenie gągoła i nurogęsi na Nysie Łużyckiej. Bobrze i Kwisie
A - 1-2 pary, B - 3-5 par, C - >5 par.
Figure 1. Distribution of the Goldeneye and Goosander breeding sites on the Nysa
Łużycka, Bóbr and Kwisa Rivers
A - 1-2 pairs, B - 3-5 pairs, C - >5 pairs.
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Na Bobrze podczas I kontroli widziano 12 cfc? i 15 92, a podczas
II kontroli odnotowano 11 pojedynczych samic, 3 92 z 15 młodymi 1 13
dorosłych osobników na Zb. Raduszec. Najważniejszym odcinkiem rzeki
było stare koryto Bobru od Dychowa do Zb. Krzywaniec (8-48 km) oraz
Zb. Raduszec (6 km).
Na Kwisie odnotowany w dwóch miejscach: 1 para na starorzeczu koło Osiecznicy (4 V 93) na 36 km oraz 11 osobników dorosłych i 1 9 z młodymi na rzece koło Kliczkowa (3 VII 93) na 37 km.
Nurogęś Mergus merganser. Na Bobrze (Ryc. 1) w czasie I kontroli
stwierdzono występowanie 113 cr d' i 130 22, a w trakcie II kontroli odnotowano 6 crd' i 96 22, w tym 24 99 ze 142 młodymi oraz dwie grupy
12 młodych bez samic. Nurogęsi na Bobrze występowały od ujścia rzeki
aż do Lwówka Śląskiego. Najcenniejszym odcinkiem Bobru okazał się fragment rzeki od Zb. Raduszec do Żagania (4-78 km), gdzie spotkano najwięcej samic z młodymi. Ponadto 23 V 99 zaobserwowano 1 Y koło Pikhowic (189 km) i 28 V 99 - 3 22 pod Wleniem (182 km).
Drugą rzeką licznie zasiedloną była Kwisa (Ryc. 2), gdzie w czasie
I kontroli widziano 19 crcr i 27 29, a w trakcie II kontroli 5 92 z młodymi. Rozmieszczenie ptaków było równomiernie wzdłuż kontrolowanego odcinka rzeki. Podczas kontroli tego samego odcinka rzeki 18-19 VI 94 stwierdzono 23 22 w tym pięć z 27 młodymi.
Pierwsza kontrola Nysy Łużyckiej wykazała obecność 11 dv' 1 10 22,
w tym 2 22 z młodymi: koło Gubina (J. Lewandowski) oraz koło Sanic
(108 km). Podczas II kontroli spotkano 5 92 bez młodych. Wszystkie pary
były obserwowane na odcinkach zalesionych lub w niewielkiej odległości
od lasu.
Trzmielojad Pernis apivorus. W dolinie Nysy Łużyckiej stwierdzony
w czterech miejscach: w rejonie ujścia Nysy, koło Zasiek (49 km), w lesie
bukowym koło Łęknicy (78 km) oraz koło Sobolic (116 km). Nad Bobrem
pary trzmielojadów widziano koł o Nowogrodu Bobrzańskiego (45 km;
P. Czechowski), Golnie (128 km) oraz Kraszowic (147 km). Ponadto w roku
1999 pojedyncze ptaki obserwowano koło Górczycy (172 krn) i pod Pilchowicami (190 km; T. Stawarczyk). Także w dwóch miejscach stwierdzony
nad Kwisą: 4 VII 93 para koło Rudawie (6 km) oraz 3 VII 93 jeden dorosły ptak koło Tomisławia Małego (39 km).
Kania czarna Milvus migrans. W dolinie Nysy Łużyckiej jej liczebność
oceniono na 12 par (Ryc. 2). Najliczniej występowała na odcinku od Łęknicy do Pieńska (93-135 km), gdzie stwierdzono siedem par. Nad Bobrem
stwierdzona tylko koło Bobrowic (20 km), gdzie 3 V 97 widziano jednego
ptaka.
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Kania rdzawa Milvus mi/vus. Najliczniej występowała nad Nysą Łużycką, gdzie stwierdzono 22 pary (Ryc. 2). Ich rozmieszczenie było równomierne wzdłuż całej rzeki z wyjątkiem odcinka górskiego, gdzie nie była
stwierdzona. W dolinie Bobru w trzech miejscach obserwowano pojedyncze ptaki: koło Zb. Raduszec (6 km), Bobrowic (19 km) i Gryżyc (67 km) —
(Ryc. 4).
Błotniak stawowy Circus aeruginosus. W dolinie Nysy Łużyckiej widziano 9 par oraz pojedynczych żerujących: 5 samców i 1 samicę. Licznie
występował na odcinku rzeki koło Zgorzelca (156-165 krn), gdzie zaobserwowano 3 pary lęgowe. Drugim miejscem liczniejszego występowania
był odcinek rzeki od Markosic do Zasiek (29-47 km), gdzie widziano 2 pary,
3 crcf i 1 ?. W dolinie Bobru spotkano 5-14 par. Błotniaki stwierdzono
przede wszystkim na odcinku od Zb. Raduszec do Kozłowa (3-117 km).
Pojedynczą parę widziano 12 VII 93 na Zb. Bukówka (246 km). Błotniaki
gnieździły się zarówno w przybrzeżnych trzcinowiskach, jak i na żwirowniach, starorzeczach oraz stawach znajdujących się w dolinie rzeki.
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40

Rycina 2. Rozmieszczenie kani czarnej i rudej na Nysie Łużyckiej, Bobrze i Kwisie
A - pary, B - pojedyncze osobniki
Figure 22. Distribution of the Black and Red Kite breeding sites on the Nysa Łużycka, Bóbr and Kwisa Rivers
A - pairs, B - single birds.
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Rybołów Pandion haltaetus. Prawdopodobnie gnieździł się w dolinie
Nysy Łużyckiej, na co wskazuje obserwacja pary 2 V 96 oraz pojedynczego
ptaka 12 VI 96.
W latach 1979-83 gniazdował koło Zasiek (Dyrcz i in. 1991).
Pustułka Falco tinnunculus. W dolinie Nysy Łużyckiej zanotowano
11-14 par. Dość licznie występowała na górnym odcinku rzeki w okolicach Bogatyni i Zgorzelca (148-196 km), gdzie zaobserwowano 9-10 par.
W dolinie Bobru stwierdzono 1-4 pary, głównie na środkowym odcinku
rzeki.
Kobuz Falc° subbuteo. Stwierdzony tylko w dolinie Nysy Łużyckiej
i Kwisy. Parę widziano koło Sobolic (118 km), a pojedyncze osobniki koło
Mielna (45 km), Zasiek (50 km), Bielawy Dolnej (131 km) i Toporowa (124
km). Nad Kwisą obserwowany w dwóch miejscach: 20 VI 97 1 para z gniazdem koło Łozów (12 km) oraz 19 VI 97 jeden osobnik koło Luboszowa (22
km).
Kokoszka wodna Ga/linula chloropus. W dolinie Nysy Łużyckiej spotkana w dwóch miejscach: para z młodymi na stawie koło Krzewina
(173 km) oraz dorosły ptak na stawie hodowlanym koło Sanic (116 km).
Pojedyncze dorosłe osobniki obserwowano również na żwirowni koło Małomie (90 km) w dolinie Bobru i na starorzeczu koło Osiecznicy w dolinie
Kwisy (38 km).
Derkacz Crex crex. Stwierdzony jedynie w dolinie Bobru. 9 VI 93 słyszano 2 samce na polach irygacyjnych pod Bolesławcem, a 7 VI 97 jednego samca na łąkach koło stacji PKP Krosno Odrzańskie (P. Czechowski).
Łyska Fulica atra. W dolinach Nysy Łużyckiej, Bobru i Kwisy stwierdzono odpowiednio 3, 22 i 5 par lęgowych. Gatunek występował na żwirowniach i stawach oraz nad rzekami w sąsiedztwie zbiorników wodnych.
żuraw Grus gros. Nad Nysą Łużycką w trzech miejscach widziano zaniepokojone pary: koło Strzegowa (39 km), Toporowa (128 km) i Bielawy
Dolnej (132 krn). Silnie zaniepokojonego osobnika obserwowano również
koło Sierakowa w dolinie Bobru (109 km).
Słonka Scolopax rusticola. 3 VII 93 słyszano w nocy tokującego samca nad Kwisą koło Świętoszowa (18 km). W roku 1997, podczas kontroli
tego samego odcinka rzeki obserwowana w pięciu miejscach: 15 V 97 pojedyncze ptaki poniżej Kliczkowa (35 km) i powyżej Przejęsławia (33 km),
19 VI 97 - jeden osobnik na 21 km, a 25 VI 97 -pojedyncze lecące osobniki na 18 km i 20 km rzeki.
Kszyk Galltnago ga/linago. Dwa stanowiska w dolinie Bobru. 2 V 98
pięć tokujących ptaków widziano kolo Zb. Krzywaniec (S. Rubacha),
a 29 V 93 jednego tokującego osobnika k. Zb. Bukówka. Ponadto jedno
stanowisko w dolinie Nysy Łużyckiej: 4 V 96 - jeden tokujący bekas koło Jędrzychowic (145 km).
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Sieweczka rzeczna Charadrius dubius. Na Nysie Łużyckiej liczebność
oceniono na 15-17 par (Ryc. 3). 5-6 par stwierdzono koło Późnej (35 km),
a pozostałe osiem na odcinku na odcinku od Sobolic do Bielawy Dolnej
(115-129 km) oraz 2-3 pary na stawie 2 km powyżej Biedrzychowic Górnych (185 km)
Na Bobrze występowała liczniej i na odcinku kontrolowanym w roku
1997 stwierdzono 34 pary (Ryc. 3). Najwięcej par, w sumie 12, zanotowano na odcinku od wsi Buczek do Dębowego Gaju (113-170 km). Pozostałe pary występowały na odcinku od Machowa (79 km) do ujścia Bobru,
gdzie spotkano 22 pary. W roku 1993 trzy pary lęgowe stwierdzono na
Zb. Bukówka.
Na Kwisie (Ryc. 3) widziano 5 zaniepokojonych par: 2 pary na zalewie koło Osiecznicy (38 km), 1 para kolo Kliczkowa (36 km) oraz 2 pary
poniżej Kliczkowa (33 km). W roku 1996, 2-3 pary na odcinku od Kliczkowa do ujścia stwierdził T. Gmerek.

Charadrius dubius

•
40

Actitis hypoleucos

8

•c

Nowogród 8012..

Kerntenna
Góra

Rycina 3. Rozmieszczenie sieweczki rzecznej i brodżca piskliwego na Nysie Łużyckiej, Bobrze i Kwisie
A- 1-2 pary. B- 3-5 par, C - >5 par.
Figure 3. Distribution of the Little Ringed Plover and Common Sandpiper breeding sites on the Nysa Łużycka, Bóbr and Kwisa Rivers
A- 1-2 pairs, B- 3-5 pairs, C ->5 pairs.
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Na wszystkich trzech rzekach sieweczka gnieździła się na wyspach oraz
piaszczystych łachach w korycie rzeki. Tylko nielicznie pary spotykano na
żwirowniach.
Czajka V anellus uanellus. Nad Nysą Łużycką stwierdzono 15 par, które
występowały głównie w okolicach Zgorzelca, Pieńska i Markosic. Nie widziana na odcinku górskim rzeki koło Bogatyni ani na leśnych odcinkach
od Zasiek do Sanic. Nad Bobrem odnotowano łącznie sześć par, koło wsi
Buczek, Starej Olesznej oraz w ujściu rzeki do Odry.
Samotnik Tringa ochropus. Jednego zaniepokojonego osobnika widziano 12 VI 96 koło Późnej na 34 km Nysy Łużyckiej oraz 2 V 98 na Kwisie
poniżej Ławszowej (22 km). W dolinie Bobru obserwowano 18 VI 97 jedna,
parę zaniepokojoną koło Marcowa (172 km).
Brodziec piskliwy Actitis hypoleucos. Na Nysie Łużyckiej stwierdzono
7-16 par (Ryc. 3). Głównym miejscem występowania był odcinek rzeki od
Zasiek do Pieńska (53-133 km), gdzie zaobserwowano 6-14 par. Nie obserwowany na odcinku od Gubina do Zasiek (16-50 km).
Nad Bobrem populację oceniono na 22 pary (Ryc. 3). Prawie wszystkie
(19 par) występowało na 65-kilometrowym odcinku rzeki od wsi Gola do
Starego Żagania. Pozostałe 3 pary na odcinku od Starej Olesznej (118 km)
do Trzebieni Małej (120 km).
Na Kwisie zaniepokojone pojedyncze ptaki lub pary obserwowano w
czterech miejscach: koło Świętoszowa (15 km), Luboszowa (26 km), Kliczkowa (35 km) i Osiecznicy (37 km). W czasie kontroli tego odcinka rzeki
18-19 VI 94 widziano 5-6 tokujących par.
Większość par występowała na rzekach, zasiedlając zarastające wyspy
i duże łachy. Pojedyncze pary gnieździły się na żwirowniach.
Śmieszka Larus ridibundus. Lęgowa tylko w dolinie Bobru, gdzie stwierdzono dwie kolonie: na żwirowni koło Kozłowa (74 gniazda) oraz na żwirowni koło Nowogrodu Bobrzańskiego (26 gniazd).
Rybitwa rzeczna Sterna hirundo. Gnieździła się tylko w dolinie Bobru, gdzie w pięciu koloniach stwierdzono łącznie 38 par: koło Kukadeł
(23 km) - 8 par z młodymi, Nowogrodu Bobrzańskiego (47 km) - 9 par
z młodymi, Gryżyc (68 km) - 4 pary z gniazdami, Kozłowa (116 km) - 15
par z młodymi, Bolesławie (135 km) - 2 pary z gniazdami. Ponadto pojedyncze tokujące pary obserwowano koło Starej Olesznej (120 km) i na
żwirowni koło Starego Raduszca (20 V i 7 VI 97; M. Bocheński) oraz 17 V
97 trzy pary koło Tarnawy Krośnieńskiej (29 km; A. Wąsicki).
Niemal wszystkie zaobserwowane rybitwy gnieździły się na żwirowniach.
Siniak Colurnba oenas. W dolinie Bobru pojedyncze tokujące samce
stwierdzono w dziewięciu miejscach. Wszystkie znajdowały się na odcinku od Bolesławca do Pilchowic (137-192 km). Ponadto pojedyncze samce
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stwierdzono w dolinie Nysy Łużyckiej: 7 V 93 koło Łęknicy oraz 6 VII 93
koło żytowania. W dolinie Kwisy 15 V 97 słyszano 8 tokujących samców
w buczynie koło Przejąsławia (33 km).
Zimorodek Alcedo atthis. Na Nysie Łużyckiej wykryto 7 par, a na Kwisie
zanotowano 12 par, rozmieszczonych równomiernie na całym kontrolowanym odcinku (Rys. 7). Na Bobrze zaobserwowano 29 par, rozmieszczonych głównie na środkowym odcinku rzeki (Ryc. 4). W latach 1993-94
stwierdzono trzy pary na górnym Bobrze między Wojanowem a Marciszowem (Z. Jakubiec, A. Wuczyński).
Dudek Upupa epops. W dwóch miejscach stwierdzono odzywające się
pojedyncze samce: 3 V 96 koło Budoradza w dolinie Nysy Łużyckiej
i 28 VI 97 na żwirowni koło Nowogrodu Bobrzańskiego w dolinie Bobru.
Dięcioł zielonosiwy Picus canus. W dolinie Nysy Łużyckiej pojedyncze samce stwierdzono w pięciu miejscach. Cztery z nich występowały na
odcinku od Olszyny do Łęknicy (65-77 km). W doline Bobru stwierdzony
w dwóch miejscach: tokujący samiec koło Jeleniej Góry (202 km) i pod-

Alcedo atthis

Riparia riparia

Kamienna
Góra

Rycina 4. Rozmieszczenie zimorodka i brzegówki na Nysie Łużyckiej, Bobrze i Kwisie
Figure 4. Distribution of the Kingfisher and Sand Martin breeding sites on the
Nysa Łużycka, Bóbr and Kwisa Rivers
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lot koło Gryżyc (68 km). W dolinie Kwisy słyszano jednego samca tokującego 15 V 97 poniżej Kliczkowa (34 km).
Dzięcioł zielony Ptcus viridis. W dolinie Nysy Łużyckiej stwierdzono
12 samców i zaniepokojoną parę. Większość stwierdzeń (10) dokonano
na odcinku między Zasiekami do Zgorzelcem (53-156 km). W dolinie Bobru słyszano 10 tokujących samców, z czego 8 występowało na odcinku
od Starej Olesznej do wsi Nowa (120-150 km). Dwie pary zanotowano
w dolinie Kwisy w 1983 roku a w 1994 już cztery pary lęgowe.
Dzięcioł średni Dendrocopos medius. W dolinie Bobru słyszano siedem odzywających się samców. Cztery spośród nich stwierdzono na odcinku od Bolesławca do wsi Nowa (141-151 km). W dolinie Kwisy tokujące samce stwierdzono w trzech miejscach, a nad Nysą Łużycką zaobserwowano go tylko koło Zarek Wielkich (72 km).
Brzegówka Rtparia riparia. Najliczniejsza w dolinie Bobru, gdzie w roku
1997 stwierdzono łącznie 545 zajętych norek w 15 koloniach (Ryc. 4).
Osiem kolonii znajdowało się w skarpach rzecznych, pozostałe siedem były
zlokalizowane na żwirowniach. Największe kolonie znajdowały się na żwirowni koło Bolesławie (135 km) - 145 norek, w nabrzeżnej skarpie koło
Starej Olesznej (120 km) - 125 norek oraz na żwirowni koło Gryżyc
(67 km) - 104 zajęte norki. W roku 1996 istniały jeszcze dwie dalsze
kolonie na żwirowniach koło Wysokiej (40 km) - 8 norek i Tarnawy Krośnieńskiej (29 km) - 150 norek (A. Wąsicki).
Na Kwisie znaleziono trzy kolonie liczące łącznie 96 zajętych norek:
koło Rudawicy (6 km) - 40 norek, koło Świętoszowa (18 km) - 6 norek
oraz koło Osiecznicy (38 km) - 50 norek.
Nielicznie występowała nad Nysą Łużycką, gdzie wykryto tylko dwie
kolonie: koło Radomierzyc (166 km) - 12 norek i w ujściu rzeki do Odry
- 5 norek. W pierwszej z nich jeszcze w 1994 roku stwierdzono 250 norek
i 60 dorosłych osobników.
Świergotek polny Anthus campestris. 3 V 97 stwierdzono dwa śpiewające samce na żwirowni koł o Popowic (47 km Bobru), a 4 V 97 jednego samca na żwirowni koło Bolesławca (137 km).
Świergotek łąkowy Anthus pratensts. W dolinie Nysy Łużyckiej obserwowany tylko koło Osieka Łużyckiego (162 km), gdzie słyszano 5 śpiewających samców oraz koło Strzegowa (37 km) - 1 para i 3 śpiewające
samce.
W dolinie Bobru wykryto pięć stanowisk: koło Wrzeszczyna (192 km) 3 śpiewające samce, a pojedyncze samce lub pary na żwirowni Popowice
(47 km), koło Marczowa (174 km) i Trzcińska (215 km) oraz 29 V 93
dwie pary na Zb. Bukówka.
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Pliszka górska Motacilla cinerea. Nad Bobrem stwierdzono co najmniej
35 par, które występowały głównie w górnym biegu tej rzeki (Ryc. 5). Najniżej połozone stanowisko znajdowąło sie przy tamie Zb. Krzywaniec, gdzie
3 V 99 widziano parę z podlotami (P. Czechowski, M. Sidelnik).
Nad Nysą Łużycką jej liczebność oceniono na 14 par (Ryc. 5). Pliszki
występowały głównie na podgórskim odcinku między Bratkowem a Turoszowem (174-182 krn), gdzie odnotowano 9 par. Najniżej na rzece zlokalizowana para gnieździła się w starej elektrowni koło 7-arek Wielkich
(72 km).
Na Kwisie występowało 26-28 par (Ryc. 5), ale z pewnością ocena ta
jest zaniżona. Na dolnym odcinku (poniżej Zebrzydowej stwierdzono 5 par,
w tym 3 pary koło Kliczkowa (34-36 km) oraz po jednej koło Osiecznicy
(37 km) i Ławszowej (28 krn). Liczniej występowała na górnym odcinku
(powyżej Świeradowa), gdzie liczebność w roku 1993 oceniano na 17-18
par (Pałucki 1996).

Motacilla cinerea

Remiz pendulinus

Rycina 5. Rozmieszczenie pliszki górskiej i remiza na Nysie Łużyckiej, Bobrze i
Kwisie
A - 1-2 pary, B - 3-5 par.
Figure 5. Distribution of the Grey Wagtail and Penduline Tit breeding sites on the
Nysa Łużycka, Bóbr and Kwisa Rivers
A - 1-2 pairs, B - 3-5 pairs.
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Pluszcz Cincius cinclus. W latach 1993-94 na górnym odcinka Bobru
stwierdzono cztery pary lęgowe (A. Wuczyński, A. Jakubiec), a w roku 2000
- 7-9 par (Czapulak i in. 2001). Nie wykazano natomiast pluszczy na znanym z lat 1980. stanowisku na Kwisie koło Osiecznicy. W górnym biegu
tej rzeki stwierdzono 4-5 par (Czapulak i in. 2001).
Świerszczak LocusteUanevia. W dolinie Nysy Łużyckiej w sumie stwierdzono 10 śpiewających samców, w tym cztery między Zasiekami a Markosicami (43 km).
W dolinie Bobru pojedyncze samce spotkano w dwóch miejscach: koło
Zb. Krzywaniec (45 km) i Łomnicy Dolnej (214 km). W roku 1993 pojedyncze śpiewające samce stwierdzono także koło Zb. Bukówka i Janiszowa (A. Wuczyński).
Strumieniówka Locustetlafluviatilis. W dolinie Nysy Łużyckiej stwierdzono cztery śpiewające samce: kolo Jędrzychowic (145 km), na terenach
wodonośnych pod Zgorzelcem (156 km), koło granicy z Czechami
i w ujściu rzeki do Odry (A. Wąsicki). W dolinie Bobru 18 VI 97 stwierdzono cztery śpiewające samce koło Soboty (170 km) oraz jednego samca
koło Lwówka Śląskiego (166 km). W dolinie Kwisy nie stwierdzony na kontrolowanym przez nas odcinku. Jedynie powyżej tego fragmentu rzeki
w 1994 roku słyszano pojedyncze śpiewające samce koło Proszkowa i Gryfowa Śląskiego (T. Stawarczyk).
Brzęczka Locustettaluscinioides. Jednego śpiewającego samca widziano 28 VI 97 w trzcinowisku na Zb. Krzywaniec nad Bobrem.
Trzciniak Acroceph.alus arundinaceus. Nad Nysą Łużycką stwierdzono 13 śpiewających samców, przy czym prawie wszystkie (12) występowały na odcinku od Budoradza do Późna (9-37 km). Nad Bobrem stwierdzono 14 śpiewających samców, występujących tylko na odcinku od Starego
Zagora do Gryżyc (13-67 km).
Pokrzewka jarzębata Sylwia nisoria. Jednego śpiewającego samca
stwierdzono 27 V 96 nad Nysą Łużycką koło Zasiek (55 km) oraz 19 VI 94
nad Kwisą koło Świętoszowa.
Muchołówka mała Ficedula parna. Zaobserwowana tylko w dolinie
Kwisy, gdzie 15 V 97 słyszano jednego samca w buczynach koło Przejęsławia (33 km).
Remiz Remiz pendulinus. Najwięcej par (47) stwierdzono nad Bobrem
(Ryc. 10). Występował na odcinku od Żarkowa do Wodzic Małych (32153 km). Dodatkowo na Bobrze widziano lparę 1 VI 93 koło wsi Janiszów
(250 km). Nad Nysą Łużycką stwierdzono 18 par (Ryc. 10), w tym 16 na
odcinku od Sanic do Zgorzelca (109-157 lun). Natomiast nad Kwisą wykryto 5 par.
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Srokosz Lardus excubitor. W dolinie Nysy Łużyckiej stwierdzono 1 parę
i 4 pojedyncze osobniki dorosłe. Spotykany na odcinku ujściowym, gdzie
zaobserwowano 3 pojedyncze osobniki (1-11 lun). W dolinie Bobru widziano 6 pojedynczych osobników dorosłych. Większość obserwacji pochodziło tu ze środkowego odcinka rzeki, gdzie odnotowano 3 pojedyncze
osobniki (108-115 km).
Orzechówka Nueifraga earyocatactes. 6 V 97 pojedyncze ptaki widziano w dwóch miejscach w dolinie górnego Bobru: pod Jelenią Górą (202 km)
i koło Wrzeszczyna (194 km).
Czyż Carduelis spinus. Jedną parę lęgową wraz z gniazdem stwierdzono 6 V 97 w dolinie Bobru kolo Wrzeszczyna (195 km).
Czeczotka Carduelis flammea. 1 VI 96 spotkano jednego śpiewającego samca koło Biedrzykowic Górnych na 187 km Nysy Łużyckiej.
Dziwonia Carpodacus enithrinus. W dolinie Bobru stwierdzono 12
śpiewających samców, w tym osiem na środkowym odcinku rzeki między
Lesznem Dolnym a Bolesławcem. Dalszych osiem par stwierdzono w latach 1993-94 na odcinku powyżej Ciechanowie (Z. Jakubiec, A. Wuczyński).
W dolinie Nysy Łużyckiej wykryto tylko jedno stanowisko koło Toporowa (124 km).
Ortolan Emberiza hortulana. Licznie występował w dolinie Nysy Łużyckiej, gdzie stwierdzono 22 śpiewające samce, w tym 20 na odcinku od
Łęknicy do Jędrzychowic (95-150 km). W dolinie Bobru zanotowano tylko 6 śpiewających samców. Wszystkie na odcinku od Soboty do Wlepia
(168-179 km).

DYSKUSJA
Niniejsza praca jest pierwsza próbą kompleksowego omówienia awifauny dolin Nysy Łużyckiej, Bobru i Kwisy. Z tego powodu określenie zmian,
jakie zaszły w ostatnich latach jest znacznie utrudnione. Większość wcześniejszych danych przedstawionych w monografii ptaków Śląska (Dyrcz i
in. 1991), pochodziło na ogół z wyrywkowych kontroli niewielkich fragmentów rzek. W latach 1980. jednym z dłuższych odcinków skontrolowanych pod kątem ptaków był fragment Nysy Łużyckiej od Sieniawki do Łęknicy. Dane dla tego odcinka zebrał w roku 1986 Adam Wojciechowski,
a porównanie liczebności dla ośmiu gatunków ptaków przedstawiono w
tabeli 1. W przypadku czterech gatunków (gągoł, sieweczka rzeczna, brodziec piskliwy i pliszka górska) stwierdzono wzrost, a dla dwóch (brzegówka i remiz) spadek liczby par. Różnice w ocenach liczebności dla sieweczki
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Tabela 1. Porównanie liczby par wybranych gatunków występujących w dolinie Nysy Łużyckiej między Sieniawką
a Łęknicą w roku 1986 i 1996

rzecznej, brodźca piskliwego i brzegówki nie muszą być wynikiem
trwałych trendów populacyjnych,
ale mogą odzwierciedlać różnice
Table 1. Comparison of population size
(in pairs) of chosen species breeding in w dostępności odpowiednich do
the Nysa Łużycka valley between Sie- gniazdowania miejsc (piaszczyste
niawka and Łęknica in 1986 and 1996 łachy, skarpy), których obecność
warunkowana jest poziomem wody
w
rzece. Natomiast wzrost liczebnoLata
/
Years
Gatunek
ści gągoła, a prawdopodobnie rówSpecies
1986 1996
nież pliszki górskiej, jest wynikiem
15-18
Bucephala clarujula
6
faktycznego wzrostu liczebności
Falco tinnunciihis
3
5-6
populacji. Przyczyny spadku liczebności
remiza nie są jasne, albowiem
Falc° subbuteo
1
3
nie
zanotowano
istotnych zmian
5
10-12
Charadnus dubius
w środowisku na omawianym fragActitN h.ypoleucos
4
7-10
mencie doliny.
Riparia riparia
12
120
Dane zawarte w książce Dyrcza
MotaciUa cinerea
2
9
i in. (1991) oraz zebrane w Kartotece Awifauny Śląska umożliwiły poRemiz pendulinus
28-31
16
równanie ocen liczebności kilkunastu gatunków w latach 1980.
i 1990. (tab. 2). Najbardziej spektakularny jest wzrost liczebności nurogęsi. W latach 1980. liczebność tego gatunku na Śląsku oceniana była na
15-18 par, podczas gdy aktualna łączna ocena dla omawianych trzech
rzek jest kilkakrotnie wyższa. Na samym Bobrze stwierdzono 100-130
samic, choć prawdopodobne jest, że nie wszystkie przystąpiły do lęgów.
Porównanie z innymi rzekami wskazuje, że Bóbr jest jednym z ważniejszych lęgowisk nurogęsi w Polsce (Mizera i in. 1974). Znaczny wzrost liczebności stwierdzono również w przypadku gągoła. W latach 1980. jego
liczebność na Śląsku oceniano na 25 par (Dyrcz i in. 1991), a obecna ocena dla trzech rzek jest prawie dwukrotnie wyższa. Wzrost liczebności obu
gatunków obserwowany jest nie tylko na Śląsku, ale również w innych
regionach Polski (Stawarczyk i Tomiałojć, w przyg.). Duże różnice w ocenach liczebności wykazano również dla obu gatunków kań w dolinie Nysy
Łużyckiej. Jednak prawdopodobnie jest to wynikiem lepszego spenetrowania terenu, choć w przypadku kani rudej obserwuje się na Śląsku wzrost
liczebności (Adamski i in. 1999). Także różnice w liczebnościach między
latami 1980. i 1990. dla pozostałych gatunków są najprawdopodobniej
związane z lepszym zbadaniem dolin.
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Tabela 2. Porównanie liczby par wybranych gatunków występujących w dolinach
Nysy Łużyckiej. Bobru i Kwisy w latach 1980. i latach 1990.
Table 2. Comparison of population size (in pairs) of chosen species breeding in the
Nysa Łużycka, Bóbr and Kwisa River valleys in the 1980s and 1990s.
Bóbr

Nysa Łużycka
Species

1980. 1990.

1980.

Kwisa

1990.

1980.

1990.

Cygnus olor

5

1

9

9

1

1

Bucephah clangula

6

27

1-2

15

1

2

Mergus merganser

?

7-10

Pernis apivorus

2

4

100-130
3

5

20-30
2

2

Mavus migrans

3

12

1

1

Miluus mauus

1

22

2

3

-

Falco tinnunculus

8

11-14

8

1-4

2

Charadrius dubius

5

15-17

26

34

15

5

22

9-10

5-6

-

Actitis hypoleucos

4

7-16

6-8

Larus riclibundus

50-60

-

70

100

10

43

Stenia hirundo
Alcedo atthis
Riparia *aria

?
3

7

14

32

lp

12

160

17

600

703

20

96

14

6

32

9-10

23-24

1

2

2-3

1

15

48

4

5

Motacilla cinerea

2

Cinclus cinclus

?

Remiz pendulinus

31

18

Skład i liczebności gatunków występujących w dolinach omawianych
trzech rzek różnią się. Wynika to z różnic w wielkości rzek, a przede wszystkim ze stopnia ich zagospodarowania i zmian antropogennych w ich dolinach. Najbardziej zagospodarowana jest dolina Bobru, ale występujące
tam żwirownie umożliwiają gniazdowanie śmieszkom i rybitwom rzecznym. Oba gatunki w dolinach pozostałych rzek obecnie nie gniazdują, prawdopodobnie ze względu na brak odpowiednich miejsc do założenia kolonii.
Z kolei dolina Nysy Łużyckiej w związku z przebiegiem granicy państwowej, jest najmniej zagospodarowana. Wydaje się, że fakt ten w połączeniu
z licznymi lasami leżącymi blisko rzeki sprzyjał znacznie liczniejszemu występowaniu tam kani czarnej i rudej.
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Przedstawiony stan populacji ptaków omawianych dolin rzecznych z całą
pewnością nie jest kompletny. Wynika to między innymi z niekorzystnych
warunków pogodowych podczas niektórych kontroli, jak również braku
możliwości przeprowadzenia spływu na Nysie Łużyckiej. Również fakt, że
każda z dolin zasadniczo była kontrolowano tylko 2-krotnie i tylko w jednym sezonie, z pewnością nie był bez znaczenia. Tym nie mniej nasze
obserwacje wskazują, że wszystkie trzy kontrolowane doliny rzeczne są
bardzo cenne dla śląskiej ornitofauny.

Podziękowania
Pragniemy w tym miejscu podziękować wszystkim uczestnikom badań terenowych, bez udziału, których zebranie tak ogromnego materiału byłoby niemożliwe.
Są to następujące osoby: Tadeusz Stawarczyk, Zbigniew Jakubiec, Andrzej Wuczyński, Adam Chlebowski, Waldemar Bena i Mirosław Kabat. Dziękujemy również Andrzejowi Czapulakowi za pomoc w redagowaniu niniejszej pracy.
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Ptaki dolin rzecznych
SUMMARY

The paper discusses the results of the survey covering the Nysa Łużycka, Bóbr
and Kwisa Rivers and their vafieys, conducted in the 1990s. The Kwisa River
valley was penetrated in 1993, Nysa Łużycka - in 1996, Bóbr - in 1997. Two
visits were made in the case of each of the rivers; the first visit of the Kwisa and
Bóbr Rivers were conducted by walking, and the other by canoeing down the river,
whereas both checks of the Nysa Łużycka River were performed by walking. The
paper makes also use of own data and ones obtained from other researchers,
which were cofiected in other years. The controls covered the whole Polish sections of the Bóbr (269 km) and Nysa Łużycka (180 km) Rivers. The Kwisa River
was surveyed maimy in its lower course up to 50 krn from the mouth.
In the valleys of the Nysa Łużycka, Bóbr and Kwisa Rivers occurrence of respectively 150, 137 and 95 breeding bird species was ascertained. Distribution of
chosen species is shown in figures 1-5. In comparison with the 1980s, the majority of species were found more abundant, at least in the case of one river (table
1). In the Goldeneye, Goosander and Red Kite these results reflect the actual growth
of the populations, whereas the higher values noted for the remaining species
(e.g. Little Ringed Plover, Common Sandpiper) probably stera mostly from better
penetration of the study area.
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