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AWIFAUNA LĘGOWA FRAGMENTU DOLINY ODRY
W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM
BREEDING AVIFAUNA OF THE ODRA VALLEY SECTION
WITHIN OPOLE PROVINCE
Doliny rzeczne należą do najzasobniejszych w ptaki środowisk. Ich najwartościowszym, chociaż coraz bardziej przekształconym składnikiem są
lasy łęgowe, będące pod względem bioróżnorodności odpowiednikiem lasów tropikalnych (Tomiałojć i Dyrcz 1993). Także inne fragmenty dolin
rzecznych obfitują w gatunki ptaków zaklasyfikowanych do rzadkich lub
zagrożonych, a dla niektórych są jedynymi miejscami występowania w Polsce. Dlatego też coraz większą wagę przywiązuje się do walorów, zagrożeń
oraz potrzeby ochrony tych środowisk.
Wysoką wartość przyrodniczą doliny Odry na odcinku od Naroka do
granicy z województwem wrocławskim wskazano zaliczając ją jako część
ostoi ptaków o znaczeniu międzynarodowym „Grądy Odrzańskie" (Gromadzki i in. 1994), a także w koncepcji ECONET POLSKA (Liro 1995) jako
obszar węzłowy o znaczeniu międzynarodowym. Spowodowało to potrzebę
dokładniejszego rozpoznania walorów przyrodniczych, a szczególnie awifaunistycznych tego terenu w celu opracowania strategii jego ochrony.

TEREN BADAN
Obszar badań ma długość ok. 30 km, jego maksymalna szerokość (pomiędzy Wronowem a Popielowem) wynosi około 6 km, natomiast całkowitą powierzchnię oszacowano na około 115 km2. Na tym obszarze i w jego
bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się miasto Brzeg i 23 sołectwa, które
zamieszkuje 57 tys. osób. Tak duża liczba mieszkańców stanowi duże zagrożenie dla walorów przyrodniczych badanego terenu.

48

G. Hebda, M. Wyszyński

Granica doliny najbardziej wyodrębnia się w części południowej w pobliżu wsi Kopanie, gdzie jej krawędź osiąga deniwelacje dochodzące do 2030 m. Znacznie słabiej wyodrębniona jest natomiast krawędź północna,
co spowodowane jest między innymi przez działalność prawobrzeżnych
dopływów przede wszystkim Stobrawy, Budkowiczanki z Brynicą i Moszczanki. Działalność Odry i jej dopływów poprzez zalewanie, akumulowanie niesionych materiałów oraz wyrównywanie powierzchni spowodowała,
że jest to jeden z najmniej zróżnicowanych obszarów województwa opolskiego. Niewielkie zróżnicowanie geomorfologiczne wprowadzają starorzecza, gdzie wysokość niektórych skarp dochodzi do 4 -5 m, a także kilkumetrowe brzegi rzeki na niektórych odcinkach. Widocznym elementem
krajobrazu są także wały przeciwpowodziowe.
Odra na terenie badań płynie ze wschodu na zachód i zalicza się do
środkowego biegu tej rzeki w Polsce (Komar 1968). Na tym odcinku zasilana jest przez lewostronną Nysę Kiodzką i prawostronną Stobrawę. Długość Stobrawy na omawianym terenie wynosi 6 krn, a Nysy Kłodzkiej 2,5
krn. Kontrolowany odcinek Odry ma długość około 33 km. Pomiędzy Narokiem a Lipkami jest on jednym z najbardziej skanalizowanych fragmen-
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Ryc. 1. Mapka terenu badań
A - granica terenu badań, B - rzeki, C - wały, D - tereny zabudowane, E - lasy.
Fig. 1. Map of the study area
A - border of the study arca, B - rivers, C - banks, D - urban areas, E - forests.
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tów Odrzańskiej Drogi Wodnej w Polsce. Nie występują tu charakterystyczne
dla rzek nieuregulowanych naturalne wyspy i łachy piaszczyste, a rzekę
przegradza 6 jazów (Jankowski i Świerkosz 1995). W dolinie występuje
gęsta sieć walów przeciwpowodziowych budowanych tutaj już w XV wieku, a także trzy poldery: Rybna-Stobrawa, Zwanowice i Brzeg-Lipki.
W odniesieniu do sąsiednich terenów obszar ten wyróżnia się dużą liczbą
starorzeczy, oczek wodnych i okresowych rozlewisk. Są one w różnych
stadiach sukcesji, posiadają zróżnicowane ukształtowanie brzegów i powierzchnię lustra. Największe starorzecza mają powierzchnię ok. 4 ha,
natomiast większość to niewielkie oczka wodne o powierzchni kilku lub
kilkunastu m2. Całkowita ilość stwierdzonych oczek wodnych wynosi około
300. Większość usytuowana jest na terenie międzywala dzięki czemu posiada okresowe połączenie z rzeką.
Dolina Odry wyróżnia się najłagodniejszym i najcieplejszym klimatem
w województwie opolskim, a amplituda średnich temperatur dwóch skrajnych termicznie miesięcy wynosi 19,5°C i jest jedną z najmniejszych
w województwie (Pawlak 1997). Suma rocznych opadów wynosi ok. 600
mm. Średnia długość zalegania pokrywy śnieżnej jest stosunkowo krótka
i wynosi 50 dni. Sprzyjające warunki klimatyczne powodują, że długość
sezonu wegetacyjnego wynosi ok. 240 dni, co należy do najdł uższych
w Polsce.
Lasy stanowią ok. 14% powierzchni terenu i są to niewielkie, silnie rozdrobnione kompleksy, z których 9 wykształca warunki ekologiczne wnętrza lasu, a zaledwie cztery wyróżniają się powierzchnią wnętrza powyżej
25 ha (Zarska 1987). Dominującym zbiorowiskiem leśnym jest giąd środkowoeuropejski Galio syloatici-Carpinetum, który powstał na skutek naturalnej sukcesji łęgów. Zdecydowanie mniej licznie reprezentowany jest
łęg jesionowo-wiązowy Ficario-Ulmetum campestris, którego niewielkie piaty
spotyka się pod Prędocinem, Wielopolem i Nowymi Kolniami. Ols porzeczkowy Ribo nigri-Alnetum i łęg wierzbowo-topolowy Satici-Populeturn reprezentowane są na omawianym terenie przez szczątkowe, zdegenerowane
płaty.
Kompleksy łąkowe stanowią ok. 15% badanej powierzchni i charakteryzują się występowaniem razem ze zbiorowiskami zaroślowymi i zadrzewieniowymi, co nasila się w pobliżu rzek, na terenach podmokłych i przy
ekstensywnej gospodarce. Zdecydowana większość wilgotnych łąk, turzycowisk, a także innych siedlisk charakterystycznych dla dolin rzecznych
takich jak: starorzecza, okresowe rozlewiska, lozowiska, zadrzewienia
o charakterze łęgowym położona jest na obszarze międzywala, chociaż i tutaj
podlegają one sukcesywnemu przekształcaniu przez człowieka.
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Zasadnicze obserwacje prowadzono od drugiej dekady marca do końca
czerwca 1997 roku. Najbardziej szczegółowo skontrolowano kompleksy
leśne (grądy, łęgi), starorzecza, koryto rzeki i łąki. Mniejszą wagę przywiązano do pól uprawnych, szczególnie poza międzywalem. Z obserwacji wyłączono obszary zabudowane wsi i miasta Brzegu.
Ogółem w terenie w roku 1997 spędzono 28 dni. Wszystkie kontrole
w kompleksach leśnych i większość w terenie otwartym dokonywano od
godzin wczesnoporannych (od ok. 5) do ok. 11-12. W celu poznania rozmieszczenia chruścieli Rallidae i gatunków z rodzaju Locusiella w krajobrazie otwartym kontrole prowadzono również w godzinach nocnych. Nie
prowadzono stymulacji magnetofonowej. Stwierdzenia wybranych gatunków nanoszono na mapy drzewostanowe lub topograficzne w skali 1:25 000.
W okresie jesienno-zimowym 1996/97 we wszystkich kompleksach leśnych,
przy współudziale innych obserwatorów, wyszukiwano gniazda ptaków
drapieżnych. Ich lokalizacje nanoszono na mapy drzewostanowe.
W poniższej pracy wykorzystano również materiały publikowane pochodzące od innych obserwatorów (Dyrcz i in. 1991; Stajszczyk 1994), a także
obserwacje z lat wcześniejszych, zgromadzone w Kartotece Awifauny Śląska, w tym również obserwacje autorów. W nawiasie podawano inicjały
autorów, których niepublikowane obserwacje z lat wcześniejszych wykorzystano w niniejszej pracy (TB - Tomasz Blaik; GH - Grzegorz Hebda; AK
- Adam Kuńka, MS - Marek Stajszczyk; MW - Maciej Wyszyński).

PRZEGLĄD GATUNKÓW
Przegląd zawiera krótką charakterystykę występowania 59 gatunków,
które były kartowane i w większości są ekologicznie związane z dolinami
rzecznymi. Prezentowane są zarówno gatunki stwierdzone podczas badań
prowadzonych przez autorów w roku 1997, jak i stwierdzone w latach wcześniejszych, o których dane pochodzą z materiałów źródłowych.
Perkozek Tachybaptus ruficollis. 19 IV obserwowano jednego ptaka na
starorzeczu pod Stobrawą. W roku 1996 gniazdował także na rozlewiskach
Stobrawy (MS). W latach 80. nieregularnie gniazdował na Stawie Zarośniętym - 2-3 pary i Grabowskim - jedna para (Stajszczyk 1994).
Perkoz dwuczuby Podiceps cristatu.s. W roku 1996 gniazdował na rozlewiskach Odry przy ujściu Stobrawy (MS).
Perkoz rdzawoszyi Podiceps grisegena. Gnieździł się jedynie w roku
1996 na rozlewiskach Odry przy ujściu Stobrawy (MS).
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Czapla siwa Ardea cinerea. Jedyne stanowisko znajduje się w przylegającym do wsi Stobrawa niewielkim fragmencie lasu o charakterze grądu, nad Stobrawą. Jesienne liczenie gniazd w koloni wykazało 230 gniazd.
Kolonia ta jest jedną ze starszych i największych na Śląsku (Dyrcz i in.
1991).
Bocian czarny Ciconia nigra. Na terenie badań zlokalizowano terytorium jednej pary, z gniazdem położonym już poza omawianym terenem.
Dawniej gniazdował w kompleksie leśnym pod Narokiem, bezpośrednio
nad Odrą (Dyrcz i in. 1991).
Bocian biały Ctconta ciconia. Na omawianym terenie stwierdzono
w sumie 27 zajętych gniazd w 18 miejscowościach, w tym cztery gniazda
w Kościerzycach i trzy gniazda w Popielowie.
łabędź niemy Cygnus otor. Jedna para gnieździła się na starorzeczu,
na południowym skraju wsi Stobrawa. W roku 1981 jedna para gniazdowała na Stawie Zarośniętym pod Brzegiem (Stajszczyk 1994).
Krakwa Anas strepera. Wyjątkowo w roku 1996 stwierdzono lęgowe
pary na rozlewiskach Odry przy ujściu rz. Stobrawy (MS).
Cyraneczka Anas crecca. Prawdopodobnie gnieździła się w roku 1996
na rozlewiskach Odry przy ujściu rz. Stobrawy (MS).
Krzyżówka Anas platyrhynchos. Liczebność oszacowano na 14-17 par
lęgowych, większość na starorzeczach nad Odrą i Nysą Kłodzka. Ponadto
w latach 1986-89 na Odrze w Brzegu stwierdzono 3-12 par (Stajszczyk
1994).
Cyranka Anas guerguedula. Obserwowana w dwóch miejscach: 22 V jedna para pod Brzeziną, 26 IV - dwa samce z jedną samicą i 7 VI - jedna
samica w oczku wodnym k. Mikolina nad Odrą. W roku 1996 kilka par
gniazdowało na rozlewiskach Odry pod Stobrawą (MS). Ponadto nieregularnie lęgowa w latach 80. w liczbie do dwóch par na Stawie Zarośniętym
pod Brzegiem (Stajszczyk 1994).
Płaskonos Anas clypeata. Gniazdował wyjątkowo w roku 1996 na rozlewiskach Odry w ujściu Stobrawy (MS).
Głowienka Aythyafenna. Nieregularnie lęgowa w latach 80. na Stawie
Zarośniętym pod Brzegiem (Stajszczyk 1994).
Czernica Aythya fuligula. 7 VI para ptaków na starorzeczu koło Golczowic. W roku 1996 gniazdowała także na zalanych łąkach w ujściu Stobrawy (MS).
Nurogęś Mergus merganser. 2 V 90 obserwowano parę ptaków przy
zadrzewionej wyspie w Brzegu (Stajszczyk 1994).
Trzmielojad Pernis apivorus. 18 V widziano ptaka wylatującego z kompleksu leśnego nad Odrą pod Popielowem. Ponadto 15 VI 94 jednego pta-
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ka obserwowano na południe od Rybnej (GH). W latach 1978-87 z tego
terenu podawane było również tylko jedno stanowisko (Dyrcz i in. 1991).
Kania czarna Milvus migrans. Znaleziono cztery zajęte gniazda oraz
zlokalizowano terytorium jednej pary. Wszystkie gniazda znajdowały się
na dębach, do 100 m od skraju lasu, w drzewostanach od 121 do 141 lat.
Położone były one w bliskim sąsiedztwie rzek: trzy nad Odrą i jedno nad
Stobrawą. Ponadto 16 IV 96 obserwowano osobnika w lesie nad Odrą pod
Narokiem, a w roku 1994 znaleziono jej gniazdo w kompleksie pod Stobrawą oraz obserwowano osobnika pod Popielowem (GH). W latach 197887 były znane cztery stanowiska: nad Nysą Klodzką, w ujściu Stobrawy
oraz dwa między Prędocinem a Brzegiem (Dyrcz i in. 1991).
Kania rdzawa Miluus milvus. Wykryto jedną parę lęgową z gniazdem
w 150-letnim grądzie nad Stobrawą. W roku 1994 prawdopodobnie gniazdowała nad Nysą Kłodzko, gdzie 13 VI obserwowano jednego osobnika
(GH). W latach 1978-87 nie stwierdzono jej stanowisk na terenie badań
(Dyrcz i in. 1991).
Bielik Haliaeetus a/bicilla. Jedna para z gniazdem zasiedlała poł udniową część terenu, od roku 1995 (GH, MW). Ponadto dawniej jedna para
gniazdowała w kompleksie leśnym pod Stobrawą (Wyszyński 1995).
Błotniak stawowy Circus aeruginosus. Zinwentaryzowano 6-8 par lęgowych, większość na starorzeczach (pod Lipkami, Nowymi Kolniami, pod
Mikolinem nad Odrą i Nysą Kł odzko) i w szuwarach trzcinowych nad Odrą
(pod Brzeziną i Pisarzowicami). Jedno terytorium znajdowało się w żwirowni pod Popielowem, a jedno na polach uprawnych pod Starymi Siołkowicami.
Jastrząb Accipiter gentilis. Stwierdzono trzy zajęte gniazda, po jednym
w kompleksie leśnym pod Popielowem, Stobrawą i Prędocinem. Dwa gniazda umiejscowione były na dębach, jedno na lipie. W roku 1994 podczas
wyrywkowych kontroli tego terenu stwierdzono dwa gniazda: na Wyspie
Prędocińskiej oraz nad Stobrawą pod Nowymi Kolniami (TB, GH, AK).
Krogulec Accipiter nisus. Jedna obserwacja: 7 VI jeden ptak żerujący
na łąkach pod Kolonią Popielowską nad Odrą.
Myszołów Buteo buteo. Na podstawie znalezionych gniazd (14) i wielokrotnych obserwacji ptaków dorosłych liczebność oceniono na 26 par lęgowych: trzy w kompleksie leśnym na NW od Naroka, sześć par pod Popielowem, cztery w ujściu Nysy Kłodzkiej, cztery w kompleksie leśnym pod
Stobrawą, dwie na wyspie Prędocińskiej oraz siedem parw zadrzewieniach
i niewielkich kompleksach leśnych na całym terenie badań.
Pustułka Falco tinnunculus. Dwie pary w tym jedną z gniazdem stwierdzono w polderze między Brzegiem a Lipkami. Ponadto prawdopodobnie
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pojedyncze pary gnieździły się w krajobrazie rolniczym koło Brzegu i Rybnej.
Kobuz Falco subbuteo. Jedna obserwacja: 17 V dorosły osobnik żerujący na zachód od Stobrawy.
Przepiórka Coturnix coturhbc. Stwierdzono siedem terytorialnych samców: dwa pod Lipkami, pięć w pasie łąk między Kolonią Popielowską
a Starymi Kolniami oraz jeden nad Odrą na wysokości Naroka. Cztery
stanowiska znajdowały się w międzywalu, na suchych łąkach. 28 VI 96
jednego samca słyszano w pszenicy koło Ostrowa Narockiego, a 13 VI 94
trzy samce słyszano na łąkach pod Kolonią Popielowską (GH). W latach
80. z rejonu między Brzegiem a granicą województwa zanotowano jedynie
dwa stwierdzenia: pod Lipkami i Brzegiem (Stajszczyk 1994).
Wodnik Rallus aquaticus. Na Stawie Zarośniętym w latach 80. notowano do trzech odzywających się ptaków (Stajszczyk 1994).
Derkacz Crex crex. Wieczorno-nocne kontrole (II dekada maja - koniec
czerwca) wykazały osiem samców występujących w sześciu miejscach. Pięć
stanowisk znajdowało się w międzywału Odry i Stobrawy. Pięć samców
występowało na podmokłych łąkach (pod Kościerzycami, Stobrawą, Nowymi i Starymi Kolniami), a trzy na łąkach suchych (pod Lipkami i Prędocinem). Ponadto odzywające się samce stwierdzono w drugiej połowie
czerwca nad Odrą w dwóch innych miejscach, gdzie mimo wcześniejszych
kontroli ich nie wykazano. Prawdopodobnie były to osobniki, które przemieściły się z innych stanowisk po wykoszeniu na nich łąk.
Kokoszka wodna Ga/linula chloropus. 15 VI obserwowano 1 ad. z 9
puli. na niewielkim starorzeczu nad Odrą na wschód od Golczowic. Ponadto nieregularnie lęgowa na Stawie Zarośniętym (Stajszczyk 1994).
Łyska Fuhca atra. Na trzech nadodrzańskich starorzeczach i jednym
nad Nysą Kłodzko stwierdzono łącznie dziewięć par.
Żuraw Grus grus. Jedną parę, która wychowała jedno młode stwierdzono na podmokłych łąkach przylegających do starorzecza nad Nysą Kłodzko na wysokości Mikolina. Ponadto 4-krotnie w marcu i kwietniu obserwowano nielęgowe żurawie w różnych miejscach. W latach 1991-92 jedna
para prawdopodobnie gniazdowała na Stawie Zarośniętym (Stajszczyk
1994).
Sieweczka rzeczna Charadrius dubius. 10 V obserwowano jedną parę
na rozlewiskach Stobrawy pod Stobrawą. Ptaki nie wykazywały żadnych
oznak lęgowości, w kwietniu na tym stanowisku ich nie stwierdzono. Ponadto w roku 1987 stwierdzono lęgową parę na zastoiskach pod Lipkami
(Stajszczyk 1994).
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Bekas Gallinago gallinago. Liczebność oceniono na 2-3 pary, które występowały na podmokłych fragmentach łąk ze znacznymi połaciami turzyc
(nad Stobrawą pod Starymi Kolniami, nad Odrą pod Pisarzowicami i Kolonią Popielowską). Na stanowisku pod Pisarzowicami obserwowany był także
w roku 1982 (Staj szczyk 1994).
Krwawodziób Tringa totanus. W roku 1996 wyjątkowo gniazdował na
tym terenie w wyniku podtopienia łąk pod Brzegiem (MS).
Siniak Columba oenas. Pojedyncze pary lub odzywające się głosem godowym ptaki stwierdzono na czterech stanowiskach (w grądzie pod Stobrawą, Wielopolem, Prędocinem i w buczynie pod Golczowicami). Łączną
liczebność oceniono na 4-6 par.
Zimorodek Alcedo atthis. Dwie pary stwierdzono nad Odrą (na wysokości Naroka i Czepielowic) i jedną nad Nysą Klodzką (na wysokości Mikolina). Z lat 1978-1987 nie podawany (Dyrcz i in. 1991). W roku 1989 jedna
para gniazdowała na Odrze poniżej jazu w Lipkach (Staj szczyk 1994).
Dudek Upupa epops. 25 V jednego odzywającego się głosem godowym
ptaka słyszano na skraju lasu na wschód od Golczowic.
Dzięcioł zielonosiwy Picus canus. W sumie stwierdzono 5-8 zajętych
terytoriów rozproszonych wzdłuż Odry od Popielowa do Brzegu. Zasiedlał
głównie duże kompleksy grądów: pod Stobrawą, Rybną, Wielopolem i Prędocinem ale stwierdzono go również w zadrzewieniach pośród łąk (pod
Pisarzowicami i Nowymi Kolniami).
Dzięcioł zielony Picus uiridis. Zinwentaryzowano siedem par lęgowych
rozproszonych na całej długości terenu badań. Sześć stanowisk znajdowało się w dużych kompleksach leśnych: dwie pary pod Stobrawą, jedna
para pod Golczowicami, Wielopolem, Prędocinem i w grądzie w widłach
Nysy i Odry. Jedno stanowisko położone było na skraju wsi Lipki. Trzy
stanowiska znajdowały się w pobliżu monokultur topolowych pośród zwartego grądu. Stajszczyk (1994) stwierdził dwie pary nad Odrą w Brzegu.
Dzięcioł czarny Dryocopus martius. Wykazano pięć zajętych terytoriów, po jednym w każdym kompleksie leśnym: pod Prędocinem, Wronowem, Stobrawą, Wielopolem i Narokiem. Ponadto w roku 1994 jedną parę
stwierdzono w kompleksie leśnym nad Stobrawą na wschód od Nowych
Kolnij (TB, GH).
Dzięcioł średni Dendrocopos medius. Na całym terenie badań stwierdzono 28-35 par lęgowych. Największe skupienia par lęgowych wykazano
w dużych kompleksach grądowych pod Stobrawą (10 par), Popielowem
(7-9 par) i między Golczowicami a Narokiem (6-7par ). Poza kompleksami
leśnym występował bardzo nielicznie. Najmniejsza powierzchnia izolowanego lasu, w którym stwierdzono dzięcioła średniego wynosiła ok. 45 ha.
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Zasiedlał starsze drzewostany grądowe, nie stwierdzono dzięcioła średniego w drzewostanach poniżej 65 lat.
Dzięciołek Dendrocopos minor. Na podstawie stwierdzeń terytorialnych
ptaków populację oceniono na 12 par, w tym pięć par w kompleksie leśnym pod Popielowem. Nie stwierdzono go na odcinku od Czepielowic do
granic województwa. Preferował skraje drzewostanów.
Brzegówka Riparia riparia. W czterech koloniach zajętych było łącznie
ok. 150-160 norek (10-15, 15, 40, 85-90). Trzy kolonie znajdowały się na
Odrze (na wysokości Rybnej, Czepielowic i Lipek), a jedna 2 km na N od
Wronowa nad Nysą Kłodzko.
Świergotek polny Anthus campestris. 28 VI 96 śpiewającego samca
stwierdzono na ugorze 800 m na NW od Naroka (GH).
Świergotek łąkowy Anthus pratensis. Łącznie wykazano 11-15 par lęgowych. Największe ich skupienie (9 par) występowało w pasie łąk między
Kolonią Popielowską a Rybną. Nie wykazany z terenu od Czepielowic do
granic województwa. Wszystkie stanowiska znajdowały się w międzywału.
Wcześniej 5-8 par gnieździło się na łąkach koło Brzegu i Lipek (Stajszczyk
1994).
Kląskawka Saxicola torquata. Pary bądź terytorialne samce stwierdzono w sześciu miejscach: pod Rybną, Mikolinem (dwa stanowiska), Lipkami, Brzeziną i Zwanowicami. Pięć stanowisk położonych było na zboczach
walu przeciwpowodziowego.
Świerszczak Locustella naeuia. Na podstawie stwierdzeń śpiewających
samców liczebność oceniono na 46-60 par lęgowych. Liczniejszy był w krajobrazie rozległych łąk z rozproszonymi zaroślami wierzby, które dominują nad Odrą na odcinku od Brzegu do Nowych Kolnij oraz od Koloni Popielowskiej do Rybnej.
Strumieniówka Locustella fluviatilts. Na podstawie stwierdzeń terytorialnych samców populację oceniono na 32-42 pary lęgowe. Liczniejsza
była w pasie łąk z zadrzewieniami nad Odrą między Brzegiem a Stobrawą
oraz na skraju kompleksu leśnego na Wyspie Prędocińskiej. Preferowała
zadrzewienia wierzbowo-topolowe pośród łąk oraz luźne monokultury topolowe wewnątrz grądów.
Brzęczka Locustella luscinioides. 10 Vjednego śpiewającego samca słyszano w szuwarze trzcinowym pośród łąk pod Starymi Kolniami.
Trzcinniczek Acrocephalus scirpaceus. Śpiewające ptaki odnotowano
w trzech miejscach: nad Odrą koło Brzegu, na stawie pod Czepielowicami
oraz na starorzeczu Nysy Kłodzkiej na wysokości Mikolina. Stajszczyk
(1994) stwierdził go również na Stawie Zarośniętym.

56

G. Hebda, M. Wyszyński

Trzciniak Acrocephaius arundinaceus. Wyraźnie preferował pasy trzcin
schodzące do wody, porastające brzegi Odry. W tym środowisku zlokalizowano pięć stanowisk z 10 parami. Ponadto po jednej parze stwierdzono
w żwirowni pod Popielowem oraz na stawie i starorzeczu pod Nowymi Kolniami. Łącznie populację oceniono na 10-13 par. Stajszczyk (1994) podaje
ten gatunek ze Stawu Zarośniętego.
Muchołówka mała Ficeduia parwa. Trzy terytorialne samce stwierdzono w kompleksie leśnym pod Stobrawą, a jednego w lesie na S od Czepielowic.
Muchołówka białoszyja Ficeduta albicollts. Na podstawie stwierdzeń
terytorialnych samców i obserwacji par liczebność populacji oceniono na
około 50 terytoriów. Największe skupienie zajętych terytoriów stwierdzono w dużych kompleksach leśnych pod Popielowem (13-20 par), Stobrawą
(9-14 par) i między Golczowicami a Narokiem (do 5 par). Występowała
w grądach i łęgach, stwierdzona we wszystkich kompleksach leśnych. Powierzchnia najmniejszego izolowanego lasu, w którym ją odnotowano wynosiła 35 ha. Liczniejsza od muchołówki żałobnej Ficedula hypoieuca.
Muchołówka żałobna Ficedula hypoieuca. Odnotowano ją we wszystkich największych kompleksach leśnych oraz w zadrzewieniu pod Golczowicami. Nie kartowana podczas wszystkich kontroli lecz na podstawie
wyrywkowych liczeń jej liczebność w stosunku do muchołówki białoszyjej
oceniono na 1: 4-5.
Remiz Remiz pendulinus. W łęgach wierzbowych porastających koryto
Odry odnotowano sześć stanowisk z 12 parami. W zaroślach wierzby poza
korytem rzeki stwierdzono dalsze trzy pary.
Srokosz Lamus excubitor. Wykryto 1-2 pary lęgowe: pośród pól uprawnych pod Rybną oraz na nieużytkach nad Odrą pod Mikolinem. Martwe
pisklę srokosza znaleziono 22 VI pod gniazdem jastrzębia w kompleksie
leśnym pod Stobrawą. Ponadto dwukrotnie (w marcu i czerwcu) obserwowano go w roku 1994 na Wyspie Prędocińskiej oraz 28 VI 96 silnie niepokojącego ptaka obserwowano w zaroślach wikliny nad Odrą k. Ostrowa
Narockiego (GH).
Wrona siwa Corvus c. cornbc. Populację gniazdującą poza terenem zabudowanym oceniono na 14-17 par. Zasiedlała skraje kompleksów leśnych
i zadrzewienia pośród łąk.
Kruk Coruus corax. Gniazdował w liczbie czterech par. Jedno gniazdo
znajdowało się w niewielkim zadrzewieniu sosnowym, dwa w grądzie.
Dziwonia Carpodacus erythrinus. Zajmowała zwarte płaty niskich, nadrzecznych zarośli wierzbowych. Dwa stanowiska były położone nad Nysą
Klodzką (na wysokości Mikolina) i pięć nad Odrą: pod Nowymi Kolniami,
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Rybną (dwa stanowiska), Mikolinem i w ujściu Nysy Klodzkiej. Łącznie
odnotowano 5-9 terytorialnych samców. Od końca lat 70. widywana także
pod Lipkami (Stajszczyk 1994).
Ponadto stwierdzono 69 dalszych gatunków, które uznano za lęgowe:
czajka Vanellus uartellus, kuropatwa Perdix perdbc, bażant Phastanus colchicus, turkawka Streptopelia turtur, sierpówka S. decaocto, grzywacz Columba oenas, kukułka Cuculus canorus, puszczyk Strix aluco, sowa uszata Asio otus, jerzyk Apus apus, krętogłów Jynx torquilln dzięcioł duży Dendrocopos major, lerka Lullula arborea, skowronek Alouda aruensis, dymówka Htrundo rustica, oknówka Delichon urbica, świergotek drzewny Anthus
triuialis, pliszka żółta Motacilla flam, pliszka siwa M. alba, strzyżyk Troglodytes troglodytes, rudzik Erithacus rubecula, pokrzywnica Prunella
modularis, słowik rdzawy Luscinia megarhynchos, kopciuszek Phoerticurus ochruros, pokląskwa Saxicola rubetra, kos Turdus merulcz, kwiczoł
T. pilaris, drozd śpiewak T. philomelos, paszkot T. uiscivorus, rokitniczka
Acrocephalus schoenobaenus. łozówka A. panistris, zaganiacz Hippolais
ictertrui, piegża Sylvia curruca, cierniówka S. communts, gajówka S. bortu,
kapturka S. atricapilla, świstunka PhyUoscopus sibilatrbc, pierwiosnek Ph_
coUybita, piecuszek Ph. trochibis, mysikrólik Regulus regulus, muchołówka szara Muscicapa striara, raniuszek Aegithalos caudatus, sikora uboga
Parus polustris, czarnogłówka P. montanus, czubatka P cristuln sosnówka
P. ster, modraszka P. caeruleus, bogatka P major, kowalik Sitta europaea,
pełzacz leśny Certhia jamiliaris, pełzacz ogrodowy C. brachydactyla, wilga
Oriolus ortolus, gąsiorek Lanius collurio, sójka Garrulus glanclarius, sroka
Pica pica, kawka Coruus monedula, szpak Sturnus yulgaris, wróbel Passer
domesticus, mazurek P. montanus, zięba Fringilla coelebs, kulczyk Sertnus serinus, dzwoniec Carduelis chloris, szczygieł C. carduPlis, makolągwa C. cannabina, grubodziób Coccothraustes coccothraustes, trznadel
Emberiza.citrinella, ortolan E. hortulana, potrzos E. schoeniclus, potrzeszcz
Miliaria calandra.

DYSKUSJA
W wyniku inwentaryzacji awifauny lęgowej stwierdzono 119 gatunków.
Dalszych dziewięć gatunków zostało tu stwierdzonych w latach wcześniejszych przez innych obserwatorów (Dyrcz i in. 1991, Stajszczyk 1994,
M. Stajszczyk - dane niepubl.). Dwa gatunki nie wykazane w toku niniejszych badań (głowienka i wodnik) gniazdowały jedynie w latach 80. na
„Stawie Zarośniętym", a pojaw pary nurogęsia odnotowano w Brzegu je-
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dynie w roku 1990 (Stajszczyk 1994). Pozostałe sześć gatunków gniazdowało w dolinie Odry wyjątkowo w roku 1996 przy sprzyjających warunkach tj. na rozlewiskach Odry pod Stobrawą (MS). Łącznie z danymi z lat
80. i 90. awifauna omawianego odcinka Odry obejmowała 128 gatunków
ptaków lęgowych. Pomimo przebadania zaledwie 30-kilometrowego odcinka
Odry należy podkreślić znaczne bogactwo gatunkowe tej rzeki. Awifauna
analizowanego odcinka niewiele ustę puje bogactwu gatunkowemu najatrakcyjniejszych ornitologicznie rzek Polski, choć te porównywane zostały
przebadane na znacznie większym obszarze. I tak na przykład w dolinie
Baryczy gniazdował o 166 gatunków (Witkowski i in. 1995), w dolinie Noteci wykazano 153 gatunki (Bednorz i Kupczyk 1995), 148-150 gatunków
stwierdzono w dolinie środkowej Warty (Winiecki i in. 1997), w dolinie Nidy
wykazano 149 gatunków (Polak i Wilniewczyc 2001), a w dolinie Pilicy
131 gatunków (Chmielewski i in. 1993).
W związku z ubóstwem danych jakościowych, a także przede wszystkim ilościowych z doliny Odry, nie jest możliwe prześledzenie trendów liczebności i zmian składu gatunkowego. Poza tym badania autorów przeprowadzone w krótkim okresie czasu mogą, nie uwzględniać fluktuacji
liczebności niektórych gatunków i sezonowych zmian w składzie gatunkowym. Wiadomo jednak, że definitywnie wycofał się z tego obszaru kuliczek, który miał nad Odrą stanowiska jeszcze na początku wieku (Pax
1925). Brak potwierdzenia występowania wodnika może wynikać z niewystarczającej ilości kontroli nocnych - w okresie największej aktywności
głosowej gatunku. W porównaniu z latami 1978-1987 (Dyrcz i in. 1991)
po tym okresie na analizowanym odcinku Odry pojawiły się takie gatunki
jak: kania rdzawa, zimorodek, kląskawka i muchołówka mała, a zwiększyły swoją liczebność przepiórka, dzięcioł zielonosiwy, dzięcioł zielony,
brzegówka i muchołówka białoszyja. O ile wyższa liczebność niektórych
gatunków (dzięcioły, przepiórka) może wynikać z intensyfikacji obserwacji
terenowych, to korzystny trend populacji kląskawki i muchołówki białoszyjej wynika z pewnością z ich powszechnej ekspansji na terytorium Śląska (Głowaciński 1974; Dyrcz i in. 1991).
O bogactwie gatunkowym omawianego odcinka doliny Odry decyduje
obecność trzech większych kompleksów leśnych i wiklinowisk. W ich ponad 100-letnich, zróżnicowanych wiekowo i piętrowo drzewostanach
stwierdzono gniazdowanie 68 gatunków ptaków. Pomimo melioracji
w międzywału i regulacji rzeki, awifauna nadrzecznych terenów otwartych jest także dość bogata (39 gatunków), choć charakterystyczne dla
takich środowisk (podtopione łąki) gatunki są tutaj nielicznie. W wyniku
regulacji Odry zdecydowanie największe przekształcenia objęły awifaunę
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środowiska koryta rzecznego. Jedyne dwa gatunki charakterystyczne dla
tego środowiska, które wciąż gniazdują nad Odrą to zimorodek i brzegówka.
Awifauna lęgowa doliny Odry niewiele ustępuje awifaunie innych dolin
rzecznych Polski, jednak różnice są widoczne w zespole ptaków zamieszkujących nadrzeczne tereny otwarte i koryto rzeki. Pozbawiona wiosennych i letnich wylewów Odra, nie prezentuje tak atrakcyjnego środowiska
dla ptaków gniazdujących na terenach aluwialnych. W warunkach zalewowych łąk gniazdują ptaki siewkowe (krwawodziób, bekas, rycyk, kulik
wielki) czy rzadko spotykane gatunki kaczek pływających (cyranka, płaskonos, krakwa, rożeniec), co znacznie podnosi ornitologiczną wartość dolin
rzecznych (Rzępala i in. 1999). Daleko odbiegający od naturalnego reżim
wód Odry spowodował, że nie obserwuje się na tym odcinku żwirowo-piaszczystych łach i wysp oraz nadrzecznych piaszczysk - środowisk występowania najrzadszych gatunków ptaków wodno-błotnych. Te dwa czynniki
tj. położenie stanowisk w rejonie wiosennych zalewów rzek i zbliżony do
naturalnego reżim wodny są odpowiedzialne za ornitologiczną rangę większych rzek Polski (np. Bednorz 1995: Chylarecki i in. 1992; Winiecki
i Orłowski 1991).
Dolina Odry na przebadanym odcinku, pomimo znacznego przekształcenia jej środowisk w wyniku regulacji, melioracji i gospodarczego wykorzystania doliny rzecznej, stanowi ważną ostoję dla ptaków lęgowych. Fakt
występowania wielu rzadkich w Polsce i na Śląsku gatunków, wraz z ich
wyższą niż podawaną dotąd w literaturze liczebnością, podwyższa jej walor jako ostoi ptaków o randze europejskiej (Gromadzki i in. 1994). W świetle
aktualnie zebranych danych znajdują się tutaj największe na Opolszczyźnie populacje: kani czarnej, dzięcioła średniego, muchołówki białoszyjej,
świerszczaka i strumieniówki, a także liczne populacje, w skali tego regionu, kilku dalszych gatunków: świergotka łąkowego, dziwoni, derkacza,
dzięcioła zielonosiwego i zielonego.
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STRESZCZENIE
W wyniku przeprowadzonych w roku 1997 badań, wykazano z około 30 km
odcinka doliny Odry na Opolszczyźnie 119 gatunków. Dalsze dziewięć gatunków
występowało tu w niedalekiej przeszłości (Dyrcz i in. 1991; Stajszczyk 1994). Stosunkowo najsłabiej przekształconym środowiskiem w dolinie Odry są lasy nadrzeczne i wiklinowiska, w których stwierdzono największą liczbę gatunków lęgowych - 68. Najbardziej przekształconym środowiskiem, w którym zespół awifauny
uległ znaczącemu uproszczeniu jest koryto rzeki. Również znaczne przekształcenia w grupie nadrzecznych terenów otwartych, spowodowały, że charakterystyczne dla nich gatunki, szczególnie dla podtopionych łąk, reprezentowane są w małej
liczbie. Oprócz czynników środowiskowych na brak pewnych gatunków (kaczki,
chruściele, siewkowate) na starorzeczach ma wpływ bardzo duża ich penetracja
przez wędkarzy.
W grupie nadrzecznych terenów otwartych, biotopy o dużym stopniu naturalności, oraz najpełniejszy zespół ptaków lęgowych występuje w międzywalu. Skupiało ono wszystkie stanowiska na badanym terenie: bekasa, cyranki, większość
stanowisk derkacza, świergotka łąkowego, trzciniaka, świerszczaka, strumieniówki
i dziwoni.
Dolina Odry stanowi ważne w skali województwa ostoje dla kilku gatunków.
Znajdują się tutaj najliczniejsze populacje pięciu gatunków, a liczne w regionie
kilku dalszych.
Pomimo niekorzystnych procesów w dolinie rzeki, jest ona miejscem występowania szeregu gatunków rzadkich, zagrożonych na Śląsku i w Polsce. Ogółem
stwierdzono tutaj 7 gatunków zagrożonych i 20 potencjalnie zagrożonych na Śląsku.

SUMMARY
The research, conducted in 1997, has revealed occurrence of 119 species within a ca-30-km-long section of the Odra Valley in the province of Opole. Further
19 species have been found to have occurred in the arca in the recept past (Dyrcz
et al. 1991; Stajszczyk 1994). The relatively least transformed habitat in the Odra
River Valley are riverine forests and willow scrub, where the highest number of
breeding species was noted - 68. The most transformed habitat, in which the
awifauna community has got considerably reduced, is the river-bed. Also, significant transformations in the group of open riverine areas caused that the species
which are characteristic of them, particularly of wet meadows, are represented by
those occurring at low abundance. Apart from environmental factors, the lack of
certain species (ducks, rallids, waders Charadrii) in river-beds is also a result of
high penetration of these territories by anglers.
Within the open riverine areas, habitats that are to a high degree natural and
the most complete composition of breeding birds occur between the dykes. In this
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part all breeding sites of the Common Snipe Ganinago gallinago and Garganey
Arras querquedula, and most of the Corncrake Crex crex, Meadow Pipit Ant hus
pratensis, Great Reed Warbler Acrocephalus arundinaceus, Grasshopper Warbler
Locustella naevia, River Warbler L. fluvianlis and Resefinch Carpodacus erythrinus recorded within the study area were concentrated.
The Odra Valley constitutes important, on the scale of the province of Silesia,
refuges of a few species. This region houses the largest populations of five species,
and also abundant populations of several other species.
In spite of unfavourable processes taking place in the valley, it is the habitat of
an array of rare species, endangered in Silesia and Poland. In total, 7 species
which are endangered and 20 potentially endangered in Silesia are recorded here.
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