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LICZEBNOŚĆ I ROZMIESZCZENIE KOLONII
LĘGOWYCH GAWRONA CORVUS FRUGILEGUS
NA ŚLĄSKU W LATACH 90. XX WIEKU
NUMBER AND DISTRIBUTION OF BREEDING COLONIES
OF THE ROOK CORVUS FRUGILEGUS IN SILESIA IN 1990s
W pierwszej połowie )0( wieku wskutek tępienia i niszczenia kolonii
rozmieszczenie gawrona Śląsku było bardzo ograniczone. Cechą charakterystyczną tamtego okresu była niewielka ilość kolonii, ale za to było one
bardzo duże, liczące z reguły po kilka tysięcy gniazd. W największej znanej
wówczas kolonii (w Trzebieszowicach) w okresie szczytu liczebności gnieździło się około 25 000 par (Pax 1925).
W latach 80. rozmieszczenie, liczebność i wielkość kolonii uległo znacznym zmianom. Największa kolonia liczyła 600 gniazd, a w sumie na Śląsku zanotowano 225 kolonii. Łączną liczebność w latach 1983-87 oceniono na ponad 16000 par (Dyrcz i in. 1991).
Dane o koloniach gawrona gromadzone są w Kartotece Awifauny Śląska od roku 1983. Do roku 1988 współpracownicy Zakładu Ekologii Ptaków UWr. nadesłali 230 informacji o prawie 160 koloniach. Niestety większość z nich była kontrolowana tylko w jednym sezonie. Dalsze zbieranie
danych o tym gatunku w tym systemie utrudniałby w przyszłości określenie trendów populacyjnych. Dlatego w latach 1990-92 zorganizowano akcję, której celem było w miarę precyzyjne określenie liczebności i rozmieszczenia kolonii gawrona na Śląska. Dane zebrane podczas tej akcji miały
stanowić podstawę do określenia zmian zachodzących w śląskiej populacji tego gatunku. Akcja została powtórzona w latach 1998-99. Ponadto
w latach 1990-92 zbierano dane o wyborze drzew, na których gnieździły
się gawrony. Niniejsza praca przedstawia wyniki obu akcji.
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METODY

Liczba informacji / Number of records

Podczas obu akcji zwrócono się z prośbą do współ pracowników Zakładu Ekologii Ptaków UNNTr. o skontrolowanie konkretnych kolonii lęgowych.
Takie podejście spowodowało, że liczba napływających do Kartoteki Awifauny Śląska informacji o koloniach gawronów znacznie wzrosła (ryc. 1).
Praktycznie tylko w okresie akcji otrzymywano informacje o koloniach,
które przestały istnieć (ryc. 1). Kontrole kolonii były najczęściej przeprowadzane w końcu marca i kwietniu, ale w przypadku niektórych (dotyczy
to lat 1990-92) liczbę gniazd określono zimą.
Oceniając liczebność podczas obu okresów za punkt wyjścia przyjęto
stan w jednym sezonie, a dane z pozostałych lat traktowano jako uzupełnienie. Dla pierwszego okresu był to rok 1990, a dla drugiego - 1999.
Pomimo zorganizowania trwających 2-3 lata akcji w obu okresach nie udało
się skontrolować wszystkich znanych kolonii. Dlatego w niektórych
przypadkach (odpowiednio 12 i 3) uwzględniono dane z lat wcześniejszych
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Ryc. 1. Liczba informacji o koloniach lęgowych gawronów zgromadzonych w Kartotece Awifauny Śląska w latach 1980-2000
Białe słupki - łączna liczba informacji, szare słupki - liczba informacji o koloniach, które przestały istnieć.
Fig. 1. Information about rookeries, collected for the Silesia Avifauna Scheme in
1980-2000
Wbite bars - total number of data, grey bars - number of data concerning the
deserted rookeries.
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Tabela 1. Wyniki kontroli kolonii gawrona na Śląsku w latach 1990-92 i 1998-99
Table 1. Results of the survey of rookeries in Silesia in 1990-92 and 1998-99
Rodzaj danych
Kind of data

Okres / Period
1990-92

1998-99

Liczba kolonii sprawdzonych
No. of checked rookeries

208

214

Liczba kolonii czynnych
No. of occupied rookeries

190

128

Liczba kolonii zanikłych
No. of deserted rookeries

18

86

Liczba kolonii nie sprawdzonych
No. of unchecked rookeries

26

26

Ocena liczebności
Estimation of numbers

22500-24500

18500-20000

lub późniejszych. Liczbę skontrolowanych kolonii podczas obu akcji przedstawia tabela 1.
W latach 1990-92 oprócz liczebności kolonii obserwatorzy notowali także
gatunki drzew, na których gnieździły się gawrony oraz liczbę gniazd na
poszczególnych drzewach. Ponieważ poziom wiedzy o rozpoznawaniu gatunków drzew wśród obserwatorów był z pewnością zróżnicowany, przynależność gatunkową drzew ograniczono do poziomu rodzaju. W sumie
zebrano informacje o 1764 drzewach w 120 koloniach gawrona.
Prawie wszystkie aktualnie znane kolonie były położone w obrębie osiedli ludzkich. Ze względu na zróżnicowanie wielkości miast przyjęto, że
wszystkie gawrony gniazdujące w danej miejscowości tworzą jedną kolonię. W przypadku miast dużych (Wrocław, Opole, miasta Górnego Śląska,
itp.) zastosowano podział na dzielnice i kolonie w obrębie danej dzielnicy
traktowano łącznie. Takie podejście spowodowało, że liczba kolonii w latach 80. jest inna niż to podawał Dyrcz i in. (1991). Zagęszczenie przedstawiono dla mezoregionów fizyczno-geograficznych według podziału Kondrackiego (1994). Z tego opracowania zaczerpnięto też dane o wielkości
poszczególnych mezoregionów. Dla jednostek położonych częściowo w granicach Śląska oszacowano powierzchnię śląskiej części mezoregionu. Ponieważ brak jest danych o strukturze wykorzystania gruntów w poszczególnych jednostkach fizyczno-geograficznych, przy analizie wpływu udziału
gruntów ornych i lasów wykorzystano dane dla powiatów (GUS 2001), przy
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Fig. 2. Distribution of rookeries in Silesia in 1990-92

Ryc. 2. Rozmieszczenie kolonii lęgowych gawrona na Śląsku w latach 1990-92
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Fig. 3. Distribution of rookeries in Silesia in 1998-99

Ryc. 3. Rozmieszczenie kolonii lęgowych gawrona na Śląsku w latach 1998-99
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czym powiaty grodzkie (np. Opole, Wrocław, Legnica) traktowano łącznie
z powiatami ziemskimi. Nie uwzględniono natomiast, ze względu na ich
odmienny charakter (niewielka powierzchnia, duży udział terenów zabudowanych), 11 powiatów grodzkich wchodzących w skład aglomeracji górnośląskiej. Pominięto również powiaty, które tylko częściowo znajdują się
w granicach Śląska.

WYNIKI
Liczebność i rozmieszczenie
Na początku lat 90. skontrolowano 208 stanowisk lęgowych gawrona,
z których 190 było czynnych (ryc. 2). Gnieździło się w nich 22300 par
gawronów. W 18 miejscowościach, w których gawrony gnieździły się
w latach 80. stwierdzono brak kolonii. 26 kolonii istniejących w latach 80.
nie zostało sprawdzonych. Gnieździło się w nich wówczas około 2000 par
i dlatego liczebność tego gatunku na Śląsku na początku lat 90. prawdopodobnie zawierała się w przedziale 22500-24500 par.
Ze 129 kolonii dysponowano informacjami zarówno z lat 80., jak
i z początku lat 90. W latach 1983-88 gnieździło się w nich 15660 par
gawronów. Na porzĄtku lat 90. pomimo zaniku 18 kolonii, łączna liczba
gniazd w tych koloniach była wyższa (18770), co oznacza wzrost liczebności o około 20%.
Podczas akcji w latach 1998-99 skontrolowano co najmniej raz 208
stanowisk gawrona. Czynne kolonie stwierdzono na 123 spośród nich
(ryc. 3). Gnieździło się w nich około 18500 par. Gawrony opuściły 65 kolonii, w których gniazdowały na początku lat 90. Nie stwierdzono ich również w 15 miejscowościach, gdzie gatunek ten gniazdował w latach 80.,
a które nie były kontrolowane podczas poprzedniej akcji. Nie skontrolowano natomiast 26 kolonii znanych z lat wcześniejszych, ale przynajmniej
dziewięć spośród nich prawdopodobnie już nie istniało. W okresie pomiędzy akcjami wykryto 16 nowych stanowisk. W związku z tym liczebność
gawrona na Śląsku w końcu lat 90. można ocenić na 18500-20000 par.
168 kolonii gawrona sprawdzono podczas obu akcji w latach 90.
W latach 1990-92 gnieździło się w nich prawie 20700 par. Pod koniec dekady 65 kolonii zostało opuszczonych, a w pozostałych 103 koloniach gnieździło się 15560 par. Oznacza to spadek liczebności o 25%.
Kolonie gawronów stwierdzono w 47 mezoregionach wchodzących
w skład Śląska. Gawrony najliczniej występowały w Kotlinie Raciborskiej,
na Płaskowyżu Głubczyckim, w Pradolinie Wrocławskiej oraz na Równinie
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Oleśnickiej i Wrocławskiej (tab. 2, ryc. 4). W latach 90. w 19 mezoregionach odnotowano spadek liczebności, przy czym w przypadku ośmiu jednostek liczebność spadła co najmniej o połowę. Wzrost liczebności stwierdzono w dziewięciu jednostkach fizjograficznych i w takiej samej liczbie
jednostek liczebność gawrona nie uległa zasadniczej zmianie. W10 mezoregionach nie ustalono trendów ze względu na niewielką liczebność bądź
luki w materiale.
Najwięcej kolonii zanikló na obszarze Pradoliny Wrocławskiej - 17,
Równiny Wrocławskiej - 11 oraz Równiny Oleśnickiej - 9. Jednak zanik
nawet dużej liczby kolonii nie zawsze powodował spadek liczebności. Na
obszarze Pradoliny Wrocławskiej liczba par uległa zmniejszeniu z 1690 do
1470 par, a na Równinie Wrocławskiej liczebność gawrona w obu porównywanych okresach była zbliżona (odpowiednio 1270 i 1175). Na Równinie Oleśnickiej natomiast zanotowano wzrost liczebności z 1550 par do
ponad 1900 par.

\229
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Ryc. 4. Zagęszczenie gawrona (pary/100 km2) w mezoregionach w latach 1998-99
Liczby odnoszą się do numeracji mezoregionów w tabeli 2.
Fig. 4. Density of the Rook (pairs/100 km2) in mesoregions in 1998-99
Numbers correspond with the numbering of mesoregions in table 2.

Mezoregion
Mesoregion
(1)
1 Bory Dolnośląskie
2 Chełm
3 Dolina Górnej Wisły
4 Dolina Nysy Klodzkiej
5 Garb Tarnogórski
6 Góry Opawskie
7 Kotlina Milicka
8 Kotlina Raciborska
9 Kotlina Zmigrodzka
10 Masyw Ślęży
11 Obniżenie Otmuchowskie
12 Obniżenie Podsudeckie
13 Obniżenie Ścinawskie
14 Obniżenie Żytawsko-Zgorzeleckie
15 Pagóry Jaworznickie
16 Płaskowyż Głubczycki
17 Płaskowyż Rybnicki
P
(1=2)
(2)
1684
321
410
250
200
128
850
1219
1026
160
290
320
203
225
200
1688
850
Ncz
(3)
2-3
2
4
1
1
1
1
11-15
3-4
3
5
2
2
2-3
1
12-17
3

1990-1992
Nz
G
(4)
(5)
344
163
91
599
1
86
44
75
2876
2
2
383
102
1
570
298
407
536
40
2493
1
283
(6)
20,4
50,8
22,2
239,6
43,0
34,4
8,8
235,9
37,3
63,8
196,6
93,1
200,5
238,2
20,0
147,7
33,3

Z

Ncz
(7)
2
1
2-3
1
1
1
2
11-13
2-3
1
5
1
1
4-5
1
8-10
3-4

1998-1999
Nz
G
(8)
(9)
1
313
270
1
94
350
81
38
235
2134
4
1
94
2
22
751
1
80
1
400
442
89
7
2152
1
189

Z
(10)
18,6
84,1
22,9
140,0
40,5
29,7
27,6
175,1
9,2
13,8
259,0
25,0
197,0
196,4
44,5
127,5
22,2

Table 2. Number of colonies and pairs, and the density of the Rook in mesoregions
P - size of the mesoregion, Ncz - no. of occupied colonies, Nz - no. of deserted colonies, G - total number of nests, Z - density
(pairs/100 km2).

Tabela 2. Liczba kolonii, liczba par i zagęszczenie gawrona w mezoregionach
P - powierzchnia mezoregionu, Ncz - liczba kolonii czynnych, Nz - liczba opuszczonych kolonii, G - łączna liczba gniazd , Z zagęszczenie (par/100 km2).
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18 Pogórze Izerskie
19 Pogórze Śląskie
20 Pogórze Wałbrzyskie
21 Pojezierze Sławskie
22 Pradolina Głogowska
23 Pradolina Wrocławska
24 Próg Woź nicki
25 Równina Chojnowska
26 Równina Grodkowska
27 Równina Legnicka
28 Równina Niemodlińska
29 Równina Oleśnicka
30 Równina Pszczyńska
31 Równina Świdnicka
32 Równina Wrocławska
33 Wysoczyzna Kaliska
34 Wysoczyzna Leszczyńska
35 Wysoczyzna Lubińska
36 Wysoczyzna Rościsławicka
37 Wysoczyzna Średzka
38 Wysoczyzna Wieruszowska
39 Wyżyna Katowicka
40 Wzgórza Dalkowskie
41 Wzgórza Niemczańsko-Strzelińskie
42 Wzgórza Strzegomskie
43 Wzgórza Trzebnickie

(1)

802
2341
430
275
1251
320
225
593
160
610
350
990
1171
1140
513
610

177
360
850
1219
390
690
625
337

(2)
1460

(3)
1
1
1
1
4-5
27-28
1
4-6
9
2
1
17-19
1
3
23-27
1-2
4
1
1
6
1
10-11
1
10-12
1
3
1

1

1

2
3

1
1

(4)
1

(5)
591
107
183
173
301
1687
432
728
1241
289
4
1546
7
253
1268
354
178
206
94
323
50
778
?
1434
336
326

(6)
40,5
?
103,4
48,1
35,4
138,4
110,8
105,5
198,6
85,8
0,5
66,0
1,6
92,0
101,4
110,6
79,1
34,7
58,8
53,0
14,3
78,6
?
125,8
65,5
53,4

(7)
1
1
1
1
2
12-13
1
5
2-7
2
1
11-14
2
15-17
2-3
3-4
1
1
2
1-2
7-12
1
5
1
1
2

7

2

4

1

8
1
1
11

1
2

3
17

(8)

(9)

837
78
161

463
?
145
163
402
1467
87
896
405
615
35
1911
93
1175
310
168
316
39
196
30
508
288
73,4
15,2
26,4

33,8
93,9
96,9
74,7
53,3
24,4
32,1
8,6
51,3
24,6

(10)
31,7
?
81,9
45,3
47,3
120,3
22,3
129,9
64,8
182,5
4,4
81,6
mrshig uli 110.1A120
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Położenie kolonii

Na początku lat 90. 98 (łącznie 15200 gniazd) spośród 188 czynnych
kolonii położonych było w miastach. Na wsiach zlokalizowanych było 89
kolonii z około 7000 gniazdami. Pod koniec dekady proporcje uległy zmianie. W miastach stwierdzono 79 kolonii (ca 13430 gniazd), a na wsiach 46
kolonii (4400 gniazd). Z 65 kolonii, które przestały istnieć w latach 90. 23
znajdowało się w miastach, a 42 na wsiach.
Spośród czynnych kolonii w latach 90. tylko jedna znajdowała się poza
osiedlami ludzkimi. Była to kolonia w rez. „Las Pardaliński" koło Przygodzie, pow. Ostrów Wlkp. W latach 90., choć nie co roku, gniazdowało w niej
zazwyczaj 40-75 par, a maksymalnie stwierdzono 140 par w roku 1993
(P. Dolata, R. Kaczmarek, M. Matysiak i inni). W latach 80. istniała także
kolonia koło Łososiowie, pow. Wołów, licząca wówczas 150 par.
Wszystkie znane kolonie, jakie istniały na Śląsku w ostatnich 20 latach XX wieku były położone poniżej poziomicy 300 m n.p.m. Najwyżej
położoną kolonią w tym okresie była kolonia w Świerzawie, pow. Złotoryja
(280 m n.p.m.), a spośród czynnych kolonii w latach 1998-99 kolonia
w Głucholazach, pow. Nysa (275 m n.p.m.).
Zagęszczenie
Ogólne zagęszczenie gawrona na Śląsku (40540 km2) wyniosło 55,560,4 par/100 km2 w latach 1990-92 oraz 45,6-49,3 pary/100 km2 w latach 1998-99. W pierwszym okresie najwyższe zagęszczenia stwierdzono
w Dolinie Nysy Klodzkiej (239,6 par/100 km2), Obniżeniu Żytawsko-Zgorzeleckim (238,2 p/100 km2), Kotlinie Raciborskiej (235,9 p/1.00 km2) i Obniżeniu Ścinawskim (200,5 p/100 km2) - tab. 2. Pod koniec lat 90. najwyższe zagęszczenie stwierdzono na obszarze Obniżenia Otmuchowskiego (259,0 p/100 km2) i był to jedyny mezoregion, w którym w tym czasie
zagęszczenie gawrona przekraczało poziom 200 par.
W obu analizowanych okresach zagęszczenie gawrona było pozytywnie
skorelowane z udziałem gruntów ornych w powierzchni powiatu (199092: r = 0,57, p < 0,001, N = 46; 1998-99: r = 0,63, p < 0,001, N = 47 - ryc.
5). Ponadto było ono negatywnie skorelowane z lesistością powiatu (199092: r = -0,49, p < 0,01, N = 46: 1998-99: r = -0,53. p < 0,001, N =47 ryc. 6).
Wielkość kolonii
Średnia wielkość kolonii w latach 80. wynosiła 108 gniazd, na początku lat 90. - 120 gniazd, a pod koniec tej dekady - 145 gniazd (tab. 3).
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Tabela 3. Rozkład procentowy wielkości kolonii gawrona na Śląsku
Table 3. Proportion of different size of rookeries in Silesia

Lata
Years

Wielkość kolonii (liczba gniazd)
Size of colony (number of nests)

N

1-25 26-50 51-100101-250 251-500 >500

1983-88 153

Średnia
Mean

SD

24,1

21,6 19,0

23,5

9,2

2,6

108,0 127,88

1990-92 183 34,9

12,6 16,4

21,3

10,4

4,4

120,1 161,84

1998-99 122 26,2

13,9 18,0

18,8

19,7

3,3

145,0 160,59

Różnice jednak nie były istotne statystycznie (ANOVA, F2. 455 = 2,08,
p = 0,13).
W latach 1990-92 stwierdzono na Śląsku osiem kolonii liczących powyżej 500 gniazd. Największa z nich znajdowala się w Raciborzu, gdzie
gnieździło się 950 par (M. Majewski). Kolonie z ponad 700 gniazdami znajdowały się w Oleśnicy - 780 (D. Stępień), Prudniku - 720 (G. Kopij) oraz
w śródmieściu Opola - 710 (M. Goczoł-Gontarek, A. Kufika). W latach
1998-99 stwierdzono tylko pięć kolonii z ponad 500 gniazdami: w Prudniku - 810 (Z. Błauciak, J. Zygmunt), Raciborzu - 700 (M. Majewski), Oleśnicy - 585 (A. Czapulak), Brzegu - 560 (A. Andrzejczyk, M. Stajszczyk)
oraz Jaworze - 550 gniazd (D. Szewc). Zmniejszyła się również (z 39 do 24)
220

znoi

r = 0,133
p < 0.001
N = 47

180

180 1

•

6, 140

5140 -

D
i 100

.2 100

so

:4 60

•
••

•

20
•

II.

r = -0,63
p • 0,001
N = 47

•

•

•
•

60
70
80 N
30
40
50
20
Udział gruntów ornych! Proportion of arabie grounds

• •

•

•
•
•

•.•

•

;1'. 20

♦
•

.
•

10

• . •
•

•

.4,0 •

• •

30
40
20
lesistość Forestage

50

N

Ryc. 5. Zależność między zagęszczeniem
gawrona (pary/ 100 km2) a udziałem
gruntów ornych w powierzchni powiatu

Ryc. 6. Zależność między zagęszczeniem
gawrona (pary/100 km') a lesistością
powiatu

Fig. 5. Relationship between the Rook
density (pairs/100 km') and the proportion of arabie grounds in the district

Fig. 6. Relationship between the Rook
density (pairs/100 km2) and the forestage of the district
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Tabela 4. Drzewa gniazdowe gawrona na Śląsku
D - udział procentowy drzew (N = 1764), G - udział procentowy gniazd (N = 8161)
Table 4. Nest-tree species of the Rook in Silesia
D - percentage of the tree species (N = 1764), G - percentage of nests (N = 8161)

Rodzaj drzewa
Genus of tree

Liczba Liczba
drzew gniazd Średnia
No. of No. of Mean
nests
trees

SD

Udział
procentowy
Percentage
D

G

Lipa Tilia sp.

383

1521

4,0

3,00

18,6

21,7

Dąb Quercus sp.

232

1330

5,7

4,71

16,3

13,2

Klon Acer sp.

282

1189

4,2

3,21

14,6

16,0

Topola Populuś sp.

309

1034

3,3

2,30

12,7

17,5

Jesion Fraxinus sp.

190

1002

5,3

4,31

12,3

10,8

Platan Platanus sp.

58

743

12,8

11,90

9,1

3,3

Kasztanowiec Aesculus sp.

73

292

4,0

3,02

3,6

4,1

Olcha Alnus sp.

31

207

6,7

5,79

2,5

1,6

Buk Fagus sp.

38

173

4,6

3,65

2,1

2,2

Robinia Robinia sp.

56

165

2,9

1,92

2,0

3,2

Brzoza Betela sp.

39

131

3,4

2,43

1,6

2,2

Grab Ccupinus sp.

28

128

4,6

3,67

1,6

1,6

Sosna Pinus sp.

19

85

4,5

3,60

1,0

1,1

Wierzba Salix sp.

7

46

6,6

6,05

0,6

0,4

19

115

6,1

5,24

1,4

1,1

Inne lub nieoznaczone
Others or unidentified

liczba kolonii liczących 251-500 gniazd, choć ich udział w latach 1998-99
był wyższy (19,7%) niz w poprzednich okresach (9,2-10,4%; tab. 3).
Większość opuszczonych kolonii (64,2%, N = 67) to kolonie małe,
w których na początku lat 90. gniazdowało do 25 par. Tym niemniej zanotowano także zanik ośmiu stosunkowo dużych kolonii liczących powyżej
100 par. W największej z nich (Prusy, pow. Strzelin) w roku 1991 gnieździło się 216 par gawronów.
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Wybór drzew

Gawrony zakładały gniazda na co najmniej 14 rodzajach drzew (tab. 4).
Najczęściej gniazda położone były na lipach Tata sp., topolach Populus
sp., klonach Acer sp., dębach Quercus sp. i jesionach Fraxinus sp. Udział
innych drzew był znacznie niższy. Tym niemniej przeciętnie najwięcej gniazd
na jednym drzewie gawrony zakładały na platanach Ptatartus sp. - 12,8
(SD = 11,9, N = 58). Wartość ta jest co najmniej dwukrotnie wyższa niż
w przypadku pozostałych drzew (tab. 4).
Występowanie gawrona w wybranych miastach Śląska
Lwówek Śląski. Historia występowania gawrona w tym mieście jest
najlepiej zbadana. Gawrony zaczęły gnieździć się tam w roku 1975 i następnych latach ich liczebność systematycznie rosła (ryc. 7). W pierwszej
połowie lat 80. ustabilizowała się ona na poziomie 500 par, a w drugiej
połowie tej dekady oraz na początku lat 90. gniazdowało tam zazwyczaj
około 600 par (S. Michalak). Dane z roku 1995 i 1999, kiedy stwierdzono
odpowiednio 350 i 460 gniazd (K. Martyniak, S. Michalak), wskazują, że
nastąpił spadek liczebności, jednak oceny liczebności nie były robione tak
regularnie jak wcześniej.
Legnica. Miasto to zostało zasiedlone przez gawrony na początku lat
60. (L. Tomiałojć). W pierwszej połowie lat 70. gniazdowało tam do ponad

Liczba gniazd/ Number of nests

600 —

500 —

400 —

300 —

200 —

100 —

1975

1980

1990

1985

1995

2000

Lata / Years

Ryc. 7. Dynamika liczebności gawrona w Lwówku Śląskim w latach 1975-99
Fig. 7. Number dynamics of the Rook in the town of Lwówek Śląski in 1975-99
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• — >100 par
• —51-100 par
• —26-50 par
• — 11.25 par
• —1-10 par
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300 par. Na początku lat 90. stwierdzano do 80 par (M. Sopel), ale prowadzono wówczas niszczenie gniazd. W drugiej połowie lat 90. najprawdopodobniej zaprzestano płoszenia gawronów i liczebność wyraźnie wzrosła.
W roku 1996 gnieździło się tam około 250 par, a w latach 1998-99 stwierdzono odpowiednio 190 i 160 par (M. Biniek).
Wrocław. Pierwszą kolonię gawronów we Wrocławiu odnotowano w roku
1943 (Krampitz 1944 za Dyrcz i in. 1991). Została ona zniszczona, a ponownie gawrony zagnieździły się w mieście w roku 1950. W trzy lata później (1953) funkcjonowały trzy kolonie, które łącznie liczyły 107 gniazd
(Szarski 1955). Następne pełne inwentaryzacje kolonii gawrona we Wrocławiu przeprowadzono dopiero w latach 1987-88. Gawrony gnieździły się
w 28 miejscach w obu latach, a w sześciu dalszych zanotowano do kilku
gniazd w jednym z sezonów (ryc. 8). Łączną liczebność oceniono na 770
parw roku 1987 i 730 parw roku 1988 (R. Guziak). Zbliżoną wartość (750
par) otrzymano dla początku lat 90. w oparciu głównie o dane z roku 1990.
Gawrony stwierdzono wówczas w 31 miejscach, a ich rozmieszczenie nie
odbiegało od tego z lat 1988-89. Także pod koniec lat 90. liczba gniazdujących we Wrocławiu była zbliżona do notowanych wcześniej wartości (720
par). Jednakże znacznie zmniejszyła się liczba kolonii, których było zaledwie 13 (Ryc. 8). Największa kolonia (w parku na Ślęzą przy ul. Przyjaźni)
liczyła 330 gniazd. Dynamiczny rozwój tej kolonii rozpoczął się w połowie
lat 90. W roku 1996 gnieździło się tam już 170 par (K. i M. Martini), podczas gdy wcześniej notowano maksymalnie 40 par. Ponadto 170 par gnieździło się w zadrzewieniu sosnowym przy ul. Świeżej. W latach 1987-88
największa kolonia istniała przy ul. Starodębowej - 124 gniazda (1988; R.
Guziak), a w roku 1990 przy ul. Granicznej - 220 gniazd (P. Jadczyk).
Zagęszczenie w obu okresach wynosiło odpowiednio 255,1 i 262,6 pary/
100 km2.
Opole. W ostatnich 20 latach XX wieku kompletne inwentaryzacje
gniazd gawrona w tym mieście przeprowadzono pięciokrotnie. W latach
1979-80 gawrony gniazdowały w Opolu w 10 miejscach, a ich łączna liczebność oceniono odpowiednio na 860 i 950 par (A. Karnaś). Podczas

Ryc. 8. Rozmieszczenie kolonii lęgowych gawrona we Wrocławiu w latach 1987-88
i1998-99
A - tereny otwarte (pola, łąki, nieużytki), B - lasy, parki, cmentarze. C - tereny
zabudowane, D - zwarta zabudowa centrum.
Fig. 8. Distribution of rookeries in Wrocław in 1987-88 and 1998-99
A - open arca. (fields, meadows, fallow lands), B - forests, parks, cemeteries, C urban area, D - densely built up centre of the town.

20

A. Czapulak, J. Betleja

kolejnej inwentaryzacji w roku 1983 stwierdzono jeszcze wyższą liczebność - 1100 par, które występowały w pięciu koloniach (A. Karnaś). W roku
1990 liczba kolonii była wyższa (12), ale stwierdzono w nich 815 par
(M. Goczoł-Gontarek, A. Kufika). Nie wykluczone, że niższa liczebność w porównaniu z początkiem lat 80. był oznaką spadku liczebności gawrona
w Opolu. W roku 1998 w całym mieście stwierdzono bowiem zaledwie 406
par, choć liczba kolonii (10) nie uległa zasadniczej zmianie (G. Hebda).
Aglomeracja Katowicka. W centrach miast Górnego Śląska gawron
gniazdował jedynie w niewielkich koloniach w Katowicach, Bytomiu, Zabrzu, Chorzowie i jedynie liczniej w Gliwicach (217 gniazd w 1991).
W Gliwicach liczebność wyraźnie zmniejszyła się w latach 90., a pozostałe
kolonie w centrach miast zostały opuszczone. Najdłużej funkcjonowała
kolonia w centrum Chorzowa. Najwięcej gniazd liczyła w roku 1989 - 72,
by w kolejnych latach oscylować pomiędzy 21 i 46 gniazdami. W roku
2000 zmniejszyła się do 15 i w następnych latach gawrony już tam nie
gniazdowały. W dzielnicach i miastach peryferyjnych również nastąpił
znaczny spadek liczebności i zanikanie kolonii.

DYSKUSJA
W latach 60. i 70. na wielu obszarach Europy odnotowano znaczny
spadek liczebności gawrona. Był on wynikiem stosowania w rolnictwie
pestycydów, jak również prześladowania gawronów i niszczeniem kolonii
gniazdowych. W późniejszym okresie odnotowano jednak wzrost liczebności i obecnie w zachodniej Europie sytuacja gawrona jest dość stabilna
(Brechley i Tahon 1997).
Spadek liczebności w latach 70. zaobserwowano również na Śląsku,
choć brak jest dokładnych danych ilościowych (Dyrcz i in. 1991). W latach
80. nastąpił wzrost liczebności. Znano wówczas 155 kolonii lęgowych gawrona z około 17700 gniazdami (Dyrcz i in. 1991, zmodyfikowane i uzupełnione). Ocena liczebności na początku lat 90. była wyższa (22300 par).
Częściowo jednak różnice mogą wynikać z lepszego poznania rozmieszczenia tego gatunku. Na przełomie lat 80. i 90. wykryto na Śląsku ponad
70 nowych stanowisk gawrona. Mogło to być wynikiem zwrócenia szczególnej uwagi na ten gatunek poprzez zorganizowanie akcji oraz prowadzenia prac nad waloryzacją przyrodniczą gmin byłego województwa wrocławskiego, gdzie stwierdzono 30 nowych kolonii. Pod koniec lat 90. liczba
czynnych kolonii oraz łączna liczebność populacji zmniejszyła się. Jest to
wynik odmienny od danych uzyskanych w ostatnich latach na innych
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obszarach w Polsce (Kasprzykowski 2001) i Europie (Bengtsson 2000; Leibl 1997; Scholz 1997), gdzie obserwowano wzrost liczebności gawrona.
W południowej Szwecji wiązało się to również z ponownym zasiedlaniem
opuszczonych dawniej kolonii oraz rekolonizacją obszarów wiejskich
(Bengtsson 2000). Spadek liczebności w latach 90. odnotowano natomiast
na Ziemi Przemyskiej, choć liczba kolonii nie uległa zasadniczej zmianie
(Hordowski 1995).
Przyczyny zaniku tak znacznej liczby kolonii i spadku liczebności śląskiej populacji nie są znane. Większość obserwatorów, którzy stwierdzali
zanik kolonii nie podawało przyczyn tego zjawiska. Jednak w kilku przypadkach uzyskano informacje od miejscowej ludności, że w ostatnich latach gawrony były płoszone w sezonie lęgowym bądż gniazda były zrzucane jesienią i zimą. Prawdopodobne jest, że płoszenie lęgowych ptaków mogło
być znacznie częstsze i mogło mieć wpływ na spadek liczebności. Negatywny wpływ niszczenia gniazd na liczbę koloni, choć nie na liczebność,
zanotowano ostatnio w województwie lubuskim (Jerzak i Piekarski 2002).
Nie można jednak wykluczyć innych przyczyn. W latach 90. zanotowano
spadek liczebności gawrona na Ziemi Przemyskiej, pomimo że nie stwierdzono tam niszczenia gniazd i płoszenia ptaków (Hordowski 1995). W niniejszej pracy wykazano, że zagęszczenie gawrona jest zależne od udziału
gruntów ornych. Jednakże w latach 90. powierzchnia terenów użytkowanych rolniczo nie uległ a istotnym zmianom. Nie jest wykluczone, że spadek mógł być związany ze zmianami w strukturze zasiewów, ale brak jest
takich danych. Lokalnie przyczyną zanikania kolonii może być obserwowany wzrost obszaru ugorów w niektórych rejonach, np. na Górnym Śląsku. Na większości opuszczonych stanowisk na Śląsku gawrony gnieździły się w niewielkiej liczbie. Mogły to być kolonie efemeryczne, istniejące
przez krótki okres, a następnie samoczynnie opuszczone przez ptaki.
Ogólne zagęszczenie gawrona na Śląsku (44-55 p/100 km2) jest stosunkowo niskie w porównaniu do danych z innych terenów. Szacunkowe
zagęszczenie dla całej Europy wynosi około 70 par/100 km2, ale w niektórych krajach (Wielka Brytania, Białoruś, Ukraina) dochodzi ono do 400
par/100 km2 (Brechley i Tahon 1997). Na Ziemi Przemyskiej, pomimo
spadku liczebności w latach 90., kształtowało się ono na poziomie 8001000 par/100 km' (Hordowski 1995). Na Wysoczyźnie Siedleckiej natomiast w roku 1998 stwierdzono zagęszczenie 317 par/100 km2 (Kasprzykowski 2001). Wprawdzie oba wymienione obszary są znacznie mniejsze
od Śląska, tym niemniej nawet lokalne zgęszczenia na Śląsku (dla powiatów bądź mezoregionów) są w większości przypadków znacznie niższe.
Jeszcze wyższe zagęszczania niż te podawane ze wschodniej Polski noto-
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wano na Wyspach Brytyjskich, gdzie w preferowanych siedliskach stwierdzano do 2000 par/100 km2 (Brenchley 1986).
Gawrony na Śląsku niemal wyłącznie gnieździły się na drzewach liściastych. Podobny wynik otrzymano dla populacji na Ziemi Przemyskiej
i Lubuskiej (Hordowski 1989; Jerzak 1989; Jerzak i Piekarski 2002). Natomiast na Wysoczyźnie Siedleckiej 44% gniazd gawrony założyły na sosnach (Kasprzykowski 2001). Wydaje się jednak, że różnice regionalne nie
odzwierciedlają różnic w preferencjach wyboru drzew, ale raczej różnice
w częstości występowania poszczególnych gatunków drzew w porównywanych regionach.

Podziękowania
Informacje o koloniach gawrona, oprócz autorów, nadesłało w sumie 120 osób
(pełna lista poniżej). Wszystkim Im serdecznie dziękujemy. Bez ich zaangażowania, poświęcenia czasu, a nierzadko i pieniędzy na skontrolowanie poszczególnych kolonii nie byłoby możliwe zebranie tak bogatego materiału o tak maco popularnym, a z pewnością interesującym gatunku.
Dane udostępnili: Artur Adamski, Krzysztof Belik, Arkadiusz Bialecki Maria
Bialecka, Marcin Biniek, Waldemar Blaźniak, Zbigniew Błauciak, Grzegorz Bobrowicz, Joanna Boduch, Aleksandra Bujnicka, Piotr Cempulik, Wojciech Chmielowski, Jacek Czepnik, Mirosław Dajnowicz, Paweł Dolata, Tadeusz Drazny, Roman Durczak, Krzysztof Filistowicz, Mirosław Fura, Paweł Gębski, Olgierd Girulski, Maria Goczoł-Gontarek, Arkadiusz Gorczewski, Waldemar Górka, Marek Grobelny, Tomasz Grochowski, Adam Guziak, Roman Guziak, Grzegorz Hada-Jasikowski, Grzegorz Hebda, Krzysztof Henel, Piotr Jadczyk, Jerzy Janiak, Magdalena Janicka, Ryszard Janicki, Grzegorz Jędro, Cezary Kabała, Robert Kaczmarek,
Zbigniew Kajzer, Wojciech Kania, Marek Karecki, Andrzej Karnaś, Małgorzata Kar powicz, Mirosław Kaźmierczak, Andrzej Kąkol, Krzysztof Kokoszka, Paweł Kołodziejczyk, Krzysztof Konieczny, Przemysław Kopacz, Grzegorz Kopij, Henryk Kościelny, Piotr Kozłowski, Tadeusz Krotoski, Robert Kruszyk, Zenon Krzanowski,
Adam Kufika, Antoni Kuprianowicz, Czesław Leonik, Grzegorz Lorek, Dariusz
Lustig, Renata Łagosz, Piotr Luciw, Leszek Łyżwa, Mirosław Majcher, Bartosz
Majcherek, Mariusz Majewski, Piotr Majewski, Krzysztof Martini, Marek Martini,
Kamil Martyniak, Mateusz Matysiak, Sylwester Michalak, Waldemar Michalik,
Paweł Michel, Aleksander Milewski, Maciej Nagler, Adrian Ochmann, Dariusz Olej,
Ireneusz Oleksik, Ryszard Orzechowski, Mariusz Ostański, Marek Pach, Bernard
Pawlik, Mirosław Pluta, Andrzej Pola, Sylwester Połoński, Ewald Ranoszek, Mariusz Rojek, Artur Romanowski, Alfred Rósler, Sławomir Rubacha, Robert Rybarczyk, Jan Ryszawy, Piotr Ryś, Marcin Sęk, Joachim Siekiera, Jacek Siemiątkowsld, Bartosz Smyk, Mirosław Sopel, Andrzej Srzednicki, Marek Stajszczyk, Tadeusz Stawarczyk, Bogusław Stawiarski, Dariusz Stępień, Emil Sułkowski, Marian
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STRESZCZENIE

W latach 1990-92 i 1998-99 przeprowadzono na Śląsku inwentaryzacje kolonii lęgowych gawrona. Na początku lat 90. skontrolowano 208 kolonii, z których
190 było czynnych, a łączną liczebność oceniono na 22500-24500 par (tab. 1, ryc.
2). Pod koniec dekady sprawdzono 214 kolonii. W 128 czynnych wówczas koloniach gniazdowało 18500-20000 par gawronów (tab. 1, ryc. 3). Stwierdzono zanik
86 kolonii, w tym 71 kolonii czynnych jeszcze w latach 90. Oceniono, że na początku lat 90. liczebność była wyższa o około 20% w porównaniu do lat 80., natomiast w latach 90. nastąpił spadek o około 25%.
Gawrony występowały w 47 mezoregionach (tab. 2. ryc. 4). W 19 spośród nich
zanotowano spadek, a w dziewięciu wzrost liczebności. W dalszych dziewięciu jednostkach liczebność gawrona nie uległa zmianie. W pozostałych 10 mezoregionach nie ustalono trendów ze względu na niewielką liczebność bądź luki w materiale.
Wszystkie kolonie (z wyjątkiem jednej) położone były na terenie osiedli ludzkich. Najwyżej położona obecnie kolonia znajduje się na wysokości 275 m n.p.m.
Ogólne zagęszczenie gawrona na Śląsku (40540 km2) wyniosło 55,5-60,4 par/
100 km' w latach 1990-92 oraz 45,6-49,3 pary/100 km2 w latach 1998-99. Najwyższe lokalne zagęszczenie stwierdzono na obszarze Obniżenia Otmuchowskiego
- 259,0 par/100 km2. W obu analizowanych okresach zagęszczenie gawrona było
pozytywnie skorelowane z udziałem gruntów ornych w powierzchni powiatu (ryc.
5) oraz negatywnie skorelowane z lesistością powiatu (ryc. 6).
Średnia wielkość kolonii w ostatnich 20 latach XX wieku rosła od 108 gniazd
w latach 80. do 145 gniazd pod koniec lat 90., ale różnice nie były istotne statystycznie.
Gawrony zakładały gniazda na co najmniej 14 rodzajach drzew, najczęściej na
lipach, topolach, klonach, dębach i jesionach (tab. 4). Przeciętnie najwięcej gniazd
na jednym drzewie gawrony zakładały na platanach (12,8).

SUMMARY
In 1990-92 and 1998-99, surveys of the rookeries in Silesia were carried out.
At the beginning of the 1990s, 208 colonies were surveyed, 190 of which occupied, and the total number of birds was estimated at 22,500-24,500 pairs (table
1, fig. 2). At the end of this decade 214 rookeries were controlled. In the 128
colonies then occupied 18,500-20,000 Rook pairs were recorded nesting (table 1,
fig. 3); 86 colonies, including 71 occupied stil] in the ear]ier 90s, were found to
have disappeared. The species abundance at the beginning of the 1990s was estimated to be ca 20% higher Chan in the 1980s, but during the 1990s a decline by
ca 25% took place.
Rooks were recorded to occur in 47 mesoregions (table 2. fig. 4). In 19 of them
a decline and in nine an increase in numbers were noted. In further nine units the
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abundance of the species was found unchanged, while in the remaining 10 mesoregions the trends were not dellned due to low numbers or lacking material.
Ali rookeries (except one) were located within housing estates. The currently
highest situated colony was at an altitude of 275 m a.s.l.
The total Rook density in Silesia (40,540 km2) amounted to 55.5-60.4 pairs/
100 km2 in 1990-92 and 45.6-49.3 pairs/100 km2 in 1998-99. The highest local
density - 259.0 pairs/100 km2 - was found in the lowland of Obniżenie Otmuchowskie. In both periods under analysis the species density was positively correlated with the proportion of arabie grounds in the district (fig. 5) and negatively
correlated with its forestage (fig. 6).
The mean colony size in the last 20 years of the 20th century grew from 108
nests in the 80s to 145 nests in the late 90s, but the differences were not statistically significant.
The Rooks built their nests in at least 14 tree species, most commonly limes,
poplars, maples, oaks and ashes (table 4). On an average, the greatest number of
nests built in one tree -12.8 - was noted for the London Piane Platanus x acenfolia.
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POPULACJE LĘGOWE
MEW LARIDAE I RYBITW STERNIDAE NA ŚLASKU
W LATACH 1990-2000
BREEDING POPULATIONS OF GULLS LARIDAE AND TERNS STERNIDAE
IN SILESIA IN 1990-2000
Populacje mew i rybitw charakteryzują się fluktuacjami liczebności,
niekiedy znacznymi z roku na rok. Związane jest to z gniazdowaniem w dość
niestabilnych środowiskach, jakimi są zbiorniki wodne i tereny podmokle. Często utrudnia to określenie trendów populacyjnych. W Europie
przedstawiciele obu tych rodzin różnią się pod względem kierunku zmian
liczebności. Generalnie mewy wykazują wzrost liczebności, podczas gdy
populacje rybitw zmniejszają się, ale w poszczególnych państwach europejskich trendy te są odmienne (Hagemeijer i Blair 1997).
Celem pracy jest przedstawienie aktualnego stanu populacji lęgowych
gniazdujących na Śląsku gatunków należących do tych dwóch rodzin
i określenie zmian, jakie zaszły w porównaniu do lat 80. XX wieku.

METODY I MATERIAŁ
W pracy wykorzystano dane zgromadzone w Kartotece Awifauny Śląska w latach 1990-2000. Zasadniczy materiał do analizy stanowiły wyniki
akcji inwentaryzacji stanowisk lęgowych mew i rybitw, przeprowadzonej
w latach 1993-94. Wybrani współpracownicy Kartoteki zostali wówczas
poproszeni o skontrolowanie, w podanych terminach, wszystkich znanych
od początku lat osiemdziesiątych miejsc gniazdowania tej grupy ptaków
na Śląsku. Pozwoliło to na zebranie niemal kompletnych danych na temat
ich liczebności w skali regionu. W kolejnych dwóch latach (1995-96) akcję
tę kontynuowano dla dwóch gatunków: mewy pospolitej i rybitwy czarnej.
Oprócz wyników akcji wykorzystano również wszystkie pozostałe stwierdzenia lęgów mew i rybitw dokonane na Śląsku w latach 90. Analiza ze-
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Table 1. Number of breeding populations of gulls and terns in Silesia in 1990-2000
L - number of breeding pairs, S - number of occupied breeding sites checked.

Tabela 1. Liczebność populacji lęgowych mew i rybitw na Śląsku w latach 1990-2000
L - liczba par, S - liczba skontrolowanych czynnych stanowisk.
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branych informacji wykazała, że z wyjątkiem śmieszki, większość ważnych stanowisk lęgowych omawianej grupy ptaków kontrolowana była
w okresie 1990-2000 rokrocznie. Pozwoliło to na dokonanie ocen liczebności poszczególnych gatunków na Śląsku w kolejnych latach (tab. 1).
Jednak oceny te należy traktować jako minimalne. Niektóre stanowiska
nie były kontrolowane, choć brak danych dla niektórych z tych stanowisk
wynikał najprawdopodobniej z braku stwierdzeń gatunku, a nie z braku
kontroli. Dlatego dokonano także oceny liczebności dla 2-3 letnich okresów, przyjmując za punkt wyjścia sezon, w którym sprawdzano największą liczbę stanowisk. W przypadku śmieszki ocenę liczebności oparto natomiast na wynikach z lat 1993-94, uzupełnionych o informacje z innych
lat dla stanowisk nie skontrolowanych w tych dwóch sezonach. U tego
gatunku poza okresem prowadzenia akcji inwentaryzacji kolonii nie udało się bowiem zebrać danych o sytuacji na większości stanowisk lęgowych
w poszczególnych latach.
Przy omawianiu występowania poszczególnych gatunków stanowiska
lęgowe przydzielano do oddzielnych kategorii, w zależności od liczby sezonów, w których gatunek był stwierdzany. Wyróżniono następujące kategorie: stanowiska efemeryczne, zajmowane przez 1-2 sezony: stanowiska
zajęte nieregularnie (3-5 sezonów) oraz stanowiska zajmowane regularnie, tj. takie, na których lęgi danego gatunku były stwierdzane w co najmniej sześciu sezonach w latach 1990-2000. W pracy wykorzystano tylko
informacje dotyczące bezspornych stwierdzeń lęgów, tzn. obserwacji par
przy gniazdach lub z niedawno wyklutymi pisklętami.

WYNIKI
Śmieszka Larus ridibundus. W latach 1993-94 skontrolowano łącznie
96 znanych stanowisk śmieszki i na 78 spośród nich stwierdzono występowanie tego gatunku (ryc. 1). Liczebność populacji lęgowej na Śląsku
oceniono wówczas na 29000-34000 par. W pozostałych latach kolonie lęgowe tego gatunku stwierdzano jeszcze na 24 innych stanowiskach, ale
łączna liczba gniazdujących na nich mew nie miała istotnego wpływu na
ocenę liczebności. W porównaniu z okresem prowadzenia akcji, informacje o występowaniu śmieszki pochodzące z drugiej połowy lat 90. były mniej
kompletne (brak kontroli wielu stanowisk). Tym nie mniej, potraktowane
łącznie dla całej pentady, wskazywały one, że ani liczba stanowisk, ani
liczba par tego gatunku nie uległa zasadniczej zmianie: w co najmniej 60
koloniach stwierdzono wówczas około 26000-34000 par.
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Fig. 1. Distribution of the breeding sites of the Black-headed
Gull in Silesia in 1990-2000

Ryc. 1. Rozmieszczenie stanowisk śmieszki na Śląsku w latach
1990-2000
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Tabela 2. Położenie kolonii mew i rybitw na Śląsku w latach 1990-2000
N - liczba kolonii, SR - stawy rybne, ZZ - zbiorniki zaporowe, JEZ - jeziora naturalne, ST - starorzecza, RZ - rzeki, ZW - żwirownie, OS - osadniki, Ł - łąki, IN inne.
Table 2. Location of the colonies of gulls and terns in Silesia in 1990-2000
N - no. of colonies, SR - fishponds, ZZ - dam reservoirs, JEZ - lakes, ST - oldriver beds, RZ - rivers, ZW - gravel-pits, OS - sewage farms, Ł - meadows, IN others.

Gatunek
Species
Lants melanocephalus
Larus ridibundus
Larus canus
L. argentatus/L.cachinnans

N

Typ stanowiska / Type of habitat
SR ZZ JEZ ST RZ ZW OS Ł IN

3

3
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1
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8

3

3
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51
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6
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5

-

3

Chlidonias hybriclus

11

7

3

Chlidonias niger
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17

5

3

2

1

Chlidonias leucopterus

1

2

-

-

-

15

12

10

1

-

2

1

17

-

2

2

2 10
-

1

-

-

-

4
-

1
-

2

-

2

Podobnie jak w latach 80. głównym rejonem gniazdowania śmieszki na
Śląsku była dolina górnej Wisły. Ptaki gnieździły się tam w 17 koloniach,
a łączną liczebność oceniono na 11000-12500 par (około jedna trzecia
całej populacji śląskiej). Drugim miejscem licznego występowania były stawy rybne w dolinie Baryczy, gdzie w 5-6 koloniach gnieździło się 80009500 par (Witkowski i in. 1995; M. Matysiak).
W pierwszej połowie lat 90. na prawie 50% stanowisk gniazdowało maksymalnie do 100 par śmieszek (tab. 3), a zaledwie 10 kolonii liczyło ponad
1000 par. Największe kolonie lęgowe znajdowały się na Zbiorniku Goczalkowickim, pow. Pszczyna - 5700 parw roku 1994 i (J. Betleja, G. Schneider) oraz na stawach koło Rudy Zmigrodzkiej, pow. Trzebnica - 5200 par
(Witkowski i in. 1995). Pozostałe kolonie liczące powyżej 1000 gniazd to:
Zeleźniki, pow. Milicz - 2830 (1993), Stawno, pow. Milicz - 2125 (1991;
Witkowski i in. 1995), Zawadka, pow. Pszczyna - 1800 (1993; Z. Krzanowski), Zb. Witka, pow. Zgorzelec - 1450 (1993; T. Stawarczyk), Landek,
pow. Bielsko-Biała - 1280 (1994; G. Schneider, M. Włodarz, M. Kurow-
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Tabela 3. Rozkład procentowy wielkości kolonii śmieszki na Śląsku
N - liczba kolonii.
Table 3. Proportion of different size of the Black-headed Gull colonies in Silesia
N - number of colonies.

N

Wielkość kolonii (liczba par)
Size of colony (number of pairs)
>1000
101-500 501-1000
1-100

1981-1985

66

30,3

28,8

1991-1995

83

48,2

32,5

7,2

12,0

1996-2000

61

29,5

42,6

9,8

18,0

Okres
Period

16,7

24,2

ski), Nazieleńce, pow. Oświęcim - 1260 (1995; Z. Krzanowski), Zb. Świerklaniec, pow. Tarnowskie Góry - 1200 (1994; J. Betleja, K. Henel), Dębnica, pow. Ostrów Wlkp. - 1080 (1991; M. Matysiak). W drugiej połowie lat
90. ponownie śmieszki najliczniej gnieździły się na Zb. Goczałkowickim 7700 par w roku1996 (J. Betleja, G. Schneider). Kolonie liczące powyżej
1000 par stwierdzono w sumie w 10 miejscach. Oprócz wymienionych wyżej
stanowisk taka kolonia znajdowała się w rez. „Stawy Przemkowskie", pow.
Polkowice - 1100 parw roku 1997 (Czapulak i in. 1998).
Kolonie śmieszek czynne w latach 90. położone byty głównie na stawach rybnych (53 z 105 kolonii; tab. 2). Duże znaczenie jako miejsca gniazdowania tego gatunku miały również żwirownie, zbiorniki zaporowe i osadniki (po 10-15 kolonii).
Mewa czarnogłowa Larus melanocephalus. W latach 90. czterokrotnie
stwierdzono lęgi tego gatunku na Śląsku (ryc. 2). Pierwszy przypadek zanotowano w roku 1991 na Zb. Mietkowskim (Kołodziejczyk i Stawarczyk
1992), a następny na Zb. Świerklaniec w roku 1994 (Betleja i in. 1996).
Kolejnego stwierdzenia dokonano na Zb. Nyskim, gdzie 27 VI 96 wykryto
parę z gniazdem (G. Połutrenko, J. Szymczak, Komisja Faunistyczna 1997).
W roku 1999 ponownie stwierdzono lęgi tej mewy (2 pary) na Zb. Mietkowskim (A. Pola, Komisja Faunistyczna 2000b). Zwraca uwagę fakt, że wszystkich czterech stwierdzeń dokonano na zbiornikach zaporowych (tab. 2).
Mewa białogłowa Larus cachinnans i mewa srebrzysta Larus argentatus. W związku z trudnościami w rozpoznawaniu obu tych gatunków i braku
doświadczenia obserwatorów początkowe stwierdzenia lęgów „dużych mew"
na Śląsku są obecnie niemożliwe do zweryfikowania. Pierwszy przypadek
lęgu na Śląsku w roku 1996 na stawach w Ochabach w pow. Cieszyn mógł
faktycznie dotyczyć podgatunku nominatywnego mewy białogłowej L. c.
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cachinnans najbardziej podobnego do mewy srebrzystej, a nierozpoznawalnego wtedy dla autora obserwacji (Czyż 1998). Podobnie w roku 1998,
kiedy stwierdzono lęgi sześciu par na Zb. Mietkowskim, z których pięć
początkowo oznaczono jako mewy srebrzyste (Pola i in. 1998). Jednak
w kolejnych latach okazało się, że gniazdują tam głównie mewy białogłowe
L .c. cachinnans, a lęgów typowych mew srebrzystych nie stwierdzono, zaś
cechy jakimi kierowano się przy pierwszych oznaczeniach były niewystarczające (T. Stawarczyk - inf. ustna). Również lęg jednej pary w 1998 na
Zbiorniku Goczałkowickim, nie dotyczył mew srebrzystych, a samiec w tej
parze wykazywał cechy mewy białogłowej L.c. rnichahellis (J.Betleja,
G.Schneider). Wobec powyższego nie można zaliczyć mewy srebrzystej do
gatunków lęgowych na Śląsku.
W roku 1999 lęgi dużych mew wykryto w trzech miejscach: na Zb. Mietkowskim - 6 par (P. Gębski, B. Kaźmierczak, A. Pola, M. Sęk) oraz po

— L. argentatus4_. cachinnans

A -L. melanocaphalus

Ryc. 2. Rozmieszczenie stanowisk mewy czarnogłowej i mew srebrzystych/białogłowych na Śląsku w latach 1990-2000
Fig. 2. Distribution of the breeding sites of the Mediterranean Gull and Herring/
Yellow-legged Gull L. in Silesia in 1990-2000
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jednej parze koło Chwałowa, pow. Wrocław (M. Sęk) i na stawach koło
Zawadki, pow. Pszczyna (Z. Krzanowski). W roku 2000 stwierdzono w sumie 15 par gniazdujących już na sześciu stanowiskach, w tym ośmiu par
mew białogłowych L .c. cachinnans na Zb. Goczałkowickim (J. Betleja,
R. Krakowczyk, R. Kalinka). Po raz pierwszy odnotowano również lęgi
w trzech miejscach w dolinie Nysy Klodzkiej: na żwirowniach koło Pile
i Topoli oraz na Zb. Nyskim (M. Fura, J. Szymczak; ryc. 2).
Jedyny nie mieszany lęg mewy żółtookiej L. c. michahellis udokumentowano na Zbiorniku Mietkowskim w roku 1998 (Pola i in. 1998).
Mewa pospolita Larus canus. W latach 90. lęgi mew pospolitych stwierdzano w sumie na 15 stanowiskach (ryc. 3). Cztery z nich zajmowane były
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Ryc. 3. Rozmieszczenie stanowisk mewy pospolitej na Śląsku w latach 1990-2000
A - stanowiska zajmowane efemerycznie (1-2 sezony), B - stanowiska zajmowane
nieregularnie (3-5 sezonów). C - stanowiska zajmowane regularnie (co najmniej
6 sezonów)
Fig. 3. Distribution of the breeding sites of the Common Gull in Silesia in 19902000
A - sites occupied ephemerally (1-2 seasons), B - sites occupied irregularly (3-5
seasons), C - sites occupied regularly (at least 6 seasons).
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regularnie, a na pozostałych mewy gniazdowały nieregularnie lub efemerycznie. W latach 1993-95, kiedy rokrocznie kontrolowano prawie wszystkie znane stanowiska tego gatunku, jego łączna liczebność wahała się od
52 do 61 par. W drugiej połowie lat 90. liczebność była nieznacznie wyższa
- 60-70 par (tab. 1). Najważniejszym stałym lęgowiskiem tej mewy były
żwirownie położone w dolinie Nysy Kłodzkiej między Paczkowem a Bardem. Na czterech stanowiskach (głównie koło Mrokocina i Pile) gnieździło
się tam początkowo od 30 do 42 par (R. Mikusek, T. Stawarczyk, J. Szymczak), a w latach 1997-99 liczebność wzrosła do 52-57 par (M. Fura,
M. Pluta, J. Szymczak). Regularne lęgi tego gatunku stwierdzano ponadto
na polderze koło huty Głogów - 1-5 par (R. Rybarczyk, R. Orzechowski),
na stawie w Chwałowie przy Zb. Mietkowskim - do 10 par (Dyrcz i in.
1998) i na położonej w sąsiedztwie zbiornika żwirowni koło Maniowa - 3-6
par (P. Kołodziejczyk, W. Tabisz, i inni).
Mewy pospolite gniazdowały głównie na żwirowniach, gdzie było położonych 10 z 15 znanych stanowisk (tab. 2).
Rybitwa rzeczna Sterna hirundo. W latach 90. lęgi tej rybitwy stwierdzono na 56 stanowiskach (ryc. 4), ale tylko na 10 spośród nich gnieździła
się regularnie. Na 16 stanowiskach gniazdowała ona podczas 3-5 sezonów, a pozostałe 30 to stanowiska efemeryczne, funkcjonujące przez 1-2
sezony i zajmowane najczęściej przez pojedyncze pary. Liczebność rybitwy
rzecznej w pierwszej połowie lat 90., głównie na podstawie danych z lat
1993-94, można było ocenić na 650-730 par. Ocena dla drugiej połowy
dekady, w oparciu o dane z lat 1997-98, była zbliżona - 670-760 par.
Połowa śląskiej populacji gnieździła się w dolinie Baryczy, na stawach koło
Rudy Żmigrodzkiej i w Stawnie. Na pierwszym z tych stanowisk liczebność
rybitwy w drugiej połowie lat 90. wyraźnie wzrosła i w latach 1999-2000
gnieździło się tam 290-300 par (B. Orłowska, J. Witkowski, A. Zalisz).
W pierwszej połowie dekady kolonia ta liczyła maksymalnie 115 gniazd
(Witkowski i in. 1995). W Stawnie gniazdowało zazwyczaj 70-110 par, choć
w roku 1997 stwierdzono 174 pary (B. Orłowska, J. Witkowski). W latach
90. na Zbiorniku Goczałkowickim prawie co roku liczebność przekraczała
100 par, a w 1992 i 1998 roku gniazdowało tam po 187 par. Największą
liczebność stwierdzono w roku 2000 - 209 gniazd (J. Betleja, J. Król,
G. Schneider i inni). Duże kolonie lęgowe rybitwy rzecznej istniały także
na Zb. Mietkowskim - do 90 gniazd (Dyrcz i in. 1998), na żwirowniach
koło Mrokocina, pow. Ząbkowice 61. - do 60 par (M. Fura).
Najwięcej stanowisk położonych było na stawach rybnych (21) oraz żwirowniach (17) - tab. 2. Gniazdowanie rybitwy w korycie rzeki stwierdzono
jedynie na Bobrze: w roku 1998 - 1 para koło Dychowa, pow. Krosno
Odrzańskie (A. Wąsicki).
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Rybitwa białoczelna Sterna alWrons. Gatunek ten przestał gnieździć
się na Śląsku na początku XX wieku, choć jeszcze w roku 1939 podejrzewano, że jedna para mogła gniazdować na Odrze pod Olawą (Dyrcz i in.
1991). Po blisko 80-letniej przerwie lęgi rybitwy białoczelnej stwierdzono
w roku 1989 na Zbiorniku Mietkowskim, gdzie na jednej z wysp znaleziono dwa gniazda z jajami i obserwowano do 8 dorosłych ptaków (Drazny
i in. 1991). Ponownie lęg na tym zbiorniku został stwierdzony w roku 1995,
ale przypuszczalnie gniazdowała ona tam także roku 1993 (Dyrcz i in.
1998). W latach 1996-98 na zbiorniku corocznie obserwowano ptaki w sezonie lęgowym, ale nie uzyskano bezpośrednich dowodów lęgów (A. Chlebowski, A. Milewski, M. Pach, W. Tabisz). Natomiast w latach 1992-93
stwierdzono gniazdowanie jednej pary na położonej w sąsiedztwie zbiornika żwirowni w Maniowie (J. Lontkowski, T. Stawarczyk, A. Srzednicki),
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Ryc. 4. Rozmieszczenie stanowisk rybitwy rzecznej na Śląsku w latach 1990-2000
A-C - patrz ryc. 3.
Fig. 4. Distribution of the breeding sites of the Common Tern in Silesia in 19902000
A-C - see fig. 3.
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a w roku 1994 dwukrotnie widziano tam tokującą parę (P. Kołodziejczyk,
P. Gębski). Kolejne stwierdzenia lęgów tego gatunku pochodzą ze Zbiornika Nyskiego, gdzie w roku 1996 stwierdzono lęg jednej pary, a w 1998
dwóch par (J. Szymczak). Rybitwy obserwowano tam również w dwóch
kolejnych sezonach, ale nie udało się potwierdzić ich gniazdowania. W roku
1998 stwierdzono także lęg jednej pary na żwirowni koło Mrokocina, pow.
Ząbkowice 61. (M. Fura, M. Pluta). W roku 1999 stwierdzono tam trzy
pary z gniazdami, a w roku 2000 aż 9 par (J. Szymczak, M. Fura, M. Pluta). Na stanowisku tym rybitwy prawdopodobnie gnieździły się również
w roku 1997, kiedy to w czerwcu dwukrotnie widziano zaniepokojone ptaki (M. Fura). Jeden ptak był obserwowany w tym rejonie także 9 VI 95
(R. Mikusek). Jest prawdopodobne, że przynajmniej do prób lęgów mogło
dojść ponadto w trzech innych miejscach: w latach 1994 i 1998 na Zb.
Turawskim (P. Kołodziejczyk, A. Wojciechowski), w roku 1994 na Odrze
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Ryc. 5. Rozmieszczenie stanowisk rybitwy białoczelnej i rybitwy białoskrzydłej na
Śląsku w latach 1990-2000
Fig. 5. Distribution of the breeding sites of the Little Tern and White-winged Black
Tern in Silesia in 1990-2000

38

A. Czapulak, A. Adamski, J. Betleja

koł o Globie, pow. Góra (R. Rybarczyk) i w roku 1995 na Odrze pod Brzegiem Dolnym (M. Majcher). We wszystkich tych miejscach w czerwcu obserwowano tokujące lub zaniepokojone pary.
Rybitwa białowąsa Chlidontas hybriclus. Pierwsze lęgi tej rybitwy na
Śląsku stwierdzono w roku 1987 (Mol i Oleksik 1988) i od tego czasu,
z wyjątkiem roku 1990, gniazdowała ona rokrocznie. W pierwszej połowie
lat 90. jej liczebność systematycznie rosła, osiągając maksimum w roku
1995, kiedy zanotowano łącznie 295 par lęgowych (tab. 1). O jej liczebności na Śląsku decydowała przede wszystkim sytuacja na Zb. Goczałkowickim, który w latach 1993-97 był głównym miejscem lęgów tej rybitwy i gdzie
w roku 1995 naliczono aż 231 gniazd. W roku 1996 nastąpił spadek do
130 par, a od roku 1998 nie gnieździ się. Ważnym miejscem lęgów były
również stawy koło Woli (pow. Pszczyna), gdzie gniazdowało od 30 w roku
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Ryc. 6. Rozmieszczenie stanowisk rybitwy białowąsej na Śląsku wiatach 1990-2000
A-C — patrz ryc. 3.
Fig. 6. Distribution of the breeding sites of the Whiskered Tern in Silesia in 19902000
A-C — see fig. 3.
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1998 do 56-60 parw roku 1995 i 2000 (W. i S. Amrozi, J. Betleja, M. Wajda,
G. Schneider).
W latach 90. gniazdowanie rybitwy białowąsej stwierdzano na 11 stanowiskach (ryc. 6), ale w poszczególnych latach lęgi tej rybitwy notowano
maksymalnie w czterech miejscach jednocześnie. Z wyjątkiem Zb. Turawskiego, gdzie w roku 1994 gnieździły się cztery pary (P. Kołodziejczyk) oraz
stawów koło Drożdżęcina, gdzie zanotowano lęgi trzech par w roku 1997
i dwóch par w 1999 (Orłowska i Witkowski 1998; Komisja Faunistyczna
2000b), wszystkie pozostałe stanowiska znajdowały się na Górnym Śląsku, głównie w dolinie górnej Wisły. Po roku 1988 nie zanotowano lęgów
na Zb. Łąka, na którym w latach 1987-88 stwierdzono pierwsze przypadki
lęgów tego gatunku na Śląsku (Moli Oleksik 1988; Oleksik 1992).
Rybitwa czarna Chlidontas niger. Lęgi rybitwy czarnej stwierdzano
w latach 90. na 26 stanowiskach, ale na zaledwie pięciu (stawy koło
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Ryc. 7. Rozmieszczenie stanowisk rybitwy czarnej na Śląsku w latach 1990-2000
A-C - patrz ryc. 3.
Fig. 7. Distribution of the breeding sites of the Black Tern in Silesia in 1990-2000
A-C - see fig. 3.

40

A. Czapulak, A. Adamski, J. Betleja

Drożdżęcina, Przygodzie i Dębnicy, Woli, Zb. Goczałkowicki) spośród nich
gniazdowała ona w co najmniej sześciu sezonach, a na dalszych ośmiu
w 3-5 sezonach. Na pozostałych 13 stanowiskach rybitwy gnieździły się
przez 1-2 lata. Najwyższe liczebności stwierdzono w latach 1994-96, kiedy
łącznie co roku gniazdowało od 365 do 474 par (tab. 1). Podobnie jak w
latach 80. stanowiska rybitwy czarnej skupiały się w dwóch rejonach, tj.
w dolinie Baryczy oraz w dolinie górnej Wisły (ryc. 7). Najliczniej rybitwy
gnieździły się na stawach koło Dębnicy - 180 par w roku 1996 i Przygodzie - 100-115 parw latach 1994-1997 (M. Matysiak) oraz na Zb. Goczałkowickim, gdzie w latach 1993-95 stwierdzono ponad 150 par (J. Betleja. J. Król, M. Karetta, G. Schneider). Na pozostałych stanowiskach notowano zazwyczaj do 30 par.
Stanowiska lęgowe rybitwy czarnej na Śląsku związane były wyłącznie
ze zbiornikami wodnymi pochodzenia antropogenicznego, głównie stawami rybnymi (17 z 26 stanowisk), a także ze zbiornikami zaporowymi i osadnikami (tab. 2).
Rybitwa białoskrzydła Chltdonias leucopterus. W latach 90. trzykrotnie odnotowano lęgi tej rybitwy na Śląsku (ryc. 5; tab. 1). W roku 1992
dwie pary z gniazdami stwierdzono na Zb. Goczał kowickim (J. Król, Komisja Faunistyczna 1994). Także dwie pary z gniazdami obserwowano w roku
1997 na stawach koło Drożdżęcina, pow. Oleśnica (Orłowska i Witkowski
1998). W roku 1998 jedna para gnieździła się na stawach koło Harmęży,
pow Oświęcim (Z. Krzanowski, Komisja Faunistyczna 2000a). Wcześniej
lęgi pojedynczych par stwierdzano na Zb. Goczałkowickim w roku 1985
i 1989 (Mol i Oleksik 1987; Dyrcz i in. 1991). Zwraca uwagę fakt, że lęgi
tego gatunku stwierdzono wyłącznie w miejscach gniazdowania obu pozostałych gatunków z rodzaju Chlidonias.

DYSKUSJA
W latach 90. na Śląsku stwierdzono gniazdowanie czterech gatunków
mew i pięciu gatunków rybitw.
Spośród omówionych w pracy gatunków tylko w przypadku śmieszki
stwierdzono spadek liczebności. W latach 80. śląską populację oceniono
na okoł o 45000-46000 (50000) par (Dyrcz i in. 1991, zmodyfikowane
i uzupeł nione; tab. 4), co oznacza, że liczebność śmieszki w pierwszej połowie lat 90. była mniejsza o 12000-17000 par, tj. o około 26-38%. W znacznej mierze spadek ten był wynikiem zmniejszenia się liczby śmieszek gniaz-
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Tabela 4. Porównanie liczebności lęgowych populacji mew i rybitw na Śląsku
w latach 80. i 90. XX wieku
Table 4. Comparison of the size of breeding populations of gulls and terns in
Silesia in the 1980s and 1990s

Gatunek
Species

Lata / Years
1983-1987

Larus melanocephalus
Larus ridibundus
Larus canus

1991-1995

1996-2000

0-1

0-2

47000-50000 29000-34000 min. 26000
35

65-70

65-70

260-270

650-730

670-760

L. argentatus / L. cachirtnans
Sterna hirundo

15

Sterna albifrons

2

1-2

9

Chliclonias hybriclus

8

250

130

220-240

365

330

1

0-2

0-2

Chlidonias niger
Chlidonias leucopterus

dujących na stanowiskach w dolinie Górnej Wisły. W latach 80. gnieździło
się tam 22000-24000 par, podczas gdy w następnej dekadzie zaledwie
11000-12500 par. Spadek liczebności, zarówno w dolinie górnej Wisły, jak
i w skali całego Śląska, nie był związany ze zmniejszaniem się liczby kolonii. W poprzednim okresie na Śląsku lęgi śmieszki stwierdzano na 80 stanowiskach, a w ostatniej dekadzie XX wieku gatunek ten gniazdował na
prawie 100 stanowiskach. Spadek liczebności wynikał raczej ze zmniejszenia się wielkości kolonii. W latach 80. na 16 stanowiskach gniazdowało ponad 1000 par, a udział kolonii małych (do 100 par) wynosił 30%.
W latach 90. duże kolonie (ponad 1000 par) stwierdzono tylko w 10 miejscach, a na 50% stanowisk gnieździło się do 100 par. Stwierdzone różnice
między obu ostatnimi dekadami XX wieku nie muszą oznaczać trwałego
trendu, tym bardziej że oceny liczebności w pierwszej i drugiej połowie lat
90. są zbliżone. Prawdopodobne jest, że ocena liczebności w latach 80.
został a przeprowadzona w wyjątkowo korzystnym dla śmieszki okresie.
Podstawą tamtej oceny były dane zebrane w roku 1983, tj. w sezonie lęgowym po wyjątkowo łagodnej zimie. W przypadku co najmniej kilku kolonii
stwierdzona wówczas liczba par była wyraźnie wyższa niż w innych sezonach lat 80. Z drugiej strony bardzo wyraźny spadek liczebności śmieszki
zanotowano na Łotwie. W roku 1986 gniazdowało w tym kraju 110 000
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par, a w roku 1994 stwierdzono zaledwie 40 000 par (Viksne i in. 1996).
Przyczynę tak gwał townego spadku upatrywano w spadku zasobności
pokarmowej środowiska. Jednakże w innych krajach europejskich liczebność śmieszki jest dość stabilna od lat 70. (Kallander i Lebreton 1997).
Wyraźny wzrost liczebności stwierdzono u rybitwy rzecznej. W latach
80. znanych było 40 stanowisk tej rybitwy, na których występował o 260270 par (Dyrcz i in. 1991). W latach 90. liczba stanowisk nie uległa zasadniczej zmianie, ale liczebność tej rybitwy była ponad dwukrotnie wyższa.
Znacznie wyższe liczebności w kolejnych sezonach lat 90., pomimo niepełnych danych, wskazują, że wzrost liczebności jest zjawiskiem trwałym,
a nie wynikiem fluktuacji charakterystycznych dla tego gatunku. Fluktuacje te są często związane z zanikiem miejsc dogodnych do gniazdowania,
w wyniku zmian poziomu wody w zbiornikach i rzekach. Na Śląsku większość stanowisk tego gatunku położona jest na stawach rybnych i żwirowniach, gdzie różnice w poziomie wody między sezonami są zazwyczaj niewielkie, a warunki gniazdowania dość stabilne. W Polsce sytuacja rybitwy
rzecznej w ostatnich latach nie uległa zasadniczej zmianie (T. Stawarczyk
- inf. ustna).
Wzrost liczebności w latach 90. zanotowano także w przypadku mewy
pospolitej, choć jej populacja jest stosunkowo nieliczna. Gatunek ten gnieździ się na Śląsku od roku 1981, ale już w roku 1987 jego liczebność oceniono na 35 par (Dyrcz i in. 1991). W latach 90. liczba par lęgowych była
prawie dwukrotnie wyższa (65-70 par), jak również mewy zasiedliły kilka
kolejnych stanowisk. Rozwój śląskiej populacji ma niewątpliwie związek
ze wzrostem liczebności tego gatunku, jaki był stwierdzany do końca lat
80., zarówno w Polsce (Tomiałojć 1990), jak i innych krajach europejskich
(Hegemeijer i Blair 1997). Według Goethego (1983) był on związany ze
zmianami klimatycznymi, eutrofizacją wód śródlądowych, zaprzestaniem
tępienia tej mewy, jak również wykorzystywaniem śmietnisk jako żerowisk. W latach 90. stwierdzono jednak spadek liczebności mewy pospolitej (Hegemeijer i Blair 1997), a zjawisko to obserwowane jest również
w Polsce (T. Stawarczyk - inf. ustna). Jest prawdopodobne, że także śląska populacja może ulec zmniejszeniu. Głównym obszarem występowania
tego gatunku są żwirownie w dolinie Nysy Kłodzkiej, znajdujące się na
obszarach przyszłych zbiorników zaporowych. Napeł nienie zbiorników po
zakończeniu budowy może znacznie ograniczyć ilość miejsc odpowiednich
do założenia gniazda.
Kolejnym gatunkiem wykazującym tendencję wzrostową jest rybitwa
białowąsa. Pierwsze lęgi tej rybitwy na Śląsku stwierdzono w roku 1987
(Mol i Oleksik 1988; Dyrcz i in. 1991) i od tego czasu, z wyjątkiem roku
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1990, gniazdowała ona rokrocznie. Do lat 80. rybitwa białowąsa gniazdowała w Polsce sporadycznie i nawet w okresie wędrówek pojawiała się skrajnie nielicznie (Tomialojć 1990). W latach 90. jej liczebność systematycznie
rosł a i w roku 2000 zanotowano w całej Polsce około 700 par lęgowych
(Komisja Faunistyczna 2001). W skali Europy jej liczebność jednak spada
(van der Winden 1997). Podstawą przyczynę tego zjawiska upatruje się
w zaniku naturalnych miejsc gniazdowych (stagnujące i wolno płynące
wody z bogatą roślinnością zanurzoną) w wyniku postępującej sukcesji
oraz osuszania terenów podmokłych.
Jedynym gatunkiem, którego liczebność nie uległa istotnym zmianom
w latach 90. była rybitwa czarna. W latach 80. populację tego gatunku
oceniano na 220-240 par (Dyrcz i in. 1991). W latach 90. w większości lat
liczba par gniazdujących na Śląsku kształtowała się na zbliżonym poziomie, choć w niektóre lata była ona nawet wyższa, ale podobnie jak i inne
gatunki mewowców Lań charakteryzuje się ona silnymi fluktuacjami liczebności.
W latach 90. stwierdzono po raz pierwszy na Śląsku lęgi dwóch gatunków mew: czarnogłowej i białogłowej. Ich populacje są jeszcze bardzo male
(m. białogłowa), bądź gnieżdżą się one nieregularnie (m. czarnogłowa), ale
należy oczekiwać dalszego wzrostu ich liczebności.

PODZIĘKOWANIA
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STRESZCZENIE
W latach 90. XX wieku na Śląsku gnieździły się cztery gatunki mew i pięć
gatunków rybitw. Liczebność populacji lęgowych w kolejnych latach przedstawiono w tabeli 1, a rozmieszczenie stanowisk poszczególnych gatunków na ryc. 1-7.
Stanowiska lęgowe mewowców Lari gniazdujących na Śląsku położone były głównie na zbiornikach wodnych pochodzenia antropogenicznego tj. stawach rybnych.
zbiornikach zaporowych, żwirowniach i osadnikach (tab. 2).
W pierwszej połowie lat 90. liczebność śmieszki oceniono na 29000-34000 par
w 83 koloniach. W drugiej połowie lat 90. istniało co najmniej 60 kolonii z 2600034000 parami. W porównaniu do lat 80. liczebność śmieszki była niższa o 2638%. Spadek liczebności był związany ze zmniejszeniem się wielkości kolonii, a nie
ich liczby (tab. 3). Sugerowano jednak, że poprzednia ocena, oparta głównie na
danych z roku 1983, mogła dotyczyć wyjątkowo korzystnego dla śmieszki okresu
(po łagodnej zimie). Wzrost liczebności stwierdzono w przypadku mewy pospolitej
oraz rybitwy rzecznej i białowąsej, a zebrane dane wskazują, że wzrost ten jest
trwały i nie wynika z fluktuacji liczebności. O wzroście liczebności można mówić
również w przypadku rybitwy białoczelnej, mewy czarnogłowej oraz dużych mew
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z grupy mew srebrzystych, choć ich populacje są jeszcze bardzo nieliczne, a lęgi
nie są stwierdzane co roku. Liczebność rybitwy czarnej nie uległa zasadniczej
zmianie i w większości lat stwierdzano 200-300 par, podczas gdy w latach 80.
gnieździło się 220-240 par. W latach 1994-96 liczebność była wprawdzie wyższa
(365-475 par), ale związane to było z liczniejszym gniazdowaniem na dwóch stanowiskach.

SUMMARY
In the 1990s four gull and five tern species were recorded to nest in Silesia.
The size of breeding populations in consecutive seasons is shown in table 1, and
the distribution of sites of particular species in fig. 1-7. The breeding sites of
larids Lari nesting in Silesia were situated mainly on water reservoirs of anthropogenic origin, i.e. fish-ponds, dam reservoirs, gravel-pits and sewage farms (table 2).
In the first half of the 1990s the abundance of the Black-headed Gull Larus
ridibundus was assessed at 29,000-34,000 pairs in 83 colonies. In the second
half of this decade there were at least 60 colonies, comprising jointly 26,00034,000 pairs. Compared with the 1980s, the species attained numbers ]ower by
26-38%. The decline was connected with a decrease in the size of the colonies and
not their number (table 3). There are suggestions, however, that the previous estimate, based mainly on data from 1983, might regard a period which was exceptionally favourable to Black-headed Gulls (after a mild winter). An increase in
abundance has been recorded for the Common Guli L. canus, Common Tern Sterna hirundo and Whiskered Tern Chlidonias hybridus, and the collected data indicate that this growth is permanent and does not reflect fluctuation in numbers.
The increasing trend has also been revealed for the Lit-tle Tern S. atbyrons, Mediterranean Gull L. melanocephakts and for large gulls (Herring/Yellow-legged Gull
L. argentatus/cachinnans), although their populations are stili very smali, and
broods not found every year. The abundance of the Black Tern Chlidonias niger
had not substantially changed and in most years 200-300 pairs were recorded,
whereas in the 1980s 220-240 pairs bred in the region. Although in 1994-96 the
numbers were higher (365-475 pairs), this was due to more abundant breeding at
two sites.
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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.
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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-

Narok O

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 °tor. 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.
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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.
Adres autorów:
Katedra Biosystematyki
Uniwersytet Opolski
ul. Oleska 22
45-052 Opole
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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
działalności człowieka. Jednym z głównych przeobrażeń było
wyniku
w
znaczne ograniczenie powierzchni terenów podmokłych. Zanik tego typu
środowisk był wynikiem w dużej mierze procesów regulacji rzek i przekształcenia dolin rzecznych w tereny rolnicze. Postępujące zmiany spowodowały zanik bądź znacznie ograniczenie populacji ptaków związanych z terenami 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 wieku, 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 otuliny ówczesnego poligonu wskazywały, że była to wówczas jedna z najważniejszych ostoi ptaków wodno-błotnych na Śląsku (Dyrcz i in. 1991; Gromadzki i in. 1994). Jednakże ze względu na użytkowanie tego terenu przez
wojsko nie było wówczas możliwości zbadania całego jego obszaru. Ostateczne 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 przeprowadzenia takich badań wynikała także z potrzeby zarejestrowania aktualnego stanu awifauny w związku z planami objęcia tego terenu czynnymi 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 Pół nocny" położony jest w dolinie rzeki Szprotawy, około 5 km na północ od Przemkowa
(pow. Polkowice), w niecce między Wzgórzami Dalkowskimi a Chocianowskimi. Od strony południowej przylega on bezpośrednio do kompleksu stawów 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 dolnośląskim, a pozostałe 1500 ha w województwie lubuskim.

7:1

4` Przecław

Las Komorowicki
•-__

Łąki Ostaszowskj%_—',.
Szprotawa,_ )

ivw0staszów
E
F

I-1

:4,445
Ryc. 1. Mapa terenu badań
A - powierzchnie próbne, B - zarośla wierzby, C - lasy, D - stawy, E - wsie, F rzeki i kanały, G - gł ówne 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 Molinetatia) oraz łąki świeże (zbiorowiska z rzędu Arrhenatheretalia). Większość zbiorowisk łą kowych 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 szuwaru trzcinowego Phragmitetum communis. Na stanowiskach pośrednich
pomiędzy szuwarami właściwymi a łąkami wilgotnymi występują zbiorowiska szuwarów wielkoturzycowych nawiązujące do zespołów Magnocaricion. Cały teren poprzecinany jest siecią, najczęściej niedrożnych kanałów, wzdłuż których postępuje sukcesja krzewów wierzb Salix sp. Miejscami 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 pożarów było również wypalenie się powierzchniowych warstw darni i powstanie licznych zagłębień terenu, które przy wysokich stanach wód gruntowych wypełnione są wodą. Zadrzewienia występują głównie w formie
szpalerów drzew wzdłuż Kanału Północnego i jego dopływu oraz niektórych 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 województwie 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 przeprowadzono na całej części dolnośląskiej oraz we wschodnich fragmentach części lubuskiej (w sumie na około 2000 ha). Obszar ten określany
jest w tekście jako główny teren badań (ryc. 1). Jedynie w przypadku żurawia 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 ptaków 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 Północnego, na zachód od drogi Ostaszów-Gaworzyce (przylegający do wschodniej
krawędzi stawów rybnych). Na tym obszarze zlokalizowana była powierzchnia 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 pół nocnym brzegu Kanału Północnego, położony na wschód od drogi Ostaszów -Gaworzyce. Na obszarze
tym znajdowała się powierzchnia próbna „S".
Część północna - obszar położony na pół noc od rzeki Szprotawki i południowej granicy powierzchni "Z" (jedynej powierzchni próbnej zlokalizowanej 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 czerwca. 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 maksymalnej 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 wykrywaniu chruścieli (wodnik, kureczki, derkacz) stosowano stymulację magnetofonową. Dla zinwentaryzowania stanowisk lęgowych żurawia, w pierwszej połowie kwietnia przy udziale kilku współpracowników przeprowadzono poranny nasłuch, obejmujący prawie cały obszar poligonu. W związku z planowanymi w przyszłości działaniami zmierzającymi do zmian stosunków wodnych i struktury roślinności na terenie byłego poligonu, starano się zebrać dane ilościowe o maksymalnej liczbie gatunków. Wytypowano grupę ponad 60 gatunków, głównie związanych z terenami podmokłymi, których wszystkie stwierdzenia notowano na mapach topograficznych w skali 1:10 000. Podczas prac terenowych zwracano szczególną uwagę 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 odnoszą się do głównego terenu badań (patrz opis terenu i ryc. 1). Duża
powierzchnia terenu badań, ograniczona liczba kontroli możliwych do przeprowadzenia w optymalnej porze dnia, jak również trudności w penetrowaniu 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 powierzchniach próbnych, reprezentujących charakterystyczne typy środowisk występujące na obszarze poligonu, przede wszystkim łąki o różnym
stopniu wilgotności i zarośnięcia krzewami wierzb. Wszystkie powierzchnie 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 ugrupowań 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 Północnego. Obejmował a 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 wysychały. Niektóre zagłębienia na początku sezonu porośnięte były mchem. Na
powierzchni przeważały łąki świeże, na których dominowały wyczyńce Atopecurus sp. i jaskry Ranunculus sp. (ryc. 2). W miejscach bardziej wilgotnych przeważał a mozga trzcinowa Phalaris arundinacea, która w naturalnych obniżeniach terenu w zachodniej części powierzchni była zastąpiona
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przez trzcinę. Trzcina nie tworzyła jednak zbyt zwartych szuwarów i obszar, na którym dominowała był stosunkowo niewielki.
Na powierzchni stwierdzono występowanie 14 gatunków, a zagęszczenie 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), trznadel Emberiza citrinella - 6 par (4,0 p/10 ha) i cierniówka Sylwia communis
- 5 par (3,3 p/10 ha).

FPi 1

■
M LS LST LWM LWT T ST K W
Ryc. 2. Rozmieszczenie siedlisk na powierzchni „T" (15 ha)
M - podłoże mineralne porastające mchem, LS - łąki świeże bez trzcinnika Calamagrostis sp., LST - łąki świeże z trzcinnikiem, LWM - łąki wilgotne z mozgą
trzcinową Phalaris arundinacea, LWT - łąki wilgotne z trzciną Phragmites australis, 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

Fulica atra

7

Emberiza citrinella

6

Sylvia communis

Zagęszczenie
Density
p/10 ha
4,7

Dominacja
Dominance
18,4

4,0

15,8
13,2

5

3,3

3,5

2,3

9,2

Alauda arvensis

3

2,0

7,9

Lanius collurio

3

2,0

7,9
6,6

Emberiza schoeniclus

Acrocephalus patustris

2,5

1,7

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
2,6

Anthus pratensis

1

0,7

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 występowały m.in. kupkówka Dactylis glomerata, złocień Chrysanthemum sp., babka 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 bardzo nieliczne, a na powierzchni brak było śladów wypaleń.

70

A. Adamski, A. Czapulak

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.

.........

i -,„"."
- -

LS LST LWM LVVT T SM

ST W

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
Anthus pratensis

Liczba par
No. of pairs
18

Zagęszczenie
Density
p/10 ha
7,8

Dominacja
Dominance
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
Razem / Total

1
50,5

0,4

2,0

21,6

100,1

Ugrupowanie ptaków na tej powierzchni tworzyło 13 gatunków o łącznym 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 dominatami były świerszczak Locustella neauta, pokląskwa Saxicola rubetra,
skowronek Alauda arvensis i potrzos Emberiza schoenictus. Wszystkie terytoria świerszczaka oraz 13 z 18 terytoriów świergotka łąkowego znajdowało 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

szczenie Dominacja
Liczba par zagę
Dominance
Density
No. of pairs
p/10 ha

Emberiza schoeniclus

35

13,0

Acrocephalus schoenobaenus

28

10,4

24,7

9,3

22,0

30,8

Locustella neavia

25

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
0,9

Gallinago gallinago

1

0,4

Motacilla flava

I

0,4

0,9

Acrocephnhi5 palustris

1

0,4

0,9

Acanthis cannabina
Acrocephalus scirpaceus
Razem / Total

1

0,4

0,9

0,5

0,2

0,4

42,0

100,1

113,5

Powierzchnia była położona w tym samym miejscu co powierzchnia, na
której prowadzono liczenia w latach 1980-81 (Cieślak i in. 1991). Zachodnia część charakteryzowała się licznymi zagłębieniami, powstał ymi w wyniku wypalenia powierzchniowych warstw darni. Na początku sezonu lęgowego były wypełnione wodą tworząc dość rozległe oczka wodne (do 1 ni
głębokości). W miarę upływu czasu powierzchnia oczek wodnych stopniowo malała, ale w niektórych zagłębieniach woda utrzymywała się przez
cały sezon lęgowy. W najniżej położonych najwilgotniejszych miejscach występowały szuwary trzciny i mozgi trzcinowej (ryc. 4). Oba te gatunki roślin były charakterystyczne również dla wyżej położonych obszarów, ale
tani nie tworzyły zwartych szuwarów. We wschodniej, wyżej położonej części 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 liczbie 113,5 par tj. w zagęszczeniu 42 par/10 ha (tab. 3). Grupę dominantów
stanowiło pięć gatunków: potrzos, rokitniczka Acrocephalus schoenobaenus, świerszczak, świergotek łąkowy i skowronek, przy czym trzy pierwsze
były zdecydowanie liczniejsze od pozostałych gatunków tworzących ugrupowanie. Ich udział w całym ugrupowaniu ptaków wynosił 88%. Rozmieszczenie trzech najliczniejszych gatunków na powierzchni było odmienne.
Terytoria potrzosa były rozmieszczone dość równomiernie na całej powierzchni. 20 z 28 stwierdzonych terytoriów rokitniczki znajdowało się
w zachodniej, bardziej wilgotnej części. Natomiast świerszczak liczniej występował 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 granicę powierzchni stanowiła główna droga biegnąca południkowo przez poligon, 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 odwadniających (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 zwarciu. 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 gatunkiem 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 rokitniczka - 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 wyraźnie unikała wyżej położonych i suchszych miejsc wzdłuż pół nocnej
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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

Dominacja
Dominance

Emberiza schoeniclus

27

9,6

20,6

Acrocephalus
schoenobaenus

24

8,6

18,4
14,6

Acrocephalus scirpaceus

19

6,8

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

4,5

1,6

3,4

Emberiza citrinella
Acrocephalus palustris

2

0,7

1.5

Syluia curruca

2

0,7

1,5

Lanius colludo

1,5

0,5

1,1

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

Anser anser

Luscinia megarhynchos

1

0,4

0,9

Locustella jluuiatilis

1

0,4

0,9

Carpodacus erythrinus

1

0,4

0,9

46,6

100,4

Razem / Total

131-133

i wschodniej granicy powierzchni. Wystę powanie łyski i trzcinniczka związane było z szuwarami trzciny porastającymi obrzeża oczek wodnych. Liczne
i utrzymujące się przez cały sezon lęgowy oczka wodne umożliwiły zasiedlenie tej powierzchni przez inne gatunki wodne (m. in. gęgawę Anser anser, 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 pojedynczymi 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 najbardziej 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 dominantów obejmowała zarówno gatunki związane z terenami podmokłymi, jak i związane z zakrzewieniami i zadrzewieniami. Tworzyły ją: łozówka 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 zajmował 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
Dominance
Density
p/10 ha

Acrocephalus pa1ustris

19

8,6

14,7

Acrocephalus scirpaceus

16

7,3

12,5
11,6

Phyloscopus trochilus

15

6,8

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
1,5

Sylvia atricapilla

2

0,9

Fringala coetebs

2

0,9

1,5

1,5

0,7

1,2

Anas platyrhynchos

1

0,4

0,7

Acrocephalus schoenobaenus

1

0,4

0,7

129

58,4

Emberiza cib-ine1la

Razem / Total

99,7

Przegląd gatunków
W przeglądzie omówiono szerzej 65 gatunków. Pozostałe gatunki lęgowe lub prawdopodobnie lęgowe (25) wymieniono na końcu przeglądu. Symbole 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 samca w szuwarze trzcinowym nad Szprotawką w centralnej części poligonu.
Bocian biały Ciconia ciconia. Obecnie nielęgowy. Kilkakrotnie obserwowano 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 terenach 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 najmniej 3-4 pary. Znaleziono dwa gniazda. Jedno na powierzchni „ŁO", a drugie na powierzchni „PB". Także w roku 1995 znaleziono gniazdo w północno-zachodniej części Łąk Ostaszowskich.
*Krzyżówka Anas platyrhynchos. Występowała na wszystkich powierzchniach próbnych w liczbie 1-2 par (0,4-1,3 pary/10 ha).
+Cyranka Anas querquedula. Na podstawie obserwacji par i samic liczebnośc oceniono na 2-3 pary.
+Płaskonos Anas clypeata. Obserwacje dorosłych osobników wskazywały 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 trzykrotnie: 12, 15 i 26 V 94.
?Kania rdzawa Miluus mituus. Trzykrotnie, prawdopodobnie tego samego osobnika, obserwowano 14, 15 i 27 V 94.
Bielik Haltaeetus albicilla. Kilka obserwacji 1-2 młodocianych osobników. W pierwszej połowie lat 90. na terenie poligonu istniało gniazdo, które 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 sześciokrotnie obserwowano parę błotniaków, przeważnie we północno-wschodniej
części terenu badań. W maju 1993 podczas pobieżnej kontroli południowej części poligonu stwierdzono występowanie 3-4 par (A. Czapulak, T. Stawarczyk).
?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 łyski (A) na głównym terenie badań

Ryc. 7. Rozmieszczenie derkacza na
głównym terenie badań

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

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 północnowschodniej części poligonu.
+Kuropatwa Perdix perdix. Na podstawie obserwacji dorosłych ptaków
liczebność oceniono na 8-9 par.
+Wodnik Raltus aquaticus. Stosując stymulację magnetofonem liczebność wodnika oceniono na 24 pary (ryc. 6).
+Zielonka Porzanaparua. 10 VI 94 silnie zaniepokojonego ptaka stwierdzono 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 północno-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 (2225 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 terenu badań.
*Czajka Vanellus yanellus. Liczebność oceniono na 15-20 par. Z wyjątkiem jednej pary, która gnieździła się w północnej części poligonu, pozostał e stwierdzono na zalanych zagłębieniach terenu, głównie w północnowschodniej części terenu badań (ryc. 8).
+Bekas Gallinago galtinago. Na podstawie obserwacji tokujących ptaków liczebność oceniono na około 35 par. Zdecydowana większość (około
30 par) występowała na obszarach położonych na północ od Kanału Północnego (ryc. 8).
Rycyk Limosa Itmosa. Obecnie nielęgowy. 13 V 94 słyszano niepokojącą się parę na polach na poł udniowym 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 pojedynczego ptaka w pół nocno-wschodniej części terenu badań.
*Turkawka Streptopelia turtur. Liczebność turkawki oceniono na 5070 par, przy czym najliczniej (po 15-20 par) występowała w części północnej i centralnej.
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+Kukułka Cucutus canorus. Na podstawie kartowania stanowisk liczebność oceniono na 25-30 samców, których terytoria były równomiernie rozmieszczone 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 stwierdzono 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 stwierdzany w okolicach Przemkowa (Dyrcz i in. 1991).
4-Krętogłów Jynx torquitia. Dwukrotnie słyszano odzywającego się ptaka w północnej części terenu.
4-Skowronek Alauda arvensis. Stwierdzony na czterech z pięciu powierzchni próbnych. Na trzech powierzchniach skowronek należał do grupy dominantów, ale jego zagęszczenia były stosunkowo niskie (max. 2,2
pary/10 ha).
+Świergotek drzewny Anthus trivinliq. Pięć par stwierdzono w północnej 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 północno-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 bekasa (•) na głównym terenie badań

Ryc. 9. Rozmieszczenie świergotka łąkowego na gł ównym terenie badań

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

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 powierzchni „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 stwierdzono w zakrzewieniach na Łąkach Ostaszowskich oraz w północnozachodnim narożniku terenu badań.
*Pokląskwa Saxicola rubetra. Najliczniej występowała w północnowschodniej 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 badań stwierdzono około 20 śpiewających samców (ryc. 11), najwięcej w części centralnej (8-10 o'c) oraz w północnej i na Łąkach Ostaszowskich (po
5 dol.
*Świerszczak Locustella neavia. Łączną liczebność oceniono na 300400 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 strumieniówki (•) 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 1820 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-wschodniej części. Na powierzchniach próbnych „LO" i „PB" należała do dominantów, występując w zagęszczeniu odpowiednio 10,4 i 8,6 pary/10 ha
(tab. 3 i 4).
*Łozówka Acrocephalus paiustris. Stwierdzona na wszystkich powierzchniach próbnych. Najwyższe zagęszczenie odnotowano na powierzchni „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 śpiewających 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 innych miejscach stwierdzono ptaki, a w dwóch dalszych znaleziono zeszłoroczne 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, zwłaszcza na suchszych jej fragmentach z licznymi krzewami głogu.
*Srokosz Lardus excubitor. Jedna para gnieździła się na Łąkach Ostaszowskich koło powierzchni „T", a druga w północnej części terenu badań.
+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 mostu 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 samce 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 2530 par.
Ponadto stwierdzono następujące gatunki lęgowe lub prawdopodobnie
lęgowe: dzięcioł duży Dendrocopus major, dzięciołek D. minor, pokrzywnica 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

Ryc. 13. Rozmieszczenie dziwoni na
głównym terenie badań

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

Fig. 13. Distribution of the Scarlet Rosefinch breeding sites in the main study area
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wiosnek Phytoscopus collybita, piecuszek Ph. trochilus, raniuszek Aegtthalos 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, szczygieł C. carduelis, makolągwa C. cannabina, grubodziób Coccothraustes
coccothraustes,

DYSKUSJA
W roku 1994 na obszarze byłego poligonu „Przemków Północny" stwierdzono występowanie 88 gatunków lęgowych i prawdopodobnie lęgowych,
w tym 33 gatunki ptaków wodnych lub wodno-błotnych. Ponieważ wcześniejsze badania nie obejmowały całości poligonu niemożliwe jest określenie 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 pierwsze gatunki praktycznie nie gnieździły się na terenie badań, a kulik występował w liczbie co najwyżej jednej pary. Także w przypadku kszyka prawdopodobnie liczebność spadła, choć sytuacja tego gatunku na całym terenie poligonu w roku 1994 była dobra.
Na początku lat 80. południowa część poligonu stanowiła dogodne miejsce do gniazdowania siewkowców. Zimą 1979/80 znaczne obszary Łąk
Ostaszowskich zostały wypalone, a wiosną poziom wód był wysoki. W wyniku wypalenia powierzchniowych warstw darni powstały rozległe zagłębienia wypełnione wodą z licznymi wysepkami oferującymi bezpieczne miejsca do założenia gniazda. Także łą ki zagospodarowane stwarzały lepsze
warunki do lęgów. Były one zabagnione, z niedrożnymi kanałami melioracyjnymi i porośnięte głównie turzycami. W następnych latach łąki nie były
już wypalane, a pozostawanie zeszł orocznej, 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 połowie lat 80. przeprowadzono renowację systemu kanałów na łąkach zagospodarowanych, 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 podobieństwa składu gatunkowego pomiędzy powierzchniami próbnymi

Tabela 7. Podobieństwo struktury zagęszczeń ptaków lęgowych na powierzchniach próbnych

Table 6. Similarity index of species composition of bird assemblage on sample
plots

Table 7. Similarity index of density
structure of bird assemblage on sample plots

T

Z PB LO S T

Z PB LO S T

x

T 23,1 36,8 21,6 26,8 x

34,3 48,5 50,0 53,8

S 34,3 42,4 50,0
LO 37,8 51,4
PB 57,1
Z x

x

x

x

S 18,5 23,8 35,7
LO 21,5 57,0

x

x

PB 46,5 x
Z 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 głównym czynnikiem odpowiedzialnym za niewystępowanie rycyka i krwawodzioba, albowiem warunki wodne w roku prowadzenia badań były wyjątkowo korzystne. Nie jest jednak wykluczone, że może to być związane z gorszą sytuacją tych gatunków. W latach 90. intensywność przelotu obu gatunków na sąsiadujących z poligonem stawach była niższa niż w latach
80. (Cieślak i in. 1991; Czapulak i in. 1998). Podobne zjawisko odnotowano również na stawach w dolinie Baryczy (Witkowski i Ranoszek 1998).
Konsekwencją zmian, jakie zaszły w środowisku, były zmiany w ugrupowaniu ptaków występujących na powierzchni „1,0". Dotyczyły one
w większym stopniu zagęszczeń poszczególnych gatunków, aniżeli składu
gatunkowego ugrupowania. W latach 1980-81 na powierzchni występował o 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 porównaniach roku 1994 z latami 1980-81 wynosiły odpowiednio 69% i 64%. W roku
1994 na powierzchni nie gnieździły się cyranka, czajka, krwawodziób, rycyk 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 ugrupowania stwierdzonego w roku 1994 w porównaniu z ugrupowaniami z lat
1980-81. Wynosiły one odpowiednio 40%i 41%. Największe różnice dotyczyły 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 bardzo niskie (0,4 i 0-0,7 pary/10 ha). W roku 1994 stwierdzono 28 par rokitniczek (10,3 par/10 ha) i 25 par świerszczaków (9,3 par/10 ha). W przypadku potrzosa różnice pomiędzy porównywanymi okresami były mniejsze, 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 198081 (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". Wskaźniki podobieństwa gatunkowego i podobieństwa zagęszczeń wynosiły odpowiednio 51% i 57% (tab. 6 i 7). Na obu powierzchniach występowały
liczne oczka wodne, a struktura roślinności była zbliżona. Jedynym elementem różniącym te powierzchnie był wyższy udział krzewów na powierzchni „PB". Na pozostałych powierzchniach różnice w uwodnieniu,
strukturze roślinności oraz częstości występowania krzewów były większe, 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 najważniejsze 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 stwierdzono występowanie kulika wielkiego i cietrzewia. Wyniki badań ilościowych na powierzchniach próbnych wskazują, że także dla bardziej pospolitych gatunków (świergotka łą kowego, rokitniczki, świerszczaka i potrzosa) 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 południowej 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 podczas 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 stanowił o 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 kanałów, wzdłuż których postępuje sukcesja krzewów wierzb Salbc sp. Miejscami zarośla 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 występowały w większych płatach zarośli wierzbowych.
W roku 1994 stwierdzono występowanie 88 gatunków lęgowych i prawdopodobnie lęgowych, w tym 33 gatunków ptaków wodnych i wodno-błotnych. Na pięciu powierzchniach próbnych przeprowadzono badania ilościowe metodą kartograficzną, których wyniki przedstawiono w tabelach 1-5. Powierzchnie różniły się
między sobą wilgotnością podłoża i stopniem zarośnięcia krzewami wierzb (ryc. 25). 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 powierzchni „LO" w porównaniu do lat 1980-81 uległ stosunkowo niewielkim zmianom
(wskaźniki podobieństwa 69% i 61%). Znacznie większe różnice dotyczyły ogólnego zagęszczenia i zagęszczenia niektórych gatunków, a zwłaszcza rokitniczki
i świerszczaka. Oba gatunki w latach 80. występowały na powierzchni w liczbie 12 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, następują cych gatunków: derkacz - 19-20 ed., żurawia - 10-11
par, bekasa - 35 par, świergotka łąkowego - 160-200 par, świerszczaka - 300400 par i dziwonii - 50-70 dd. Ponadto na uwagę zasługuje stwierdzenie cietrzewia 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 depressions 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 responsible for the comparatively low indices of similarity in species composition
and density of bird assemblages inhabiting the territory (table 6 and 7). In comparison with 1980-81, the species composition of the bird assemblage on plot "LO"
had undergone relatively smalt changes (similarity index of 69% and 61%). Considerably 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 Embertza 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: Corncrake 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 Shorteared 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.
Adres autorów:
Artur Adamski, Andrzej Czapulak
Zakład Ekologii Ptaków UWr.
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LICZEBNOŚĆ I WYBÓR MIEJSC GNIAZDOWYCH
U MYSZOŁOWA BUTEO BUTEO
NA RÓWNINIE WROCŁAWSKIEJ
NUMBERS AND NEST SITE SELECTION
OF THE COMMON BUZZARD BUTEO BUTEO
ON THE WROCŁAW PLAIN (SW POLAND)
W Polsce badania mające na celu określenie składu gatunkowego i zagęszczenia lęgowych ptaków drapieżnych prowadzono na wielu powierzchniach. Wykazały one znaczne różnice w zagęszczeniu populacji poszczególnych gatunków, zarówno pomiędzy regionami kraju, jak i typami środowisk. Tym niemniej stan wiedzy o tej grupie ptaków jest wciąż niedostateczny (Czuchnowski 1993). W związku z tym dalsze badania na dużych
powierzchniach próbnych pod kątem określenia stanu populacji ptaków
drapieżnych, w tym również i myszołowa, oraz zmian ich liczebności są
bardzo cenne. Badania nad ptakami drapieżnymi zarówno w Polsce, jak
w innych krajach Europy, prowadzono głównie na terenach leśnych (Pielowski 1991). Tymczasem obszary rolnicze zajmują w Polsce ponad 60%
powierzchni, a występujące ptaki drapieżne mają znaczący wpływ na prawidł owe funkcjonowanie tych fizjocenoz (Czarnecki 1958; Pielowski 1991).
W ostatnich latach zauważa się jednak wzrost zainteresowania występowaniem tej grupy w krajobrazie rolniczym (Chmielewski i in. 1996; Pugacewicz 1997: Dombrowski in. 2000: Wylegała 2002).
Wybiórczość środowiskowa jest bardzo istotnym zagadnieniem, ponieważ wybór miejsca gniazdowania może wpływać na sukces lęgowy. W wielu badaniach opisywano cechy środowiska lęgowego myszołowa, ale tylko
w kilku podjęto próbę określenia czynników, które decydują o wyborze
miejsca na gniazda. Określeniem parametrów środowiska w okresie lęgowym zajmowali się Hubert (1993) we Francji oraz Jędrzejewski i in. (1988)
w Sobiborze we wschodniej Polsce. Ich badania dotyczyły jednak zwartych
kompleksów leśnych.
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Celem niniejszej praca było określenie liczebności myszołów na w krajobrazie rolniczym o wysokim stopniu odlesienia oraz scharakteryzowanie
miejsc gniazdowych w tym środowisku. Podjęto próbą określenia preferencji środowiskowych myszoł owa lub udokumentowania ich braku w stosunku do wybranych cech badanej powierzchni.

TEREN BADAŃ

Obserwacje prowadzono na fragmencie Równiny Wrocławskiej o łącznej powierzchni 240 km2. Teren badań położony był na południe od Wro-
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Ryc. 1. Mapa terenu badań
A - większe lasy, B - wsie, C - główne drogi; D - kolej, E - granica terenu badań.
Fig. 1. Map of the study area
A - larger forests, B - villages, C - main roads, D - railway, E - border of the
study area.

Myszołów na Równinie Wroclawskiej
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cławia, na terenie gmin Kobierzyce i Żórawina. Północną granicę wyznaczała autostrada A4, zachodnią - granica gminy Kobierzyce, południową
- drogi polne z Rękowa do Nowego Ślęszowa, zaś wschodnią drogi polne
i asfaltowe z Nowego Ślęszowa do Smardzowa (ryc. 1). Na powierzchni zdecydowanie dominował zagospodarowany krajobraz, w którym pola uprawne
stanowiły 88% obszaru. Pola były poprzecinane mniejszymi lub większymi zadrzewieniami. Na powierzchni przeważały uprawy zbóż (pszenicy, jęczmienia, żyta, owsa), rzepaku oraz roślin okopowych takich jak: ziemniaki,
buraki, sałata i inne. Dominują tutaj bardzo żyzne gleby typu czarnej ziemi, z domieszką gleb gliniastych i ilastych (Walczak 1970). Obszary zabudowane zajmowały 10,7 km2 (4,5% całej powierzchni). Wsie były rozmieszczone równomiernie i miały na ogół zwartą zabudowę. Łączna powierzchnia zadrzewień wynosiła tylko 7 km2 (3% obszaru). Stanowiły je przede
wszystkim kępowo rozmieszczone wśród pól zadrzewienia, parki podworskie, pasy wiatrochronne, większe laski, zieleń osiedli ludzkich oraz pojedyncze drzewa porastające brzegi kanałów melioracyjnych i pobocza dróg
polnych. Na powierzchni dominowały niewielkie zadrzewienia (<5 ha), które
podobnie jak osiedla ludzkie, rozmieszczone były równomiernie na całym
terenie badań. Kompleksów leśnych o powierzchni większej niż 10 ha było
tylko dziesięć (w tym sad z drzewami owocowymi), a powierzchnia największego lasu wynosiła 60 ha. W śródpolnych zadrzewieniach i małych
kompleksach leśnych warstwę drzew tworzyły przede wszystkim: jesion
Fraxinus sp., topola czarna Poputus nigra, dąb Quer= sp., jawor Acer
pseudoplatanus, a jako domieszka występowały olsza czarna Alnus glutinosa, wiąz Ulmus sp., grab Carpinus betulus, buk Fagus siluatica, lipa
Ti/ia sp., brzoza Betula sp., wierzba Salix sp. i świerk Picea excelsa.
W większości śródpolnych zadrzewień drzewostan był bardzo prześwietlony, choć w kilkunastu przypadkach zwarte korony prawie w całości ocieniały wnętrze lasków. Warstwa podszytu i runa była bardzo dobrze rozwinięta i w okresie największego rozkwitu sprawiał a niejednokrotnie problemy przy penetrowaniu zadrzewień. Średnia wysokość zadrzewień wynosiła 19,3 m (od 13 do 30 m). Nieliczne, bardzo male stawy, oczka wodne,
nieużytki oraz łąki nie przekraczały 5% całej powierzchni próbnej. Głównym ciekiem wodnym na powierzchni była Ślęża, której całkowita długość
na obszarze badań wynosiła 22 km. Ponadto przez powierzchnię przepływały trzy mniejsze rzeczki: Sł awka, Czarna Sławka i Zurawka. Łączna długość dróg szybkiego ruchu (E12, E22 i E87) oraz torów kolejowych, przecinających ten obszar, wynosiła około 190 km.
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METODYKA

Badania prowadzono w latach 1994-96. Dane dotyczące wybiórczości
środowiskowej i sukcesu lęgowego zbierano w latach 1994-95. W drugiej
połowie marca we wszystkich trzech sezonach przeprowadzano kontrolę
całej powierzchni w celu wyszukania wszystkich dużych gniazd. Od początku kwietnia do końca pierwszej dekady maja każdego roku przeprowadzono trzy-cztery kontrole w celu oceny liczebności oraz zagęszczenia
myszołowów na powierzchni badań. Liczebność określano na podstawie
zajętych rewirów. Za dowód zajęcia rewiru przyjmowano stwierdzenie pary
dorosłych ptaków. Za parę lęgową uznawano taką, u której stwierdzono
wysiadującego ptaka na gnieździe.
Wielkość zadrzewień, odległość gniazd i wszystkich zadrzewień na całej
powierzchni od siedzib ludzkich oraz szos (dróg utwardzanych) odczytano
z mapy w skali 1 : 25 000. Także na podstawie mapy określono udział
procentowy pól, lasów i zadrzewień, terenów zabudowanych, łąk, dróg,
rzek, stawów i nieużytków. Odległość gniazd od skraju lasu mierzono krokami. Wysokość umieszczenia gniazda nad ziemią, wysokość drzew gniazdowych oraz całych zadrzewień mierzono przy pomocy uniwersalnego,
optycznego wysokościomierza z dokładnością do 1 m. Pierśnice (obwody)
drzew gniazdowych mierzono taśmą mierniczą na wysokości 1,5 m nad
ziemią. Określono także maksymalną pierśnicę drzew w każdym zadrzewieniu. Do określenia stopnia dominacji gatunków drzew w zadrzewieniach posłużono się kombinowaną skalą Braun-Blanqueta (Szafer i Zarzycki 1977). Obejmuje ona sześć kategorii uwzględniających stopień pokrycia powierzchni przez dany gatunek: (5) - 75-100%; (4) - 50-75%; (3) 25-50%; (2) - dany gatunek pokrywa mniej niż 25% całej powierzchni,
przy czym albo występuje bardzo obficie, albo pokrywa ponad 5% powierzchni; (1) - dany gatunek występuje dość obficie lub obficie przy słabym pokryciu; „+" - dany gatunek występuje skąpo lub bardzo skąpo.
Według tej skali gatunki oznaczone liczbami 5 i 4 to gatunki dominujące w zadrzewieniu, zaś pozostałe kategorie określają gatunki na wpół panujące. Określenie stopnia ilościowości wedł ug przytoczonej skali dokonywano „na oko". Metoda Braun-Blanqueta ma tę ogromną zaletę, że jest
prosta, stosunkowo łatwa do stosowania i szybka w użyciu (Szafer i Zarzycki 1977).
W analizie wpływu wielkości zadrzewień oraz odległości między nimi
a zabudowaniami i szosami, na wybór miejsca gniazdowego uwzględniono
dane o wszystkich zadrzewieniach na powierzchni. Pod względem wielkości zostały one podzielone na trzy kategorie: zadrzewienia do 5 ha, zadrze-
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Tabela 1. Liczebność i zagęszczenie myszołowów na Równinie Wrocławskiej w latach 1994-96
Table 1. Numbers and density of the Common Buzzard on the Wrocław PlaM in
1994-96
Lata / Years

Rodzaj danych
Kind of data

1994

1995

1996

Liczba zajętych rewirów
No. of occupied territories

55

60

64

Liczba par lęgowych (z gniazdami)
No. of breeding pairs (with nests)

48

56

61

22,9

25,0

26,7

Zagęszczenie (pary/100 km2)
Density (pairs/ 100 km2)

wienia o powierzchni 5-10 ha oraz o powierzchni powyżej 10 ha. Nie
uwzględniono pojedynczych drzew i pasów wiatrochronnych, ponieważ
oszacowanie ich liczebności na całym terenie badań było praktycznie niemożliwe. Pod względem odległości od osiedli i dróg zadrzewienia zostały
pogrupowane w przedziałach co 400 metrów. Na podstawie udziału zadrzewień w poszczególnych kategoriach (wielkości lub odległości) i łącznej
liczby gniazd znalezionych w danym roku, wyliczono oczekiwaną liczbę
gniazd jaka powinna przypadać na daną kategorię, jeśli ptaki przy wyborze zadrzewienia kierowałyby się wyłącznie częstością jego występowania.
Otrzymane wartości oczekiwane porównano z danymi empirycznymi (test
x2 ) i na tej podstawie ustalano czy zadrzewienia o określonych cechach
były preferowane czy też nie.

WYNIKI
Liczebność i zagęszczenie
Na powierzchni próbnej stwierdzono w roku 1994, 55 par myszołowów,
w sezonie 1995 liczba par wynosiła 60, zaś w roku 1996 stwierdzono 64
pary (tab. 1). Udział par terytorialnych, które nie przystąpiły do lęgów malał w kolejnych latach badań z 12,7% w roku 1994 do 4,7% w roku 1996.
Zagęszczenie terytorialnych par wahało się od 22,9 do 26,7 par/100 km2.
Rozmieszczenie rewirów lęgowych na całej powierzchni było raczej równo-
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Ryc. 2. Rozmieszczenie rewirów myszoł owów na Równi enie Wrocł awskiej
w latach 1994-96
Fig. 2. Distribution of the Common
Buzzard territories on the Wrocław Plain in 1994-96
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Ryc. 3. Procentowy rozkł ad odległości
między sąsiadują cymi gniazdami w latach 1994-96

Ryc. 4. Procentowy rozkład wielkości
zadrzewień gniazdowych zajmowanych
w latach 1994-96
P - pojedyncze drzewa i pasy witrochronne.

Fig. 3. Percentage distribution of the distances between neighbouring nests in
1994-96

Fig. 4. Percentage distribution of the sizes of nest-groves occupied in 1994-96
P - single trees and szhelter belts.
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Tabela 2. Procentowy udział zadrzewień zasiedlonych przez myszołowy
w odniesieniu do ogólnej liczby zadrzewień na powierzchni w różnych klasach
wielkości
Liczbę zadrzewień w danej klasie wielkości podano w nawiasach.
Table 2. Percentage of groves occupied by the Common Buzzard as related to the
total number of groves on the study plot in different size classes
Total number of groves for a given size class in parantheses.
Wielkość zadrzewienia / Size of grove

Rok
Year

< 5 ha (206)

5-10 ha (14)

> 10 ha (10)

1994

15,5

35,7

50,0

1995

18,9

42,8

50,0

1996

16,5

50,0

60,0

1994-96

17,0

42,8

53,3

mierne, choć w roku 1994 stwierdzono gniazdowanie trzech par na obszarze 0,5 km2 (w pasach wiatrochronnych). Średnia odległość pomiędzy dwoma sąsiednimi gniazdami wynosiła na całym terenie badań 1088 m i wahała się od 30 do 3125 m (ryc. 3).
Charakterystyka miejsc gniazdowych
We wszystkich trzech sezonach większość par (56-70%) gnieździła się
w zadrzewieniach o powierzchni poniżej 5 ha (ryc. 4). Różnice między sezonami w udziale gniazd położonych w czterech wyróżnionych kategoriach
zadrzewień były niewielkie. Jedynie w roku 1996 stwierdzono 14 par tj.
prawie dwukrotnie więcej niż w latach 1994-95, które miały gniazda na
pojedynczych drzewach bądź w pasach wiatrochronnych. Różnica ta nie
była istotna statystycznie (x2 = 5,34, df = 2, p = 0,07).
Najmniejsze zadrzewienia wykorzystywane były najrzadziej w porównaniu do wszystkich dostępnych na obszarze badań, średnio 17% spośród wszystkich istniejących (tab. 2). Z zadrzewień o wielkości 5-10 ha
myszołowy zasiedlały średnio 42,8% wszystkich istniejących, a zadrzewienia powyżej 10 ha były zajmowane w 50-60 % (tab. 2).
Pomimo że większość par gnieździła się w najmniejszych zadrzewieniach,
myszołowy preferowały zadrzewienia większe. We wszystkich trzech latach
badań udział par gniazdujących w zadrzewieniach średnich (5-10 ha)
i dużych (>10 ha) był istotnie wyższy od wartości oczekiwanych (1994: x,' =
8,74, df =. 2, p < 0,05; 1995: x2 = 7,31, df = 2, p < 0,05; 1996: x2 = 15,35, df
= 2, p < 0,001).
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Odległość gniazd od najbliższych zabudowań wahała się od 10 rn do
1750 m, średnio 680 m (ryc. 5). Ptaki częściej niż to by wynikało z rozkładów
oczekiwanych zasiedlały zadrzewienia położone dalej od osiedli ludzkich.
Zarówno w roku 1994, jak i w 1995, różnice były istotne statystycznie
(1994: x,2 = 12,52, df = 2, p < 0,01; 1995: x,2 = 10,25, df = 2, p < 0,01).
Odległości drzew gniazdowych od najbliższej szosy wahały się między
40 a 1250 m, średnio 360 m. W obu latach większość gniazd położona
była w odległości do 400 m od najbliższej drogi (ryc. 6). Odległość między
zadrzewieniem a drogą nie była czynnikiem wpływającym na wybór zadrzewienia przez myszołowy. Stwierdzone rozkłady odległości gniazd od
szosy w latach 1994-95 nie różniły się od rozkładów oczekiwanych (1994:
X2 = 1,16, df = 2, p = 0,56; 1995: 3e = 0,44, df=2, p = 0,80). O braku wpływu
obecności dróg na wybór zadrzewienia przez myszołowy świadczy również
fakt, że 100 ze 115 gniazd znajdowało się bliżej szos niż osiedli ludzkich.
Wszystkie gniazda myszołowów zakładane były w odległości nie przekraczającej 50 m od skraju lasu (ryc. 7), co było związane z niewielkimi
rozmiarami śródpolnych zadrzewień. Jednak zdecydowana większość drzew
gniazdowych (95%) znajdował a się w odległości nie większej niż 20 m od
skraju lasku, w tym 25 gniazd (23,1%) umiejscowionych było na samym
skraju lasu, na pojedynczym drzewie lub w pasie wiatrochronnym. Maksymalna odległość od skraju lasu wynosiła 50 m. Gniazda położone w odległości większej niż 25 in, znajdowały się najczęściej w sąsiedztwie małych polan lub niewielkich dróg przecinających lasek.
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Ryc. 5. Procentowy rozkład odległości
gniazd od zabudowań

Ryc. 6. Procentowy rozkład odległości
gniazd od szosy

Fig. 5. Percentage distribution of distances between nests and buildings

Fig. 6. Percentage distribution of distances between nests and the road
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Drzewa gniazdowe

W latach 1994-96 myszołowy użytkowały 115 różnych gniazd. 35 (30,4%)
spośród nich został o zbudowanych na topolach czarnych, a 33 (28,7%) na
jesionach (tab. 3). Topola był a gatunkiem dominującym w 20 zadrzewieniach i w 19 z nich myszołowy zbudowały gniazda na tym gatunku drzewa. Pozostał e 16 gniazd na topolach znajdowało się w zadrzewieniach,
w których gatunek ten był bardzo nieliczny. Natomiast jesion dominował
aż w 67 zadrzewieniach i był wybierany przez myszołowy na drzewo gniazdowe niemal wyłącznie tylko w takich zadrzewieniach (31 z 33 gniazd).
Dąb dominował tylko w pięciu zadrzewieniach, zaś ptaki zbudowały na
tym gatunku 16 gniazd.
Gatunki drzew dominujące w zadrzewieniach zostały wybrane jako drzewa gniazdowe w 28 przypadkach (29,5%) - ryc. 8. Jednak częściej, bo aż
w 34 przypadkach (35,8%) ptaki korzystały z gatunków drzew, które w zadrzewieniach występowały nielicznie lub bardzo nielicznie (oznaczone według skali Braun-Blanqueta jako „+").
Gniazda znajdowały się na wysokości od 5 do 21 m, średnio 13,2 in nad
ziemią (SD = 4,02, N = 104) - ryc. 9. Ponad 70% z nich było umieszczonych w dolnych częściach koron (ryc. 10), z reguły w trzech czwartych
wysokości drzewa oraz od 2 do 17 m od wierzchołka drzewa gniazdowego.
Tylko 10 gniazd (11,4%) znajdowało się poniżej połowy wysokości drzewa.
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❑
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Ryc. 7. Procentowy rozkład odległości
gniazd od skraju lasu
S - skraj zadrzewienia.
Fig. 7. Percentage distribution of distances separating nests from the grove edge
S - edge of the grove.

Ryc. 8. Rozkład procentowy drzew
gniazdowych w odniesieniu do dominacji danego gatunku w zadrzewieniu (według skali Braun-Blanqueta)
Fig. 8. Percentage distribution of nesttree as related to dominance of a given
tree species in the grove (according to
the Braun-Blanquet scale)
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Tabela 3. Grzewa gniazdowe myszołowa na Równinie Wrocławskiej
Table 3. Nest-tree species of the Common Buzzard on the Wrocław Plain
Liczba gniazd
No. of nests

Gatunek drzewa
Tree species

Udział
Percentage

Topola czarna Populus nigra

35

30,4

Jesion Fraxinus sp.

33

28,7

Dąb Quercus sp.

16

13,9

Olsza czarna Alnus glutinosa

12

10,4

Wierzba Salix sp.

5

4,3

Wiąz Ulmus sp.

4

3,5

Świerk Picea excelsa

3

2,6

Topola biała Populus alba

2

1,7

Jawor Acer pseucloplatanus

2

1,7

Głóg Crategus sp.

1

0,9

Grab Carpinus betulus

1

0,9

Lipa Tilia sp.

1

0,9

115

99,9

Razem / Total

m
26-30

N 104

21-25
16-20
11-15

Ryc. 9. Procentowy rozkład wysokości
gniazd nad ziemią
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Fig. 9. Percentage distribution of distances between nests and the ground

Ryc. 10. Procentowy rozkład gniazd
w różnych strefach drzewa
I - dolny pień, Il - górny pień, HI - dolna korona, IV - górna korona
Fig. 10. Percentage distribution of nests on the consecutive sections of the
tree
I - lower trunk, II - upper trunk, III lower crown, IV - upper crown.
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Myszołowy najczęściej budowały gniazda w rozwidleniu pnia (50%, N =
104) bądź w rozwidleniu jednego z głównych konarów (29%), a rzadziej na
bocznej gałęzi przy pniu (13%). Osiem gniazd (7,7%) umieszczonych było
na bocznych gałęziach, w znacznej odległości od pnia głównego. Sześć z nich
umiejscowionych było w jemiole Viscum album, która mogła zapewniać
większą stabilność gniazda, jak również funkcjonować jako dodatkowe
ukrycie w okresie, kiedy drzewa nie posiadały jeszcze liści.
Wysokość drzew gniazdowych wahała się od 9 do 30 m, średnio 20 m
(SD = 4,8, N = 64) - ryc. 11. Natomiast wysokość całych zadrzewień wynosiła średnio 19,3 m przy rozrzucie od 13 do 30 m (N = 52). Obwody drzew
gniazdowych wynosiły średnio 160 cm (SD = 47,5 cm, N = 64, zakres 80255 cm). Natomiast obwody drzew dominujących w zadrzewieniu (według
skali Braun-Blanqueta oznaczone jako 4 i 5) wahały się od 60 do 200 cm,
średnio 112 cm (SD = 28,5 cm, N = 49) - ryc. 12. Różnica była istotna
statystycznie (1.51, = 6,24; p < 0,001). W 17 z 49 zadrzewień gniazdowych
(34,7%) gniazda umieszczone były na drzewach o maksymalnej pierśnicy.
Ponowne wykorzystanie gniazd
W roku 1995, 28 z 56 par (50,0%), a w roku 1996 - 34 z 64 par (53,1%)
wykorzystało do lęgów stare gniazda. Wykorzystanie starych gniazd miało
ścisły związek z udatnością lęgu w poprzednim sezonie. W roku 1995 z 27
gniazd, w których pary odniosły sukces lęgowy w roku 1994 i które przetrwały przez zimę, 18 zostało zajętych ponownie (66,7%). W roku 1996
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Ryc. 11. Procentowy rozkład wysokości drzew gniazdowych (A) i całych zadrzewień (B)
Fig. 11. Percentage distribution of nesttree heights (A) and grove heights (B)

Ryc. 12. Procentowy rozkład obwodów
drzew gniazdowych (A) i drzew dominujących w zadrzewieniu (B)
Fig. 12. Percentage distribution of circumferences of nest-trees (A) and trees
dominating In the grove (B)
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udział takich gniazd był jeszcze wyższy, albowiem na 31 gniazd, w których
pary gnieździły się pomyślnie w sezonie 1995, aż 24 ponownie zostały zasiedlone (77,4%).
Natomiast tylko sześć par w roku 1995 i trzy pary w roku 1996 zagnieździło się w gniazdach, w których nastąpiła strata lęgu w poprzednim sezonie.
W roku 1995 14 z 28, a w roku 1996 - 16 z 30 nowych gniazd zostało
zbudowanych w tych samych zadrzewieniach, w których myszołowy pomyślnie wyprowadzały lęgi w poprzednich sezonach.

DYSKUSJA
Liczebność i zagęszczenie. Na Równinie Wrocławskiej w okresie badań liczebność myszołowa wzrosła z 55 do 64 par. Brak danych porównawczych i krótki okres badań nie pozwała stwierdzić czy jest to zjawisko
trwale. Na kilku powierzchnia w Polsce stwierdzono jednak, że liczebność
myszołowa w latach 90. wzrosła kilkakrotnie w porównaniu do stanu z lat
70. i 80. (Czuchnowski 1993; Pugacewicz 1997; Dombrowski i in. 2000).
Na Równinie Wrocławskiej myszołowy występowały w zagęszczeniu 2327 par/100 km2. Na innych powierzchniach położonych w okolicach Wrocławia zagęszczenia były wyższe. Na Wysoczyźnie Średzkiej wynosiło ono
37,8 par/100 km2 (K. Rybak). Na Równinie Oleśnickiej stwierdzono 33
pary/100 km2, a w znajdującej się w obrębie tej powierzchni gminie Długołęka nawet 54,4 pary/100 km2 (T. Drazny). Jeszcze wyższe zagęszczenie
(73,2 pary/100 km2), ale uzyskane na stosunkowo malej powierzchni (32,8
km2), odnotowano między Sadowicami a Bielanami Wr. (W. Grabiński
w Dyrcz i in. 1991). Wyższe zagęszczenia na tych powierzchniach wynikały prawdopodobnie z wyższej ich lesistości. Na Równinie Wrocławskiej udział
lasów wynosił 3%, podczas gdy na Równinie Oleśnickiej - 27%, a na Wysoczyźnie Średzkiej - 50%. Stwierdzone zagęszczenia były jednak najwyższe w porównaniu do powierzchni o zalesieniu porównywalnym z Równiną
Wrocławską (2-5%). W okolicach Czempinia wynosiło ono bowiem 20 par/
100 km2 (Pielowski 1991), na Równinie Bielskiej - 16,8 par/100 km2 (Pugacewicz 1997), na Równinie Szamotulskiej - 16,0 par/100 km2 (Wylegała
2002), a w Heide (Niemcy) tylko 5 par/100 km2 (Looft 1968). Bardzo niskie
zagęszczenia (0-9 par/100 km2 ) stwierdzono na Mazowszu i poł udniowym
Podlasiu, ale dane pochodziły z przełomu lat 70. i 80. (Chmielewski i in.
1996).
Także na powierzchniach leśnych bądź z dużym udziałem lasów zagęszczenia były zróżnicowane. W Puszczy Niepoł omickiej stwierdzono 40
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par/100 km2 (Czuchnowski 1993), a w Biał owieskim Parku Narodowym 45-52 pary/100 km2 (Jędrzejewski i in. 1994). Jednak w Puszczy Wkrzańsklej i w Borach Dolnośląskich stwierdzono około 20 par/100 km2 (P. Zyska
za Tomialojć 1990; W. Grabiński i T. Stawarczyk za Dyrcz i in. 1991),
a w Puszczy Kampinoskiej tylko 12-16 par/100 km2 (Olech 1991). Najwyższe zagęszczenie myszoł ów w Polsce stwierdzono w Sierakowskim Parku
Krajobrazowym - 54,9 pary/100 km2 przylesistości powierzchni około 30%
(Maciorowski i in. 2000).
Według Moor 'a (1957) myszołowy największe zagęszczenia osiągają
w krajobrazie rolniczym lub w mozaikach terenów podmokłych i rolniczych. Również Rockenbauch (1975) twierdzi, że zagęszczenie myszołowów jest wyższe w okolicach z mniejszą ilością zwartych lasów, gdyż preferują one otwarte powierzchnie. Dane z kilkudziesięciu powierzchni próbnych z Europy środkowej (głównie z Niemiec) wskazują, że najwyższe zagęszczenia myszołowów były notowane na obszarach z dużym udziałem
pól uprawnych, a nie w większych kompleksach leśnych (Gedenon 1994).
Na liczebność myszołowów na danym terenie w dużej mierze wpływa
struktura biotopu, w którym się one gnieżdżą, tzn. odpowiednia proporcja
lasów i pól (Melde 1977). Dostępność miejsc gniazdowych jestjednym z najważniejszych czynników decydujących o zasiedlaniu danego terenu przez
myszołowy. Na powierzchniach ubogich w takie miejsca, niejednokrotnie
notowano jednak wysokie zagęszczenia w lokalnych „wyspach zieleni".
W Walii stwierdzono trzy czynne gniazda myszołowa i jedno gniazdo kani
rudej Milvus milvus w lasku o wymiarach 300 x 300 jardów (Moore 1957),
a na wyspie Skomer (Wielka Brytania) na powierzchni niespełna 3 km2 8 par (Brown 1976). Na Równinie Wrocławskiej także odnotowano taką
sytuację (3 pary/0,5 km2), ale w tym przypadku było to prawdopodobnie
związane z izolacją tego fragmentu terenu przez stagnującą po wiosennych roztopach wodę.
Charakterystyka miejsc gniazdowych. Stanowiska lęgowe myszołowów były rozmieszczone dość równomiernie na terenie badań. W byłej NRD
większość gniazd zakładana byla w odległości 30-100 m od siedzib ludzkich (Stegemann 1986). Na Równinie Wrocławskiej tylko niepełna 30%
gniazd położonych było w odległości do 400 metrów od zabudowań, choć
ponad połowa zadrzewień na powierzchni znajdowała się w tym przedziale
odległości. Ponadto myszołowy wykazywały preferencję do zadrzewień znajdujących się dalej od osiedli ludzkich.
Na Równinie Wrocławskiej brak jest zwartych, dużych kompleksów leśnych (największy fragment leśny mial 60 ha), tym niemniej wykazano, że
myszołowy preferowały zadrzewienia o powierzchni powyżej 5 ha. Większe
zadrzewienia prawdopodobnie umożliwiają lepsze ukrycie lęgu i zapew-
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Mają większe bezpieczeństwo. Najwięcej gniazd zostało założonych w małych zadrzewieniach (<5 ha) i wiązało się to z ich dostępnością, a nie preferencjami ptaków. Również Stegemann (1986) stwierdził, że najwięcej gniazd
myszołowa założonych było w małych zagajnikach, pasach i niewielkich
grupkach drzew. Stosunkowo rzadkie są natomiast przypadki budowania
gniazd na pojedynczych drzewach. Na Równinie Bielskiej, gdzie w latach
90. XX wieku zanotowano wyraźny wzrost liczebności i zasiedlenie małych lasków (<5 ha), stwierdzono tylko jeden taki przypadek (Pugacewicz
1997). Także w innych populacjach tak usytuowane gniazda należą do
rzadkości (Sellin 1967; Tubbs 1972; Rockenbauch 1975; Brown 1976;
Stegemarm 1986; Pielowski 1991; Schneider i in. 1991), bądź nie są stwierdzane (Wylegała 2002). Z tego względu interesujące wydaje się stwierdzenie na Równinie Wrocławskiej aż 14 stanowisk lęgowych na pojedynczych
drzewach oraz w pasach wiatrochronnych.
Nie stwierdzono preferencji zakładania gniazd względem szos, a gniazda usytuowane były zarówno blisko dróg, jak i w znacznej odległości od
nich. Również Hubert (1993) stwierdził, że drogi, jak również zbiorniki
wodne, nie wpływają na wybór przez myszołowy miejsca gniazdowania. Ze
względu na bardzo małą ilość łąk, pastwisk, nieużytków oraz stawów i oczek
wodnych na badanym obszarze (około 5% całej powierzchni) nie analizowano wybiórczości względem tych ekosystemów, tym niemniej nie stwierdzono, aby zagęszczenia w najbliższej okolicy tych środowisk były wyższe.
Na Równinie Wrocławskiej 95% gniazd umieszczonych było w odległości nie większej niż 20 m od brzegu zadrzewienia, a prawie 25% gniazd
usytuowanych było na samym skraju lasu. Natomiast gniazda znajdujące
się w odległości większej niż 25 m od skraju lasu, sąsiadowały z leśnymi
drogami lub polanami. Bardzo zbliżone wyniki uzyskano w wielu innych
badaniach (Tubbs 1967, 1974; Picozzi i Weir 1971; Kos 1973; Melde 1976;
Knńwer i Loske 1980; Newton i in. 1982: Hartung i Pessner 1985; Jędrzejewski i in. 1988; Dombrowski in. 2000). Jedynie we Francji myszołowy
wykazywały tendecję do gnieżdżenia się dalej od skraju lasu. Tylko 50%
gniazd było zakładanych w odległości do 200 m w głąb lasu, a stwierdzono
też gniazdo oddalone od skraju lasu o około 800 m (Hubert 1993). Umiejscowienie gniazda na skraju lasu umożliwia myszołowom szybki dolot do
rewirów łowieckich (Warncke i Wittenberg 1959; Knńwer i Loske 1980;
Schneider i in. 1991). Według Holdsworth 'a (1971) w latach obfitych
w norniki - głównej ofiary myszołowa, gniazda częściej były zakładane na
skraju zadrzewień. Usytuowanie gniazda na brzegu lasu ułatwia również
ptakom opuszczanie i wlot do gniazda (Schneider i in. 1991; Hubert 1993).
Inne opinie łączą sąsiedztwo otwartych przestrzeni z niedoskonałością
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w zwinnoś ci tych ptaków podczas polowania wśród drzew (Jędrzejewski
i in. 1988). Jednak Tubbs (1974) wykazał, że dieta myszołowa może składać się wyłącznie ze zwierząt leśnych, co wskazuje, że myszołów z powodzeniem może zdobywać pożywienie także w lesie, polując pod jego sklepieniem.
Istotnym czynnikiem jest także zwarcie drzewostanów oraz obecność
podrostu, co ma między innymi związek z bezpieczeństwem lęgów. W Puszczy Kampinoskiej nie stwierdzono gniazd myszołowów w drzewostanach
rzadkich i w drzewostanach bez podrostu (Olech 1991).
Drzewa gniazdowe. W badanej populacji myszołowy preferowały gniazda zbudowane na topolach, pomimo że gatunkiem dominującym w większości zadrzewień był jesion. Udział gniazd zbudowanych na jesionie był
niewiele niższy (29%), lecz w przypadku tego gatunku prawdopodobnie
związane to było z jego większą dostępnością. Drzewa iglaste były bardzo
nieliczne na terenie badań i nie pozwalało to określenie wybiórczości
w odniesieniu do tej grupy drzew. Niski udział gniazd zbudowanych na
drzewach szpilkowych (3%) sugeruje jednak, że myszołowy niechętnie z nich
korzystały, pomimo że gniazda na nich umieszczone były dobrze ukryte.
Gatunek drzewa, na którym myszołowy najczęściej budują gniazda różni
się między populacjami. W niektórych rejonach był nim dąb (KnUwer i Loske 1980; Hartung i Pessner 1985; Fryer 1986; Hubert 1993), świerk (Solonen 1982), buk (Looft 1968, Rockenbauch 1975, Schneider i in. 1991)
bądź brzoza (Stegemann 1986; R. Kruszyk i R. Zbroński — dane niepublikowane). Według wielu autorów wybór gatunku drzewa jest ściśle związany z jego dostępnością. Na niektórych powierzchniach próbnych myszołowy najczęściej zakładały gniazda na sośnie, która była jednocześnie najliczniejszym gatunkiem drzewa na tych obszarach (Picozzi i Weir 1971;
Tubbs 1974; Knuwer i Loske 1980; Jędrzejewski i in. 1988; Hubert 1993).
Jednak według Rockenbaucha (1975) nie zawsze gatunki dominujące
w danym lesie są najczęściej wybierane przez myszołowy jako drzewa gniazdowe. Opinię tą potwierdzają dane Brown (1976) i Joensena (1968), którzy stwierdzili, że udział gniazd założonych na drzewach szpilkowych był
wyższy niż udział tych drzew w drzewostanie. Podobnie w Białowieskim
Parku Narodowym stwierdzono, że 60% gniazd zbudowanych było na lipie, pomimo że stanowiła ona tylko 17% drzewostanu. Natomiast na dominujących w lesie dębach stwierdzono tylko 7% gniazd (Jędrzejewski i in.
1994). Twierdzenie to potwierdzają także dane z Równiny Wrocławskiej.
Wprawdzie prawie 30% gniazd było położonych na gatunkach dominujących, jednak częściej (36%) myszołowy korzystały z gniazd umieszczonych
na drzewach, które były najmniej liczne w zadrzewieniu.
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Różnice w wyborze gatunku drzewa miedzy populacjami i częsty wybór
gatunku nie dominującego na powierzchni wskazują, że sam gatunek nie
jest najważniejszy, a wyborze przez myszoł owy tego lub innego drzewa
decydują inne czynniki np. jego morfologia.
Na Równinie Wrocławskiej przeciętna wysokość drzew gniazdowych
wynosiła 20 m. Podobne wyniki otrzymali Jędrzejewski i in. (1988) - 22 m
oraz Knuwer i Loske (1980) - 21 m. Wedł ug Kostrzewy (1987) myszołowy
nie kierują się przy wyborze drzewa jego wysokością, ale w poł udniowozachodniej Francji myszołowy nie zajmowały zadrzewień niższych niż 14
m (Hubert 1993). Na Równinie Wrocławskiej stwierdzono dwa takie przypadki.
W badanej populacji średnia wysokość gniazd nad ziemią wynosiła 13
m i jest ona jedną z niższych w porównaniu z innymi populacjami. Wyraźnie niżej zakładały gniazda myszołowy w Finlandii - około 10 m (Solonen
1982), natomiast maksymalne średnie wysokości mieściły się w przedziale 16-18 m (Rockenbauch 1975; KnUwer i Loske 1980). Tak niska przeciętna wysokość gniazd nad ziemią na Równinie Wrocławskiej prawdopodobnie wynika z niższej wysokości zadrzewień na tej powierzchni,
w porównaniu do innych obszarów. W związku z tym, dostępność wyższych
zadrzewień będzie pociągała za sobą wzrost średnich wysokości umiejscowienia gniazd.
Większość gniazd myszołowów we Francji (52%) było umiejscowionych
na dwóch trzecich wysokości drzewa, a 80% powyżej połowy ich wysokości (Hubert 1993). Także Schneider i in. (1991) stwierdzili, że większość
myszołowów zakładała gniazda w trzech czwartych wysokości drzewa. Na
Równinie Wrocławskiej większość gniazd znajdowało się w koronie drzew,
głównie w trzech czwartych wysokości drzewa, a tylko 11,4% gniazd umiejscowionych było poniżej połowy wysokości drzewa gniazdowego. Drzewa
gniazdowe były z reguły większe od drzew dominujących w danym zadrzewieniu. Stwierdzono, że obwody drzew gniazdowych są istotnie większe od
obwodów drzew dominujących w zadrzewieniach, a 31 z 88 drzew wykorzystanych przez ptaki miało maksymalne pierśnice w całym zadrzewieniu. W południowo-zachodniej Francji myszołowy zbudowały większość
gniazd (89%) na drzewach o średnicy większej niż 40 cm (Hubert 1993).
Na Równinie Wrocławskiej większość gniazd (79%) usytuowanych była
w rozwidleniu pnia lub gałęzi. Tak położone gniazda były także charakterystyczne dla populacji badanych przez KnUwera i Loske (1980) oraz Schneidera i in. (1991), a w New Forest myszołowy korzystały wyłącznie z takich
gniazd (Tubbs 1974). Niższy udział gniazd umieszczonych w górnej części
koron drzew oraz na gałęziach bocznych może wynikać z tego, że miejsca
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te nie zapewniają gniazdom odpowiedniej stabilności. Na Równinie Wrocławskiej dwa gniazda umieszczone były prawie na samym czubku korony drzewa, wśród bardzo cienkich gałęzi, które przy podmuchach wiatru
poruszały się wraz z całym gniazdem. Lęgi w obu gniazdach nie zakończyły się pomyślnie. Niekiedy najliczniejsze są gniazda zbudowane przy pniu
(Picozzi i Weir 1971; Rockenbauch 1975; Dombrowski i in. 2000; R. Kruszyk i R. Zbroński - dane niepublikowane). Na Równinie Wrocławskiej udział
tego typu gniazd wynosił tylko 13% i były umieszczone przeważnie na drzewach o dość dużych konarach bocznych.
Preferowanie starszych drzew ma związek z konstrukcją gniazda, które
może mieć średnicę 80 cm i ważyć kilka-kilkanaście kilogramów. Według
Solonena (1982) wybór miejsca na gniazdo jest kompromisem pomiędzy
potrzebą ukrycia gniazda i zapewnieniem bezpieczeństwa lęgom a zapewnieniem gniazdu odpowiednio mocnej podstawy. W Finlandii wykorzystywane przez myszołowy świerki dostarczały dobrego schronienia, lecz gałęzie mogły być za słabe do podtrzymania konstrukcji gniazda. Natomiast
stare brzozy oraz inne drzewa liściaste często zapewniające znakomite fundamenty na gniazdo, nie zawsze zapewniały dobre ukrycie gniazda, co było
powodowane zbyt późnym pojawianiem się lub zbyt wysoko zlokalizowanym ulistnieniem (Solonen 1982).
Ponowne wykorzystanie gniazd. Myszolowy na Równinie Wrocławskiej wykorzystywały w następnych sezonach około 50% starych gniazd.
W populacji badanej przez Schneidera i in. (1991) tylko około 30% par
korzystał o ze starych gniazd. W Wielkopolsce udział gniazd użytkowanych
tylko w jednym sezonie wynosił 40-50% (Dąbrowski 1983; Mazurczak
1987). W Szkocji 40% par budowało nowe gniazda (Picozzi i Weir 1971),
a w Anglii średnio tylko 20,6% par gnieździła się w nowych miejscach (Tubbs
1967).
Według Tubbsa (1967) większość gniazd jest wykorzystywana nie dłużej niż przez dwa kolejne sezony, a stare gniazdo może być zajmowane po
roku lub dwóch latach przerwy. Znany jest jednak przypadek użytkowania tego samego gniazda przez kolejnych 18 lat (Picozzi i Weir 1971),
a Schneider i in. (1991) oraz Rokenbauch (1975) opisali przypadki korzystania z gniazda przez 8-9 lat.
Ptaki w swoim terytorium mogą posiadać do sześciu gniazd, a w skrajnych przypadkach nawet 14 gniazd (Tubbs 1967; Holdsworth 1971; Rockenbauch 1975). Rockenbauch (1975) stwierdził, że nie ma reguł y w zakładaniu nowych bądź odnawianiu starych gniazd i jedne pary zmieniają
gniazdo co roku, a inne dopiero po kilku latach. Według Holdsworth 'a
(1971) niektóre gniazda są wykorzystywane częściej niż inne, co sugeruje,
że muszą posiadać pewne cechy, które czynią je szczególnie atrakcyjnymi.
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Na Równinie Wrocławskiej ponowne wykorzystanie zadrzewień, w których
ptaki odnawiały gniazda lub budowały nowe, miało związek z efektami
lęgów. W następnym sezonie chętniej zajmowane były gniazda w tych zadrzewieniach, w których w poprzednim roku para odniosła sukces lęgowy.
Holdsworth (1971) stwierdził, że myszołowy częściej zmieniają miejsca
gniazdowania po nieudanej próbie lęgu.
Połowa nowo założonych gniazd znajdowała się w nie zajmowanych
dotychczas zadrzewieniach. Prawdopodobnie częściowo było to związane z
przemieszczeniem par po nieudanej próbie lęgu w poprzednim sezonie, ale
wynikało to również ze wzrostu liczebności myszołowa i pojawienia się
nowych par. Na terenach leśnych budowanie nowych gniazd może być
związane z gospodarką leśną.
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STRESZCZENIE
Badania prowadzono w latach 1994-96 na fragmencie Równiny Wrocławskiej
o powierzchni 240 km2 (ryc. 1). Powierzchnia reprezentuje silnie odlesiony krajobraz rolniczy. Udział pól wynosił 88%, a lasy stanowiły 3% powierzchni (łącznie
7 km2). Nie licząc pojedynczych drzew i pasów wiatrochronnych, na powierzchni
znajdowało się 230 zadrzewień równomiernie rozmieszczonych na całym obszarze. Przeważały zdecydowanie zadrzewiania mał e o powierzchni do 5 ha (206),
a lasów powyżej 10 ha było dziesięć. Największy kompleks leśny obejmował powierzchnię 60 ha. W zadrzewieniach dominowały: jesion Fraxinus sp., topola czarna
Populus nigra, dąb Quercus sp. i jawor Acer pseudoplatanus.
W latach 1994-96 liczebność myszołowa oceniono odpowiednio na 55, 60 i 64
pary, a zagęszczenie wyniosł o odpowiednio 22,9, 25,0 i 26,7 pary/100 km' powierzchni ogólnej (tab. 1, ryc. 2). Średnia odległość między gniazdami wynosiła
1088 m (ryc. 3). Większość par (56-70%) gniazdowała w zadrzewieniach małych
(do 5 ha; ryc. 4). Średnia odległość gniazd od najbliższych zabudowań wynosił a
680 m, a od dróg asfaltowych - 360 m (ryc. 5 i 6). Wykazano, że myszołowy preferowały zadrzewienia większe oraz położone dalej od osiedli ludzkich. Nie stwierdzono, aby drogi były czynnikiem wpływającym na wybór zadrzewienia.
Wszystkie gniazda były zbudowane w odległości do 50 metrów od skraju zadrzewienia (ryc. 7). Najwięcej gniazd umieszczonych było na topolach czarnych
(30,4%, N = 115) oraz jesionach (29,5%) - tab. 3. Myszoł owy najczęściej wybierały
drzewa, które były najmniej liczne (35,8%) lub dominujące w zadrzewieniu 29,5%;
ryc. 8). Średnia wysokośc gniazd nad ziemią wynosiła 13,2 m (ryc. 9), a 70% umieszczonych było w dolnych częściach koron (ryc. 10). Gniazda zbudowane były w roz-
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widleniu pnia (50%, N = 104), rozwidleniu jednego z gł ównych konarów (29%), na
bocznej gałęzi przy pniu (13%) i na bocznych gałęziach z dala od pnia (7,7%).
Średnia wysokość drzew gniazdowych wynosiła 20 m (ryc. 111), a średni obwód
160 cm (ryc. 12). W latach 1995-96, 50-53% par gnieździła się w starych gniazdach i częściej (67-77%) czyniły to pary, które w poprzednim sezonie wyprowadziły młode.

SUMMARY
The research was carried out in 1994-96 on a fragment of the Wrocław Plain.
covering 240 km2 (fig. 1). The area represented a strongly deforested agricultural
landscape. Fields accounted for 88%, and forests for 3% of the study plot (jointly
7 km2). Leaving out of account single trees and shelter belts, there were 230 groves which were evenly distributed within the whole area. Smalt groves, up to 5 ha
(206), decidedly predominated, the number of forests over 10 ha equalling ten.
The largest forest complex occupied an area of 60 ha. The species predominating
in the groves were: the Ash Frcucinus sp., Black Poplar Populus nigra, Oak Quercus
sp. and Sycamore Acer pseudoplatanus.
In 1994-96 the Common Buzzard abundance was estimated at respectively
55, 60 and 64 pairs, yielding respective densities of 22.9, 25.0 and 26.7 pairs/
100 km' of total arca (table 1, fig. 2). Mean distance between the neighbouring
nests equalled 1.088 m (fig. 3). Most pairs (56-70%) nested in smali groves (up to
5 ha: fig. 4). Mean distance from the nests to the nearest buildings was 680 m, to
tarred roads - 360 m (fig. 5 and 6). The Common Buzzards have been revealed to
prefer larger groves and ones situated farther from human settlements. Roads
have not been found to be a factor influencing the choice of nest-grove.
All nests had been built at a distance up to 50 metres from the grove edge (fig.
7), the majority in Black Poplars (30.4%, N = 115) and Ashes (29.5%) - table 3.
Most commonly the buzzards selected trees which were the fewest (35.8%) or predominating (29.5%) in the grove (fig. 8). On an average, the nests were located
13.2 m above the ground (fig. 9). and 70% of them in the lower parts of the crown
(fig. 10). The nests were situated in forks of the trunk (50%, N = 104), forks of one
of the main branches (29%), on lateral branches at the trunk (13%) and on lateral
branches off the trunk (7.7%). Mean height of nest-trees was 20 m (fig. 11), mean
circumference equalling 160 cm (fig. 12). In 1995-96, 50-53% pairs bred in old
nests, which was more frequently (67-77%) observed in the case of pairs that
produced fledglings in the previous year.
Adres autora:
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SUKCES LĘGOWY
BOCIANA BIALEGO CICONIA CICONIA
W DOLINIE BARYCZY W LATACH 1994-2002
BREEDING SUCCESS OF THE WBITE STORK CICONIA CICONIA
IN THE BARYCZ VALLEY IN 1994-2002
Dolina Baryczy jest jednym z ważniejszych obszarów występowania
bociana białego na Śląsku. Losy populacji występującej na tym terenie
śledzone są z niewielkimi przerwami od roku 1959 (Mrugasiewicz 1972,
1985; Jakubiec i in. 1994), a kilka wzmianek na jej temat przypada jeszcze na pierwszą połowę XX wieku (Pax 1925; Brinkrnann 1935).
W niniejszej pracy przedstawiono wyniki monitoringu tej populacji
w kolejnych dziewięciu latach.

TEREN BADAŃ
Badania prowadzono na terenie dawnego powiatu milickiego. Według
obecnie obowiązującego podziału administracyjnego obejmuje on gminy
Cieszków, Krośnice, Milicz i Zmigród. Łączna powierzchnia tego terenu
wynosi ok. 994 kmz. Grunty orne i użytki zielone zajmują 51,5%, lasy
45%, a stawy rybne 3,5%. Bociany (poza jednym wyjątkiem) nie gniazdowały we wsiach położonych na polanach, wśród dużych kompleksów leśnych.

METODA
Wszystkie osiedla położone na terenie badań były kontrolowane co roku
przynajmniej raz, w poł owie lipca. Przeprowadzano również wywiady
z mieszkańcami dotyczące losów każdego gniazda i bocianów w danym
sezonie lęgowym. Ten rodzaj postępowania umożliwiał ustalenie następu-
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Table 1. Breeding success of the White Stork in 1994-2002
HP -number of nests occupied by a pair for over 1.5 month. HPm - number of nests occupied by pairs raising young, %HPm percentage of successful pairs, JZG - total number of fledglings from HPm nests, JZm - mean number of fledglings per HPm nests
(JZG/HPm), JZa - mean number of fledglings per HP nests (JZG/HP), SiD - density of breeding pairs per 100 km2.

Tabela 1. Sukces lęgowy bociana białego w latach 1994-2002
HP - liczba gniazd zajętych przez parę (ponad 1,5 miesiąca), HPm - liczba gniazd zajętych przez pary wychowujące młode, %HPm
- udział procentowy parz młodymi, JZG - suma piskląt, które opuściły wszystkie gniazda o znanych efektach lęgu. JZm - średnia
liczba młodych na parę z pomyślnym efektem lęgu (JZG/HPm), JZa - średnia liczba młodych na parę zajmującą gniazdo (JZG/
HP), StD - zagęszczenie par lęgowych (HP) na 100 km2.
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jących danych: czy gniazdo było zajęte; czy było zajęte przez jednego ptaka
czy parę; jak długo gniazdo było zajęte oraz czy miała miejsce inkubacja.
Oprócz tego około 30% istniejących gniazd sprawdzanych było wielokrotnie w sezonie, podczas przypadkowych przejazdów koł o nich, przy okazji
wykonywania innych prac.

WYNIKI
W latach 1994-2002 na omawianym terenie znajdowały się 134 gniazda (H), z których sześć zbudowanych zostało po 1997 roku. W poszczególnych sezonach lęgowych zajętych było 94-121 gniazd (HP). Zagęszczenie
bociana mieściło się zatem w granicach 9,5-12,2 par/100 km2 (tab. 1).
Udział gniazd niezajętych (HO) lub zajętych przez jednego ptaka (HB)
w omawianych latach wahał się od 9,5% do 30%, a najwyższe wartości
stwierdzono w roku 2002 (30%) oraz w roku 1997 (20%).
Udział par, które zakończyły sezon lęgowy pomyślnie wynosił najczęściej 80-95% (tab. 1). Wyjątkowo niski sukces lęgowy stwierdzono w roku
1997, kiedy zaledwie 43,5% par odchowało lotne młode. W roku tym para
bocianów, której lęg zakończył się sukcesem (HPm) wyprodukowała średnio 1,85 młodego, podczas gdy w pozostałych latach wartość ta mieściła
się w granicach 2,24-3,03 (tab. 1). Różnice między sezonem 1997 a pozostałymi latami są jeszcze większe przy porównaniu średniej liczby lotnych
młodych przypadającej na parę lęgową (JZa). W roku 1997 wynosiła ona
tylko 0,81 młodego, podczas gdy w pozostałych latach mieściła się ona
w granicach 1,79-2,77 (tab. 1).
Tak wyjątkowo niski sukces lęgowy 1997 roku był w przeważającej mierze wynikiem następujących zjawisk, ustalonych na podstawie informacji
od lokalnej ludności:
- Przynajmniej 26 par (24%) nie zniosła wcale jaj (HPo(o)). Nastąpiło to
głównie w tych gniazdach, do których bociany powróciły dopiero pod
koniec kwietnia, a najczęściej w maju. Gniazda te były wprawdzie zajęte przez ponad 1,5 miesiąca, ale zachowanie ptaków, w tym brak oznak
wysiadywania, wskazywało na zaniechanie składania jaj.
- Co najmniej 15 par (14%) wyrzuciło wszystkie jaja z gniazda, lub przestało je wysiadywać (HPo(g)).
Przynajmniej 18 par (17%) nie odchowało żadnego lotnego młodego,
pomimo że pisklęta w ich gniazdach się wykluły (HPo(m)). Młode zginęły lub został y wyrzucone z gniazd. Niektóre pary pozbywały się potomstwa jeszcze pod koniec lipca, a więc już po ustaniu długotrwałych opadów, które spowodowały powódź.
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Tabela 2. Produkcja młodych w kolonii bocianów białych w Rudzie Sulowskiej
(RS) w porównaniu z całym obszarem (DB)
Table 2. Production of young in the White Stork colony at Ruda Sulowska (RS) as
related to the whole region (DB)

Rok

JZm

JZa

Year

RS

DB

RS

DB

1994

2,62

2,16

2,62

2,54

1995

1,99

2,09

2,10

2,56
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2,00

1,69

2,40

2,21

1997

0,29

0,81

1,00

1,85
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2,87

2,85

2,87

3,04

1999

1,22

2,05

2,75

2,48

2000

2,33

2,50

2,33

2,64

2001

2,00

1,80

2,57

2,61

2002

1,50

1,82

2,25

2,16

Wyjątkowo udany był następny sezon po katastrofalnym roku 1997.
Ze 119 zajętych gniazd (HP) w 109 (91,6%) wyleciały młode. Bardzo wysoka była wtedy produkcja młodych, która wyniosła średnio 3,03 lotnego
młodego/parę z sukcesem i 2,77/parę lęgową. Spośród 47 par, które w poprzednim, krytycznym roku odchowały młode, tylko jedna para w następnym sezonie Me wyprodukowała lotnych młodych. Pomimo wysiłku reprodukcyjnego w sezonie poprzednim, parom tym udało się w roku 1998
wyprodukować średnio 3,15 lotnego mł odego. Sukces pozostałych par,
pomimo że nie wyprodukowały lotnych mł odych w poprzednim roku, był
niższy (2,94 lotnego młodego).
Na terenie badan znajduje się jedna kolonia bociana, w Rudzie Sułowskiej. W latach 1959-68 kolonia ta liczyła 16-20 par, w latach 90. zmniejszyła się do 9-12 par, a obecnie gnieździ się w niej już tylko?-9 par.
W poprzedniej pracy omawiającej populację bociana w dolinie Baryczy (Jakubiec i in. 1994) zwrócono uwagę, że efekty lęgów w kolonii są przeciętnie wyższe w porównaniu z całym obszarem badań. W większości sezonów
w latach 1994-2002 efektywność lęgów par gniazdujących w kolonii była
zbliżona do wartości otrzymanych dla cał ej populacji, a w niektórych latach nawet niższa (tab. 2).
Osobnej analizie poddano116 gniazd, które istniały w okresie 19942002. Gniazda te przez wszystkie dziewięć sezonów byty zajęte przez parę
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Tabela 3. Efektywność lęgów w dziewięciu kolejnych sezonach lęgowych (19942002)
Wszystkie gniazda (N = 116) były rokrocznie zajmowane przez pary (HP) lub wyjątkowo przez jednego osobnika (HE).
Table 3. Productivity of nests in nine successive breeding seasons (1994-2002)
Ali nests (N = 116) were occupied by pairs (HP), or exeptionally by a single bird
(HE), every year.
Liczba
Liczba gniazd
sezonów
pomyślnych No. of nests
No. of
successful
N
seasons
15
12,9
9
26
22,4
8
23
19,8
7
24
20,7
6
5
15
12,9
4
4
3,4
4
3,4
3
4
3,4
2
1
1
0,9
O

Średnia liczba
Średnia liczba
młodych w udanym
młodych w sezonie
sezonie
Mean number of
Mean number of
young in a season young in a successful
season
2,61
2,61
2,30
2,59
2,16
2,78
1,59
2,39
1,36
2,45
1,05
2,37
0,72
2,16
0,58
2,62
0,0

0,0

lub wyjątkowo przez jednego osobnika. Tylko w 15 z tych gniazd (12,9%)
lotne młode stwierdzano rokrocznie (tab. 3), a w pozostałych przypadkach
występowały przerwy. Średnia liczba młodych w gniazdach, w których
najczęściej dochodził o do odchowania piskląt (w 7-9 sezonach), była nieco
wyższa (2,6-2,8) niż w gniazdach, w których lęgi rzadziej kończyły się sukcesem (2,2-2,6).

DYSKUSJA
W ponad 40-letniej historii badań nad populacją bociana białego zasiedlającą obszar był ego powiatu Milicz stwierdzono, że w latach 1959 do
1974 liczebność jej ulegała znacznym wahaniom. Przy średnim poziomie
140 par, wartości skrajne wynosiły 102-181 par (Mrugasiewicz 1972, 1985).
Od roku 1984 do 1993 liczebność spadła do średniego poziomu 110 par
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przy niewielkich wahaniach w granicach 105-115 (Jakubiec i in. 1994).
W latach 1994-96 populacja lęgowa nieco wzrosła (111-121 par), ale w
krytycznym, 1997 roku spadła do poprzedniego poziomu. W latach 20012002 zaznaczyła się dalsza tendencja spadkowa.
W dotychczasowych badaniach nie odnotowano dotąd tak niskiego sukcesu lęgowego, jaki stwierdzono w roku 1997. W najgorszych pod tym
względem latach 1965 i 1975 nieudane lęgi stanowiły odpowiednio 27%
i 31% (Mrugasiewicz 1972; Jakubiec i in. 1994), podczas gdy w roku 1997
stanowiły aż 56,5%. Wyraźnie niższa niż w innych latach była też produkcja młodych na parę lęgową (JZa) i na parę z sukcesem (JZm). Rok 1997
należał do wyjątkowo niekorzystnych dla bociana białego. Najpierw, jeszcze w okresie migracji wiosennej, miały miejsce nawroty niskich temperatur, silne opady oraz fale huraganowych wiatrów. Tego rodzaju układy
meteorologiczne spowodowały, że większość bocianów zamiast powrócić
do gniazd jak zwykle pod koniec marca i w pierwszej połowie kwietnia,
spóźniła się o prawie miesiąc. Opóźnienie to, wraz z dalszymi perturbacjami pogodowymi, a w szczególności długotrwałymi opadami w czerwcu i na
początku lipca wpłynęły bardzo niekorzystnie na sukces lęgowy tego gatunku. Pozostałe lata pod względem pogodowym były mniej więcej normalne.
Okazało się, że tylko 13% zajmowanych gniazd produkował o lotne młode co roku w ciągu kolejnych 9 sezonów. Aż 20% gniazd nie produkowało
młodych przez co najmniej 4 sezony w ciągu 9 lat. Pomimo braku wysiłku
reprodukcyjnego w niektórych sezonach ich sukces lęgowy w latach udanych wcale nie był wyższy niż u par produkujących młode częściej lub co
roku. Nie udało się wykazać czy i jakie czynniki środowiskowe mają wpływ
na to, że w niektórych gniazdach mł ode produkowane były co roku,
a w innych mniej regularnie, lub wcale. Wydaje się, że w tym względzie
istotną rolę odgrywają indywidualne predyspozycje par okupujących poszczególne gniazda.
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STRESZCZENIE
Praca dotyczy populacji bociana białego występującej w byłym powiecie milickim (994 km2). Łącznie na całym terenie istniały 134 gniazda. Liczba par w latach
1994-2002 wahała się od 94 do 121, a zagęszczenie średnio wynosiło 11 par/100
km2. Udział gniazd niezajętych wynosił 9,5-30%. Długotrwał e deszcze, silne wiatry i niskie temperatury w okresie wiosennej wędrówki, jak również w sezonie
lęgowym w roku 1997 miały negatywny wpływ na sukces lęgowy bociana. Zazwyczaj około 15% par lęgowych nie produkuje młodych, podczas gdy w roku 1997
udziale takich par wyniósł 56%. Produkcja młodych w roku 1997 wynosiła 1.8/
parę z sukcesem i 0,81/parę lęgową, a w pozostałych latach wartości te wynosiły
odpowiednio 2,6 i 2,2. Ustalono, że w tym katastroficznym roku 24% par prawdopodobnie nie zniosło jaj (HPo(o)). Dalsze 14% wyrzuciło jaja z gniazda bądź przerwało wysiadywanie (HPo(g)). Ponad 17% par wyrzuciło młode z gniazda (HPo(m)).
Parametry reprodukcji w roku 1997 były najgorsze w 40-letniej historii badań
nad tą populacją. Natomiast kolejny sezon (1998) był jednym z najbardziej udanych. W 92% zajętych gniazd bociany odchowały lotne młode (HPm). Średnia liczba młodych na parę z sukcesem wyniosła 3.03 mł odego, a na parę lęgową 2,77
(tab. 1). Tylko w 13% gniazd istniejących w latach 1994-2002 i zajętych przez
bociany rokrocznie, lęgi kończyły się sukcesem w każdym sezonie. W większości
gniazd młode były produkowane nieregularnie (tab. 3). Liczba par gniazdujących
w kolonii w Rudzie Sułowskiej zmniejszyła się, a efekty lęgów par z tej kolonii nie
różniły się od wyników reprodukcji całej populacji (tab. 2).

SUMMARY
The paper concerns the White Stork population inhabiting the former Milicz
district (994 km2). The number of pairs in the period 1994-2002 ranged from 94
to 121, which yields an average density of 11 pairs/100 km2. In the whole area
134 nests were found; 9.5-30% of them were not occupied in certain years. Heavy
mins, strong winds and low temperature during the spring migration and the
breeding season of 1977 exerted negative impact on the White Stork breeding
success. Usually, ca 15% of breeding pairs did not produce fiedglings, but in 1997
as much as 56%. Whereas in other seasons a successful pair produced 2.6 fledged young on average, in 1997 the value was only 1.8. A breeding pair usually
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produced an average of 2.2 fledglings, but in 1997 only 0.81. In that catastrophic
year some 24% of the pairs occupying a nest probably did not lay eggs (HPo(o)).
Further 14% of pairs threw the eggs out or stopped the incubation (HPo(g)). Over
17% of pairs hatched their eggs but none of the young survived to fledge (HPo(m)).
The results obtained in 1997 were the worst in the 40 years of study on this White
Stork population. On the contrary, the next season (1998) was one of the most
successful: 92% of occupied nests (HP) produced young (HPm). A successful pair
(HPm) produced 3.03 young while a breeding pair (HP) - 2.77 (table 1). In the 9year period of research only 13% of nests (HP) produced fledglings every year.
Most of the nests produced young irregularly (table 2). The information that the
breeding success of the storks nesting in the celony at Ruda Sułowska is higher
in comparison with the value for the whole area (Jakubiec et al. 1994) seems to be
invalid already (table 3).
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SOWY STRIGIFORMES MIASTA WROCŁAWIA
THE OWLS STRIGIFORMES OF THE CITY OF WROCŁAW (SW POLAND)
Występowanie sów na obszarach śródmiejskich większych miast w Polsce jest zjawiskiem znanym co najmniej od lat 20. ubiegłego stulecia (Tomialojć 1990), ale jak dotąd wciąż jeszcze stosunkowo słabo udokumentowanym i przebadanym. Całościowe opracowania miejskiej awifauny sów
wykonane zostały jak dotąd jedynie dla Poznania (Bereszyński 1985), Chełma (Grzywaczewski i Kitowski 2000a), Kraśnika (Frączek i Szewczyk 2000)
oraz dla puszczyka w Warszawie (Jabłoński 1991). Informacje na temat
występowania sów podawane są poza tym także w monografiach dotyczących awifauny miast, m.in. Wrocławia (Szarski 1955), Torunia (Strawiński 1963), Warszawy (Luniak i in. 1964), Legnicy (Tomialojć 1970), Olsztyna (Okulewicz 1971) czy Słupska (Górski 1982). Dla Wrocławia, największej aglomeracji miejskiej w południowo-zachodniej Polsce i jednego z czterech największych miast w kraju, poza historycznym już opracowaniem
Szarskiego (1955) brakuje w literaturze aktualnych danych na temat występowania tej grupy ptaków.
W celu uzupełnienia tej luki, Studenckie Koło Naukowe Ornitologów
Uniwersytetu Wrocł awskiego podjęło w 1995 roku pierwszą próbę zinwentaryzowania stanu liczebnego poszczególnych gatunków sów na dużej części
obszaru Wrocławia. W roku 2001 prace te zostały podjęte ponownie. Niniejsza praca przedstawia wyniki z obu lat badań.

TEREN BADAŃ
Wrocław położony jest w południowo-zachodniej Polsce, w centralnej
części makroregionu Niziny Śląskiej. Większa część miasta znajduje się
w granicach mezoregionu Pradoliny Wrocławskiej, tylko niewielkie fragmenty obejmują dwa sąsiednie mezoregiony: Równinę Oleśnicką i Równi-
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nę Kącką (Kondracki 1994). Najniższy punkt w granicach miasta położony jest na wysokości 107 m n.p.m., a najwyższy 148 m n.p.m. Miasto
położone jest nad pięcioma rzekami - Odrą i jej dopływami: Widawą, Oławą, Ślęzą i Bystrzycą. Podobnie jak cała Nizina Śląska, Wrocław charakteryzuje się stosunkowo łagodnym klimatem podlegającym wpływom oceanicznym i kontynentalnym. Średnia roczna temperatura powietrza osiąga 8,4°C. W przebiegu rocznym najchłodniejszy jest styczeń (średnio -1,5°C),
najcieplejszy lipiec (średnio 18,1°C). Istnieje duża zmienność średniej miesięcznej temperatury z roku na rok. Roczna suma opadów wynosi średnio
640 mm (1995). Warunki klimatyczne Wrocławia wykazują cechy typowe
dla dużych aglomeracji miejsko-przemysłowych, w których wpływ gospodarczej działalności przejawia się m.in. emisją ciepła sztucznego, wytwarzanego w procesach komunalnych i przemysłowych. W stosunku do obszarów niezurbanizowanych wartości poszczególnych elementów klimatu
charakteryzują się znacznymi odchyleniami. Natężenie promieniowania
słonecznego jest osłabione, liczba godzin nasłonecznienia zmniejszona,
w nocy występuje mniej intensywne ochładzanie w stosunku do terenów
pozamiejskich. Efektem jest podwyższenie temperatury powietrza, określane jako „miejska wyspa ciepła", co najwyraźniej zaznacza się podczas
pogodnych nocy letnich, dając dodatkowo ponad 5°C.
Granice administracyjne miasta obejmują obszar o powierzchni 293
km2, zamieszkiwany przez 636,8 tysięcy mieszkańców (2173 osoby na
1 km2, XII 1999). Miasto podzielone jest na pięć głównych dzielnic: Stare
Miasto (6,8 km2), Śródmieście (16 km2), Fabryczna (118,9 km2), Krzyki
(54,3 km2) i Psie Pole (97,7 km2). Starówka otoczona jest terenami o dość
zwartej zabudowie, złożonej w większości z wysokich kamienic z XIX i początku XX wieku, z bardzo małą ilością zieleni. W nieco większej odległości od centrum znajdują się osiedla willowe lub duże osiedla blokowe (te
ostatnie zwłaszcza w dzielnicach zachodnich i południowych), a także liczne
zakłady przemysłowe. Na południu obszary o dość gęstej zabudowie dochodzą blisko do granicy miasta, natomiast na jego zachodnich, północnych i wschodnich obrzeżach dominują tereny o charakterze wiejskim lub
podmiejskim, włączane stopniowo w obszar miejski w latach 1928, 1951
i 1973. Ogółem prawie połowę powierzchni zajmują użytki rolne, tereny
zabudowane - 29%, tereny komunikacyjne - 10%, a lasy i zadrzewienia 6% (tab. 1). Te ostatnie, z wyjątkiem trzech dużych lasów położonych przy
zachodniej granicy miasta, występują głównie w pobliżu rzek, zwłaszcza
wzdłuż Odry i jej kanałów oraz nad Bystrzycą.
Ze względu na wyraźne różnice warunków środowiska (zwłaszcza stopień urbanizacji i obecność terenów otwartych), dla potrzeb niniejszego
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Tabela 1. Udział różnych typów terenów w ogólnej powierzchni Wrocławia
Table 1. Proportion of different area types in Wrocław

Typ terenu
Type of area
Użytki rolne / Agricultural areas

Powierzchnia
Size
(km2)

Udział
procentowy
Percentage

131,7

44,9

Tereny osiedlowe / Housing estates

85,1

29,0

Tereny komunikacyjne
Communication tracts

28,5

9.7

Lasy i zadrzewienia / Forests

16,6

5,7

Wody / Water bodies

12,5

4,3

4,0

1,4

Inne / Others

14,6

5,0

Razem / Total

293,0

100

Nieużytki / Fallow lands

opracowania miasto podzielone zostało na dwie części: strefę podmiejską, o powierzchni około 214 km2, obejmującą peryferyjne obszary miasta, z dużym udziałem środowisk otwartych i lasów oraz strefę centralną, o powierzchni około 79 km2, charakteryzującą się stosunkowo gęstą
i dość zwartą zabudową, w największym stopniu reprezentującą typowe
środowiska miejskie. Granice strefy centralnej stanowiły: rzeka Ślęza od
mostu Maślickiego do mostu Partynickiego, linia kolejowa Wrocław-Kobierzyce do wiaduktu na ul. Gazowej, ul. Karwińska, rzeka Oława od kanału Brochówka do ujścia, główne koryto Odry do początku Kanału Żeglugowego, Kanał Żeglugowy do wschodniego mostu Jagiellońskiego, Aleja Aleksandra Brńcknera i Aleja Poprzeczna do stacji kolejowej Wrocław
Sołtysowice, tory kolejowe od Soł tysowie do północnej granicy zakładów
„Wrozamet" i ul. Paprotnej, ulice Paprotna, Obornicka, Bezpieczna i Łużycka, ul. Osobowicka do linii kolejowej Wrocław-Poznań, most kolejowy
na Odrze i główne koryto Odry aż do lewobrzeżnej odnogi na północnywschód od Kozanowa, i dalej ulice: gen. Polbina. Piotra Ignauta i Gwarecka oraz droga na północ od kościoła p.w. Macierzyństwa NMP, aż do mostu Maślickiego (ryc. 1).
Z punktu widzenia wymagań życiowych sów, ważnymi cechami strefy
podmiejskiej jest wysoki udział pól uprawnych i łąk, obecność dużych
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obszarów leśnych oraz przeważnie podmiejski lub wiejski charakter zabudowy. W tej strefie znajduje się większość dużych terenów zadrzewionych
Wrocławia, w tym te największe: Las Mokrzański (około 550 ha) i Las Ratyński (około 180 ha) przy zachodnim skraju miasta oraz położone wzdłuż
Odry: Las Lesicki i Rędziński (łącznie około 400 ha), Las Osobowicki (130
ha), Las Pilczycki (50 ha), Cmentarz Osobowicki (53 ha) i Las Strachociński (150 ha). W strefie centralnej największymi zadrzewieniami są natomiast duże parki i cmentarze (Chudziński i in.1995): Park Szczytnicki (100
ha, a wraz z przyległymi zadrzewieniami i Ogrodem Zoologicznym łącznie
około 130 ha), Park Zachodni z Cmentarzem Żydowskim (łącznie 85 ha),
Parki Cmentarz Grabiszyński (łącznie 65 ha), Park Wschodni (30 ha) oraz
Park Południowy (25 ha). W okolicach samego historycznego centrum
Wrocławia największymi skupieniami zieleni wysokiej są: parki nad Fosą
Miejską (5 ha), Park Słowackiego i Wzgórze Polskie (8 ha), Ogród Botaniczny (6 ha) i zadrzewienia na wyspach odrzańskich (4 ha).

MATERIAŁY I METODY
Dane na temat występowania sów we Wrocławiu zbierano w roku 1995
i 2001. W roku 1995 inwentaryzację wszystkich gatunków sów przeprowadzono na przeważającej części miasta, w tym w całej strefie centralnej
i na znacznej części strefy podmiejskiej (pominięte zostały tereny w okolicach Polanowic, Janówka, większa część Lasu Mokrzańskiego, Las Ratyński oraz las przy lotnisku w Strachowicach). W roku 2001 inwentaryzaję
stanowisk puszczyka i pł omykówki przeprowadzono praktycznie na całym obszarze miasta (z wyjątkiem niedostępnego do kontroli lasu przy lotnisku w Strachowicach). W przypadku uszatki i pójdźki systematycznymi
kontrolami w odpowiedniej porze roku (Domaszewicz et al. 1984) zdołano
objąć jedynie strefę centralną i część obszaru strefy podmiejskiej.
W celu wykrywania stanowisk puszczyka w okresie od połowy stycznia
do połowy czerwca kontrolowano wszelkiego rodzaju tereny zadrzewione:
lasy, parki, cmentarze, skupienia drzew, aleje, itp. Kontrole prowadzono
w bezdeszczowe i niezbyt wietrzne lub bezwietrzne noce, w godzinach od
zmroku do około północy lub aż do brzasku. Podczas kontroli stosowano
stymulację magnetofonową oraz nasł uchy. Kilkuminutowe stymulacje
prowadzono w punktach w odległości najczęściej co 300-800 metrów, a poza
tym dość często również w czasie przemarszu. Stwierdzenia odzywających
się ptaków nanoszono na mapę oraz sporządzano opis obserwacji, podając miejsce, godzinę, okoliczności stwierdzenia (z wabieniem czy bez), płeć
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stwierdzonego ptaka oraz rodzaj słyszanego głosu (wabiący, terytorialny,
itp.). Szczególną uwagę zwracano na ptaki odzywające się jednocześnie
oraz na charakterystyczne cechy głosów pozwalające odróżnić poszczególne osobniki. Było to pomocne w miejscach o dużym zagęszczeniu terytoriów. W roku 2001 dodatkowo w kilku miejscach (Parki Grabiszyński,
P. Wschodni, część P. Szczytnickiego, Las Sołtysowicki, część Lasu Osobowickiego, Cmentarz Św. Wawrzyńca, Św. Rodziny, Osobowicki, część
zadrzewień wzdłuż Widawy) prowadzono poszukiwania śladów obecności
sów w ciągu dnia.
W przypadku uszatki i pójdźki stosowano podobną metodykę, jak przy
puszczyku, ale prace rozpoczynano później (od marca) i w większym stopniu kontrolowano także obszary zabudowane - dzielnice willowe, blokowiska, itp. W odniesieniu do uszatki, w roku 1995, bardzo efektywne okazały się przeprowadzane w czerwcu nasłuchy, mające na celu wykrywanie
często i głośno odzywających się podlotów. W roku 2001, w czasie prowadzenia liczeń, nie udało się stwierdzić odzywających się podlotów.
Stanowisk lęgowych płomykówki poszukiwano za pomocą kontroli
i nasłuchów w otoczeniu obiektów mogących nadawać się do gniazdowania (kościoły, pałace, dworki, itp.). W roku 1995 dość często stosowano
przy tym również wabienie z magnetofonu. Natomiast w roku 2001 dodatkowo w około 30 kościołach na terenie miasta (w tym w prawie wszystkich
w centrum miasta) przeprowadzono kontrole strychów.
W przypadku wszystkich gatunków sów, a zwłaszcza w przypadku pójdźki i płomykówki, w obu sezonach szczególnie starannie kontrolowano miejsca stwierdzeń znane z lat poprzednich.
W roku 1995 w pracach brało udział 27 osób. W roku 2001 systematyczny udział w inwentaryzacji brało 16 osób, a dodatkowe 11 osób przeprowadziło pojedynczą kontrolę lub przekazało informacje o obecności sów.

WYNIKI
Puszczyk Strix aluco, W roku 1995 we WrocłaWiu wykryto co najmniej
81 terytoriów puszczyka, w tym 24 terytoria w skontrolowanej w całości
strefie centralnej (patrz Teren badań) i co najmniej 57 terytoriów w strefie
podmiejskiej, której część nie została wówczas sprawdzona (m.in. Las
Mokrzański). Przeprowadzona w roku 2001 pełna kontrola całego obszaru miasta wykazała obecność 90-98 terytoriów, w tym 21-23 terytoria
w strefie centralnej i 69-75 w strefie podmiejskiej. Liczebność ta odpowiada zagęszczeniu 3,1-3,4 terytoria na 10 km2 powierzchni miasta, w tym

126

M. Rachel i in.

•

1
2

•
■

-- F
g

i

G

C

Sowy Wrocławia

127

2,7-2,9 terytorium na 10 km2 w strefie centralnej i 3,2-3,6 terytorium na
10 km2 w strefie podmiejskiej.
Puszczyk występował we wszystkich pięciu głównych dzielnicach miasta (ryc. 1). Najliczniej zasiedloną dzielnicą było Psie Pole (40-44 terytoria), a najwyższym zagęszczeniem terytoriów charakteryzowała się dzielnica Śródmieście (9-11 terytoriów na 16 km2; tab. 2).
Na terenie Wrocławia puszczyk zasiedlał różnego typu tereny zadrzewione, przede wszystkim lasy, parki i cmentarze, ale również niewielkie
luźne zadrzewienia (np. w obrębie zakładów produkcyjnych na Psim Polu)
czy śródpolne aleje drzew (Opatowice). W strefie centralnej gnieździł się
głównie w większych parkach i na cmentarzach, zwłaszcza w okolicach
Sępolna (ZOO, Park Szczytnicki i Zalesie - 8-9 terytoriów) oraz na Krzykach i Grabiszynku (m.in. w okolicach Cmentarza i Parku Grabiszyńskiego - 3 terytoria, w Parku Zachodnim i Skowronim - po 1-2 terytoria).
Jako jedyna z sów nie unikał osiedlania się w samym centrum miasta,
w odległości zaledwie 0,5-1,5 km od Rynku. Pojedyncze stanowiska lęgowe stwierdzono nad Fosą Miejską (w Parku Kopernika i w Parku Słowackiego), w Ogrodzie Botanicznym i w rejonie dworca głównego PKP. W strefie podmiejskiej najwięcej terytoriów znajdowało się w lasach, przeważnie
liściastych. Dużą liczbę terytoriów stwierdzono tu zwłaszcza w lasach
wzdłuż Odry w północno-zachodniej części miasta (Las Lesicki, Rędziński,
Pilczycki i Osobowicki) - 19-23 terytoriów oraz w okolicach Leśnicy (Las
Mokrzański, Park Leśnicki i lasy nad Bystrzycą pod Stabłowicami) - razem 10-12 terytoriów. W skali całego miasta zwraca uwagę wyraźny związek stanowisk puszczyka we Wrocławiu z rzekami. Trzy czwarte wszystkich terytoriów w mieście znajdowało się w odległości do 1 km od brzegu
którejś z rzek: Odry (wraz z bocznymi odnogami i kanałami) - 35-40 terytoriów, Bystrzycy - około 10 terytoriów, Widawy - około 10 terytoriów
oraz Ślęzy i Oławy - po około 5 terytoriów. Na terenach nadrzecznych
istniały też największe skupienia terytoriów (zwłaszcza wzdłuż Odry i By-

Ryc. 1. Rozmieszczenie puszczyka we Wrocławiu w roku 1995 i 2001
1 - terytoria pewne, 2 - terytoria prawdopodobne, A - zwarta zabudowa, B luźna zabudowa, C - lasy, parki, cmentarze, D - pola, łąki, nieużytki, E - główne
drogi, F - granica miasta, G - granica strefy centralnej.
Fig. 1. Distribution of the Tawny Owl in Wrocław in 1995 and 2001
1 - certain territories, 2 - probable territories, A - densely built-up urban areas,
B - loosely built-up urban areas, C - forests, parks, cemeteries, D - fields, meadows, fallow lands, E - main roads, F - border of the city, G - border of the
central zone.
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Tabela 2. Liczba terytoriów poszczególnych gatunków sów stwierdzonych w dzielnicach i strefach Wrocławia w roku 1995 i 2001
Table 2. Number of territories of particular owl species in the quarters and zones
of Wrocław in 1995 and 2001
Athene
Pow. Strix aluco Asio otul
Tyto alba
Dzielnica / strefa
noctua
Size
Quarter/ Zone
(km2) 1995 2001 1995 2001 1995 2001 1995 2001
Stare Miasto

6,8

Śródmieście

16,0

Krzyki

54,3 17

Fabryczna

1

2

-

11

9-11

5

3

12

10

7-8

16

11

3

2

1

97,7 26 40-44 11-12 8-9

2

1

2

118,9 26 27-29

Psie Pole

Strefa centralna
79,0 24 21-23 18
15
Central zone
Strefa podmiejska
214,0 57 69-75 24-25 14-16
Suburban zone
Razem / Total

293,0 81 90-98 42-43 29-31

1

1

1
5

2

3

5

3

3

1

Tabela 3. Liczba terytoriów puszczyka i uszatki w zalezności od wielkości zadrzewienia.
Table 3. Number of the Tawny and Long-eared Owls tenitories as related to the
sine of the grove
Strix aluco
Środowisko
Habitat

1995
N

>50 ha
Parki, lasy
Parks, forests

%

Asio otus

2001
N

1995

%N

38

46,9 49

54,4

11-50 ha 19

23,5 18

2-10 ha

23,5 15

<2 ha

19

2001

%N

%

4

13,8

20,0 15

35,7 11

37,9

16,7 12

28,6

9

31,0

6

14,3

3

3,7

5

5,6

4

9,5

2

6,9

Szpalery drzew
Double rows of trees

1

1,2

1

1,1

3

7,2

2

6,9

Inne / Others

1

1,2

2

2,2

2

4,8

1

3,5

Razem / Total

81 100,0 90 100,0 42 100,1 29 100,0
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Tabela 4. Liczba terytoriów (stwierdzenia pewne) puszczyka i uszatki na obszarach o różnym typie zabudowy (kategorie środowisk według Bereszyńskiego 1985)
A - lasy, tereny rolnicze, B - luźna zabudowa, dzielnice willowe, nowe osiedla, C zwarta zabudowa wraz z parkami śródmiejskimi.
Table 4. Number of territories (certain records) of the Tawny and Long-eared Owls
as related to the type of built-up area (types of habitats according to Bereszyński
1985)
A - forests, agricultural areas, B - loosely built-up areas, residential quarters,
new housing estates, C - densely built-up city centre with parks.
Asio otus

Strix aluco
Ś rodowisko
Habitat

2001

1995
N

%

N

1995
N

2001
%

N

%

A

34

42,0

46

51,1

15

35,7

8

27,6

B

28

34,6

27

30,0

19

45,2

19

65,5

C

19

23,5

17

18,9

8

19,1

2

6,9

Razem / Total

81 100,1

90 100,0

42 100,0

29 100,0

strzycy). W pozostałej części obszaru miasta, z dala od brzegów rzek, puszczyk występował mniej licznie i przeważnie w rozproszeniu. Ogółem, w skali
całego miasta, połowę terytoriów puszczyka stwierdzono w dużych i średnich zadrzewieniach: lasy, parki, cmentarze (tab. 3).
51 terytoriów był o zasiedlonych przez ptaki w obu latach. 30 wykryto
tylko w 1995 roku i nie potwierdzono ich w kolejnym roku badań. Z kolei w roku 2001 zlokalizowano 39-47 nowych terytoriów. Część nowych
terytoriów w roku 2001 wynika z braku kontroli niektórych obszarów
w roku 1995.
Uszatka Asio otus. W roku 1995 we Wrocławiu stwierdzono co najmniej 42-43 terytoria uszatki, w tym 18 terytoriów w strefie centralnej
i co najmniej 24-25 terytoria poza nią. W roku 2001 znaleziono tylko 2931 terytoriów, w tym 15 w granicach strefy centralnej i 14-16 w znacznie
sł abiej skontrolowanej wówczas strefie podmiejskiej. W roku tym do połowy czerwca ani razu nie słyszano głosu młodych ptaków, co dodatkowo
obniżało wykrywalność uszatki (prawdopodobnie był to gorszy sezon lęgowy dla tego gatunku). Liczebność z roku 1995 odpowiada zagęszczeniu
2,3 terytoria na 10 km2 w strefie centralnej oraz 1,1-1,2 terytorium na 10
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km2 w strefie podmiejskiej i 1,4-1,5 terytorium na 10 km2 w obrębie całego miasta. Dwie ostatnie wartości są jednak z pewnością znacznie zaniżone, w związku z brakiem kontroli części potencjalnych miejsc lęgowych
w strefie podmiejskiej (m.in. brak kontroli całego Lasu Mokrzańskiego).
Najwięcej terytoriów uszatki (10-16) znaleziono na terenie dzielnicy
Fabryczna, a największym zagęszczeniem terytoriów cechowała się dzielnica Śródmieście (3-5 terytoriów na 16 km2; tab. 2). Nie stwierdzono występowania uszatki w dzielnicy Stare Miasto.
W 1995 roku - 57,1%, a w 2001 - 44,8% terytoriów uszatek sąsiadowało lub pokrywało się z terytoriami puszczyka.
Uszatka zasiedlała głównie skraje większych lasów i parków, a także
mniejsze parki i kępy drzew z domieszką drzew iglastych. W porównaniu
z puszczykiem częściej stwierdzana była w obrębie blokowisk oraz w zabudowie willowej. W stosunkowo najdokładniej spenetrowanej strefie centralnej najwięcej terytoriów tej sowy stwierdzono w okolicach Biskupim
i Bartoszowic (5-7 stanowisk), w Parku Zachodnimi na przyległym Cmentarzu Żydowskim (3-4 terytoria) oraz w okolicach Cmentarza i Parku Grabiszyńskiego (2-4 terytoria). W odróżnieniu od puszczyka, rozmieszczenie
terytoriów lęgowych uszatki we Wrocławiu nie było związane z bliskością
rzek. Wyraźnie unikała ona również osiedlania się we wnętrzach większych lasów i parków oraz nie wnikała do samego centrum miasta (ryc. 2).
Najmniejsza odległość stanowiska lęgowego uszatki od Rynku wynosiła
około 2,5 km. W 1999 roku stwierdzono młode uszatki w zadrzewieniach
między blokami mieszkalnymi przy ul. Zielińskiego, a więc niemalże w centrum Wrocławia (W. Grzesiak, B. Smyk).
Pójdźka Athene noctua. W roku 1995 we Wrocławiu wykryto 5 stanowisk lęgowych pójdźki (Sołtysowice, Źerniki, Strachowice, Pustki, Maślice), położonych wyłącznie w strefie podmiejskiej. Liczebność ta odpowiada
zagęszczeniu 0,17 terytorium na 10 km2 powierzchni w granicach administracyjnych miasta lub 0,23 terytorium na 10 km2 w samej strefie podmiejskiej. W roku 2001 obecność pójdźki udało się potwierdzić tylko na
dwóch znanych uprzednio stanowiskach (Soł tysowice i Zerniki). Wykryto
natomiast nowe, nie znane wcześniej stanowisko, na Grabiszynie.

Ryc. 2. Rozmieszczenie uszatki we Wrocławiu w roku 1995 i 2001
Objaśnienia - patrz ryc. 1.
Fig. 2. Distribution of the Long-eared Owl in Wrocław in 1995 and 2001
Symbols - see Fig. 1.
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Aż pięć z sześciu znanych ogółem stanowisk tego gatunku znajdowało
się w zachodniej części miasta (na zachód od rzeki Ślęzy), w dzielnicy Fabryczna (tab. 2). Najmniejsza odległość między stanowiskiem lęgowym
pójdźki a Rynkiem wynosiła około 4,5 km.
W odróżnieniu od poprzednich gatunków, pójdźka unikała osiedlania
się w okolicach silnie zurbanizowanych. Na Soł tysowicach w obu latach
jej obecność stwierdzono w obrębie Lasu Sołtysowickiego (M. Janicka,
K. Konieczny, B. Czyż, M. Rachel, M. Skiba, P. Ścigała). Na Żernikach
w 1995 roku obserwowano ją w obrębie osiedla willowego (K. i M. Martini,
R. Łagosz), a w roku 2001 prawdopodobnie zajmował a budynek mieszkalny w pobliżu dworca kolejowego Wrocław-Żerniki (W. Grzesiak, M. Rachel). Terytorium na Grabiszynie (wykryte w roku 2001) znajdowało się
w obrębie zakładu elektronicznego w okolicach mostu Muchoborskiego,
nieopodal ogródków działkowych (K. Zając). Na Strachowicach w roku 1995
słyszano pójdźkę przy ul. Granicznej, na skraju portu lotniczego (K. i M.
Martini, R. Łagosz). W tym samym roku stwierdzono ją także przy brzegu

G

■ A. non. 1995
❑ A. noc!. 2001
• T alba 1995
C T alba 2001

Ryc. 3. Rozmieszczenie pójdźki i płomykówki we Wrocławiu w roku 1995 i 2001
Objaśnienia - patrz ryc. 1.
Fig. 3. Distribution of the Little and Barn Owls in Wrocł aw in 1995 and 2001
Symbols - see Fig. 1.
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luźnych zadrzewień i zabudowań między Pustkami i Leśnicą (K. i M. Martini, R Łagosz) oraz w pobliżu łąk i sadów na skraju Maślic, w okolicach
ul. Ślęzoujście (K. i M. Martini, R. Łagosz).
Płomykówka Tyto alba. W 1995 roku wykryto we Wrocławiu trzy stanowiska płomykówki. Ptaki stwierdzono przy kościołach w Świniarach i Praczach Odrzańskich, a świeże wypluwki pł omykówki znaleziono
w Pawłowicach (Indyki in. 1996). Odzywającego się ptaka słyszano także
na Ołtaszynie (A. Milewski), ale późniejsze kilkakrotne wabienia przy tamtejszym kościele nie potwierdziły jego stałej obecności. Wszystkie powyższe stwierdzenia dotyczą osiedli położonych na dalekich peryferiach miasta, blisko jego granic. Ponadto obecność płomykówki wykazano przy kościele w Trestnie tj. 250 m za granicą miasta (ryc. 3).
W roku 2001 płomykówkę stwierdzono tylko w okolicach Placu Grunwaldzkiego (Śródmieście), gdzie dwukrotnie była słyszana w pierwszej dekadzie marca (K. Halupka, inf. ustna). Nie potwierdzono natomiast występowania płomykówki na stanowiskach znanych z lat 90., pomimo że kilkakrotnie prowadzono stymulacje oraz długie nasłuchy, jak również poszukiwano śladów obecności ptaków w pobliżu kościołów. Także podczas
kontroli strychów w ponad 30 kościołach na terenie miasta, w tym w większości kościołów w strefie centralnej, nie stwierdzono śladów obecności
tego gatunku. W przypadku kościoła na Praczach mogło to mieć związek
z wykonanym wiosną 2001 roku remontem dachu (Ł. Iwaniuk - inf. ustna).

DYSKUSJA
Pierwsze udokumentowane informacje z terenu Wrocławia dotyczące
puszczyka pochodzą z ok. 1890 roku, z Lasu Strachocińskiego, wtedy jeszcze znajdującego się poza granicami administracyjnymi miasta (Dyrcz 1964)
i tutaj lęgowy jest do dzisiaj. Także niektóre stanowiska, np. w Ogrodzie
Botanicznym, były znane na początku XX wieku (Drescher 1927 za Ruprecht i Szwagrzak 1988). Według Szarskiego (1955) był on najpospolitszą
z sów, występującą także między zabudowaniami. W latach 1960-87 na
obszarze ok. 25 km2 północno-zachodniej części Wrocławia występowało
18-20 par (Lontkowski i in. 1988). W roku 1995 odnotowano tam co najmniej 19 terytoriów (nie skondolowano całości obszaru), a w 2001 - 2630 terytoriów.
W miastach Polski zagęszczenie puszczyka jest bardzo zróżnicowane
(tab. 5), przy czym we Wrocł awiu osiąga ono najwyższe wartości. W porów-
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Tabela 5. Zagęszczenia miejskich populacji puszczyka w Polsce
Table 5. Densities of urban populations of the Tawny Owl in Poland

L.p.

Miasto
City

Powierzchnia
Size
(km2)

Liczba
terytoriów
No. of
territories

Zagęszczenie
Density
(pary/10 km2)

1 Wrocław

293,0

90-98

3,1-3,4

2 Kraśnik

25,3

5

2,0

3 Tomaszów Lub.

13,3

2

1,5

60-100

1,2-2,1

2

1,0

4 Warszawa
5 Biłgoraj

485,0
20,9

6 Warszawa

485,0

40-60

0,8-1,2

7 Poznań

219,9

21

1,0

8 Chełm

35,7

2-3

0,6-0,9

9 Szczebrzeszyn

19,0

2

0,7

10 Hrubieszów

32,8

1

0,3

11 Zamość

31,0

1

0,3

12 Słupsk
13 Olsztyn

43,0
350,0

1

0,2

>4

>0,1

Źródło danych: 1 - niniejsza praca; 2 - Fraczek i Szewczyk 2000; 3 - Grzywaczewski i Kitowski 2000b; 4 - Luniak 1996; 5 - Grzywaczewski i Kitowski 2000b;
6 - Jabłoński 1991; 7 - Bereszyński 1985; 8-11 - Grzywaczewski i Kitowski 2000a,
2000b; 12 - Górski 1982; 13 - Okulewicz 1971.

naniu do innych dużych miast (Warszawa, Poznań) jest ono nawet dwu-,
trzykrotnie wyższe. W większym zagęszczeniu puszczyki występowały
w Rzymie. Szacunkowe zagęszczenie dla całego miasta wynosiło 6,1-6,7
par/10 km2, a na powierzchniach próbnych notowano nawet 18 par/10
km2 (Ranazzi i in. 2000).
Występowanie puszczyka w miastach w wysokich zagęszczeniach jest
możliwe dzięki dużej plastyczności tego gatunku pod względem wymogów
siedliskowych. W Anglii chętnie zajmuje on parki, tereny uprawne, lasy,
a także zabudowane centra miast. Wykazuje on także preferencje w stosunku do obecności wody (Cramp i Simmons 1980), co stwierdzono także
we Wrocławiu. Dużym atutem miast są prześwietlone parki, co ułatwia
ptakom polowanie. Warunkiem występowania puszczyka jest jednak obec-
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ność starych dziuplastych drzew, choć może on gnieździć się także w budynkach, a odnotowano nawet lęg we wraku samochodu (Mikkola 1983).
We Wrocławiu jest wiele starych drzew, często o wymiarach pomnikowych,
z dziuplami i dogodnymi szczelinami dla lęgów puszczyka (Chudziński i in.
1995). Także wysokie zagęszczenia puszczyka w Rzymie były związane z dostępnością wielu miejsc lęgowych, jakie oferują stare drzewa w starożytnych parkach miejskich, ruiny i starożytne budynki z odpowiednimi wnękami (Ranazzi i in. 2000).
Podobnie wysokie zagęszczenie jak we Wrocławiu puszczyk może osiągać w lasach, np. w Kampinowskim Parku Narodowym, gdzie oceniono
liczebność tej sowy na 3,1-3,3 pary/10 km2 (Kowalski i in. 1991). Wyższe
zagęszczenie stwierdzono na powierzchniach próbnych w Wielkopolskim
PN. gdzie wahało się w zakresie 5,5-14,9 par/10 km2 (Szmal i in. 1991).
Dla obszarów leśnych i mozaikowych zagęszczenie puszczyka w Środkowej Europie oszacowano na 5-10 (16) par/10 km' (Glutz i Bauer 1980).
Proces wnikania uszatki do miast rozpoczął się na początku XX wieku,
a pierwsze takie przypadki na Śląsku były odnotowane w Zgorzelcu i we
Wrocławiu-Osobowicach (Pax 1925). W latach 1960-87 na obszarze ok.
25 km2 północno-zachodniej części Wrocławia gniazdowało 4-6 par (Lontkowski i in. 1988). Ruprecht i Szwagrzak (1988) zebrali informacje o 10
stanowiskach tej sowy do 1982 roku, z czego przynajmniej dwa były lęgowymi, nie podano jednak dokładnych lokalizacji. W latach 80. było znanych 10 stanowisk, m. in. z Parku Skowroniego na Krzykach, ul. Hallera
na Borku, Parku Szczytnickiego (A. Adamski, O. Girulski, B. Gramsz, M.
Majcher, M. Skrzypczyk, T. Wiewiórko).
W innych miastach Polski gatunek ten jest mniej liczny niż we Wrocławiu lub nie występuje wcale (Tomialojć 1970; Okulewicz 1971; Górski 1982;
Chmielewski 1989). W małych miastach, np. w Chełmie zagęszczenie uszatki w granicach administracyjnych miasta wynosiło 0,6 par/10 km2 (Grzywaczewski i Kitowski 2000a), w Kraśniku - 1,2 pary/10 km2 (Frączak
i Szewczyk 2000). W śródmieściu Warszawy notowano nieregularne lęgi
jednej pary (Nowicki 2001), a w Poznaniu w obrębie ścisłej zabudowy Bereszyński (1985) nie stwierdził żadnej uszatki.
Na powierzchniach „niemiejskich" uszatka może występować w wyższych zagęszczeniach. W Kampinoskim Parku Narodowym stwierdzono
3,5 pary/10 km2 mozaiki środowisk (Kowalski i in. 1991), przy czym uszatki
nie zasiedlały odosobnionych kęp drzew, co zaobserwowano we Wrocławiu. Zagęszczenie tej sowy w środkowej Europy szacuje się, podobnie jak
we Wrocławiu, na 1,0-1,2 pary/10 km2 mozaiki środowisk (Glutz i Bauer
1980).
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Uszatka preferuje głównie bory, a w lasach liściastych jest spotykana,
gdy brak tam puszczyka (Cramp i Simmons 1980). Sugeruje to istnienie
konkurencji między tymi gatunkami. Przedstawione w pracy dane wskazują, że ptak ten może zajmować pojedyncze zadrzewienia, parki i kępy
drzew na terenach zurbanizowanych, choć najważniejsze wydaje się być
istnienie otwartych terenów, na których poluje (Czarnecki 1956).
Pójdźka podawana jest z terenu Wrocławia od początku XX wieku (Ruprecht i Szwagrzak 1988). Szarski (1955) uważał ją za gatunek nierzadki,
który występował nawet w ogrodach podwórzowych zamkniętych wokół
blokami kamienic. W latach 1960-87 północno-zachodniej części Wrocławia (ok. 25 km2) stwierdzono ją tylko dwukrotnie (Lontkowski i in. 1988).
W latach 80. na terenie całego miasta znane bylo tylko jedno stanowisko
lęgowe (Dyrcz i in. 1991), a w roku 1991 odnotowano inne terytorium w północno-wschodniej części miasta (A. Adamski).
Pójdźka występuje w całym kraju wykazując zróżnicowane rozmieszczenie. Ostatnio zauważa się spadek jej liczebności i wycofywanie z większych miast (Tomiałojć 1990). W innych miastach, podobnie jak we Wrocławiu, występuje nielicznie, głównie na północy i zachodzie kraju np. w Toruniu (Strawiński 1963), Słupsku (Górski 1982), Legnicy (Tomiałojć 1970),
Poznaniu (Bereszyński 1985). W przeszłości jej liczebność w Warszawie
oceniano na 10-20 par, ale obecnie większość z nich została opuszczona
(Luniak i in. 1964, 2001; Luniak 1996). Liczniej obecnie spotykana jest
w miastach Lubelszczyzny, gdzie gnieździ się na budynkach, najczęściej
w blokach mieszkalnych. W latach 90. zagęszczenie pójdźki w Chełmie,
Kraśniku i Tomaszowie Lubelskim wahało się od 3,4 do 4,5 par/10 km2
i jedynie w Zamościu było ono stosunkowo niskie - 0,5-0,6 pary/10 km2
(Frączek i Szewczyk 2000; Grzywaczewski i Kitowski 2000a, 2000b). W Kraśniku była nawet liczniejsza od puszczyka (Frączek i Szewczyk 2000). Dość
licznie występowała także w Gliwicach, gdzie w roku 1988 na powierzchni
136 km2 stwierdzono 19-20 par (Dyrcz i in. 1991).
Płomykówka na terenie Wrocławia nigdy nie była liczna. Szarski (1955)
zaobserwował ją tylko raz, a Ruprecht i Szwagrzak (1988) wymieniają kilka stanowisk m.in. Wrocł aw-Karłowice i Ogród Zoologiczny. W północnozachodniej części Wrocławia (25 km2) jedna para gnieździła się do roku
1973 (Lontkowski i in. 1988).
Dawniej zamieszkiwała większość polskich miast, ale ostatnio z większości się wycofała i spotykana jest sporadycznie (Tomialojć 1990), np.
w Toruniu (Strawiński 1963), Legnicy (Tomiałojć 1970), Warszawie (Luniak i in. 1964), Kraśniku (Frączak i Szewczyk 2000), Chełmie (Grzywaczewski i Kitowski 2000a).
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Według Luniaka (1964) warunkiem urbanizacji gatunku jest przystosowanie się do stałej obecności człowieka, zdolność wykorzystania źródeł
pokarmu i znajdujących się w mieście materiałów do budowy gniazda.
W przypadku sów najważniejsze wydają się być dostępność miejsc do założenia gniazda (dziuple, skrzynki lęgowe, wieże i strychy o swobodnym
dostępie, otwarte otwory wentylacyjne, gniazda ptaków krukowatych, itp.)
oraz dostępność pokarmu. Znaczenie tych dwóch czynników jest jednak
odmienne u puszczyka i uszatki. Liczebność puszczyka jest w większym
stopniu ograniczana przez dostępność miejsc dogodnych do założenia
gniazda. Czynnik pokarmowy odgrywa prawdopodobnie mniejszą rolę,
ponieważ miejskie populacje tej sowy nauczyły się wykorzystywać inne
źródła pokarmu. Dieta puszczyków w miastach w znacznym stopniu oparta
jest na ptakach, takich jak: gołębie Columba sp., wróble Passer sp., szpaki Sturnus vulgaris, drozdy Turdus sp. (Bogucki 1967; Cramp i Simmons
1980; Ranazzi i in. 2000). W Warszawie 89% pokarmu tej sowy stanowiły
wróble (Goszczyński i in. 1993). Także we Wrocławiu udział ptaków w pokarmie puszczyka był znaczący - 43% (P. Zabłocki, M. Wolny - inf. ustna).
W środowiskach leśnych w diecie puszczyków dominują małe ssaki (Southern 1968; Samsonowicz 1984; Goszczyński 1993). Uszatka natomiast
wyspecjalizowana jest w połowie polnika Microtus arva/Ls. Gryzoń ten stanowi podstawowy składnik diety uszatki (do 98.5%), zarówno w środowiskach miejskich, jaki poza nimi, a udział ptaków w pokarmie tej sowy jest
niewielki - 0-7,0% (Pawłowska-Indyk i in. 1998). Ze względu na cykle liczebnośći gryzoni, pokarm może być czynnikiem limitującym liczebność
uszatki. W przeciwieństwie do puszczyka, uszatka nie jest ograniczana
liczbą odpowiednich miejsc do gniazdowania. Do lęgów wykorzystuje ona
gniazda dużych ptaków, najczęściej krukowatych Corvidae (Cramp i Simmons 1980). Wrocławską populację sroki Pica pica w latach 90. oszacowano na 2000-2500 par (Orłowski i in. 2002), a liczebność wrony Corvus
corone wyraźnie wzrosła w ostatnich latach (J. Udolf - inf. ustna). Dane te
wskazują, że potencjalne miejsca gniazdowania uszatki we Wrocławiu są
bardzo liczne.
Badania w Irlandii potwierdziły istnienie konkurencji między puszczykiem a uszatką (Cramp i Simmons 1980). Nilsson (1984) wykazał, że uszatka gnieździ się w bezpośrednim sąsiedztwie puszczyka tylko w latach obfitych w ofiary (tzw. „lata mysie"), a sukces lęgowy par gniazdujących w sąsiedztwie puszczyka może być niższy. W roku 2001 udział terytoriów uszatki, które pokrywały się bądź znajdowały się w sąsiedztwie terytoriów puszcyka, był niższy o 12% niż w roku 1995. Dodatkowo brak stwierdzeń głosów podlotów do połowy czerwca sugeruje, że sukces lęgowy uszatki w roku
2001 był niższy niż w roku 1995.
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Potencjalnie konkurencja może także mieć miejsce między uszatką
i pójdźką, które specjalizują się w polowaniu na te same małe ssaki, a ich
nisze pokarmowe znacznie pokrywają się (Romanowski 1988). Przy obfitości pokarmu, gdy gryzonie są bardzo liczne, współzawodnictwo między
sowami jest niewielkie. Może mieć jednak duże znaczenie, kiedy liczebność gryzoni jest niska (Mikkola 1983). Według Luniaka (1964) ustępująca z miast płomykówka zwolniła Mszę ekologiczną, którą zapełnił puszczyk.
Sowy mogą oddziaływać na siebie w sposób bezpośredni (Mikkola 1983).
Puszczyk poluje niekiedy na mniejsze gatunki sów: uszatkę i pójdźkę. Znany
jest także przypadek upolowania młodych płomykówek. Sam raczej nie
jest obiektem polowania innych gatunków sów „miejskich". Pójdźka może
także być ofiarą uszatki i wyjątkowo płomykówki. Najczęściej jednak płomykówka i pójdźka mogą wspólnie zajmować jedno terytorium, gnieżdżąc
się nawet w swoim sąsiedztwie (Mikkola 1983). Powyższe informacje sugerują, że wysoka liczebność puszczyka w miastach może nie być bez znaczenia dla liczebności innych gatunków sów, zwłaszcza pójdźki i uszatki.
Sytuację pójdźki dodatkowo może pogorszyć wzrost liczebności uszatki.
W związku z tym sowa ta może rzadziej i krócej odzywać się, prowadząc
bardziej skryty tryb życia i przez to być także gatunkiem trudnym do wykrycia. W roku 2001 słyszano głównie głosy alarmowe pójdźki w odpowiedzi na stymulację puszczyka. Tak więc w metodyce badań ważna może
być kolejność odtwarzania głosów poszczególnych gatunków sów.
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STRESZCZENIE
W latach 1995 i 2001 prowadzono liczenia sów we Wrocławiu (SW Polska).
W obu sezonach stwierdzono występowanie czterech gatunków sów: puszczyka,
uszatki, pójdźki i płomykówki. Liczebność puszczyka oceniono na co najmniej 81
terytoriów w roku 1995 i 90-98 terytoriów w roku 2001 (ryc. 1, tab. 2). Stwierdzone zagęszczenia tej sowy (3,1-3,4 par/10 km2) są najwyższe, jakie odnotowano
w polskich miastach oraz jedne z najwyższych spośród analizowanych miast europejskich (tab. 5). Liczebność uszatki oceniono na 42-43 pary w roku 1995 i 2931 parw roku 2001 (ryc. 2). Pomimo, że oceny liczebności w obu sezonach mogą
być zaniżone, stwierdzone zagęszczenia (1,4-1,5 par/10 km2) są najwyższe jakie
odnotowano dotychczas w środowisku miejskim. Pozostałe dwa gatunki (płomykówka i pójdźka) były nieliczne. W roku 1995 wykryto je odpowiednio na trzech
i pięciu stanowiskach, a w roku 2001 odpowiednio jednymi dwóch stanowiskach
(ryc. 3, tab. 1). Puszczyk i uszatka wykazywały dużą plastyczność pod względem
wyboru siedlisk lęgowych. Oprócz typowych siedlisk (lasy, duże parki) zajmowały
także terytoria w obrębie zwartej zabudowy miejskiej. jak również male kępy i aleje
drzew (tab. 3 i 4).

SUMMARY
Counts of owls were carried out in the city of Wrocław (SW Poland) in 1995 and
2001. Four species were recorded in both seasons: the Tawny Owi, Long-eared
Owl, Little Owl and Barn Owl. The abundance of the Tawny Owl was estimated at
at least 81 territories in 1995 and 90-98 territories in 2001 (fig. 1, table 2). Densities of this owi (3.1-3.4 pairs/10 km') are the highest recorded in the Polish and
ones of the highest in the European towns (table 5). The numbers of the Longeared Owl were assessed at 42-43 pairs in 1995 and 29-31 in 2001. Although
both values may be underestimates, these densities (1.4-1.5 pairs/101cm2) are
the highest ever noted for urban habitats. The remaining two species (Little Owl
and Barn Owl) were uncommon. Respectively, they were found at five and tree
sites in 1995, and at two and one place in 2001 (fig. 3, table 1). The Tawny and
Long-eared Owls showed high plasticity in their choice of sites to breed. Apart
from habitats typical of them (forests, large parks), they also occupied densely
built-up city centre, smali groups of trees and double rows of trees.
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LICZEBNOŚĆ I ROZMIESZCZENIE SROKI PICA PICA
W POŁUDNIOWO-ZACHODNIEJ CZĘŚCI WROCŁAWIA
NUMBER AND DISTRIBUTION OF THE MAGPIE PICA PICA
IN THE SOUTH-WESTERN PART OF WROCŁAW
Sroka jest obecnie ptakiem regularnie lęgowym na terenach zurbanizowanych na większości obszaru swojego zasięgu (Goodwin 1976; Birkhead 1991; Jerzak 2001). Zurbanizowane populacje sroki występują w większości miast Europy, północnej Azji i północno-zachodniej Afryki (Dementew i Gladkov 1954; Doo-Pyo i Koo 1986; Birkhead 1991). W Ameryce
Północnej proces urbanizacji sroki przebiega wolniej. W miastach Ameryki Północnej sroka występuje głównie na terenach przedmieść i peryferii
(Jerzak 2001). Tendencja zasiedlania osiedli ludzkich rozpoczęła się w Europie w pierwszej połowie XIX wieku. Początkowo gatunek ten zaczął zasiedlać tereny wsi i przedmieścia miast (Kaluza 1814; Gloger 1833; Yarrel
1843; Tobias 1879; Armstrong 1940). W początkach XX wieku jej liczebność podlegał a znacznym ograniczeniom na skutek odstrzału i niszczenia
gniazd (Pax 1925; Dyrcz i in. 1991). W wielu rejonach Polski lokalnie przestała nawet gniazdować (Dyrcz i in. 1991; Ptaszyk 2000). Wzrost liczebności sroki na terenach miejskich zanotowano w latach powojennych (Parslow 1967; Szarski 1955; Klejnotowski 1974; Marchant i in.1990). Na początku lat 1960-tych zurbanizowane populacje sroki pojawiły się w wielu
miastach Europy zachodniej i środkowej (Rutschke i in. 1983: Tomiałojć
1990; Dyrcz i in.1991; Birkhead 1991) oraz Azji (Doo-Pyo i Koo 1986; Koo
i Kim 1986). Obecnie sroka występuje w wielokrotnie wyższym zagęszczeniu na terenach miejskich i we wsiach niż w otwartym krajobrazie rolniczym (np.: Love i Summers 1973; Moller 1973; Dietrich 1981; Vines 1981;
Jerzak 1988, 1992; Birkhead 1991; Górski 1997; Ptaszyk 2000).
W Polsce proces urbanizacji sroki przebiegał z zachodu w kierunku
wschodnim (Klejnotowski 1974; Tomiałojć 1990). Na początku lat 70. zurbanizowane populacje sroki występowały w miastach położonych w za-
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chodniej części kraju (Tomiałojć 1990). Miasta na wschód od Wisły (Olsztyn, Mińsk Mazowiecki, Siedlce) sroka opanowała w końcu lat 70. (Luniak
1983).
Poza wyrywkowymi informacjami Szarskiego (1955) oraz wynikami
z dwóch niewielkich, kilkudziesięciohektarowych powierzchni „miejskich"
badanych metodą kartograficzną (Jakubiec i Bluj 1977; Loch 1979) brak
jest danych dotyczących liczebności sroki na terenie miasta Wrocławia.
Zebrany materiał pozwoli na określenie stanu obecnego, a w przyszłości
na określenie dynamiki zurbanizowanej populacji sroki na terenie Wrocławia.

-;,

Ryc. 1. Rozmieszczenie gniazd sroki w poł udniowo-zachodniej części Wrocławia
1 - gniazda, A - parki, cmentarze, lasy, B - ogródki dział kowe, C - zwarta zabudowa, D - zabudowa willowa, E - zabudowa przemysłowa, F - tereny ruderalne,
G - pola.
Fig. 1. Distribution of the Magpie nests in the south-western part of Wrocław
1 - nests, A - parks, cemeteries, forests, B - allotments, C - urban areas, D suburban areas, E - industńal areas, F - ruderal areas, G - fields.
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Tabela 1. Gł ówne typy środowisk na terenie badan

Table 1. Main types of habitat within the study area
1 - urban and industrial area, 2 - parks, cemeteries, forests, 3 - allohnents, 4 ruderal area, 5 - water bodies, roads and others, 6 - agricultural area.

Ś rodowisko
Habitat
Zabudowa miejska i przemysłowa (1)

Powierzchnia
Area

Udział

(%)

10,49

41,1

Parki, cmentarze, lasy (2)

1,87

7,2

Ogródki działkowe (3)

3,10

12,1

Tereny ruderalne (4)

1,05

4,1

Wody, drogi i inne (5)

2,20

8,5

Tereny rolnicze (6)

6,92

27,0

25,63

100,0

Razem / Total

OPIS TERENU BADAN I METODYKA
Badania prowadzono w południowo-zachodniej części Wrocławia na
obszarze dzielnic Krzyki i Fabryczna. Naturalną osią przecinającą centralną część powierzchni było uregulowane koryto rzeki Ślęzy. Obszar omawianej powierzchni wynosił 25,63 km2, stanowiło to 8,5% całkowitej powierzchni miasta (292,8 km2 w 1994 roku) (GUS 1995).
Granice terenu badań wyznaczały ulice Grabiszyńska, Lubuska, Owsiana i Borowska oraz linie kolejowe Wrocław-Jelenia Góra oraz WrocławŚwidnica. Południowy kraniec powierzchni przebiegał wzdłuż granic administracyjnych miasta. Na powierzchni można wyróżnić dwie podstawowe strefy:
- peryferyjne dzielnice z dominującym udziałem pól uprawnych (6,17 km2)
w zachodniej części powierzchni;
- teren zabudowany (19,46 km2) obejmujący strefę przedmieść, z dzielnicami willowymi położonymi w bezpośrednim sąsiedztwie pól (Oporów,
Klecina) oraz zwartą zabudowę miejską (kamienice, bloki mieszkaniowe)
wybudowaną przed i po II Wojnie Światowej (2,8 km2).
Wyznaczenie powierzchni o takim kształcie umożliwiło zawarcie w jej
granicach przekroju przez większość typów środowisk reprezentowanych
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Tabela 2. Drzewa gniazdowe sroki we Wrocławiu
Table 2. Nest-tree species of the Magpie in Wrocław
Gatunek drzewa
Tree species

Liczba gniazd
No. of nests

Udział
Percentage

Topola włoska Populus nigra 'Italica'

63

31,0

Topola Populus sp.'

70

34,5

Świerk Picea sp., sosna Pinus sp.

11

5,4

Dąb Qu.ercus sp.

8

3,9

Klon Acer sp.

7

3,5

Brzoza brodawkowata Betula uerrucosa

6

2,9

Kasztanowiec Aesculus hippocastanus

6

2,9

Lipa Tilia sp.

5

2,5

Platan Platanus x acerifolia

4

2,0

Róża Rosa sp., głóg Crataegus sp.

3

1,5

Wierzba &TUJ,- sp.

2

1,0

Buk Fagas silvatica

1

0,5

Robinia Robinia pseudoacacia

2

1,0

Drzewa owocowe / Fruit trees2

6

2,9

Drzewa nieoznaczone / Unidentified trees

7

3,5

Słupy / Poles

2

1,0

203

100,0

Razem / Total

1 - grupa obejmuje topole o szerokiej koronie należące zarówno do gatunków
rodzimych (t. biała P. alba, t. czarna R nigra, osika P. tremula), jaki obcych.
2 - grusza Pyrus communis, jabłoń Matus sp. oraz gatunki z rodzaju Prunus

w krajobrazie miasta Wrocławia. Wyszukiwanie gniazd sroki prowadzono
od końca marca do początków maja 1994 roku. Gniazda wraz z gatunkiem drzewa lokalizowano na planie miasta Wrocławia. Kontrolę całego
terenu przeprowadzono dwukrotnie. W przypadku niektórych gniazd wymagana była większa liczba kontroli. Za gniazda zajęte uznawano gniazda
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ze świeżym materiałem budowlanym, przy którym obserwowano przebywające ptaki (budowa gniazda, kopulacja, wysiadywanie, karmienie młodych).

WYNIKI
Łącznie na omawianej powierzchni stwierdzono 255 zajętych gniazd
sroki (zagęszczenie: 10,0 pary/1 km2). Większość par (246) gnieździła się
na terenie zabudowanym (12,6 pary/1 km2). W krajobrazie rolniczym zagęszczenie sroki było ośmiokrotnie niższe - 1,5 pary/1 km2.
Ponad 81% wszystkich gniazd na terenie zabudowanym (N = 246) zlokalizowana była w alejach oraz na pojedynczych drzewach porastających
pobocza ulic i dróg. Sroka wyraźnie omijała otwarte przestrzenie peryferii
miasta (pola uprawne, tereny ruderalne) oraz wnętrza parków i cmentarzy,
gnieżdżąc się wyłącznie na ich obrzeżach. Uzyskane zagęszczenia par lęgowych sroki na obszarze siedmiu największych (7,9-39,1 ha) parków
i cmentarzy, o łącznej powierzchni 142,4 ha, osiągnęły wartości pomiędzy
0,2 a 1.3 pary/10 ha (średnio 0,4 pary/10 ha). Stosunkowo licznie gatunek ten zamieszkiwał tereny ogródków działkowych. Łącznie stwierdzono
tutaj 35 gniazd (11,3 pary/1 km2). W krajobrazie rolniczym w zachodniej
części powierzchni (6,17 km2) zlokalizowanych było jedynie 9 gniazd (1,5
pary/1 km2), przy czym siedem spośród z nich znajdowała się na skrajach
zadrzewień śródpolnych lub w większych skupiskach drzew.
Na całym obszarze zabudowanym rozmieszczenie gniazd było równomierne, a lokalnie niższa liczebność, np. na terenie zabudowy miejskiej
ubogiej w zieleń (na północ od ulicy Hallera i Kamiennej) prawdopodobnie
wynikała z braku odpowiednich drzew, wykorzystywanych jako miejsca
lęgowe. Lokalnie, w miejscach obsadzonych zwartymi szpalerami niskich
topól' Populus sp., zagęszczenia osiągały znacznie wyższe wartości. Na
przykład na terenie obecnej giełdy rolnej przy ul. Karmelkowej zajmującej
obszar ok. 6,5 ha czynnych było 7 gniazd (108 par/1 km2). Wokół schroniska dla zwierząt przy ulicy Skarbowców na obszarze ok. 15 ha zlokalizowanych było 5 gniazd (33 pary/1 km2).
Dla 203 gniazd ustalono gatunek drzewa, na którym było one umieszczone (tab. 2). Ogółem gniazda stwierdzono na co najmniej 21 gatunków
drzew. Na topoli włoskiej Populus nigra var. Italica' o charakterystycznej
1 - topole te należą do tzw. sekcji topól czarnych Aegeiros, powstałych w sposób
sztuczny ze skrzyżowania kilku europejskich i amerykańskich gatunków i nie
należą do naszej rodzimej flory (Seneta i Dolatowski 2000)
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kolumnowej koronie umieszczonych było 31% gniazd, a na innych gatunkach topoli Populus sp. o rozłożystych koronach znajdowało się ponad
34% gniazd. Na terenach rolniczych i ogródkach działkowych sroka gniazdowała na niskich drzewach, a nawet krzewach (głóg Crataegus sp. oraz
róża Rosa sp.). Dwa gniazda zlokalizowane były na słupach linii wysokiego napięcia. Tylko w jednym przypadku gniazdo pozbawione było dachu.
Nie stwierdzono gniazdowania na budynkach, podawanego z innych rejonów Europy (Holyoak 1967), a także z Polski (Kulczycki 1973; Tryjanowski 1995).

DYSKUSJA
Zagęszczenie srok w południowo-zachodniej części Wrocławia należy
do jednych z najwyższych znanych z terenu Polski (tab. 3). Obecnie zagęszczenia ok. 10 par/1 km2 w miastach na terenie Europy nie należą do
wyjątkowych i stały się charakterystyczne dla tego typu środowiska. W roku
1987 w śródmiejskiej części Zielonej Góry (20 km2) zagęszczenie sroki
wynosiło 10,4 pary/1 km2 (L. Jerzak za Dyrcz i in. 1991; dane niepublikowane). W roku 2001 w Zielonej Górze na powierzchni 23 km2 stwierdzono
trzykrotny wzrost zagęszczenia do 31,09 pary/km2 (Bocheński i in. 2001).
Górski i Kotlarz (1997) zanotowali na terenie Słupska wzrost populacji
sroki o 118 % w latach 1979-1991. W Dublinie Kavanagh (1987) stwierdza ponad czterokrotny wzrost zagęszczenia sroki z 3,6 pary w roku 1970
do 16 par/1 km2 w 1983. W Sheffield zagęszczenie wzrosło z 1,4 pary/
1 km2 w roku 1946, do 3,6 pary w 1976 i aż 8 parw 1986 (Birkhead 1991).
Jedno z najwyższych zagęszczeń sroki stwierdzono w latach 1998-2000
w Seulu (Korea Południowa). W kolejnych latach na obszarze ok. 1,3 km2,
stwierdzono wzrost liczby gniazd z 74 do 88 (zagęszczenie wzrosło z 53,8
do 65,7 par/1 km2) (Choe 2000).
Na początku lat 90. wzrost populacji sroki zanotowano w większości
badanych miast na terenie całego areału lęgowego sroki (np. Górski 1997;
Górski i Kotlarz 1997; Luniak i in. 1997; Witt 1997; Lesiński 1998; Choe
2000; Bocheński i in. 2001; Jerzak 2001).
Istotnym czynnikiem decydującym o wysokiej liczebność sroki w mieście jest obecność szpalerów drzew (alei) porastających pobocza ulic
(Fernąndez-Juricic 2001). We Wrocławiu aż 81% wszystkich gniazd znajdowało się na pojedynczych lub skupiskach drzew. Szpalery drzew pełnią
w warunkach miejskich funkcję korytarzy ekologicznych, umożliwiając
gniazdowanie i przemieszczanie się wielu gatunków ptaków (Fernąndez-
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Juricic 2000). Równie ważnym elementem decydującym o wysokiej liczebności sroki w warunkach miejskich jest obecność zieleni wysokiej (Birkhead 1991; Jerzak 1997).

Tabela 3. Liczba par i zagęszczenie sroki w miasta Europy i Azji
Table 3. Number of pairs and densities of the Magpie in European and Asian cities

Lp.

Miasto
Ci ty

Powierzchnia
Zagęszczenie
Liczba par
Area
Density
No.
of
pairs
(k).„2)
par/1 km2

1. Wrodaw

25,6

255

2. Poznań

83,0

686

8,0

3. Leszno

31,9

130-140

4,1-4,4

4. Zielona Góra'

21,0

208

10,4

5. Zielona Góra'

23,0

715

31,1

136,0

439

3,2

6. Gliwice
7. Gorzów Wlkp.
8. Ziemia Lubuska2

21,1
-

10,0

160-180

7,6 - 8,5

-

4,7 - 6,6

9. Sł upsk

28,0

214

7,6

10. Koszalin

30,1

229

3,5
19,0

11. Kraków-Krowodrzal

5,0

98

12. Lwów

66,5

520

8,0

13. Warszawa

485

2900-4100

6,1-8,4

14. Warszawa (przedmieś cia)'
15. Berlin'

7,5
31,5

43

5,7

233

7,4

74-88

53,8-65,7

10,7

16. Nagasaki'
17. Seul'

1,3

1 - dane dotyczą zurbanizowanej części miasta.
2 - na obszarze 10 miast (Sulechów, Zbąszynek, Słubice, Międzyrzecz, Sulęcin,
Babimost, Świebodzin, Ośno, Rzepin, Skwlerzyna).
Źródło danych: 1 - niniejsza praca; 2 - Ptaszyk 2000; 3 - Kuźniak 1996; 4 - L.
Jerzak, 5 - Bocheński i in. 2001; 6 - Dyrcz i in. 1991; 7 - Jermaczek i in. 1992;
8 - Jerzak 1992; 9 - Górski i Kotlarz 1997; 10 - Górski 1997; 11 - Barszcz 1998;
12 - Bokotey 1997; 13 - Luniak i in. 1997; 14 - Lesiński 1998; 15 - Witt 1997: 16
- Eguichi i Takeishi 1997: 17 - Choe 2000.
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Niskie zagęszczenia sroki w parkach na obszarach miast stwierdzono
w większości dużych aglomeracji miejskich, w których rozwinęły się populacje zurbanizowane (synurbiczne) (Birkhead 1991; Ptaszyk 2000; Park
i Lee 2000). W miastach małych oraz będących w trakcie „kolonizacji",
sroka gniazduje przede wszystkim na terenach zielonych (parki, cmentarze) (Strawiński 1963; Klejnotowski 1974; Górski 1989; Ptaszyk 2000).
Gatunek drzewa szczególnie preferowany przez sroki zmienia się w poszczególnych miastach i zależy przede wszystkim od wysokości drzew i częstości ich występowania. W Manchester najliczniej zasiedlanym gatunkiem
była topola Populus sp. (Tatner 1982). Analiza kart gniazdowych kartoteki
gniazd i lęgów wykazała, że w Polsce na terenach miejskich 35% wszystkich gniazd umieszczonych było na topolach (Jerzak 1997). Taki sam odsetek gniazd na topolach uzyskano na obszarze jedenastu niewielkich miast
na Ziemi Lubuskiej (Jerzak 1992). W Poznaniu w latach 1963-69 na topoli
włoskiej zlokalizowanych było 30%, a na topolach o szerokich koronach
dalsze 12,5% gniazd (Klejnotowski 1974). W Sheffield sroki większość gniazd
zbudowały na jaworach Acer pseudoplatanus i lipach Tilia sp. (Clarkson
1984).
Dodatkowym czynnikiem ograniczającym liczebność sroki na terenach
zielonych może być występowanie wrony Coruus cornix. W 1994 roku na
terenie badań stwierdzono 18 czynnych gniazd (0,7 pary/1 km2), z których aż 16 (88%) zlokalizowana była na terenach parków (Orłowski 1998).
Brak wrony poza zielenią miejską był niewątpliwie czynnikiem sprzyjającym wysokiej liczebności sroki.
Uzyskane wyniki pozwalają oszacować wrocławską populację sroki
w roku 1994 na około 2000-2500 (3000) par lęgowych. Dalszy wzrost liczebności sroki na terenie Wrocławia możliwy jest na drodze zmniejszania
terytoriów i odległości pomiędzy gniazdami, umiejscawianiem gniazd na
niższych gatunkach drzew, a także na budynkach i słupach energetycznych. Czynnikiem, który może w przyszłości ograniczyć rozwój populacji
sroki jest przeniknięcie wrony na teren zabudowany.
Mimo braku danych z następnych lat można spodziewać się, że na początku XXI wieku populacja sroki we Wrocławiu, będzie zwiększać swoją
liczebność. Przypuszczenia takie mogą potwierdzać wyniki badań przeprowadzonych w ostatnich latach na terenie m.in. Berlina (Witt 1997), Warszawy (Luniak et al. 1997; Lesiński 1998), Koszalina oraz Sł upska (Górski
1997; Górski i Kotlarz 1997), Zielonej Góry (Bocheński i in. 2001) gdzie
stwierdzono znaczny wzrost liczebności tego gatunku na przestrzeni kilkunastu lat. Konieczny jest dalszy stały monitoring zurbanizowanej populacji na terenie Wrocławia i w innych miastach na terenie Polski.
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STRESZCZENIE
Badania prowadzono w roku 1994 w poludniowo-zachodniej części Wrocławia.
Obszar powierzchni wynosił 25,63 km2, co stanowiło 8,5% całkowitej powierzchni
miasta. Na powierzchni można wyróżnić dwie podstawowe strefy: peryferyjne dzielnice z dominującym udziałem pól uprawnych (6,17 km2) oraz teren zabudowany
(19,46 km2).
Łącznie na powierzchni stwierdzono 255 zajętych gniazd sroki (zagęszczenie:
10,0 pary/1 km2). Większość par (246) gnieździła się na terenie zabudowanym
(12,6 pary/1 km2). W krajobrazie rolniczym zagęszczenie sroki było ośmiokrotnie
niższe - 1,5 pary/1 km2.
Ponad 81% wszystkich gniazd na terenie zabudowanym (N = 246) zlokalizowana była w alejach oraz na pojedynczych drzewach porastających pobocza ulic i dróg.
Dla 203 gniazd ustalono gatunek drzewa, na którym było one umieszczone
(tab. 2). Ogółem gniazda stwierdzono na co najmniej 21 gatunkach drzew. Najczęściej (31% gniazd) sroki zakładały gniazda na topoli włoskiej Populus nigra var.
Italica' o charakterystycznej kolumnowej koronie, a na innych gatunkach topoli
Popuius sp. o rozłożystych koronach znajdowało się ponad 34% gniazd.
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SUMMARY

The research was carried out in 1994 in the south-western part of Wrocł aw.
The study plot covered 25.63 km2, which constitutes 8.5% of the total area of the
city. Within the plot, two main zones, i.e. peripheral quarters with predominance
of arabie fields (6.17 km2) and built-up area (19.46 km2), can be distinguished.
A total of 255 occupied nests of the Magpie (density: 10.0 pairs/1 km2) were
found in the study plot. The majority of pairs (246) nested within urban areas
(12.6 pairs/1 km2). In the agricultural landscape the species density was eightfold ]ower — 1.5 pairs/1 km2.
Over 81% of all nests situated within the urban areas (N = 246) were built in
single trees and alleys growing on the sides of streets and roads.
For 203 nests, the tree species in which they were located was identifled (table
2). In general, nests were discovered in at least 21 tree species. Most commonly
(31% of nests), the Magpies built their nests in the Lombardy Poplar Populus nigra
var. "Italica" of characteristic column-shaped crown, over 34% of the nests being
situated in other Poplar species Populus sp., of spreading crowns.
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pl. Grunwaldzki 24
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Andrzej Czapulak

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-

157

Łabędź niemy we Wrocławiu

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
440 r = -0,62
p < 0,01
N = 19
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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.
Adres autora:
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Sienkiewicza 21
50-335 Wrocław
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MATERIAŁY DO AWIFAUNY ŚLĄSKA
CONTRIBUTION TO SILESIAN AVIFAUNA

PIERWSZE STWIERDZENIE LĘGU
SZABLODZIOBA RECURVIROSTRA AVOSETTA NA ŚLĄSKU
Wiosną roku 2002 poziom wody w Zbiorniku Goczałkowickim został
znacznie obniżony z powodu prowadzonego remontu zapory czołowej. Spowodowało to pojawienie się wielu niskich wysepek będących pozostałościami po dawnych zabudowaniach, drogach i walach przeciwpowodziowych. Od początku maja obserwowane były przez wielu obserwatorów
pojedyncze szablodzioby na stałym brzegu zbiornika jak i w pobliżu niedostępnych wysp. W dniu 5 VI 02, podczas pierwszej bezpośredniej kontroli wysepek w celu policzenia gniazd mew i rybitw, znaleziono gniazdo
szablodzioba z 3 jajami i świeżo wyklutym pisklęciem na jednej z wysp na
północ od dawnego koryta Wisły (fot. 1). W pobliżu obserwowano również
dwa mocno zaniepokojone dorosłe ptaki. Gniazdo zbudowane było na pod-

Fot. 1. Gniazdo szablodzioba na Zb. Goczalkowickim, czerwiec 2002 (foto J. Betleja)
Fot. 1. The nest of the Avosette, Goczałkowicki Reservoir. June 2002 (foto J. Betleja)
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Fot. 2. Pisklę szablodzioba na Zb. Gorznłkowickim. czerwiec 2002 (foto M. Karetta)
Fot. 2. The nestling of the Avosette, Goezalkowicki Reservoir, June 2002 (foto M. Karetta)

Fot. 3. Szablodziób na Zb. Goczalkowickiin, czerwiec 2002 (foto M. Karetta)
Fot. 3. The Avosette, Goczałkowicki Reservoir, June 2002 (foto M. Karetta)
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łożu kamienistym i wyłożone było fragmentami muszli małży i małymi
kamykami (JB, GS). Na tej samej wyspie znaleziono także kilka gniazd
śmieszki Lanis ridibundus i rybitwy rzecznej Sterna huundo. Drugie gniazdo
z 4 jajami znalezione zostało 7 VI na niedostępnej części starego wału Wisły, w odległości kilkuset metrów od pierwszego (MK). Niestety po ulewnych deszczach od 10 VI poziom wody w zbiorniku podniósł się, tak że
zatopione zostały wszystkie wyspy w rejonie, gdzie znaleziono gniazda szablodzioba. W dniu 13 VI szablodzioby zostały ponownie zauważone w pobliżu Wisły Malej na pół nocnym brzegu zbiornika, w miejscu oddalonym
o około 1,5 km od pierwszego gniazda. Początkowo obserwowano tam dwie
pary dorosłych ptaków, a później już tylko jedną parę wraz z 4 pisklętami
(J K) . Ptaki były wielokrotnie widziane w tym samym miejscu (fot. 3), aż do
połowy lipca kiedy to wszystkie pisklęta osiągnęły zdolność do lotu. Ostatni raz cała rodzina była widziana 10 VIII (JK).
Szablodziób w drugiej połowie XX wieku zaczął zwiększać liczebność
w niektórych rejonach Europy, szczególnie w Holandii, gdzie też obecnie
zlokalizowana jest największa populacja licząca 8400-9400 par lęgowych
(Girard 1997). Najbliższe, w odniesieniu do Zbiornika Goczalkowicklego,
stale lęgowiska znajdują się na Węgrzech, gdzie liczebność oceniana jest
na 200-400 par lęgowych (Birdlife International 2000). Stwierdzone lęgi
szablodzioba są pierwszymi na Śląsku i jednocześnie trzecim przypadkiem
gniazdowania tego gatunku w Polsce. Wcześniej gniazda znajdywane były
w roku 1994 nad Narwią pod Wizną (Z. Lewartowski i inni; Komisja Faunistyczna 1995) i w 1996 na osadnikach w Policach koło Szczecina (Wysocki 1996).
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The first breeding record of the Avocette Recurvirostra avosetta
in Silesia
On 5th June 2002 a nest with three eggs and a freshly hatched nestling was
found on the Goczalkowice Reservoir. Another nest, comprising four eggs, was
found on 7th June at a distance of a few hundred metres from the first nest discovered. The area with the nests was flooded a few days later. A family with four
nestlings was observed several times between 13th June and 10th August 1.5 km
away from the place where the first nest was localised.
Jacek Betleja, Marcin Karetta, Jan Król, Gustaw Schneider

OBSERWACJA DROZDA OLIWKOWEGO TURDUS OBSCURUS
NA BLASKU
11 XI 2001 przy stawach Sł one k. Kudowy Zdroju (pow. Kłodzko) obserwowałem jednego drozda oliwkowego. Ptaka zauważyłem siedzącego
blisko wierzchołka niewielkiego drzewa w dużym stopniu pozbawionego
już liści. Był mniej więcej wielkości droździka Turdus hiatus, a mniejszy
od kwiczoła Turdus ptlaris i widać było na pierwszy rzut oka, że jest to
drozd. W pierwszej chwili moją uwagę zwróciło przede wszystkim żywopomarańczowe zabarwienie prawie całego brzucha. Dopiero po uważniejszym
przyjrzeniu się mogłem stwierdzić, że sam dół brzucha jest biały. Zarówno
na brzuchu jak i na reszcie ciała brak było jakichkolwiek kresek lub plamek. Wyraźna była biaława brew. Cały wierzch ciała, łącznie z głową był
brązowo-oliwkowy. Podbródek, górna część gardła i policzki - białawe. Po
spłoszeniu ptaka widziałem, że na dolnych pokrywach skrzydła brak plam
rdzawych lub czarnych. Pokrywy te były jednolicie szaro-białe. Koniec
skrzydła ciemniejszy. Zauważone cechy wskazują, że była to dorosła samica lub jednoroczny samiec (Cramp 1988; Clement i Hathway 2000).
Drozd ten przebywał w pobliżu stad kwiczołów i nielicznych droździków,
które gromadziły się na obficie owocujących głogach Crategus sp. Prócz
głogów, rosły tam pojedyncze drzewa i grupy drzew w otwartym krajobrazie łąk i nieużytkóww sąsiedztwie stawu. Obserwacja zaakceptowana przez
Komisję Faunistyczną.
Obszar lęgowy drozda oliwkowego obejmuje środkową i wschodnią Syberię aż po Kamczatkę. Zimuje w południowo-wschodniej Azji, łącznie
z północną częścią Archipelagu Malajskiego i Filipinami (ryc. 1). Gniazduje w borach świerkowo-jodłowych tajgi i na jej obrzeżach, rzadziej w borach mieszanych i lasach liściastych do 2400 m n.p.m. Często osiedla się

Materiały do awifauny Śląska

171

w podmokłych obniżeniach terenu w pobliżu strumieni lub innych wód.
W pobliżu północnej granicy zasięgu gnieździ się w lasach modrzewiowobrzozowych. W czasie wędrówki i na zimowiskach spotykany jest też w krajobrazie rolniczym z grupami drzew, w sadach, parkach i dużych ogrodach miejskich (Cramp 1988, Clement i Hathway 2000). Dotychczas stwierdzono drozda oliwkowego w obecnych granicach Polski około 7 razy, głównie na Śląsku. W roku 1844 schwytano jednego ptaka na Chojniku na
pogórzu Karkonoszy, a poza tym 3 inne okazy (bez dat) zdobyto w nieokreślonej bliżej części śląska (Pax 1925, Martini 1926 za Tomialojó 1990).
W XX wieku stwierdzony w Polsce tylko raz. 13 IV 95 dorosłego samca
widziano koło Malej Wsi , gm. Siedlec na Ziemi Lubuskiej (Tryjanowski
1996). W środkowej Europie, do roku 1987, zanotowano 35 stwierdzeń
drozda oliwkowego. Prócz Polski, dotyczyły one dawnego NRD (Niemcy
Wschodnie) - 10 obserwacji, RFN (Niemcy Zachodnie) - 7, Holandii - 2,
Belgii - 7 i dawnej Czechosłowacji - 3 obserwacje. W przypadku stwierdzeń dokładniej datowanych, 11 pochodziło z października, po 3 z września i listopada oraz po jednym ze stycznia, lutego, marca, kwietnia i czerwca (Glutz 1988).
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Observation of the Eyebrowed Thrush Turdus obscurus in Silesia
On 1 lth November 2001 one bird (adult female or first year male) was observed at the fishpond in Słone near Kudowa Zdrój (Kłodzko district) in Lower Silesia (SW Poland). It was about a seventh record of this species in Poland.
Andrzej Dyrcz
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OBSERWACJA RYBITWY KRÓTKODZIOBEJ STERNA NILOTICA
NA ZBIORNIKU MIETKOWSKIM
W dniu 6 sierpnia 2002 roku podczas prowadzenia obserwacji ptaków
wspólnie z M. Zarzyckim stwierdziliśmy w kilkugatunkowym stadzie mew
i rybitw jednego dorosłego osobnika rybitwy krótkodziobej Sterna nilotica.
Ptak przebywał na odsłoniętym dnie Zbiornika Mietkowskiego (pow. wrocławski). Podczas trwającej około 3 godzin obserwacji (do zachodu słońca)
zaobserwowano zestaw cech diagnostycznych tego gatunku. Wygląd ptaka nie odbiegał od wizerunków przedstawianych w popularnych przewodnikach terenowych. Obserwowana rybitwa wielkością znacznie przewyższała przebywające w pobliżu rybitwy rzeczne Sterna hirundo. Wielkością
zbliżona była do śmieszki Larus riclibundus. Ptak charakteryzował się
masywną budową ciała, jasno popielatym kolorem wierzchu skrzydła, nieco
jaśniejszym od ubarwienia rybitwy rzecznej, masywnym, krótkim, wysokim i jednolicie czarnym dziobem oraz stosunkowo długimi, ciernymi nogami. Ptak nosił szatę godową z charakterystyczną czarną czapką zachodzącą na kark. W locie widoczne były ciemne zakończenia lotek l-rzędu
tworzące wąski ciemny pasek na skraju dłoni oraz krótki rozwidlony ogon.
U siedzącego ptaka złożone skrzydła znacznie wystawały poza koniec ogona. Lot charakteryzował się energicznymi, sztywnymi uderzeniami skrzydeł przypominającymi lot mew średniej wielkości. Ptak w locie odzywał się
donośnym, wydawanym w serii kueek-kueek-kueek, przypominającym
nawoływania pójdźki Athene noctua lub lelka Caprimulgus europaeus. Prawdopodobnie ten sam gatunek obserwowany był następnego dnia, lecz zbyt
duża odległość obserwacji nie pozwoliła na prawidłowe oznaczenie gatunku. Obserwacja uzyskała akceptację Komisji Faunistycznej.
Jest to czwarta obserwacja tego gatunku na terenie Śląska (Dyrcz i in.
1991) i 13 w Polsce (Tomiałojć 1990; Komisja Faunistyczna 2000). Na terenie sąsiedniej Wielkopolski piewszej obserwacji rybitwy krótkodziobej
dokonano w lipcu 1997 na jeziorze Łoniewskim (Komisja Faunistycznal 998). Na terenie Europy północnej rybitwa krótkodzioba jest gatunkiem rzadkim. Północnoeuropejskie populacje lęgowe są zagrożone wyginięciem (Tucker i in. 1994). Najbliższe lęgowiska rybitwy krótkodziobej
znajdują się na wybrzeżu Morza Północnego na terenie Danii i Niemiec
(Szlezwig-Holstein) (Molier 1975; Rasmussen i Fischer 1997; Pfeifer 1999).
W pierwszej połowie XX wieku duńską populację tego gatunku szacowano
na około 150-500 par lęgowych. W 1977 pozostało zaledwie ok. 20 par
(Molier 1975; Rasmussen i Fischer 1997). W roku 1998 liczebność populacji na terenie Niemiec i Danii oszacowano na 40-50 par lęgowych (Gloe
1998; Pfeifer 1998). Sporadyczne lęgi rybitwy krótkodziobej notowano także
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w Europie środkowej m.in. w Czechach w roku 1891 (Hudec i Ćerny 1977),
• na Węgrzech, w Austrii (Glutz i Bauer 1982) oraz Holandii w latach 193158 (Hustings i van Winden 1999). W Holandii w latach 40. obserwowano
w czasie przelotów koncentracje liczące 300-400 ptaków. Po roku 1975
zanotowano maksymalnie tylko 29 osobników (Hustings i van Winden
1999). W Europie najliczniej zasiedla ona południową część półwyspu Iberyjskiego - ok. 1200 par (Vargas i in. 1978; Glutz i Bauer 1982) oraz
wschodnie wybrzeża Morza Śródziemnego i Czarnego - ok. 3500 par (Glutz
i Bauer 1982; Rose i Scott 1997; Delany i in. 1999). W Azji i Afryce gatunek ten zamieszkuje głównie jeziora położone wewnątrz kontynetu (Jones
1993; Rose i Scot 1997; Delany i in. 1999). Rybitwa krótkodzioba występuje także wzdłuż atlantyckiego wybrzeża Stanów Zjednoczonych od Long
Island na północy do Zatoki Meksykańskiej na południu. Pod koniec lat
70. stwierdzono tam 5400 par lęgowych w 83 koloniach (Spendelow i Patton 1988). W krajach położonych we wnętrzu kontynentu europejskiego
gatunek ten należy do wielkich rzadkości (Glutz i Bauer 1982). Z terenu
Węgier pochodzi jedno do kilku stwierdzeń rocznie (Magyar i Hadarics 1995;
Magyar 1997). Podobnie na kontynencie północnoamerykańskim, poza wąskim pasem wybrzeża, jest notowana sporadycznie (Schiefer i Hodges 1990;
Pulcinella 1995; Parnell i in. 1995; Walters 1997). Rozkład 12 obserwacji
tego gatunku z terenu Polski (maj - 4, czerwiec -1, lipiec - 4, sierpień - 2,
wrzesień - 1) sugeruje, ze ptaki te mogły pochodzić z lęgowisk położonych
na terenie Niemiec lub Danii. Podobną dynamikę przelotu dla populacji
północnoeuropejskich przedstawiają Glutz i Bauer (1982). Gatunek ten
opuszcza lęgowiska już pod koniec czerwca (Pfeifer 1998).
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Observation of the Gull-billed Tern Sterna nilotica in Silesia
On 6th August 2002 one adult bird was observed on Mietków Reservoir (Wrocław district). It was fourth record of this species in Silesia.
Grzegorz Orłowski, Aleksander Milewski
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OBSERWACJE FAUNISTYCZNE
FAUNISTIC OBSERVATIONS
Poniżej publikujemy zestawienie obserwacji rzadkich gatunków ptaków. Podobnie jak w przypadku wcześniej publikowanych zestawień,
uwzględniono w nim gatunki, które do momentu wydania ksiąśki „Ptaki
Śląska - monografia faunistyczna" byty zanotowane na Śląsku mniej niż
50 razy. Obserwacje najrzadszych gatunków publikowane są jako oddzielne
notatki w dziale „Materiały do awifauny Śląska". Wszystkie stwierdzenia
gatunków podlegających weryfikacji uzyskały akceptację Komisji Faunistycznej. Poniższe zestawienie obejmuje przede wszystkim obserwacje
z roku 2001. Uwzględniono w nim równiez obserwacje z lat wcześniejszych pominięte w poprzednich zestawieniach.
Obserwacje rzadkich gatunków
Observation of rare birds
Kormoran mały Phalacrocorax pygmeus
29 III 01 - 1 ad., Wielikąt, pow. wodzisławski (D. Szyra).
13, 15 VI 01 - 1 ad., Nazieleńce, pow. Oświęcim (Z. Krzanowski, G. Mleczko)
19 VIII -08 IX 01 - 1 ptak, Nazieleńce, Brzeszcze i Jawiszowice, pow. Oświęcim
(Z. Krzanowski i inni)
07 X 01 - 1 ptak, Nazieleńce, pow. Oświęcim (M. Ledwoń).
Czapla modronosa Ardeola ralloides
01 V 01 - 1 imm., Chełm żarski. pow. żary (P. Czechowski, M. Sidelnik).
Czapla nadobna Egretta garzetta
02 VI 98 - 1 ad., Głogów (pow.) (R.Rybarczyk)
11, 24 IX 99 - 1 ptak, Zb. Goczałkowicki (D. Szlama)
23 IX 00 - 1 ptak, Zb. Nyski (G. Hebda, A. Kufika).
28 VII 01 - 2 ptaki, Topola, pow. Ząbkowice (M. Pluta)
03 IX 01 - 1 ptak, Głogów (pow.) (Z. Kajzer).
30 IV - 4 ad., 12 VIII 01 - 1 ptak, Nazieleńce, pow. Oświęcim (G. Mleczko)
15 VIII 01 - 2 ptaki, Jawiszowice, pow. Oświęcim (Z. Krzanowski).
20 V - 2 ptaki, 22 V -10 VI 01 - 1 ad., Zb. Goczalkowicki (R. Kruszyk i inni).
Czapla purpurowa Arden purpurea
1-22 VII - 1-2 ad., 27 VII 01 - gniazdo z jajami, Wola, pow. Pszczyna (Z. Krzanowski i inni).
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Warzęcha Platalea leucorodia
17 V 01 - 1 ad., Brzeszcze, pow. Oświęcim (Z. Krzanowski)
16 VII 01 - 3 ad., Stawy Monowskie, pow. Oświęcim (Z. Krzanowski).
5-24 V 01 - 1-4 ptaki, Zb. Goczalkowicld (J. Król i inni).
Labędź krzykliwy Cygnus cygnus
1 IV-1 VII 01 - 1 para z 5 puli., Sanie, pow. Trzebnica (E. Mielniczek, A. Zalisz).
Bernikla białolica Branta Ieucopsis
16 X 99 - 1 ad., Zb. Mietkowski (T. Zarzycki, R. Grochalski)
14 I-31 III 01 - 1 ptak, Zb. Rybnicki (M. Rojek)
1 III 01 - 1 ptak, Osiek Mały, pow. Trzebnica (A. Zalisz)
6 X 01 - 1 ad., Nysa (pow.) (P.Gębski, T. Stawarczyk, R. Rybarczyk, P. Kołodziejczyk)
27 X 01 - 1 ptak, Zb. Otmuchowski (P.Gębski, P.Kołodziejczyk, B. Kaźmierczak)
28 X, 4, 17, 25 XI, 30 XII 01 - 1 ptak, Zb. Rybnicki (M. Buchalik, M. Rojek,
A. Sterno)
3 XI 01 - 2 ptaki (1 ad.), Nasławice, pow. Wrocław (A. Milewski, G. Orłowski)
23 XII 01 - 1 ptak, Zb. Mietkowski (A. Milewski, G. Orłowski)
Bernikla kanadyjska Brania canadensis
12 I 02 - 1 ad., Nysa (pow.) (Z.Błauciak, J. Zygmunt)
Bernikla rdzawoszyja Branta ruficollis
12-14 X 01 - 1 ad., rez. Lężczak, pow. Racibórz (J. Betleja, M. Buchalik).
20, 23 X 01 - 1 ad., Radziądz, pow. Trzebnica (J. Ratajczak, A. Zalisz).
Kazarka rdzawa Tadorna ferruginea
29 IV 01 - 1 ptak, Niedźwiedzice, pow. Legnica (K. Gniewosz)
11-12 V 01 - 1 ptak, Zb. Goczalkowicki (J. Betleja)
15, 18 VII 01 - 1 ptak, Nazieleńce, 5-7 i 12 VIII 01 - 2 ptaki, Jawiszowice, pow.
Oświęcim (Z. Krzanowski, G. Mleczko, A. Luzarowski)
Mandarynka Aix galericulata
15-16 III 00 - 1 d', Zb. Sudety, Bielawa, Dzierżoniów (M.Pach)
1 XI 01 - 1 o% Bielawa, pow. Dzierżoniów (M. Pach)
3 III i 25 IV 01 - 1 d, Przytoczki, pow. Zielona Góra (G. Jędro, M. Bocheński)
24, 30 VI , 04 VII 01 - 1 ?, Harmęże, pow. Oświęcim (G. Mleczko, Z. Krzanowski)
6-9 III 01 - 1 ?, Bielsko-Biała (pow.) (R. Mędrzak, P. Sowa)
Cyranka modroskrzydła Anas discors
1-2 V 01 - 1 a, Landek, pow. Bielsko-Biała (A. Rok, K. Henel, J. Król)
Edredon Somateria mollisima
1 XII 01 - 2 ptaki, Głogów-Biechów, pow. Głogów (M. Nagler)
Helmiatka Netta rufina
24 VI i 28 VII 01 - 1 Y i 6 puli., Wielikąt, pow. wodzisławski (A. Rok, K. Henel)
Gadożer Circaetus gatticus
25 VII 01 - 1 ptak: 31 VIII-2 IX Ol - 1 ad., Nazieleńce, pow. Oświęcim (G. Mleczko,
Z. Krzanowski)
Kobczyk Falco uespertinus
28 IV Ol - 1 cf ad., Brzeszcze-Bugaj, pow. Oświęcim (Z. Krzanowski)
14 V 01 - 1 Y, Bytom-Rozbark (pow.) (A. Imiołczyk)
12 VIII 01 - 1 juu., Gajewo, pow. Nowa Ruda (W. Grzesiak)
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27 VIII 01 - 1 juu. Nowa Sól (pow.) (Z. Kajzer)
02 IX 01 - 1 juu., Konradów, gm.Głuchołazy (Z. Błauciak)
22 IX 01 - 1 Mim., Oleśnica (pow.), (A. Zalisz)
Błotniak stepowy Circus macrourus
31 VIII 01 Nazieleńce, pow. Oświęcim (G. Mleczko).
27 X 01 - 1 juu., Zb. Otmuchowski (P. Kołodziejczyk, P. Gębski, 13. Każmierczak).
„ Myszołów wschodni" Buteo buteo vulpinus
21 X 01 - 1 juu., Mietków, pow. Wrocław (J. Lontkowski).
11 Xl 01 - 1 ad., Wyszyna, pow. Zielona Góra (G. Jędro).
Kurhannik Buteo rufinus
12 VIII 01 - 1 ad. i 2 juu., Domanice, pow. Wrocław (K. Zakrzewski).
Orzełek Hieraaetus pennatus
12 V 01 - 1 ptak (odm. jasna), Krosno Odrzańskie (pow.) (P. Czechowski).
Szczudlak Himantopus himantopus
12 V 01 - 2 ptaki, Oleśnica (pow.) (D. Tarnawski)
14 V 01 - 1 cF, Stawy Przemkowskie, pow. Polkowice (J. Stępniewski i inni)
14, 16 VI 01 - 1 ptak, Gąski, pow. Trzebnica (E. Mielniczek).
13, 20 V 01 - 2 ad., Zb. Goczalkowicki (J. Król, T. Wyka, M. Gizelski).
Ostrygojad Haematopus ostralegus
4, 7 i 12 IX 99 - 1 imm., 26 IX 99 - 2 ad., Zb. Mietkowski (T. Zarzycki, R.Grochowski)
24 V 01 - 1 ad., Zb. Turawski (A. Wojciechowski)
26 V 01 - 1 ptak, Mrokocin, pow. Nysa (M. Pluta)
2 VI 01 - 1 ad., Zb. Topola, pow. Ząbkowice Bl. (J.Szymczak)
9 X 01 - 1 ad., Zb. Nyski (J. Zygmunt)
Dubelt GalIinago media
27 VIII 01 - 1 ptak, Nietków, pow. Zielona Góra (P. Czechowski)
Biegus wielki Catidris tenuirostris
15-19 IX Ol - 1 juu, Zb. Turawski (Kołodziejczyk, Pola 2002).
Brodziec pławny Tringa stagnatilis
9 VII - 1 ptak, 16 VII 01 - 2 ptaki, Goczalkowice Zdr., pow. Pszczyna (D. Szlama)
Płatkonóg płaskodzioby Phalaropusfulicarius
14 IX 01 - 1 juu./ imm., Przygorzela, pow. Namysłów (P. Gębski, B. Każmierczak).
Wydrzyk długosterny Stercorarius longicaudus
3 LX 01 - 1 ad., Jawiszowice, pow. Oświęcim (Z. Krzanowski).
Wydrzyk ostrosterny Stercorarius parasiticus
22 VII 98 - 1 subad., Zb. Goczalkowicki (R.Kruszyk, M. Faber, W. Amrozi)
29 IX - 2 juv., 3 X 99 - 1 juu., Zb. Mietkowski (M.Sęk)
26 VII 00 - 3 ad., Zb. Nyski (Ł.Czajka)
5 V 01 - 1 ad. (odmiana jasna), Stany, pow. Nowa Sól (Z. Kajzer)
Mewa czarnogłowa Larus melanocephalus
19 IX-4 X 98 - 1 juu., Zb. Raduszec, pow. Krosno Odrz. (Z. Kajzer i inni)
14 X 98 - 2 imm. (1. zima), Jez. Sławskie, pow. Nowa Sól (Z. Kajzer)
31 III - 3 ad., 20 W 01 - 1 ad.. Głogów (pow.) (R. Rybarczyk)
27 IV 01 - 1 ad., Zb. Mietkowski, (P.Gębski, B.Każmierczak)
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13 V-8 VII 01 - 5 par z gniazdami, Zb. Mietkowski (P. Kołodziejczyk, A. Pola,
T. Stawarczyk).
3 V-06 VI 01 - 4 pary z gniazdami. Zb. Goczałkowicki (J. Betleja, G. Schneider,
J. Król)
28 VI 01 - 2 ad., Nazieleńce, pow. Oświęcim (Z. Krzanowski, A. Luzarowski)
30 VI 01 - 2 ad., Jawiszowice, pow. Oświęcim (G. Mleczko)
4 VII 01 - 1 ad., Wola, pow. Pszczyna (Z. Krzanowski)
15 VIII 01 - 1 juv., Zb. Dzierżno Duże (M. Ostański)
14 IX 01 - 1 imm., Radziądz, pow. Trzebnica (A. Zalisz)
Mewa siodłata Larus marinus
21 VIII 01 - 1 juv., Wola, pow. Pszczyna (Z. Krzanowski)
8 IX 01 - 1 ad., Nazieleńce, pow. Oświęcim (G. Mleczko)
Mewa trójpalczasta Rissa tridactyla
10 XII 00 - 1 imm. (1. zima), zb. Dzierżno Duże (K. Kokoszka, J. Wojtczak).
Rybitwa popielata Sterna paradisaea
9 VI 01 - 1 ad., Zb. Nyski (P. Kołodziejczyk, A. Pola).
Rybitwa białowąsa Chltdonias hybridus
16 VI-11 VIII 01 - 50 parz gniazdami, Nazieleńce, pow. Oświęcim (Z. Krzanowski
i inni)
22, 27 VII 01 - 3 pary z gniazdami, Wola, pow. Pszczyna (Z. Krzanowski)
26 V-25 VII 01 - ok. 50 parz gniazdami, Zb. Turawski (A. Wojciechowski, J. Betleja)
30 VII i 08 IX 01 - ok. 20 par, gniazdowanie prawdopodobne. Zb. Swierklaniec,
pow. Tarnowskie Góry (K. Kokoszka, A. Ochmann)
Dzięcioł białoszyi Dendrocopos syriacus
11, 24 I 00 - 1 ?, Katowice-Brynów (pow.) (K.Henel, J.Parusel, A.Rok)
Dzięcioł białogrzbiety Dendrocopos leucotos
31 VIII 01 - 1 d. Mikołeska, pow. Tarnowskie Góry (K. Belik)
Puszczyk uralski Strix uratensts
IV 1997 - 2 okazy, Brzeszcze, pow. Oświęcim (Z. Krzanowski, R. Nowak)
Świergotek nadmorski Anthus petrosus
21 I 01. - 2 ptaki, Brzeszcze, pow. Oświęcim (Z. Krzanowski, A. Luzarowski)
6, 14 I, 3 II 01 - 2 ptaki, Bielsko-Biała (pow.) (J. Król)
1 IV 01 - 1 ad., Czechowice-Dziedzice, pow. Bielsko-Biała (J. Król)
4 XI 01 - 1-2 ptaki, Zb. Goczalkowicki (D. Sztama, T. Grochowski, M. Skóra)
Kląskawka syberyjska" Saxicola torquata maura
3 IV 01 - 1 ó, Jamnik, pow. Trzebnica (A. Zalisz)
Sikora lazurowa Parus cyanus
25 II 01 - 1 ptak, Landek, pow. Bielsko-Biała (K. Henel, A. Rok)
Dzierzba czarnoczelna Lanius minor
5 V 1993 - 2 ad., okolice Kluczborka (M. Sołowiej, M. Lewandowski, A. Oleksiak)
Poświerka Calcarius lapponicus
15 IV 01 - 1 ptak. Zb. Rybnicki (M. Buchalik)
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Ptaki pochodzące z niewoli
Escapes or introduced birds
Gęś tybetańska Anser indicus
29 IX , 1 X 99 - 3 ad., 29 X 99 - 1 ad-, Zb. Mietkowski (P. Kołodziejczyk i inni)
3, 5 V 01 - 1 ad., Stawno i Godnowa, pow. Milicz (A. Guziak i inni)
Śnieżyca duża Anser caerulescens
23 XII 01 - 1 ptak, Radzikowice, pow. Nysa (A. Imiolczyk i inni)
Gęsiówka egipska Alopochen aegyptiacus
2 XI 01 - 1 ad., zb. Dzierżno Duże (D. Szlama, T. Grochowski, M. Skóra)
Karolinka Aix sponsa
22 XI do poi. XII OO - 1 d, Wrocław (J. Witkowski i inni)
Żołna szkarłatna Merops nubicus
19-22 IX 01 - 1 ad., wykazujący cechy podgatunku M. n. nubicus. Zielona Góra
(G. Jędro i inni)
Zeberka Poephila guttata
15 VII-20 VIII 01 - 1 para z gniazdem i 5 pull, Strzegom, pow. Świdnica (E. Zygaryn i inni).
Łuskowiec Pinicola enucleator
12 VII 01 - 1 ad., Pielgrzymów, pow. Glubczyce (A. Sochacka)
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XXII I XXIII ZJAZD ORNITOLOGÓW ŚLĄSKA
22ND AND 23RD MEETINGS OF SILESIAN ORNITHOLOGISTS
Po dwuletniej tuł aczce po obcych salach, 10 marca 2001 ponownie spotkaliśmy się w murach Instytutu Zoologicznego na XXII Zjeździe Ornitologów Śląska. Otwarcie Zjazdu oraz słowo wstępne należało oczywiście do
prof. Andrzeja Dyrcza. Pierwszym prelegentem był Krzysztof Kokoszka,
który omówił zimowanie, nomen omen, kokoszek i wodników na Górnym
Śląsku. Wystąpienie ilustrowane przeźroczami, unaoczniło zebranym w jak
ciężkich warunkach i w jak mało interesujących dla ornitologów miejscach
przychodzi spędzać zimę tym ptakom. Następne dwa wystąpienia były autorstwa Andrzeja Czapulaka. W pierwszym prelegent przedstawił sytuację
sudeckiej populacji pluszcza, która w porównaniu do lat 80. okazała się
zaskakująco dobra. Było to preludium do drugiego wystąpienia, w którym
omówił on postępy prac nad danymi zgromadzonymi w Kartotece Awifauny Śląska. Uczestnicy Zjazdu mogli zapoznać się z wynikami opracowań
kolejnej grupy gatunków mapowanych w naszym regionie. Następnym
mówcą był Tadeusz Stawarczyk, który jak zawsze przedstawił najciekawsze obserwacje faunistyczne w roku 2000. Ostatnim punktem programu
sesji przedpołudniowej było wystąpienie Przemka Chylareckiego omawiające pierwszy rok zbierania danych w ramach ogólnopolskiej akcji „Monitoringu Pospolitych Ptaków Lęgowych".
W sesji popołudniowej na mównicy pojawił się ponownie Tadeusz Stawarczyk przedstawiając tym razem aktualny stan awifauny Polski. Następnie Marcin Faber omówił wyniki badań biologią lęgową mew białogłowych oraz problemy związane z identyfikacją tego gatunku. Na zakończenie Zjazdu wyruszyliśmy w podróż na Antypody. Marcin Sidelnik podzielił
się swoimi wrażeniami z kilkumiesięcznego pobytu w Australii.
XXIII Zjazd mial miejsce 9 marca 2002 roku. Tak jak wszystkie dotychczasowe Zjazdy, został on otwarty przez prof. Andrzeja Dyrcza. Na początek Grzegorz Orłowski przedstawił na przykładzie pokląskwy, jak ważne
dla ptaków są ugory w krajobrazie rolniczym. Za sprawą Krzysztofa Żar kowskiego z nizin przenieśliśmy w góry. Prelegent opowiedział o swoich
obserwacjach nad sóweczką w Sudetach Środkowych, okraszając wystą-
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pienie świetnymi przezroczami samych sóweczek, jak i siedlisk, w których
ona występuje. W następnym punkcie programu Andrzej Czapulak tradycyjnie już omówił występowanie wybranych gatunków ptaków na Śląsku.
Podczas prelekcji oraz w kuluarach uczestnicy zjazdu mogli zapoznać się
z aktualnymi mapami rozmieszczenia większości gatunków mapowanych
na Śląsku. Dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska udało się bowiem opracować znaczną część nadesłanych do Kartoteki
materiałów. Kolejnym prelegentem był Przemek Chylarecki, który przedstawił wyniki monitoringu pospolitych ptaków lęgowych. Na zakończenie
sesji przedpołudniowej Jan Lontkowski, w zastępstwie podróżującego po
świecie Tadeusza Stawarczyka, zaprezentował najciekawsze obserwacje
ptaków na Śląsku w roku 2001.
W sesji popołudniowej mogliśmy poszerzyć swoją wiedzę o rybitwie białowąsej, gatunku który od kilku lat kolonizuje Polskę. Jacek Betleja przedstawił wyniki swoich badań nad tą rybitwą w dolinie górnej Wisły. W następnym wystąpieniu Marek Staj szczyk przybliżył nam czaplę złotawą, która
być może w niedalekiej przyszłości także skolonizuje nasz kraj. Zjazd zakończył pokaz przeźroczy oraz prezentacja audiowizualna o ptakach Kuby,
na którą to w poszukiwaniu nowych wrażeń udali sie Krzysztof i Marek
Martini.
Podczas obu Zjazdów w uznaniu zasług w poszerzaniu naszej wiedzy
o ptakach Śląska zostały wręczone Złote Odznaki Śląskiego Klubu Ornitologicznego. W roku 2001 wyróżniono w ten sposób Marka Pacha i Jakuba
Szymczak, a w roku 2002 - Grzegorza Jędro, Bernarda Pawlika, Mariusza
Rojka i Sławomira Rubachę.
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