
TERMINY PRZYLOTÓW I ODLOTÓW WYBRANYCH GATUNKÓW 
PTAKÓW W OKOLICACH WSI BRZÓZKA (POWIAT WOŁÓW) 

W LATACH 1947-1985 

Często pojedyncze obserwacje fenologiczne dla pospolitych gatunków 
nie mają  dużego znaczenia. Jednak gdy obserwacje takie prowadzone są  
systematycznie i długoterminowo stają  się  nieocenione w wychwyceniu 
trendów i zależności. Niniejsza praca przedstawia dane z blisko 40-letnie-
go okresu obserwacji nad terminami przylotów i odlotów bociana białego 
Ciconia ciconia, kukułki Cuculus canorus, dudka Upupa epops, dymówki 
Hirundo rustica i wilgi Oriolus oriolus. 

Obserwacje były prowadzone w latach 1947-1985 w ramach programu 
Państwowego Instytutu Hydrologiczno-Meteorologicznego (późniejszy In-
stytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej). Sieć  współpracowników Insty-
tutu w całej Polsce zbierała dane fenologiczne dotyczące roślin upraw- 
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Tabela 1. Najwcześniejsze, najpóźniejsze oraz średnie daty przylotu i odlotu nie-
których gatunków koło wsi Brzózka (powiat Wolów) w latach 1947-1985 
N - liczba lat. P - przylot, O - odlot. 

Table 1. The earlieast, latest and mean dates of arrival and departure of chosen 
species near Brzózka (Wołów) in 1947-1985 
N - number of years. P - arrival, O - departure. 

Gatunek 
Species 

N 
Najwcześniejsza 

data 
Earliest date 

Najpóźniejsza 
data 

Latest date 

Średnia 
data 

Mean date 

P 39 13 III 51 25 IV 69 3N 
Ciconia cieonta 

O 37 12 VIII 50 15 X 49 22 VIII 

Cueulus canorus P 37 16 1V 63 13 V 60 30 IV 

Upupa epops P 8 2 IV 62 10 V 83 24 IV 

P 39 4 IV 48 2V 71 20 IV 
Hirundo rustica 

O 36 22 VIII 81 9 X 74 15 IX 

Oriolus onolus P 35 23 IV' 59 19 V 61 8V 

nych, a także niektórych, łatwych do wykrycia i związanych z siedzibami 

ludzkimi, dzikich gatunków roślin i zwierząt. Obserwacje były zapisywane 

w specjalnych notatnikach (Kalendarz Obserwatora Fenologicznego). 

Obserwacje prowadzono we wsi Brzózka (gm. Wińsko, woj. dolnoślą-

skie). Miejscowość  otoczona jest polami uprawnymi i łąkami, które po-

przecinane są  niewielkimi zadrzewieniami śródpolnymi. Najbliższy kom-

pleks leśny położony jest 1,2 km od miejscowości. 

Zestawienie najwcześniejszych i najpóźniejszych dat przylotów i odlo-

tów przedstawiono w tabeli 1. Średnia wieloletnia data przylotu bociana 

białego (3 IV) jest późniejsza niż  w okolicach Zielonej Góry - 24 HI i okolic 

Katowic - 1 IV (Zabłocka 1959). Dane dla tych dwóch miejsc pochodzą  z 

lat 1947-52. Średnia data przylotu w okolicach Brzózki w latach 1947-52 

wynosiła 29 III. Sugeruje to, że na przełomie lat 1940. i 1950. przylot bo-

cianów na Śląsk był  średnio o kilka dni wcześniejszy. Według Profusa (1986) 

na Górnym Śląsku średnia data zajęcia gniazda przez pierwszego ptaka 

przypada na 3 N. Identyczny wynik otrzymał  Górski i in. (1980) na Wy-

brzeżu Środkowym. Odloty bocianów z Brzózki mieszczą  się  w podawa-

nym w literaturze zakresie, choć  średnia data odlotu była o 5 dni wcze-

śniejsza niż  na Górnym Śląsku (Profus 1986). 

Najwcześniejsze daty stwierdzeń  odzywających się  kukułek są  później-

sze o 6-7 dni od dat podawanych w literaturze (Lontkowski i in. 1988; 

Anonymus 1998). Średnia data przylotu kukułki przypadała na 30 kwiet- 
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nia i jest o 2 dni późniejsza od średniej z XIX wieku (Dyrcz i in. 1991) oraz 

o 12 dni od średniej uzyskanej z lat 1970. i 1980. we Wrocławiu (Lontkow-

ski i in. 1988). Dane z okolic Brzózki nie potwierdzają  tezy o przyśpiesze-

niu przylotów tego gatunku (Dyrcz i in. 1991). 
Niewielka liczba danych o dudku nie pozwala na bezpośrednie porów-

nania. Zebrane dane mieszczą  się  w podawanych w literaturze przedzia-

łach czasowych, a średnia data (24 IV) odpowiada największemu nasile-

niu przelotu tego gatunku na Ślą  sku (Dyrcz i in. 1991). 

Średnie daty przylotu dymówki (20 IV) i wilgi (8 V) są  późniejsze od dat 

stwierdzonych dla Wrocławia (Lontkowski 1989). Różnice wynoszą  odpo-

wiednio 12 i 4 dni. Natomiast najwcześniejsza data przylotu wilgi jest jed-

nym z wcześniejszych pojawów tego gatunku na Śląsku (Dyrcz i in. 1991). 

Porównując przedstawione dane z innymi należy pamiętać, że pocho-

dzą  one tylko z jednej wsi i dotyczą  przylotu opisywanych gatunków na 

miejsca lęgowe. Mógł  to być  jeden z czynników wpływających na różnice 

między tym materiałem a danymi z literatury. Innym czynnikiem mogły 

być  różnice w okresach, dla których wyliczano średnie. Tym nie mniej 
wydaje się, że dotarcie do podobnych danych z całego Śląska pozwoliłoby 
lepiej opisać  zmiany w terminach przylotu i odlotu ptaków tego regionu. 
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Arrival and departure dates of chosen species 

near Brzózka (Wołów Community) in 1947-1985 

The paper provides information on the arrival and departure dates of some 
species near the village of Brzózka (Wołów Community, Lower Silesia Province), 
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collected in 1947-85. Dates of the earliest and latest appearances and means are 
shown in table 1. The material collected indicates that on the turn of the 1940s 
the White Stork arrived at the region a few days earlier than nowadays. 

Władysław Czyżowicz Krzysztof Konieczny 


