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ZIMOWANIE ŁABĘDZIA NIEMEGO CYGNUS OLOR
WE WROCŁAWIU
WINTERING OF THE MUTE SWAN CYGNUS OLOR
IN THE CITY OF WROCŁAW
W drugiej połowie XX wieku nastąpił wyraźny wzrost liczebności łabędzia niemego. Był on wynikiem objęcia tego gatunku ochroną gatunkową.
Jednym z następstw wzrostu liczebności było zmniejszenie się antropofobii i zasiedlanie przez łabędzie małych zbiorników wodnych położonych w
bezpośrednim sąsiedztwie osiedli ludzkich. Nastąpiły również zmiany w
wyborze miejsc zimowania. W latach 70. zanotowano pierwsze przypadki
liczniejszego zimowania łabędzi w różnych miastach Polski. Na Śląsku zjawisko to obserwowano od drugiej połowy lat 70., choć jeszcze na początku
lat 80. łabędzie bardzo licznie zimowały na pozamiejskich fragmentach
górnej Odry (Dyrcz i in. 1991).
Niniejsza praca omawia zimowanie łabędzi niemych we Wrocławiu. Jej
celem jest omówienie zmian liczebności i udziału młodych ptaków na miejskim zimowisku na przestrzeni 20 lat oraz określenie terminów przylotu
i odlotu.

METODYKA
Liczba zimujących ptaków w całym mieście w latach 1983-2000 była
określana co najmniej raz w ramach akcji zimowego liczenia ptaków wodnych, które odbywały się rokrocznie w połowie stycznia. W czasie tych
liczeń sprawdzany był cały odcinek Odry w granicach administracyjnych
miasta, kanały żeglugowe oraz wybrane zbiorniki wodne. Z większości lat
dysponowano jednak danymi z kilku liczeń w okresie grudzień-luty. Znacznie więcej natomiast było informacji dotyczących poszczególnych stad.
W sezonach 1998/99-2001/02 od października do marca regularnie
(najczęściej co 5-6 dni) kontrolowano miejsca zimowania łabędzi we Wro-
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cławiu notując liczbę osobników z podziałem na ptaki młode (szare) oraz
dorosłe (biale). Pomimo punktowego kontrolowania wrocławskich wód liczenia obejmowały praktycznie wszystkie przebywające w mieście łabędzie. W przypadku stwierdzenia znacznego spadku liczebności poszczególnych stad sprawdzano również inne potencjalne miejsca w celu określenia czy spadek był wynikiem definitywnego opuszczenia miasta czy też
przemieszczeniem się w jego obrębie. Podczas liczeń notowano również
obecność łabędzi oznakowanych obrożami szyjnymi. W sumie (uwzględniając informacje z sezonu 1998/99) stwierdzono 24 takie ptaki, z których niektóre notowane były przez 2-4 sezony. Większość z nich została
zaobrączkowana we Wrocławiu w drugiej połowie lat 90. przy okazji innych badań. Na podstawie tych obserwacji określono przybliżony czas
pobytu łabędzi na zimowisku.
W pracy wykorzystano dane o temperaturze pochodzące ze stacji meteorologicznej we Wrocławiu-Strachowicach, a opublikowane w rocznikach
statystycznych Wrocławia, województwa dolnośląskiego i byłego województwa wrocławskiego.

TEREN BADAŃ
Wrocław zajmuje obszar 293 km2 i zamieszkuje go około 600 000 mieszkańców. W granicach miasta znajduje się 20-kilometrowy odcinek Odry
(245-265 km szlaku żeglugowego). W centrum miasta Odra rozdziela się
na kilka odnóg o wysokich, murowanych brzegach. Odcinki powyżej i poniżej centrum przypominają charakterem Odrę na obszarach pozamiejskich. W granicach miasta do Odry uchodzą cztery mniejsze rzeki: Oława,
Ślęza, Bystrzyca i Widawa. Od strony wschodniej i północnej centrum
miasta ograniczone jest przez dwa kanały służące do żeglugi oraz jako
zabezpieczenie przeciwpowodziowe.

WYNIKI
Liczebność. Zimujące łabędzie spotykano we Wrocławiu prawie rokrocznie już w drugiej połowie lat 70. Najczęściej jednak były to pojedyncze
osobniki, które spotykano na Odrze poza centrum miasta. Regularne
i liczne zimowanie łabędzi niemych rozpoczęło się w roku 1982. W styczniu w centrum miasta pojawiło się stado liczące około 40 ptaków, a maksymalnie zanotowano 130 ptaków. W kolejnych sezonach liczba zimują-
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cych łabędzi rosła, osiągając maksimum (350 ptaków) zimą 1985/86 (ryc.
1). Po gwałtownym spadku liczebności w latach 1988-89, kiedy zanotowano odpowiednio zaledwie 120 i 85 łabędzi, nastąpił wzrost liczebności.
W roku 1991 zanotowano najwyższą liczebność wynoszącą około 400 ptaków. W kolejnych sezonach liczba zimującycdh łabędzi najczęściej kształtowała się na poziomie 200-250 ptaków. Mniej liczniej zimował w tym okresie w latach 1992 i 1998 (110-130 osobników), natomiast wyższe liczebności (po 320 łabędzi) stwierdzono w latach 1993 i 2002.
Liczebność zimujących we Wrocławiu łabędzi była negatywnie skorelowana ze średnią temperaturą w miesiącach grudzień-luty (r = - 0,62, p <
0,01, N =19; ryc. 2).
Rozmieszczenie. W pierwszym sezonie zimowania łabędzia we Wrocławiu ptaki były skupione w dwóch stadach: koło Mostu Piaskowego na
Ostrowie Tumskim oraz na Odrze kolo portu na Popowicach (ryc. 3).
W rejonie Ostrowa Tumskiego (Most Uniwersytecki, Wyspa Bielarska i Slo-
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Ryc. 1. Dynamika liczebności łabędzi niemych na zimowisku we Wrocławiu w latach 1983-2002
Biale sł upki - maksymalna liczebność w okresie XII-II, szare słupki - liczebność
w połowie stycznia.
Fig. 1. Number dynamics of Mute Swans wintering in the city of Wrocław in 19832002
White bars - the maximum number between December and February, grey bars number of awans during the middle January counts.
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dowa) łabędzie zimowały później niemal rokrocznie (z wyjątkiem zimy 1982/
83). W latach 80. ich liczebność nie przekraczała zazwyczaj 100 ptaków,
choć w mroźną zimę 1986/87 maksymalnie zanotowano tutaj 180 łabędzi. W latach 90. liczba zimujących osobników na Odrze w centrum miasta była wyższa, najczęściej 110-150 ptaków. Najwyższe liczebności stwierdzono zimą 2001/02 - prawie 260 łabędzi i 1996/97 - 245 ptaków
(P. Gębski). Na Popowicach łabędzie zimowały do roku 1990, a najliczniej
zimą 1982/83 - 190 ptaków. Pod koniec lat 80. zimujące tutaj stado było
znacznie mniejsze (50-60 osobników). Począwszy od zimy 1990/91 łabędzie przeniosły 1,5 km w górę rzeki w pobliżu powstałego w latach 80.
dużego osiedla Kozanów. W pierwszej połowie lat 90. zimowało tam maksymalnie 100-150 łabędzi. W następnych latach stado było już mniejsze
(30-70 ptaków).
W sezonach 1983/84-1986/87 głównym zimowiskiem łabędzi we Wrocławiu był kanał żeglugowy przy Moście Trzebnickim i Warszawskim. Zimą
1984/85 maksymalnie zanotowano tam odpowiednio 235 i 276 łabędzi.
Jednak zarówno w tym sezonie, jak i w innych, szczyty liczebności przy
obu mostach przypadały w innych terminach, albowiem ptaki przemieszczały się pomiędzy tymi dwoma miejscami.
Od sezonu 1987/88 łabędzie prawie rokrocznie zimowały na stawie
w parku przy ul. Nowowiejskiej. Najliczniej w sezonach 1993/94-1995/
96, kiedy maksymalne liczebności wynosiły 120-140 ptaków. Zimą 1996/
97 w związku z remontem staw był bez wody, a w następnych sezonach
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Ryc. 2. Zależność między średnią tempereturą w okresie XII-II a maksymalną liczebnością łabędzi
Fig. 2. Relationship between the mean temperature (XII-II) and maximum number of wintering swans
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liczebności były już niższe. W ostatnich trzech sezonach maksymalnie przebywało 60 ptaków.
W większości sezonów można było spotkać zimujące łabędzie w rejonie
M. Pokoju i M. Grunwaldzkiego. Jednak z wyjątkiem sezonów 1990/91
i 1992/93, kiedy maksymalnie stwierdzono odpowiednio 110 i 140 ptaków, najczęściej w tym rejonie miasta przebywało do 50 osobników i z reguły
pojawiały się one tutaj pod koniec zimy.
Sezonowa dynamika liczebności. W sezonach, kiedy prowadzono regularne liczenia pierwsze łabędzie pojawiały się we Wrocławiu na początku października (ryc. 4). Ich liczebność systematycznie rosła w kolejnych
miesiącach, przy czym we wszystkich trzech sezonach na ogół wzrost liczebności odbywał się skokowo, co związane było z napływem grup ptaków. Wzrost liczebności następował zazwyczaj po wyraźnym obniżeniu się

Ryc. 3. Rozmieszczenie stad zimujących łabędzi we Wrocławiu w sezonach 1982/
83-2001/02
A - Kozanów, B - Popowice, C - Most Trzebnicki, D - Most Warszawski, E - Park
Nowowiejski, F - Most Uniwersytecki i Wyspa Bielarska, G - Most Grunwaldzki
Fig. 3. Distribution of wintering swan flocks in the city of Wrocław in seasons
1982/83-2001/01
A-G - names of places.
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Ryc. 4. Dynamika liczebności zimujących łabędzi we Wrocławiu w kolejnych
dekadach w sezonach 1999/00-2001/
02
Fig. 4. Number dynamics of swans wintering in the city of Wrocław in consecutive ten-day periods in seasons
1999/00-2001/02

Ryc. 5. Dynamika liczebności (słupki)
oraz zmiany udziału procentowego (linia) młodych łabędzi na zimowisku we
Wrocławiu w kolejnych dekadach w sezonach 1999/00-2001/02
Fig. 5. Number dynamics (bars) and
changes in the proportion (line) of
young swans wintering in the city of
Wrocław in consecutive ten-day periods
in seasons 1999/00-2001/02
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temperatury (ryc. 4). Najwcześniej pojawiały się ptaki dorosłe bez młodych, a więc prawdopodobnie osobniki nielęgowe w danym roku lub te,
które utraciły lęgi. Pierwsze rodziny z młodymi przylatywały na początku
listopada, ale większość dopiero w grudniu.
Informacje o terminach pojawiania się łabędzi na zimowisku we Wrocławiu z wcześniejszych lat są niekompletne. Z całą pewnością w latach
1990-1992 pierwsze łabędzie pojawiły się już w październiku. Wydaje się
jednak, że w latach 80. przylot ptaków następował później, prawdopodobnie dopiero w listopadzie.
Szczyty liczebności w sezonach 1999/2000-2001/2002 przypadały na
styczeń. Także we wcześniejszych sezonach najczęściej maksymalną liczebność stwierdzano podczas styczniowych liczeń (ryc. 1). Niekiedy jednak maksymalne liczebności były notowane w grudniu bądź w lutymi było
to związane z występowaniem najniższych temperatur właśnie w tych miesiącach.
Opuszczanie zimowiska rozpoczynało się w różnych terminach. W roku
2000 nastąpiło to w połowie lutego, w 2002 - w ostatniej dekadzie stycznia, a w roku 2001 począwszy od drugiej dekady stycznia liczebność łabędzi systematycznie spadała. Dane z wcześniejszych sezonów wskazują, że
zazwyczaj liczebność łabędzi wyraźnie zmniejszała się w lutym, a w marcu
w mieście przebywało stosunkowo niewiele osobników. W niektóre lata
część ptaków pozostawała jednak aż do maja (np. w roku 1987). Wyjątkowa sytuacja miał a miejsce w roku 1996, kiedy ujemne temperatury utrzymywały się jeszcze w marcu. Średnia dobowa temperatura w marcu 1996
roku była jedną z najniższych w ostatnim dwudziestoleciu XX wieku.
W konsekwencji około 50 łabędzi w ogóle nie opuściło zimowiska, spędzając wiosnę i lato na stawie w parku przy ul. Nowowiejskiej.
W pierwszej kolejności zimowisko opuszczały ptaki stare. Wskazuje na
to wzrastający udział ptaków młodych, pomimo że ich liczebność do końca marca zasadniczo nie zmieniała się (ryc. 5).
Najczęściej łabędzie spędzały na zimowisku 31-60 dni (ryc. 6), jednak
czas pobytu ptaków był bardzo zmienny. Niektóre osobniki były stwierdzane tylko podczas pojedynczych liczeń, inne natomiast przebywały we
Wrocławiu ponad 4 miesiące, a najdłuższy odnotowany okres pobytu wynosił co najmniej 149 dni. Także czas pobytu danego osobnika w kolejnych sezonach był zróżnicowany i wahał się od jednego do 2,5 miesiąca.
Udział ptaków młodych. Udział ptaków młodych w większości lat oscylował między 10% a 20% (ryc. 7). Był on najwyższy zimą 1997/98, kiedy
młode łabędzie stanowiły 39% zimującego stada oraz w sezonie 1981/82
- 31%. Najniższą wartość odnotowano natomiast zimą 1996/97, kiedy
młodociane osobniki stanowiły zaledwie 4,2% ogólnej liczby ptaków.
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Udział ptaków młodych nie był skorelowany z surowością poprzedniej
zimy (r = -0,11, p= 0.62, N = 21).

DYSKUSJA
Zimowanie łabędzi w miastach jest znane od lat 70. XX wieku. Obecnie
miejskie zimowiska znane są z obszaru całego kraju, a w niektórych miastach łabędzie zimują bardzo licznie, np. w Krakowie stwierdzano do 800
ptaków (Józkowicz i Walasz 1991). Brak jest jednak szacunków, jaka część
zimującej w Polsce populacji zimuje w miastach. Na Śląsku w połowie lat
80. do 70% zimujących łabędzi stwierdzano w miastach (Czapulak i Stawarczyk 1988). W latach 90. znaczenie miejskich zimowisk było mniejsze,
co związane było z łagodnością zim. Zimowanie łabędzi, jak i innych ptaków, w miastach tłumaczone jest dwoma czynnikami. Pierwszym z nich
są korzystniejsze warunki termiczne w obrębie zabudowy w porównaniu
z terenami pozamiejskimi. W wielu miastach stwierdzono zjawisko określane jako miejska wyspa ciepła, objawiające się wyższą temperaturą w centrach miast niż poza nimi, a związane przede wszystkim z zabudową.
W okresie zimowym na jego występowanie ma również wpływ ciepło wytworzone sztucznie tj. w wyniku ogrzewania budynków i innych procesów
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Ryc. 6. Czas pobytu łabędzi na zimowisku we Wrocławiu w sezonach 1998/
99-2001/02 (N = 48)

Ryc. 7. Zmiany udziału procentowego
młodych łabędzi na zimowisku we Wrocławiu w sezonach 1981/80-2001/02

Fig. 6. Length of staying of the swans
wintering in Wrocław in seasons 1998/
99-2001/02 (N = 48)

Fig. 7. Changes of the proportion of
young swans wintering in the city of
Wrocław in seasons 1981/82-2001/02
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technologicznych. Wieloletnie dane meteorologiczne z Wrocławia wskazują, że w okresie zimowym przez 76% dni temperatura w centrum miasta
była wyższa niż na terenach sąsiadujących z miastem (Dubicka 1994).
Drugim czynnikiem jest pokarm. We Wrocławiu zimujące stada łabędzi
przebywały w miejscach, licznie odwiedzanych przez ludzi, z których większość przychodziła m.in. w celu dokarmiania ptaków. Podobnie w miastach Wielkopolski i Ziemi Lubuskiej ptaki koncentrowały się w takich
miejscach (Dolata 1998).
Niniejsze badania wykazały, że liczba zimujących łabędzi we Wrocławiu jest zależna od surowości zimy. Istnienie takiej zależności nie jest zaskoczeniem, albowiem podczas mroźniejszych zim większość małych zbiorników wodnych zamarza i ptaki zmuszone są do przemieszczenia się
w miejsca umożliwiające przezimowanie. Odmiennym wynikiem od oczekiwanego jest natomiast brak zależności między surowością zimy a udziałem młodych łabędzi podczas następnej zimy. Temperatura panująca
w okresie grudzień-luty jest uważana za jeden z głównych czynników warunkujących termin przystąpienia do lęgów, od którego zależna jest efektywność lęgów i liczba wyprowadzanych młodych (Birkhead i in. 1983;
Bacon i Beekman 1991; Beekman 1991; Czapulak 1997). Brak takiej zależności może wynikać z dwóch przyczyn. Pierwszą możliwością jest to, że
liczba łabędzi zimujących we Wrocławiu nie jest reprezentatywna dla populacji lęgowej, a tym samym liczba młodych ptaków i ich udział w zimującym stadzie są warunkowane innymi czynnikami. Bardziej prawdopodobne wydaje się jednak, że podczas łagodnych zim więcej rodzin zimuje
na akwenach poza miastami. Jednak w skali Śląska także nie wykryto
takiej zalezności (Czapulak 1991), jak również nie stwierdził jej w Szwecji
Nillson (1979). Jednak w obu tych pracach analizowano dane ze stosunkowo niewielkiej liczby lat.
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STRESZCZENIE
Praca omawia 20-letnią historię zimowania łabędzi niemych we Wrocławiu. Po
raz pierwszy łabędzie zimowały w centrum miasta w roku 1982 i od tego czasu
zimują tutaj regularnie. Najliczniej zimowały w sezonie 1990/91, kiedy stwierdzono 400 ptaków (ryc. 1). Liczba zimujących ptaków była zależna od średniej temperatury w okresie grudzień-luty (r = -0,62, p < 0,01, N = 19: ryc. 2).
Łabędzie pojawiały się na zimowisku już w październiku, a szczyty liczebności
w sezonach 1999/2000-2001/2002 przypadały na styczeń. W innych latach szczyty
liczebności przypadały niekiedy na grudzień bądź luty. Odlot z zimowiska rozpoczynał się już w styczniu bądź na początku lutego (ryc. 4). W pierwszej kolejności
zimowisko opuszczały ptaki dorosłe. W sezonach 1998/99-2001/2002 najczęściej
łabędzie spędzały na zimowisku 1-2 miesiące, a najdłuższy odnotowany pobyt
wynosił co najmniej 149 dni (ryc. 6). W niektóre lata część łabędzi pozostawała w
mieście aż do maja (np. w roku 1987), a wyjątkowo w roku 1996 około 50 ptaków
spędziło w mieście całe lato.
Udział ptaków młodych wahał się najczęściej między 10% a 20% (ryc. 7), przy
skrajnych wartościach 4,2% (1996/97) i 39% (1997/98). Udział ptaków młodych
Me był skorelowany z surowością poprzedniej zimy.
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SUMMARY
The paper discusses the 20-year-long history of the Mute Swan wintering in
Wrocł aw. For the first time the species was recorded to winter in the city centre in
1982, since when it has regularly been breeding herc. The highest abundance of
wintering Mute Swans was noted in the season 1990/91, when 400 birds were
observed (fig. 1). The number of wintering swans depended on the mean temperature of the December-February period (r = -0.62; p < 0,01; N =19; fig. 2).
Mute Swan appeared at the wintering grounds as early as October, the peak
numbers recorded in the seasons 1999/2000-2001/2002 fafiing on January. In
other years the peak sometimes feli on December or February. The birds began to
leave their wintering grounds as early as January or at the beginning of February
(fig. 4). Adult birds were the first to depart. In the seasons 1998/99-2001/2002
swans most commonly spent 1-2 months on the wintering grounds, the longest
staying observed lasting at least 149 days (fig. 6). in some years (e.g. 1987) a
number of birds were found to remain in the city as late as till May, and exceptionally in 1996 ca 50 Mute Swans spent the whole summer in Wrocław.
The percentage of young birds usually ranged from 10% to 20% (fig. 7) , with
the extreme values of 4.2% (1996/97) and 39% (1997/98). The proportion ofjuveniles has not been found correlated with the severity of the previous year winter.
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