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PTAKI BYŁEGO POLIGONU „ PRZEMKÓW PÓŁNOCNY" 

BIRDS OF THE FORMER MILITARY TRAINING GROUND "NORTH PRZEMKÓW" 

Na przestrzeni dziejów krajobraz Śląska ulegał  znacznym zmianom 

w wyniku działalności człowieka. Jednym z głównych przeobrażeń  było 

znaczne ograniczenie powierzchni terenów podmokłych. Zanik tego typu 

środowisk był  wynikiem w dużej mierze procesów regulacji rzek i prze-

kształcenia dolin rzecznych w tereny rolnicze. Postępujące zmiany spowo-

dowały zanik bądź  znacznie ograniczenie populacji ptaków związanych z te-

renami podmokłymi na obszarze południowo-zachodniej Polski. 

Jednym z obszarów, które przetrwały te niekorzystne zmiany są  tereny 

w rejonie rezerwatu „Stawy Przemkowskie". W pierwszej połowie XX wie-

ku, pomimo że były one wykorzystywane rolniczo, stanowiły cenną  ostoję  

ptaków wodno-błotnych. Po II Wojnie Światowej teren był  użytkowany jako 

poligon lotniczy wojsk radzieckich, co w pewnym sensie uchroniło go przed 

dalszymi przekształceniami związanymi z intensyfikacją  rolnictwa. Dane 

zebrane w pierwszej połowie lat 80. (Cieślak i in. 1991) na obszarze otuli-

ny ówczesnego poligonu wskazywały, że była to wówczas jedna z najważ-

niejszych ostoi ptaków wodno-błotnych na Śląsku (Dyrcz i in. 1991; Gro-

madzki i in. 1994). Jednakże ze względu na użytkowanie tego terenu przez 

wojsko nie było wówczas możliwości zbadania całego jego obszaru. Osta-

teczne wycofanie się  wojsk rosyjskich z Polski w roku 1992 i przekazanie 

zajmowanych przez nie terenów władzom polskim umożliwiły podjęcie 

badań  także na zasadniczym obszarze byłego poligonu. Konieczność  prze-

prowadzenia takich badań  wynikała także z potrzeby zarejestrowania ak-

tualnego stanu awifauny w związku z planami objęcia tego terenu czynny-

mi formami ochrony. Działanie te, obecnie częściowo realizowane, miały 

na celu poprawę  stosunków wodnych oraz zmianę  struktury roślinności, 

tak aby zwiększyść  atrakcyjność  tego terenu dla ptaków wodno-błotnych. 

Niniejsza praca przedstawia stan awifauny tego jednego z największych 

podmokłych obszarów Śląska w roku 1994. Część  zebranych materiałów 
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została wykorzystana we wcześniejszej publikacji dotyczącej tego terenu 

(Adamski i in. 1995). 

TEREN BADAN 

Były poligon lotniczy wojsk Armii Radzieckiej „Przemków Północny" po-

łożony jest w dolinie rzeki Szprotawy, około 5 km na północ od Przemkowa 

(pow. Polkowice), w niecce między Wzgórzami Dalkowskimi a Chocianow-

skimi. Od strony południowej przylega on bezpośrednio do kompleksu sta-

wów rybnych (rezerwat ornitologiczny „Stawy Przemkowskie") oraz do drogi 

ograniczającej zagospodarowane łąki na prawym brzegu Szprotawy. Od 
północy jego granicę  stanowią  lasy, a od zachodu polna droga biegnąca 

z Krępy do Koźlic (ryc. 1). Łączna powierzchnia poligonu wraz z otuliną  
wynosi 3100 ha, z czego 1600 ha znajduje się  w województwie dolnoślą-

skim, a pozostałe 1500 ha w województwie lubuskim. 

Ryc. 1. Mapa terenu badań  
A - powierzchnie próbne, B - zarośla wierzby, C - lasy, D - stawy, E - wsie, F -
rzeki i kanały, G - główne drogi; H - granica zasadniczego terenu badań. 

Fig. 1. Map of the study area 
A - sample plots, B - willow scrub, C - forests, D - fishponds, E - villages, F - 
rivers and canals, G - main roads, H - border of the main study area. 
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Na obszarze poligonu dominują  łąki wilgotne (zbiorowiska z rzędu Mo-
linetatia) oraz łąki świeże (zbiorowiska z rzędu Arrhenatheretalia). Więk-
szość  zbiorowisk łąkowych na terenie poligonu charakteryzuje się  dużym 
udziałem trzcinnika Calamagrostis sp. lub trzciny Phragmites australis 
jako gatunku towarzyszącego. W miejscach o najsilniejszym i najczęściej 
trwałym uwodnieniu występują  szuwary właściwe, głównie zespół  szuwa-
ru trzcinowego Phragmitetum communis. Na stanowiskach pośrednich 
pomiędzy szuwarami właściwymi a łąkami wilgotnymi występują  zbioro-
wiska szuwarów wielkoturzycowych nawiązujące do zespołów Magnocari-
cion. Cały teren poprzecinany jest siecią, najczęściej niedrożnych kana-
łów, wzdłuż  których postępuje sukcesja krzewów wierzb Salix sp. Miejsca-
mi zarośla wierzbowe obejmują  większe powierzchnie (ryc. 1). W części 
północnej ekspansja wierzby hamowana była przez pożary wywołane 
bombardowaniem w ramach ćwiczeń  wojskowych, a w części południowej 
i wschodniej wzniecane przez miejscową  ludność. Następstwem tych po-
żarów było również  wypalenie się  powierzchniowych warstw darni i po-

wstanie licznych zagłębień  terenu, które przy wysokich stanach wód grun-
towych wypełnione są  wodą. Zadrzewienia występują  głównie w formie 
szpalerów drzew wzdłuż  Kanału Północnego i jego dopływu oraz niektó-

rych dróg. Niewielkie zadrzewienia złożone z topól Populus sp., olch Alnus 

sp. i wierzb występują  w większych płatach zarośli wierzbowych. Bardziej 

szczegółowy opis szaty roślinnej przedstawiono w pracy Adamskiego i in. 

(1995). 

Większa część  terenu byłego poligonu w okresie powojennym nie była 

wykorzystywana gospodarczo. Jedynie niektóre fragmenty na obrzeżach 

(m.in. koło Przecławia) użytkowano jako łąki kośne albo miejsca wypasu 

owiec i bydła. W roku 1993 część  byłego poligonu położona w wojewódz-

twie dolnośląskim została objęta ochroną  w formie użytku ekologicznego, 

a od roku 1997 wchodzi w skład Przemkowskiego Parku Krajobrazowego. 

W trakcie niniejszych badań  szczegółową  inwentaryzację  awifauny prze-

prowadzono na całej części dolnośląskiej oraz we wschodnich fragmen-

tach części lubuskiej (w sumie na około 2000 ha). Obszar ten określany 

jest w tekście jako główny teren badań  (ryc. 1). Jedynie w przypadku żura-

wia i derkacza inwentaryzacją  objęte zostały również  pozostałe fragmenty 

w zachodniej części poligonu, na północ od stawów rybnych (ryc. 1). 

Przy podawaniu opisów występowania poszczególnych gatunków pta-

ków zastosowano następujący podział  omawianego terenu: 

Łąki Ostaszowskie  - obszar położony na południowym brzegu Kanału 

Północnego, na wschód od drogi Ostaszów-Gaworzyce. Na tym obszarze 

zlokalizowane były dwie powierzchnie próbne: „LO" i „T" (ryc. 1). 
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Polder I  - obszar położony na południowym brzegu Kanału Północne-
go, na zachód od drogi Ostaszów-Gaworzyce (przylegający do wschodniej 
krawędzi stawów rybnych). Na tym obszarze zlokalizowana była powierzch-
nia próbna „PB" (ryc. 1). 

Cześć  centralna  - obszar na północnym brzegu Kanału Północnego, 
położony na zachód od drogi Ostaszów-Gaworzyce oraz na południe od 
rzeki Szprotawki i południowej granicy powierzchni „Z". 

Część  północno-wschodnia  - obszar na północnym brzegu Kanału Pół-
nocnego, położony na wschód od drogi Ostaszów -Gaworzyce. Na obszarze 
tym znajdowała się  powierzchnia próbna „S". 

Część  północna - obszar położony na północ od rzeki Szprotawki i po-
łudniowej granicy powierzchni "Z" (jedynej powierzchni próbnej zlokalizo-
wanej na tym obszarze) oraz na zachód od drogi Ostaszów -Gaworzyce. 

Część  zachodnia  - obszary położone na zachód od zachodniej granicy 
głównego terenu badań  (ryc. 1). 

Łąki zagospodarowane  - łąki położone na prawym brzegu Szprotawy, 
na południe od granicy głównego terenu badań. 

METODYKA BADAŃ  

Badania wykonywano w roku 1994, od połowy marca do połowy czerw-
ca. Obserwacje prowadzone były przez cały dzień. Poszczególne fragmenty 
poligonu penetrowano co najmniej trzykrotnie w ciągu sezonu, starając 
się, aby każdy fragment został  skontrolowany przynajmniej 1-2 razy 
w godzinach rannych lub przedpołudniowych, odpowiadających porze mak-
symalnej aktywności ptaków. W maju i czerwcu cały teren spenetrowano 
również  w godzinach wieczornych i nocnych, w celu wykrycia gatunków 
aktywnych o tej porze doby (sowy, derkacz i inne chruściele). Przy wykry-
waniu chruścieli (wodnik, kureczki, derkacz) stosowano stymulację  ma-
gnetofonową. Dla zinwentaryzowania stanowisk lęgowych żurawia, w pierw-
szej połowie kwietnia przy udziale kilku współpracowników przeprowa-
dzono poranny nasłuch, obejmujący prawie cały obszar poligonu. W związ-
ku z planowanymi w przyszłości działaniami zmierzającymi do zmian sto-
sunków wodnych i struktury roślinności na terenie byłego poligonu, sta-
rano się  zebrać  dane ilościowe o maksymalnej liczbie gatunków. Wytypo-
wano grupę  ponad 60 gatunków, głównie związanych z terenami podmo-
kłymi, których wszystkie stwierdzenia notowano na mapach topograficz-
nych w skali 1:10 000. Podczas prac terenowych zwracano szczególną  uwa-
gę  na jednoczesne stwierdzenia i przemieszczenia ptaków. Po sporządze- 
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niu map gatunkowych oszacowywano liczebność  populacji każdego z tych 

gatunków. O ile nie podano inaczej, przedstawione oceny liczebności od-

noszą  się  do głównego terenu badań  (patrz opis terenu i ryc. 1). Duża 

powierzchnia terenu badań, ograniczona liczba kontroli możliwych do prze-

prowadzenia w optymalnej porze dnia, jak również  trudności w penetro-

waniu niektórych miejsc (na przykład rozległych szuwarów trzcinowych 

lub gęstych zakrzaczeń), spowodowały, że dla wielu gatunków uzyskane 

dane mogą  być  zaniżone i z tego względu na ich podstawie nie obliczano 

zagęszczeń. 

Badania ilościowe metodą  kartograficzną  prowadzono na pięciu po-

wierzchniach próbnych, reprezentujących charakterystyczne typy środo-

wisk występujące na obszarze poligonu, przede wszystkim łąki o różnym 

stopniu wilgotności i zarośnięcia krzewami wierzb. Wszystkie powierzch-

nie oznakowano kołkami tworzącymi siatkę  kwadratów o bokach 75-100 

metrów. Na każdej z nich wykonano po 6-8 liczeń, w tym 5-7 liczeń  
w godzinach rannych i przedpołudniowych (od 500  do 12°°) i jedno liczenie 

wieczorne. 

Do określenia podobieństwa składu gatunkowego i zagęszczeń  ugru-

powań  ptaków posłużono się  wskaźnikiem Sórensena (Tomiałojć  i in. 1984). 

WYNIKI 

Badania ilościowe na powierzchniach próbnych 

Powierzchnia „ T" - 15 ha 

Środowisko: otwarte łąki z dominacją  łąk świeżych i dużym udziałem 

porastających mchem zagłębień  terenu powstałych po ubiegłorocznych 

pożarach darni (częściowo zalanych wodą). 

Daty kontroli: 28 IV, 14, 28 V, 10, 19, 26 VI 1994 

Powierzchnia położona była na południowym brzegu Kanału Północne-

go. Obejmowała ona obszar, który zimą  został  wypalony i w związku z tym 

był  on pozbawiony suchej, zeszłorocznej roślinności. W wyniku wypalenia 

obumarły również  nieliczne krzewy wierzby. Lokalnie wypaleniu uległa 

także darń, dzięki czemu powstały płytkie zagłębienia terenu. Wczesną  
wiosną  niektóre z nich były zalane wodą, ale później stopniowo wysycha-

ły. Niektóre zagłębienia na początku sezonu porośnięte były mchem. Na 

powierzchni przeważały łąki świeże, na których dominowały wyczyńce Ato-

pecurus sp. i jaskry Ranunculus sp. (ryc. 2). W miejscach bardziej wilgot-

nych przeważała mozga trzcinowa Phalaris arundinacea, która w natural-

nych obniżeniach terenu w zachodniej części powierzchni była zastąpiona 
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przez trzcinę. Trzcina nie tworzyła jednak zbyt zwartych szuwarów i ob-
szar, na którym dominowała był  stosunkowo niewielki. 

Na powierzchni stwierdzono występowanie 14 gatunków, a zagęszcze-
nie całego ugrupowania ptaków wynosiło 25,3 par/10 ha (tab. 1). Grupę  
dominatów tworzyło aż  dziewięć  gatunków, co wynikało z dość  niskich 
zagęszczeń  wszystkich gatunków ptaków występujących na powierzchni. 
Najliczniejsze gatunki to: łyska Fulica atra - 7 par (4,7 pary/10 ha), trzna-
del Emberiza citrinella - 6 par (4,0 p/10 ha) i cierniówka Sylwia communis 
- 5 par (3,3 p/10 ha). 
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Ryc. 2. Rozmieszczenie siedlisk na powierzchni „T" (15 ha) 
M - podłoże mineralne porastające mchem, LS - łąki świeże bez trzcinnika Cala-
magrostis sp., LST - łąki świeże z trzcinnikiem, LWM - łąki wilgotne z mozgą  
trzcinową  Phalaris arundinacea, LWT - łąki wilgotne z trzciną  Phragmites austra-
lis, T - turzycowisko, ST - szuwar trzcinowy, K - krzewy, W - woda. 

Fig. 2. Distribution of habitats on the sample plot "T (15 ha) 
M - minerał  substratum covered by mosses, LS - fresh meadows without the 
Reed Grass Calamagrostis sp.. LST - fresh meadows with the Reed Grass, LWM -
wet meadows with the Canary Grass Phalaris arundinacea, LWI' - wet meadows 
with the Common Reed Phragmites australis, T - sedge area, ST - reed-beds, K - 
bushes, W - water bodies. 
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Tabela 1. Ugrupowanie ptaków na powierzchni próbnej „T" (15 ha) 
Gatunki dominujące zaznaczono drukiem wytłuszczonym. 

Table 1. Breeding bird assemblage of the sample plot „T" (15 ha) 
The dominant species are marked with bold-face. 

Gatunek 
Species 

Liczba par 
No. of pairs 

Zagęszczenie 
Density 
p/10 ha 

Dominance  

Dominacja 

Fulica atra 7 4,7 18,4 
Emberiza citrinella 6 4,0 15,8 
Sylvia communis 5 3,3 13,2 
Emberiza schoeniclus 3,5 2,3 9,2 
Alauda arvensis 3 2,0 7,9 
Lanius collurio 3 2,0 7,9 

Acrocephalus patustris 2,5 1,7 6,6 

Anas platyrhynchos 2 1,3 5,3 

Mo tacilla flava 2 1,3 5,3 

Vanellus vartellus 1 0,7 2,6 

Crex crex 1 0,7 2,6 

Anthus pratensis 1 0,7 2,6 

Motacilla alba 0,5 0,3 1,3 

Lanius excubitor 0.5 0,3 1,3 

Razem / Total 38 25,3 100,0 

Powierzchnia „ S" - 23 ha 
Środowisko: otwarte łąki z. dominacją  łąk świeżych i dużym udziałem 

turzycowisk w obniżeniach terenu. 
Daty kontroli: 28 IV, 13, 26 V, 6, 15, 26 VI 1994 
Powierzchnia położona była w północnej części terenu badań  pomiędzy 

główną  drogą  przecinającą  poligon a dopływem Kanału Północnego (ryc. 
1). Obejmowała ona przede wszystkim łąki świeże, na których występowa-
ły m.in. kupkówka Dactylis glomerata, złocień  Chrysanthemum sp., bab-
ka lancetowata Plantago lanceo/ata oraz łąki wilgotne z wyczyńcem jako 
gatunkiem dominującym. W porównaniu do innych powierzchni znaczny 
był  udział  obszarów porośniętych przez turzyce Carex sp. (ryc. 3), które 
występowały w bardziej wilgotnych obniżeniach terenu. Krzewy były bar-
dzo nieliczne, a na powierzchni brak było śladów wypaleń. 
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Ryc. 3. Rozmieszczenie siedlisk na powierzchni „S" (23 ha) 
LW - łąki wilgotne (bez trzciny i mozgi). Inne objaśnienia patrz ryc. 2. 

Fig. 3. Distribution of habitats on the sample plot "S" (23 ha) 
LW - wet meadows (without the Common Reed and Canary Grass). Other symbols 
- see fig. 2. 

Ryc. 4. Rozmieszczenie siedlisk na powierzchni „LO" (27 ha) 
SM - szuwar mozgi trzcinowej, ST - szuwar trzcinowy. Inne objaśnienia patrz 
ryc. 2. 

Fig. 4. Distribution of habitats on the sample plot "LO" (27 ha) 

SM - rushes of the Canary Grass, ST - reed-beds. Other symbols - see fig. 2. 
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Tabela 2. Ugrupowanie ptaków na powierzchni próbnej „S" (23 ha) 
Gatunki dominujące zaznaczono drukiem wytłuszczonym. 

Table 2. Breeding bird assemblage of the sample plot „S" (23 ha) 
The dominant species are marked with bold-face. 

Gatunek 
Species 

Liczba par 
No. of pairs 

Zagęszczenie 
Density 
p/10 ha 

Dominacja 
Dominance 

Anthus pratensis 18 7,8 35,6 

Locustella neavia 10 4,3 19,8 

Saxicola rubetra 5,5 2,4 10,9 

Alauda arvensis 4 1,7 7,9 

Emberiza sehoenielus 3 1,3 5,9 

Lanius colluno 2 0,9 4,0 

Acrocephalus palustris 1,5 0,6 3,0 

Emberiza ettrineUa 1 ,5 0,6 3,0 

Anas p latijrhy ncl-tos 1 0,4 2,0 

Perdix perdix 1 0,4 2,0 

Crex crex 1 0,4 2,0 

Sylwia nisoria 1 0,4 2,0 

Emberiza calandra 1 0,4 2,0 

Razem / Total 50,5 21,6 100,1 

Ugrupowanie ptaków na tej powierzchni tworzyło 13 gatunków o łącz-

nym zagęszczeniu 21,6 pary/10 ha (tab. 2). Najliczniejszym gatunkiem 

był  świergotek łąkowy Anthus pratensis, który występował  w zagęszczeniu 

7,8 pary/10 ha. Jego udział  w ugrupowaniu wynosił  35,6%. Ponadto do-

minatami były świerszczak Locustella neauta, pokląskwa Saxicola rubetra, 

skowronek Alauda arvensis i potrzos Emberiza schoenictus. Wszystkie te-

rytoria świerszczaka oraz 13 z 18 terytoriów świergotka łąkowego znajdo-

wało się  na najbardziej wilgotnych fragmentach powierzchni (łąki wilgotne 

i turzycowiska). 

Powierzchnia „ LO" - 27 ha (300 x 900 m) 

Środowisko: otwarte łąki z dominacją  łąk świeżych i dużym udziałem 

trzcinowisk i mozgowisk w wilgotnych obniżeniach terenu (zarastające 

zagłębienia po dawnych pożarach darni). 

Daty kontroli: 19, 27 IV, 13, 27 V, 8, 19, 27 VI 1994 
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Tabela 3. Ugrupowanie ptaków na powierzchni próbnej ..W" (27 ha) 
Gatunki dominujące zaznaczono drukiem wytłuszczonym. 

Table 3. Breeding bird assemblage of the sample plot „1.,0" (27 ha) 
The dominant species are marked with bold-face. 

Gatunek 
Species 

zagęszczenie Dominacja 
Liczba par 

Density 	Dominance 
No. of pairs 

p/10 ha 

Emberiza  schoeniclus 35 13,0 30,8 

Acrocephalus schoenobaenus 28 10,4 24,7 

Locustella neavia 25 9,3 22,0 

Anthus pratensis 6 2,2 5,3 

Alauda arvensis 6 2,2 5,3 

Saxicola rubetra 3 1,1 2,6 

Anas  platyrh.ynchos 2 0,7 1,8 

Fulica aira 2 0,7 1,8 

Anas strepera 1 0,4 0,9 

Anas clypeata 1 0,4 0,9 

Gallinago gallinago 1 0,4 0,9 

Motacilla flava I 0,4 0,9 

Acrocephnhi5 palustris 1 0,4 0,9 

Acanthis cannabina 1 0,4 0,9 

Acrocephalus scirpaceus 0,5 0,2 0,4 

Razem / Total 113,5 42,0 100,1 

Powierzchnia była położona w tym samym miejscu co powierzchnia, na 
której prowadzono liczenia w latach 1980-81 (Cieślak i in. 1991). Zachod-
nia część  charakteryzowała się  licznymi zagłębieniami, powstałymi w wy-
niku wypalenia powierzchniowych warstw darni. Na początku sezonu lę-
gowego były wypełnione wodą  tworząc dość  rozległe oczka wodne (do 1 ni 
głębokości). W miarę  upływu czasu powierzchnia oczek wodnych stopnio-
wo malała, ale w niektórych zagłębieniach woda utrzymywała się  przez 
cały sezon lęgowy. W najniżej położonych najwilgotniejszych miejscach wy-
stępowały szuwary trzciny i mozgi trzcinowej (ryc. 4). Oba te gatunki ro-
ślin były charakterystyczne również  dla wyżej położonych obszarów, ale 
tani nie tworzyły zwartych szuwarów. We wschodniej, wyżej położonej czę-
ści powierzchni przeważały łąki świeże, na których charakterystycznym 
elementem był  trzcinnik, rosnący miejscami w dość  dużym zwarciu. Nato- 
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miast występowanie dominujących na powierzchni w latach 80. roślin tj. 

manny Glyceria sp. oraz turzyc Carex sp. było znacznie ograniczone. 

Na powierzchni stwierdzono występowanie 15 gatunków ptaków w licz-

bie 113,5 par tj. w zagęszczeniu 42 par/10 ha (tab. 3). Grupę  dominantów 
stanowiło pięć  gatunków: potrzos, rokitniczka Acrocephalus schoenobae-

nus, świerszczak, świergotek łąkowy i skowronek, przy czym trzy pierwsze 
były zdecydowanie liczniejsze od pozostałych gatunków tworzących ugru-

powanie. Ich udział  w całym ugrupowaniu ptaków wynosił  88%. Rozmiesz-

czenie trzech najliczniejszych gatunków na powierzchni było odmienne. 

Terytoria potrzosa były rozmieszczone dość  równomiernie na całej po-

wierzchni. 20 z 28 stwierdzonych terytoriów rokitniczki znajdowało się  
w zachodniej, bardziej wilgotnej części. Natomiast świerszczak liczniej wy-

stępował  w części wschodniej (14 z 25 terytoriów). Z wyjątkiem kszyka na 

powierzchni nie stwierdzono innych przedstawicieli siewkowców, które były 

charakterystycznym elementem ugrupowania ptaków tej powierzchni na 

początku lat 80. 

Powierzchnia „ PB" - 28 ha (450 x 620 m) 

Środowisko: zarastające krzewami łąki z dominacją  łąk wilgotnych 

i turzycowisk oraz dużym udziałem trwałych oczek wodnych. 

Daty kontroli: 20, 27 IV, 14-15, 26 V, 10, 18, 27 VI 1994 

Powierzchnia obejmowała północną  część  polderu I. Wschodnią  grani-

cę  powierzchni stanowiła główna droga biegnąca południkowo przez poli-

gon, a północną  Kanał  Północny. Przed sezonem lęgowym na niewielkich 

obszarach powierzchnia została wypalona. Znacznie większe obszary były 

wypalane w poprzednich latach. Ich konsekwencją  było obumarcie wielu 

krzewów rosnących wzdłuż  południkowo biegnących kanałów odwadnia-

jących (niedrożnych) oraz powstanie dość  rozległych zagłębień  terenu, które 

przez cały sezon lęgowy były wypełnione wodą  (do 1 m głębokości). Wokół  
oczek wodnych występowały szuwary trzciny, z reguły o dość  dużym zwar-

ciu. W wyżej położonych miejscach trzcina była zastępowana przez mozgę  
trzcinową. Na najwyżej położonych i najbardziej suchych obszarach (wzdłuż  
drogi i Kanału Północnego) przeważały łąki świeże z trzcinnikiem jako ga-

tunkiem dominującym. 
Ugrupowanie ptaków na tej powierzchni tworzyło 20 gatunków. Łączna 

liczebność  wynosiła 131-133 pary, a ogólne zagęszczenie 46,6 par/10 ha 

(tab. 4). Najliczniejsze były potrzos - 27 par (9,6 par/10 ha) oraz rokit-

niczka - 24 pary (8,6 par/10 ha). Do grupy dominantów należały ponadto 

trzcinniczek Acrocephalus scirpaceus, świerszczak, łyska i cierniówka. 

Potrzos występował  na całym obszarze powierzchni, a rokitniczka wyraź-

nie unikała wyżej położonych i suchszych miejsc wzdłuż  północnej 
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Tabela 4. Ugrupowanie ptaków na powierzchni próbnej „PB" (28 ha) 

Gatunki dominujące zaznaczono drukiem wytłuszczonym. 

Table 4. Breeding bird assemblage of the sample plot „PB" (28 ha) 

The dominant species are marked with bold-face. 

Gatunek 
Species 

Liczba par 
No. of pairs 

Zagęszczenie 
Density 
p/10 ha 

Dominance 
 

Dominacja 

Emberiza schoeniclus 27 9,6 20,6 

Acrocephalus 
schoenobaenus 

24 18,4 
 

8,6 

Acrocephalus scirpaceus 19 6,8 14,6 

Locustella neavia 14 4,6 9,9 

Fulica atra 11 3,9 8,4 

Sylvia communis 11 3,9 8,4 

Phyloscopus trochaus 6 2,1 4,5 

Emberiza citrinella 4,5 1,6 3,4 

Acrocephalus palustris 2 0,7 1.5 

Syluia curruca 2 0,7 1,5 

Lanius colludo 1,5 0,5 1,1 

Anser anser 1 0,4 0,9 

Anas strepera 1-2 0,4 0,9 

Anas platyrhynchos 1-2 0,4 0,9 

Porzana parna 1 0,4 0,9 

RaUus aquaticus 1 0,4 0,9 

Alauda aruensis 1 0,4 0,9 

Luscinia megarhynchos 1 0,4 0,9 

Locustella jluuiatilis 1 0,4 0,9 

Carpodacus erythrinus 1 0,4 0,9 

Razem / Total 131-133 46,6 100,4 

i wschodniej granicy powierzchni. Występowanie łyski i trzcinniczka zwią-
zane było z szuwarami trzciny porastającymi obrzeża oczek wodnych. Liczne 
i utrzymujące się  przez cały sezon lęgowy oczka wodne umożliwiły zasie-

dlenie tej powierzchni przez inne gatunki wodne (m. in. gęgawę  Anser an-
ser, wodnika Rallus aguaticus i zielonkę  Porzana parna). 
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Powierzchnia „ Z" - 22 ha 

Środowisko: zarastające krzewami łąki z dominacją  łąk wilgotnych 

Daty kontroli: 20, 28 IV, 15, 28 V, 8, 14, 18, 24 VI 1994 

Powierzchnia poprzecinana była kilkunastoma równolegle biegnącymi 

względem siebie kanałami, wzdłuż  których rosły krzewy wierzby z poje-

dynczymi drzewami. W centralnej części powierzchni zwarcie krzewów było 

większe, przechodząc w niewielkie zadrzewienie złożone z topól, olch i wierzb 

(ryc. 5). Pomiędzy pasami krzewów przeważały łąki wilgotne. W najbar-

dziej wilgotnych miejscach występował  szuwar trzcinowy oraz niewielkie 

płaty turzyc. 

Ugrupowanie ptaków na tej powierzchni było najbogatsze i obejmowało 

22 gatunki. Ogólne zagęszczenie także było najwyższe spośród wszystkich 

analizowanych powierzchni i wynosiło 58,4 par/10 ha (tab. 5). Grupa do-

minantów obejmowała zarówno gatunki związane z terenami podmokły-

mi, jak i związane z zakrzewieniami i zadrzewieniami. Tworzyły ją: łozów-

ka Acrocephalus palustris, trzcinniczek, piecuszek Phyloscopus trochttus, 

potrzos, kos Turdus merula i świerszczak. Na uwagę  zasługuje dość  liczne 

występowanie trzcinniczka (16 par), pomimo że szuwar trzcinowy zajmo-

wał  stosunkowo niewielkę  część  powierzchni, a w okresie przystępowania 

do lęgów przez ten gatunek był  już  mocno podsuszony. 

■ 
LW LWT T ST K 

Ryc. 5. Rozmieszczenie siedlisk na powierzchni .Z" (22 ha) 

Objaśnienia patrz ryc. 2 i 3. 

Fig. 5. Distribution of habitats on the sample plot "Z" (22 ha) 

Symbols - see fig. 2 and 3. 
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Tabela 5. Ugrupowanie ptaków na powierzchni próbnej „Z" (22 ha) 
Gatunki dominujące zaznaczono drukiem wytłuszczonym. 

Table 5. Breeding bird assemblage of the sample plot „Z" (22 ha) 
The dominant species are marked with bold-face. 

Gatunek 
Species 

Liczba par 
No. of pairs 

Zagęszczenie Dominacja 
Density 	Dominance 

 
p/10 ha 

Acrocephalus pa1ustris 19 8,6 14,7 

Acrocephalus scirpaceus 16 7,3 12,5 

Phyloscopus trochilus 15 6,8 11,6 

Emberiza schoeniclus 12 5,4 9,2 

Turdus merula 8 3,6 6,2 

Locustella neavia 8 3,6 6,2 

Prunella modularts G 2,7 4,6 

Sylwia communis 6 2,7 4,6 

Ccuporlocus erythrinus 5.5 2,5 4,3 

Sylwia curruca 5 2,3 3,9 

Sylwia borin 5 2,3 3,9 
Lanius coUurio 4 1,8 3,1 
Remiz pendulinus 3 1,4 2,4 

Phyloscopus collybita 3 1,4 2,4 

Gallinago gaUinago 2 0,9 1,5 
StreptopeUa turtur 2 0,9 1,5 
Turdus philome1os 2 0,9 1,5 
Sylvia atricapilla 2 0,9 1,5 
Fringala coetebs 2 0,9 1,5 
Emberiza cib-ine1la 1,5 0,7 1,2 
Anas platyrhynchos 1 0,4 0,7 
Acrocephalus schoenobaenus 1 0,4 0,7 
Razem / Total 129 58,4 99,7 

Przegląd gatunków 

W przeglądzie omówiono szerzej 65 gatunków. Pozostałe gatunki lęgo-
we lub prawdopodobnie lęgowe (25) wymieniono na końcu przeglądu. Sym-
bole umieszczone przed nazwami ptaków oznaczają: 
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* - gniazdowanie pewne: 

+ - gniazdowanie prawdopodobne; 
? - gniazdowanie możliwe. 

+Perkozek Tachybaptus ruftcollis. Na początku kwietnia słyszano 1-2 
ptaki na oczku wody w północnej części terenu badań. 

+Bąk Botaurus stellaris. Kilkakrotnie słyszano odzywającego się  sam-
ca w szuwarze trzcinowym nad Szprotawką  w centralnej części poligonu. 

Bocian biały Ciconia ciconia. Obecnie nielęgowy. Kilkakrotnie obser-
wowano pojedyncze ptaki gniazdujące w pobliskich wsiach. 

Na początku lat 80. w południowej i wschodniej części terenu badań  
gniazdowało do 3 par. 

*Łabędź  niemy Cygnus olor. Znaleziono gniazdo z jajami na oczku 
wodnym w północno-wschodniej części terenu badań. Na początku lat 80. 
jedna para gnieździła się  na terenie Łąk Ostaszowkich. 

*Gęgawa Anser anser. Gniazda dwóch par znaleziono na zalanych tere-
nach przylegających do stawów (polder I). Przypuszczalnie trzecia para 
gnieździła się  w trzcinowiskach w centralnej części terenu badań, gdzie 
w kwietniu obserwowano ptaki. W roku 1995 znaleziono jedno gniazdo na 
fragmencie przylegającym do stawu „Nowy" (polder I). 

*Krakwa Anas strepera. Łączną  liczebność  można ocenić  na co naj-
mniej 3-4 pary. Znaleziono dwa gniazda. Jedno na powierzchni „ŁO", a dru-
gie na powierzchni „PB". Także w roku 1995 znaleziono gniazdo w północ-
no-zachodniej części Łąk Ostaszowskich. 

*Krzyżówka Anas platyrhynchos. Występowała na wszystkich po-
wierzchniach próbnych w liczbie 1-2 par (0,4-1,3 pary/10 ha). 

+Cyranka Anas querquedula. Na podstawie obserwacji par i samic li-
czebnośc oceniono na 2-3 pary. 

+Płaskonos Anas clypeata. Obserwacje dorosłych osobników wskazy-
wały na możliwość  lęgów pojedynczych par na powierzchni „1,0" oraz 
w północnocno-wschodniej części poligonu. 

?Trzmielojad Pernis apivorus. 26 V i 27 VI 94 jeden ptak krążący 
w rejonie powierzchni „PB". 

?Kania czarna Miluus migrans. Pojedyncze ptaki spotkano trzykrot-
nie: 12, 15 i 26 V 94. 

?Kania rdzawa Miluus mituus. Trzykrotnie, prawdopodobnie tego sa-
mego osobnika, obserwowano 14, 15 i 27 V 94. 

Bielik Haltaeetus albicilla. Kilka obserwacji 1-2 młodocianych osobni-
ków. W pierwszej połowie lat 90. na terenie poligonu istniało gniazdo, któ-
re w niektóre lata było zajmowane przez bieliki. W roku badań  gniazdo 
było niezajęte, a trzy lata później (1997) przestało istnieć. 
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+Błotniak stawowy Circus aeruginosus. W obrębie głównego terenu 

badań  stwierdzono 4-5 rewirów tego gatunku. Ponadto co najmniej jedna 

para gniazdowała w zachodniej części byłego poligonu. 

+Błotniak popielaty Circus pygargus. W maju i czerwcu sześciokrot-

nie obserwowano parę  błotniaków, przeważnie we północno-wschodniej 

części terenu badań. W maju 1993 podczas pobieżnej kontroli południo-

wej części poligonu stwierdzono występowanie 3-4 par (A. Czapulak, T. Sta-

warczyk). 

?Jastrząb  Accipiter gerttiits. Kilka obserwacji pojedynczych ptaków. 

?Krogulec  Accipiter nisus. 14 V i 27 VI widziano pojedynczego ptaka 

na Łąkach Ostaszowskich. 

*Myszołów Buteo  buteo. Stwierdzono dwa rewiry tego gatunku: jeden 

w olsie przy wschodniej grobli stawu „Nowy", a drugi w północnej części 

terenu badań, gdzie w kępie olch znaleziono niezajęte gniazdo. 

+Pustułka  Falco tinnunculus. Jedna para prawdopodobnie gnieździła 

się  w szpalerze topoli nad Kanałem Płn. 

?Kobuz  Falco subbuteo. 14 V 94 jeden ptak krążył  w rejonie powierzchni 

„PB", a 6 VI 94 widziano jednego osobnika na Łąkach Ostaszowskich. 
+Cietrzew  Lyrurus tetrix. Czterokrotnie słyszano i widziano tokującego 

samca w rejonie powierzchni „S". 

Ryc. 6. Rozmieszczenie wodnika (9) i ły-
ski (A) na głównym terenie badań  

Fig. 6. Distribution of the Water Rail 
and Coot  (A)  breeding sites in the main 
study area 

Ryc. 7. Rozmieszczenie derkacza na 
głównym terenie badań  

Fig. 7. Distribution of the Corncrake 
breeding sites in the main study area 
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+Przepiórka Coturnix coturnix. 13 V 94 jednego samca słyszano we 
wschodniej części łąk zagospodarowanych, a 27 V 94 innego w północno-

wschodniej części poligonu. 

+Kuropatwa Perdix perdix. Na podstawie obserwacji dorosłych ptaków 

liczebność  oceniono na 8-9 par. 

+Wodnik Raltus aquaticus. Stosując stymulację  magnetofonem liczeb-

ność  wodnika oceniono na 24 pary (ryc. 6). 

+Zielonka Porzanaparua. 10 VI 94 silnie zaniepokojonego ptaka stwier-

dzono na powierzchni próbnej „PB". 

+Derkacz Crex crex. W obrębie głównego terenu badań  stwierdzono 

19-20 samców, w tym siedem na Łąkach Ostaszowkich, a sześć  w północ-

no-wschodniej części. Ponadto pięć  odzywających się  samców słyszano na 

łąkach położonych na wschód od Przecławia (ryc. 7). 

*Łyska Fuka atra. Liczebność  łyski oceniono na około 60 par. Ocena 

ta jest oparta głównie na podstawie znalezionych gniazd. Najwięcej gniazd 

znaleziono w trzcinowiskach w północno-wschodniej części poligonu (22-

25 par), na polderze I (17 par) oraz na Łąkach Ostaszowskich (18 par) -

ryc. 6. 

*Żuraw Grus grus. Na podstawie porannych nasłuchów, znalezionych 

gniazd i obserwacji par z młodymi liczebność  na terenie całego poligonu 

oceniono na 10-11 par. 
+Sieweczka rzeczna Charadrius dubius. 5 VI 94 dwa ptaki widziano 

na wysychających oczkach wodnych w północno-wschodniej części tere-

nu badań. 

*Czajka Vanellus yanellus. Liczebność  oceniono na 15-20 par. Z wyjąt-

kiem jednej pary, która gnieździła się  w północnej części poligonu, pozo-

stałe stwierdzono na zalanych zagłębieniach terenu, głównie w północno-

wschodniej części terenu badań  (ryc. 8). 

+Bekas Gallinago galtinago. Na podstawie obserwacji tokujących pta-

ków liczebność  oceniono na około 35 par. Zdecydowana większość  (około 

30 par) występowała na obszarach położonych na północ od Kanału Pół-
nocnego (ryc. 8). 

Rycyk Limosa Itmosa. Obecnie nielęgowy. 13 V 94 słyszano niepokoją-

cą  się  parę  na polach na południowym brzegu Szprotawy poza terenem 

poligonu. W tym samym miejscu zaniepokojoną  parę  stwierdzono również  
w roku 1993 (A. Czapulak, T. Stawarczyk). 

+Kulik wielki Numentus arquata. Kilkakrotnie stwierdzono pojedyn-

czego ptaka w północno-wschodniej części terenu badań. 

*Turkawka Streptopelia turtur. Liczebność  turkawki oceniono na 50-

70 par, przy czym najliczniej (po 15-20 par) występowała w części północ-

nej i centralnej. 
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+Kukułka Cucutus canorus. Na podstawie kartowania stanowisk liczeb-
ność  oceniono na 25-30 samców, których terytoria były równomiernie roz-
mieszczone na całym terenie badań. 

+Uszatka Asio otus. 25 IV widziano, a 14 V 94 słyszano jednego ptaka 
w rejonie powierzchni „S". Ponadto 27 V odzywającego się  osobnika stwier-
dzono w lasach przy północno-wschodniej granicy terenu badań. 

?Sowa błotna Asio flamrneus. 15 VI 94 wypłoszono jednego osobnika 
w centralnej części b. poligonu. Jest to szósta powojenna obserwacja tego 
gatunku na Śląsku dokonana wiosną, w tym trzykrotnie był  on stwierdza-
ny w okolicach Przemkowa (Dyrcz i in. 1991). 

4-Krętogłów Jynx torquitia. Dwukrotnie słyszano odzywającego się  pta-
ka w północnej części terenu. 

4-Skowronek Alauda arvensis. Stwierdzony na czterech z pięciu po-
wierzchni próbnych. Na trzech powierzchniach skowronek należał  do gru-
py dominantów, ale jego zagęszczenia były stosunkowo niskie (max. 2,2 
pary/10 ha). 

+Świergotek drzewny Anthus trivinliq. Pięć  par stwierdzono w północ-
nej części poligonu, a trzy pary nad Kanałem Północnym. 

*Świergotek łąkowy Anthus pratensis. Liczebność  na głównym terenie 
badań  oceniono na 160-200 par. 100-120 par występowało w części pół-
nocno-wschodniej, a 40-50 par na Łąkach Ostaszowskich, głównie we 
wschodniej ich części (ryc. 9). Na powierzchni „S" był  najliczniejszym ga- 

Ryc. 8. Rozmieszczenie czajki (A) i be-
kasa (•) na głównym terenie badań  

Fig. 8. Distribution of the Lapwing (A) 
and Common Snipe (11) breeding sites 
on the main study area 

Ryc. 9. Rozmieszczenie świergotka łą-
kowego na głównym terenie badań  

Fig. 9. Distribution of the Meadow Pipit 
breeding sites on the main study area 
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tunkiem i występował  w zagęszczeniu 7,8 pary na 10 ha (tab. 2). Na po-
wierzchni „ŁO" był  mniej liczny (2,1 pary/10 ha; tab. 3). 

+Pliszka żółta Motacilla flava. Łączną  liczebność  oceniono na 10-15 
par, z których większość  występowała na obszarze Łąk Ostaszowskich. 

+Pliszka siwa Motacilla alba. W sumie liczebność  oceniono na sześć  
par występujących pojedynczo w różnych częściach terenu badań. 

+Słowik rdzawy Luscinia megarhynchos. Jego liczebność  oceniono na 
minimum 30 samców. 

+Słowik szary Luscinia Luscinia. Pojedyncze śpiewające samce stwier-

dzono w zakrzewieniach na Łąkach Ostaszowskich oraz w północnoza-

chodnim narożniku terenu badań. 

*Pokląskwa Saxicola rubetra. Najliczniej występowała w północno-

wschodniej części - 50-60 par oraz na Łąkach Ostaszowkich - 15-20 par. 

Łączną  liczebność  pokląskwy oceniono na 70-90 par (ryc. 10). 

*Kwiczoł  Turdus pilaris. Dwie pary gnieździły się  w szpalerach topól 

nad Kanałem Północnym i jego dopływem. 

+Strumieniówka Locustella fiuviattlis. Na całym obszarze terenu ba-

dań  stwierdzono około 20 śpiewających samców (ryc. 11), najwięcej w czę-

ści centralnej (8-10 o'c) oraz w północnej i na Łąkach Ostaszowskich (po 

5 dol. 

*Świerszczak Locustella neavia. Łączną  liczebność  oceniono na 300-

400 samców. Najliczniej występował  w części północno-wschodniej - 100- 

Ryc. 10. Rozmieszczenie pokląskwy na 
głównym terenie badań  

Fig. 10. Distribution of the Whinchat 
breeding sites in the main study area 

Ryc. 11. Rozmieszczenie strumieniów-
ki (•) i brzęczki  (A) na głównym terenie 
badań  

Fig. 11. Distribution of the River (e) and 
Savi's Warbler  (A)  breeding sites in the 
main study area 
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150 oraz na Łąkach Ostaszowskich - 70-100 par. Występował  na czterech 

z pięciu powierzchni próbnych, a jego zagęszczenie wahało się  od 3,6 pary/ 

10 ha (pow. „Z") do 9,3 pary/10 ha (pow. „ŁO"). 
+Brzęczka Locustella luscinioides. Łączną  liczebność  oceniono na 18-

20 śpiewających samców (ryc. 11). Najliczniej (7 cic") występowała w części 

centralnej. 

*Rokitniczka Acrocephalus schoenobaenus. Zebrane dane pozwalają  
oszacować  łączną  liczebność  na 200-250 par. 50-70 par występowało na 

polderze I, a po 40-50 par na Łąkach Ostaszowskich i w północno-wschod-

niej części. Na powierzchniach próbnych „LO" i „PB" należała do domi-

nantów, występując w zagęszczeniu odpowiednio 10,4 i 8,6 pary/10 ha 

(tab. 3 i 4). 

*Łozówka Acrocephalus paiustris. Stwierdzona na wszystkich po-

wierzchniach próbnych. Najwyższe zagęszczenie odnotowano na powierzch-
ni „Z" (8,6 pary/10 ha), gdzie łozówka była najliczniejszym gatunkiem. Na 
pozostałych powierzchniach występowała w dużo niższych zagęszczeniach 
(0,4-1,7 pary/10 ha). 

*Trzcinniczek Acrocephalus scirpaceus. Liczniej występował  na dwóch 

powierzchniach: „PB" - 19 par (6,8 par/10 ha) i „Z" - 16 par (7,3par/10 

ha). Spotykany w szuwarach trzcinowych na powierzchni całego poligonu. 
*Trzciniak Acrocephalus arundinaceus. Łącznie stwierdzono 5-7 śpie-

wających samców, w tym 3-4 samce w części centralnej. 
+Zaganiacz Hippolais icterina. W sumie stwierdzono 8-10 par, które 

występowały wyłącznie w północnej części terenu badań. 
+Jarzębatka Sylwia nisoria. Jedna para występowała na powierzchni 

„S", a druga w północnej części terenu badań. 
*Remiz Remiz pendulinus. Znaleziono 14 czynnych gniazd. W 8-9 in-

nych miejscach stwierdzono ptaki, a w dwóch dalszych znaleziono zeszło-
roczne gniazda. W sumie liczebność  remiza można ocenić  na co najmniej 
25 par, ale prawdopodobnie wartość  ta jest zaniżona. 

*Gąsiorek Lanius collurio. Łączną  liczebność  można ocenić  na 90-110 
par (ryc. 12). Najliczniej (40-50 par) występował  w części północnej, zwłasz-
cza na suchszych jej fragmentach z licznymi krzewami głogu. 

*Srokosz Lardus excubitor. Jedna para gnieździła się  na Łąkach Osta-
szowskich koło powierzchni „T", a druga w północnej części terenu ba-
dań. 

+Sroka Pica pica. Prawdodpodobnie gnieździły się  1-2 pary. Jedna para 
we wschodniej części Łąk Ostaszowskich, gdzie znaleziono zeszłoroczne 
gniazdo, a druga przypuszczalnie w rejonie przepompowni wody koło mo-
stu na Szprotawie. 
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*Wrona Corvus corone. Jedna para była regularnie obserwowana wzdłuż  
szpaleru topól nad dopływem Kanału Płn. Druga para prawdopodobnie 

gnieździła się  na alei dębowej we wschodniej części Łąk Ostaszowskich. 

+Dziwonia Carpodacus erythrinus. Na podstawie kartowania stanowisk 

śpiewających samców liczebność  oceniono na 50-70 samców, głównie 

w części północnej - 20  cf d'  i centralnej - 7-9 d'a' (ryc. ?). 

+Trznadel Emberiza citrtnella. Łączną  liczebność  oszacowano na około 

150 par, rozmieszczonych głównie wzdłuż  dróg. 

+Ortolan Emberiza hortulana. 5 VI 94 stwierdzono dwa śpiewające sam-

ce nad Kanałem Płn. we wschodniej części terenu badań. 

*Porzos Emberiza schoeniclus. Na wszystkich powierzchniach należał  
do grupy dominantów. Na powierzchniach „LO" i „PB" był  najliczniejszym 

gatunkiem i występował  w zagęszczeniu odpowiednio 13,0 i 9,6 pary/10 

ha. Na pozostałych powierzchniach próbnych zagęszczenia były niższe 

i wahały się  od 1,3 do 5,4 pary/10 ha. 

+Potrzeszcz Mitiaria catandra. Łączną  liczebność  oszacowano na 25-

30 par. 

Ponadto stwierdzono następujące gatunki lęgowe lub prawdopodobnie 

lęgowe: dzięcioł  duży Dendrocopus major,  dzięciołek D. minor, pokrzywni-

ca  Prunella modutaris, rudzik Erithacus rubecula, kopciuszek  Phoenicurus 

ochruros, śpiewak Turdus phtlomelos, kos  T. merula, gajówka  Sylvia borin, 

kapturka S. atrtcapilla, cierniówka S. communts, piegża S. curruca, pier- 

Ryc. 12. Rozmieszczenie gąsiorka na 

głównym terenie badań  

Fig. 12. Distribution of the Red-backed 
Shrike breeding sites in the main study 
area 

Ryc. 13. Rozmieszczenie dziwoni na 
głównym terenie badań  

Fig. 13. Distribution of the Scarlet Ro-
sefinch breeding sites in the main stu-
dy area 
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wiosnek Phytoscopus collybita, piecuszek Ph. trochilus, raniuszek Aegt-
thalos caudatus, czarnogłówka Parus montanus, modraszka P. caeruleus, 
bogatka P. major, wilga Oriolus oriolus, sójka Garrulus glanclartus, szpak 
Sturnus vulgaris, zięba Fringilla coelebs, dzwoniec Carduelis chloris, szczy-
gieł  C. carduelis, makolągwa C. cannabina, grubodziób Coccothraustes 
coccothraustes, 

DYSKUSJA 

W roku 1994 na obszarze byłego poligonu „Przemków Północny" stwier-
dzono występowanie 88 gatunków lęgowych i prawdopodobnie lęgowych, 
w tym 33 gatunki ptaków wodnych lub wodno-błotnych. Ponieważ  wcze-
śniejsze badania nie obejmowały całości poligonu niemożliwe jest określe-
nie zmian, jakie zaszły w awifaunie. Niewątpliwie jednak teren ten utracił  
znaczenie jako lęgowisko ptaków siewkowych. Południowa część  poligonu 
(między Szprotawą  a Kanałem Płn.) na początku lat 80. była jednym z 
najważniejszych lęgowisk tej grupy ptaków na Śląsku (Dyrcz i in. 1991). 
Gniazdowało tam wówczas do 12-13 par rycyków, 10 par krwawodziobów 
oraz 4 pary kulików wielkich (Cieślak i in. 1991). W latach 90. dwa pierw-
sze gatunki praktycznie nie gnieździły się  na terenie badań, a kulik wystę-
pował  w liczbie co najwyżej jednej pary. Także w przypadku kszyka praw-
dopodobnie liczebność  spadła, choć  sytuacja tego gatunku na całym tere-
nie poligonu w roku 1994 była dobra. 

Na początku lat 80. południowa część  poligonu stanowiła dogodne miej-
sce do gniazdowania siewkowców. Zimą  1979/80 znaczne obszary Łąk 
Ostaszowskich zostały wypalone, a wiosną  poziom wód był  wysoki. W wy-
niku wypalenia powierzchniowych warstw darni powstały rozległe zagłę-
bienia wypełnione wodą  z licznymi wysepkami oferującymi bezpieczne miej-
sca do założenia gniazda. Także łąki zagospodarowane stwarzały lepsze 
warunki do lęgów. Były one zabagnione, z niedrożnymi kanałami meliora-
cyjnymi i porośnięte głównie turzycami. W następnych latach łąki nie były 
już  wypalane, a pozostawanie zeszłorocznej, suchej roślinności nie było 
czynnikiem sprzyjającym występowaniu siewkowców. Prawdopodobnie 
z tego powodu w roku 1983 rycyki opuściły ten teren i zaczęły gniazdować  
na łąkach przy zachodniej części kompleksu stawów. Dodatkowo w poło-
wie lat 80. przeprowadzono renowację  systemu kanałów na łąkach zago-
spodarowanych, w wyniku czego zanikły występujące tam turzycowiska, 
a poziom wód gruntowych obniżył  się  o około 1 m. Niewątpliwie musiały to 
wpłynąć  niekorzystnie także na stopień  uwodnienia Łąk Ostaszowskich, 
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Tabela 6. Wartość  wskaźnika podobień-
stwa składu gatunkowego pomiędzy po-
wierzchniami próbnymi 

Table 6. Similarity index of species com-
position of bird assemblage on sample 
plots 

Z PB LO S T 

Tabela 7. Podobieństwo struktury za-
gęszczeń  ptaków lęgowych na po-
wierzchniach próbnych 

Table 7. Similarity index of density 
structure of bird assemblage on sam-
ple plots 

Z PB LO S T 

T 	34,3 48,5 50,0 53,8 x 	T 23,1 36,8 21,6 

S 34,3 42,4 50,0 x 	 S 18,5 23,8 35,7 

LO 37,8 51,4 x 	 LO 21,5 57,0 x 

PB 57,1 x 	 PB 46,5 x 

Z x 	 Z x 

26,8 x 

x 

czego następstwem było znaczne ograniczenie powierzchni zajmowanych 

przez turzycowiska. Brak koszenia bądź  wypaleń  spowodował, że nawet 

w miejscach najbardziej wilgotnych zmieniła się  struktura roślinności. 

W miejscach tych zaczęła dominować  trzcina tworząc lokalnie dość  zwarte 

szuwary. Prawdopodobnie właśnie zmiany w strukturze roślinności są  głów-

nym czynnikiem odpowiedzialnym za niewystępowanie rycyka i krwawo-

dzioba, albowiem warunki wodne w roku prowadzenia badań  były wyjąt-

kowo korzystne. Nie jest jednak wykluczone, że może to być  związane z gor-

szą  sytuacją  tych gatunków. W latach 90. intensywność  przelotu obu ga-

tunków na sąsiadujących z poligonem stawach była niższa niż  w latach 

80. (Cieślak i in. 1991; Czapulak i in. 1998). Podobne zjawisko odnotowa-

no również  na stawach w dolinie Baryczy (Witkowski i Ranoszek 1998). 

Konsekwencją  zmian, jakie zaszły w środowisku, były zmiany w ugru-

powaniu ptaków występujących na powierzchni „1,0". Dotyczyły one 

w większym stopniu zagęszczeń  poszczególnych gatunków, aniżeli składu 

gatunkowego ugrupowania. W latach 1980-81 na powierzchni występo-

wało 10-14 gatunków, a w roku 1994 stwierdzono 15 gatunków, w tym 

10, które odnotowano podczas wcześniejszych liczeń  (w jednym bądź  w obu 

sezonach). Wskaźniki podobieństwa składu gatunkowego przy porówna-

niach roku 1994 z latami 1980-81 wynosiły odpowiednio 69% i 64%. W roku 

1994 na powierzchni nie gnieździły się  cyranka, czajka, krwawodziób, ry-

cyk i piecuszek, ale tylko czajka należała wcześniej do grupy dominantów. 

Stwierdzono natomiast krakwę, płaskonosa, łozówkę, trzcinniczka i ma- 
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kolągwę. Znacznie niższe były wskaźniki podobieństwa zagęszczeń  ugru-
powania stwierdzonego w roku 1994 w porównaniu z ugrupowaniami z lat 
1980-81. Wynosiły one odpowiednio 40%i 41%. Największe różnice doty-
czyły trzech gatunków: potrzosa, rokitniczki i świerszczaka, które w roku 
1994 tworzyły trzon ugrupowania. W latach 1980-81 rokitniczka 
i świerszczak występowały w liczbie 1-2 par, a ich zagęszczenia były bar-
dzo niskie (0,4 i 0-0,7 pary/10 ha). W roku 1994 stwierdzono 28 par rokit-
niczek (10,3 par/10 ha) i 25 par świerszczaków (9,3 par/10 ha). W przy-
padku potrzosa różnice pomiędzy porównywanymi okresami były mniej-
sze, tym nie mniej w roku 1994 liczebność  i zagęszczenie tego gatunku 
było prawie trzykrotnie wyższe (35 par i 13 par/10 ha) niż  w latach 1980-
81 (12,5 pary i 4,6 pary/10 ha). 

Ugrupowania ptaków na powierzchniach próbnych różniły się  dość  
znacznie pod względem składu gatunkowego i zagęszczeń. Najbardziej 
zbliżone do siebie były ugrupowania na powierzchniach „LO" i „PB". Wskaź-
niki podobieństwa gatunkowego i podobieństwa zagęszczeń  wynosiły od-
powiednio 51% i 57% (tab. 6 i 7). Na obu powierzchniach występowały 
liczne oczka wodne, a struktura roślinności była zbliżona. Jedynym ele-
mentem różniącym te powierzchnie był  wyższy udział  krzewów na po-
wierzchni „PB". Na pozostałych powierzchniach różnice w uwodnieniu, 
strukturze roślinności oraz częstości występowania krzewów były więk-
sze, stąd i wskaźniki podobieństwa były niższe. 

Pomimo wycofania się  niektórych gatunków siewkowców teren byłego 
poligonu jest ważną  ostoją  ptaków wodnych. W skali Śląska jest to naj-
ważniejsze miejsce występowania derkacza, kszyka, świergotka łąkowego 
i świerszczaka. Na uwagę  zasługuje dość  liczna populacja żurawia, brzęczki 
i dziwonii. Poligon jest jednym z nielicznych miejsc na Śląsku, gdzie stwier-
dzono występowanie kulika wielkiego i cietrzewia. Wyniki badań  ilościo-
wych na powierzchniach próbnych wskazują, że także dla bardziej pospo-
litych gatunków (świergotka łąkowego, rokitniczki, świerszczaka i potrzo-
sa) stanowi on ważne lęgowisko, a stwierdzone zagęszczenia są  najwyższe 
lub jedne z najwyższych, jakie zanotowano w dotychczasowych badaniach 
na terenie Polski (Tomialojć  1990; Dyrcz i in. 1991; Jermaczek i in. 1995; 
Bednorz i in. 2000). Tym niemniej należy zaznaczyć, że przedstawione 
w pracy dane dotyczą  tylko jednego sezonu lęgowego, który był  wyjątkowo 
korzystny pod względem warunków wodnych. Pobieżne kontrole południo-
wej części poligonu w innych latach, kiedy warunki wodne były znacznie 
gorsze, sugerują, że liczebności niektórych gatunków były niższe. 
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Podziękowania 

Pragniemy wyrazić  podziękowania osobom, które udzieliły nam pomocy pod-
czas prac terenowych: Sergiuszowi Owczarkowi, Markowi Cieślakowi i Andrzejowi 

Ruszlewiczowi. 
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STRESZCZENIE 

Badania prowadzono na obszarze byłego poligonu „Przemków Północny" (pow. 

Polkowice) o powierzchni 3100 ha, z czego 2000 ha stanowiło główny teren badań. 

Na obszarze poligonu dominowały łąki wilgotne (zbiorowiska z rzędu Molinetalia) 

oraz łąki świeże (zbiorowiska z rzędu Arrhenatheretatia). Większość  zbiorowisk 

łąkowych na terenie poligonu charakteryzowała się  dużym udziałem trzcinnika 

Calamagrostis sp. lub trzciny Phragmites australis jako gatunku towarzyszącego. 

W miejscach o najsilniejszym i najczęściej trwałym uwodnieniu występowały szu- 
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wary właściwe, głównie zespół  szuwaru trzcinowego Phragmitetum communis. Na 

stanowiskach pośrednich pomiędzy szuwarami właściwymi a łąkami wilgotnymi 

występowały zbiorowiska szuwarów wielkoturzycowych nawiązujące do zespołów 

Magnocaricion. Cały teren poprzecinany był  siecią, najczęściej niedrożnych kana-

łów, wzdłuż  których postępuje sukcesja krzewów wierzb Salbc sp. Miejscami zaro-

śla wierzbowe obejmowały większe powierzchnie (ryc. 1). W następstwie pożarów 

powstały liczne zagłębienia terenu, które przy wysokich stanach wód gruntowych 
wypełnione są  wodą. Zadrzewienia występują  głównie w formie szpalerów drzew. 
Niewielkie zadrzewienia złożone z topól Populus sp., olch Alnus sp. i wierzb wystę-

powały w większych płatach zarośli wierzbowych. 

W roku 1994 stwierdzono występowanie 88 gatunków lęgowych i prawdopo-
dobnie lęgowych, w tym 33 gatunków ptaków wodnych i wodno-błotnych. Na pię-

ciu powierzchniach próbnych przeprowadzono badania ilościowe metodą  karto-
graficzną, których wyniki przedstawiono w tabelach 1-5. Powierzchnie różniły się  
między sobą  wilgotnością  podłoża i stopniem zarośnięcia krzewami wierzb (ryc. 2-
5). Różnice te były odpowiedzialne za stosunkowo niskie wskaźniki podobieństw 
składu gatunkowego i zagęszczenia ugrupowań  ptaków występujących na tych 
powierzchniach (tab. 6 i 7). Skład gatunkowy ugrupowania ptaków na powierzch-
ni „LO" w porównaniu do lat 1980-81 uległ  stosunkowo niewielkim zmianom 
(wskaźniki podobieństwa 69% i 61%). Znacznie większe różnice dotyczyły ogólne-
go zagęszczenia i zagęszczenia niektórych gatunków, a zwłaszcza rokitniczki 
i świerszczaka. Oba gatunki w latach 80. występowały na powierzchni w liczbie 1-
2 par, a w roku 1994 stwierdzono odpowiednio 28 par (10,3 p/10 ha) i 25 par (9,3 
p/10 ha). Także liczebność  potrzosa była trzykrotnie wyższa w roku 1994 niż  
w latach 80. Wskaźniki podobieństwa zagęszczeń  wynosiły zaledwie 40-41%. 

Badania wykazały występowanie na poligonie dużych populacji, co najmniej 
w skali Śląska, następujących gatunków: derkacz - 19-20  ed.,  żurawia - 10-11 
par, bekasa - 35 par, świergotka łąkowego - 160-200 par, świerszczaka - 300-
400 par i dziwonii - 50-70 dd. Ponadto na uwagę  zasługuje stwierdzenie cietrze-
wia i sowy błotnej. Nie stwierdzono natomiast rycyka i krwawodzioba, dla których 
teren był  jednym z najważniejszych lęgowisk na Śląsku na początku lat 80. 

SUMMARY 

The research was conducted in the former military training ground "North 
Przemków" (district Polkowice), 3100 ha large, 2000 ha of which constituting the 
main study area. The predominating type of habitat in the training ground were 
wet meadows (communities representing the order Molinetalia) and fresh meadows 
(communities of the order Arrhenatheretalia). Most meadow communities of the 
area were characterised by a high proportion of the Reed Grass Calamagrostis sp. 
or Common Reed  Phragmites australis as an accompanying species. The most 
intensely and usually permanently wet places were overgrown by proper rushes, 
mainly the association  Phragmitetum australts. At the sites transitional between 
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proper rushes and wet meadows sedge communities of the alliance Magnocadcion 
occurred. The whole area was cut by a network of canals, usually choked, along 
which succession of the Willow Salix sp. shrubs proceeded. Here and there the 
willow scrub covered larger patches (fig. 1). Consequent on fires, numerous de-

pressions in the terrain had been produced, which got filled with water when the 
ground water level was high. Groves were mainly in the form of tree lines. Smaller 
ones, composed of Poplars Populus sp., Alders Atnus sp. and Willows, were found 
in larger patches of willow thicket. 

In 1994 occurrence of 88 breeding or probably breeding species, including 33 
of waterbirds, was ascertained in the study area. On five study plots counts with 
the use of the mapping method were performed, the results of which are shown in 
tables 1-5. The plots differed from one another in soil-moisture and the degree to 
which they were covered by willow shrubs (fig. 2-5). These differences were re-

sponsible for the comparatively low indices of similarity in species composition 
and density of bird assemblages inhabiting the territory (table 6 and 7). In compa-
rison with 1980-81, the species composition of the bird assemblage on plot "LO" 
had undergone relatively smalt changes (similarity index of 69% and 61%). Consi-
derably more pronounced differences concerned the total density and densities of 
some species, the Sedge Warbler  Acrocephalus schoenobaenus and Grasshopper 

Warbler Locustella naevia. In the 1980s, 1-2 pairs of both species were observed 
within the study area, whereas in 1994 respectively 28 pairs (10.3 p/10 ha) and 
25 pairs (9.3 p/10 ha) were noted. Also, the numbers f the Reed Bunting  Embert-

za schoeniclus in 1994 were three times higher those of the 1980s. The similarity 

indices for densities were merely 40-41%. 
The survey revealed occurrence within the military training ground studied of 

large populations, at least in the region of Silesia, of the following species: Corn-

crake  Crex crex - 19-20 males, Grane Grus grus -  10-11 pairs, Common Snipe 

Gallinago gattinago - 35 pairs, Meadow Pipit Anthus pratensis -  160-200 pairs, 

Grasshopper Warbler - 300-400 pairs and Resefinch Carpodacus erythrinus  -

50-70 males. Besides, the records of the Black Grouse Lyrurus tetrix and Short-

eared Owl Asioflammeus are worth mentioning. However, the Black-tailed Godwit 

Limosa limosa and Redshank Tringa totanus  were not observed, although in the 

early 1980s the area was one of the most important breeding grounds of these two 

species in Silesia. 
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