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LICZEBNOŚĆ  I ROZMIESZCZENIE 
WRONY SIWEJ  CORVUS CORNIX 

W ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ CZĘŚCI WROCŁAWIA 

NUMBERS AND DISTRIBUTION OF THE HOODED CROW CORVUS 

CORNIX IN THE MID-EASTERN PART OF WROCŁAW CITY 

Występowanie lęgowych wron w miastach Europy znane jest już  od lat 

1930. (Konstantinov i in. 1982; Tomialojć  1990). Jednak dopiero od lat 

1960. obserwuje się  silny wzrost liczby par lęgowych i zasiedlanie śród-

mieścia dużych miast, np. Warszawy, Moskwy, Londynu czy Berlina (np. 

Konstantinov i in. 1982; Vuorisalo i in. 2003; Lehmann 2002). W Polsce 

proces osiedlania się  wron wewnątrz większych miast rozpoczął  się  od 

końca lat 1960. (Luniak i in. 1964; Tomialojć  1990; Dyrcz i in. 1991). Na 

początku lat 1980. lęgowe wrony zanotowano już  w około 25 miastach 

Polski (Tomialojć  1990; Ptaszyk 1993), w tym we Wrocławiu, gdzie pierw-

sze pary obserwowano w parkach od roku 1970 (Tomialojć  i Profus 1977). 

Na przełomie lat 1980. i 1990. w śródmieściu Wrocławia gniazdowało już  

około 50 par wron (Dyrcz i in. 1991; Tomialojć  1999). 

Celem niniejszej pracy było ustalenie liczby par lęgowych wrony oraz 

zagęszczenia w poszczególnych częściach miasta, ze zwróceniem uwagi na 

takie aspekty biologii rozrodu, jak wybiórczość  siedliskowa oraz sposób 

umieszczenia gniazd. Uzyskane wyniki przedstawiono na tle danych z in-

nych miast i środowisk Europy. 

TEREN BADAŃ  

Badania prowadzono w środkowo-wschodniej części Wrocławia (ryc. 1) 

obejmującej dzielnice: Stare Miasto, Ołbin, Plac Grunwaldzki, Zalesie, 

Sępolno i Biskupin, o łącznej powierzchni 17,8 km'. Stanowi to 6% po-

wierzchni całego miasta (293 km' w 1994 roku, GUS 1995). Północno-

wschodnia granica terenu przebiegała wzdłuż  torów kolejowych relacji 

Wrocław - Oleśnica i dalej kanałami: Żeglugowym i Powodziowym: polu- 
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dniową  stanowiły ulice: Olszewskiego, Wróblewskiego, Plac Grunwaldzki, 
Podwale (wzdłuż  Fosy Miejskiej) przechodząc na zachodzie w ulice: Jagieł-
ły i Pomorską. Obszar ten jest wycinkiem miasta obejmującym gradient 
środowisk - od terenów willowych przemieszanych z rozległymi obszara-
mi parków, po tereny typowej zwartej zabudowy miejskiej z niewielką  ilo-
ścią  zieleni. 

CHARAKTERYSTYKA SIEDLISK 

Wyróżniono sześć  głównych typów środowisk: 
1) Zabudowa Starego Miasta (zwana dalej „centrum") - dominują  tu ciągi 

3-5 piętrowych kamienic, wiele jest jednak pojedynczych, dość  wyso-
kich budynków, jak kościoły czy gmach Uniwersytetu Wrocławskiego. 

Ryc. 1. Mapa terenu badań  
A - zabudowa staromiejska, B - zabudowa śródmiejska, C - zabudowa willowa, 
D - parki, cmentarze, zadrzewienia, E - ogródki działkowe, zieleńce, F - granica 
terenu badań, G - główne ulice, H - rzeki, kanały 

Fig. 1. Map of the study area 
A - oldtown areas, B - downtown areas, C - suburban areas, D - parks, cem-
eteries, woodlots, E - allotments, lawns, F - border of the study area, G - main 
streets, H - rivers, canals. 
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Zabudowa jest gęsta, zieleń  uboga, z rzadka tylko występują  pojedyn-

cze, na ogół  wysokie drzewa (topole Populus sp., lipy Tilia sp., klony 

Acer sp.); natężenie ruchu ulicznego jest tu najwyższe w całym mieście. 

2) Zabudowa miejska (śródmieście) - tereny zabudowy mieszkaniowej, 

przeważają  wysokie (4-6 piętrowe) kamienice z obszernymi podwórka-

mi, trawnikami, luźnymi drzewami lub kępami drzew. 

3) Dzielnice willowe - typ środowiska występujący tylko we wschodniej 

części powierzchni badań. Charakteryzuje się  dużą  ilością  zieleni (głów-

nie pojedyncze, wysokie drzewa liściaste i iglaste) oraz stosunkowo nie-

wielkim natężeniem ruchu ulicznego. W zabudowie występują  domy jed-

norodzinne, na południu także pojedyncze czteropiętrowe bloki. 

4) Parki - skupienia drzewo dużym zróżnicowaniu gatunkowym i umiar-

kowanej intensywności ruchu pieszych. Zaznacza się  różnica w udziale 

tego typu środowiska na terenie badań: w części zachodniej znajdują  

się  male parki (m.in. Słowackiego, Nowowiejski, Ogród Botaniczny) o łącz-

nej powierzchni 0,8 km2, w części zachodniej zaś  występuje zwarty kom-

pleks o powierzchni 1,4 km2  złożony z Parku Szczytnickiego i zadrze-

wienia wokół  Stadionu Olimpijskiego. Do tej kategorii włączono również  
cmentarze, fosę  miejską  oraz wyspy Bielarską, Słodową  i Piasek. 

5) Tereny otwarte - obszary pozbawione drzew lub z pojedynczymi drze-

wami na obrzeżach (głównie wysokie topole włoskie.  Populus nigra  var. 

pyramidalis): ogródki działkowe, duże miejskie trawniki, tereny prze-

mysłowe i inne. 

6) Tereny nadrzeczne. Do tej grupy zaliczono zadrzewienia wzdłuż  Odry 

i innych cieków wodnych i oczek znajdujących się  na powierzchni. Te-

reny leżące nad śródmiejskim odcinkiem Odry włączono do środowisk, 

przez które rzeka ta przepływa. 

Płynąca z południa na północ Stara Odra rozdzielała teren badań  na 

dwie strefy: część  zachodnią  (ok. 10 km2) z dominującą  zwartą  zabudową  

miejską  (57% powierzchni) i niewielkim udziałem zieleni oraz część  wschod-

nią  (ok. 8 km2) z przewagą  terenów zielonych (56%) i zabudową  typu willo-

wego (36%). 

METODY 

Materiał  zbierano w okresie od 15 marca do końca maja w latach 2001 - 

2003. Liczebność  populacji lęgowej oparto na liczbie znalezionych gniazd, 

które wyszukiwano poprzez penetrowanie wszelkich skupień  zieleni. Każ-
de znalezione gniazdo nanoszono na mapę  w skali 1:10 000 notując gatu-

nek drzewa, wysokość  i położenie. Gniazda kontrolowano 1-6 razy w każ- 
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dym sezonie, przeważnie 3 razy. Wysokość  drzew gniazdowych i umiesz-
czenia gniazd mierzono z dokładnością  do 0,5 m używając kątowego wy-
sokościomierza optycznego. Odległości między gniazdami odczytano z mapy 
w skali 1:10 000 z dokładnością  do 5 m. W połowie kwietnia, kiedy więk-
szość  ptaków z frakcji lęgowej zajęta była budową  gniazd bądź  wysiadywa-
niem jaj, notowano też  liczebność  stada nielęgowego. 

Gniazdo uznawano za zajęte, jeśli stwierdzono na nim wysiadującą  sa-
micę  lub zachowanie samca wskazywało na przystąpienie do lęgów. Przez 
kilka pierwszych dni po złożeniu jaj przez samicę, samiec przesiaduje 
w pobliżu gniazda na wyeksponowanych miejscach. 

WYNIKI 

Liczebność  i zagęszczenie populacji. Liczebność  populacji lęgowej 
w pierwszym roku badań  wynosiła 133 pary, po czym wzrosła do 171 par 
w roku 2002 i 219 w roku 2003. Ogólne zagęszczenie populacji wynosiło 
odpowiednio: 7,5, 9,6 i 12,3 p/1 km2  (tab. 1). Na całym terenie zabudowa-
nym (8,4 km2  - 47% powierzchni) gniazdowało około 25% wszystkich 
par, z czego 2/3 w śródmieściu. Co roku 66-72% par gnieździło się  w par-
kach i nad rzekami osiągając tam najwyższe zagęszczenia (do 6,5 p/10 ha 
w roku 2003). Do środowisk wyraźnie unikanych przez wrony należały 
z jednej strony tereny otwarte, a z drugiej wnętrza dużych zadrzewień  (Park 
Szczytnicki, okolice Stadionu Olimpijskiego). Gniazdowało tam zaledwie 
9% populacji lęgowej. 

Na powierzchni przebywały też  ptaki z frakcji nielęgowej tworzące dwa 
stada. Liczebność  pierwszego z nich była najwyższa w pierwszym roku 
badań  (ok.130 osobników), w roku 2002 stado to liczyło ok. 90 osobni-
ków, natomiast w końcu marca 2003 roku w Ogrodzie Botanicznym prze-
bywało już  tylko około 35 osobników, po czym stado uległo rozproszeniu. 
Na południowo-wschodnim krańcu powierzchni (w okolicach Jazu Barto-
szowickiego) we wszystkich latach stale przebywała grupa ok. 40-50 osob-
ników nielęgowych. Nie zauważono, by oba stada kontaktowały się  ze sobą  
w trakcie sezonu lęgowego. 

Gniazda. Gniazda wron umieszczone były na co najmniej 21 gatun-
kach drzew (tab. 2). Co roku aż  57% z nich było budowanych na dwóch 
najliczniejszych drzewach - topoli i dębie. Kolejne dwa, dość  licznie wy-
stępujące na terenie badań  gatunki - platan i robinia, były wybierane 
przez tylko 13,5 % par wron. W roku 2001 znaleziono gniazdo na dachu 
budynku Wyższego Seminarium Duchownego przy Placu Katedralnym. 



Pow 	
Udział 	Liczba par 	

Zagęszczenie 
.  

Percen- 	 Density 
Area 	 No. of pairs (pary/1 kin 2) 

Środowisko 
Habitat 

(km2) (% g 
) 2001 2002 2003 2001 2002 2003 

Centrum 
Oldtown 
Śródmieście 
Downtown 

Dzielnice willowe 
Suburban areas 

Parki / Parks 

Tereny nadrzeczne 
Riverside areas 
Tereny otwarte 
Open areas 

1,3 7,3 5 6 7 3,8 4,6 5,4 

3,8 21,4 19 24 31 5,0 6,3 8,2 

3,3 18,5 10 17 15 3,0 5,2 4,5 

2,2 18,5 43 48 62 19,5 21,8 28,2 

3,9 12,4 49 65 95 12,6 16,7 24,4 

3,3 21,9 7 11 9 2,1 3,3 2,7 
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Tabela 1. Liczebność  populacji lęgowej wrony w poszczególnych środowiskach na 

powierzchni badań  w latach 2001-2003 

Table 1. Abundance of the Hooded Crow in particular habitats within the study 

area in 2001-2003 

Razem / Total 	17,8 100,0 133 171 219 	7,5 	9,6 12,3 

Usytuowanie gniazd w koronie zależało głównie od jej struktury (ryc. 2). 

Wśród drzewo strzelistej koronie (świerk, olcha) bądź  drzew młodych, które 

jeszcze nie wykształciły rozłożystej korony (lipa, robinia i inne) 61% gniazd 

założonych było przy pniu (N = 274), podczas gdy w szerokich koronach 

topól, dębów czy platanów tylko 25% (N = 97: x2  = 36,25, df = 1, p = 0,0). 

Gniazda na topolach włoskich, mimo iż  drzewa te są  nadzwyczaj smukle, 

zakładane były głównie na odgałęzieniach bocznych. Co roku 18-24% 

gniazd było budowanych w ukryciu, tj. w jemiołach oraz na drzewach igla-

stych - świerkach, sosnach i daglezjach (tab. 3). Mimo iż  z każdym rokiem 

więcej par budowało gniazda w jemiołach, różnice pomiędzy latami nie 

były istotne statystycznie (x2  = 2,92, df = 2, n.s.). Z 25 gniazd w jemiole 

o znanym losie aż  z 23 (92%) wyleciało co najmniej jedno młode (dane 

własne). 
Średnia wysokość, na jakiej wrony umieszczały gniazda, wynosiła 15,5 m 

(N = 42, SD = 3,9 m). Około 60% gniazd usytuowanych było na wysokości 

10-15 m. Najwyżej zbudowane gniazdo znaleziono na topoli włoskiej - 25 

ni, najniższe gniazdo znajdowało się  na 6,5 m, w dolnym rozwidleniu ko-

narów dębu. Na dębach, o średniej wysokości 17,7 ni (zakres: 11,5-24 m, 

SD = 3,3, N = 11), gniazda znajdowały się  średnio na wysokości 13,7 m 
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Tabela 2. Udział  procentowy drzew gniazdowych wrony siwej 
W nawiasach podano liczbę  analizowanych gniazd. 

Table 2. Percentage of nest tree species of the Hooded Crow 
Number of analysed nest in parantheses. 

Gatunek drzewa 
Tree species 

Lata / Years 
2001 

(132) 

2002 

(171) 

2003 

(219) 

2001-03 

(463) 
Topola Populus sp. 32,6 29,2 29,2 28,9 
Dąb Quercus sp. 25,8 25,7 25,6 26,8 
Robinia Robinia pseudoacacia 4,5 7,0 8,2 7,6 
Platan P/atanus sp. 5,3 7,0 8,2 5,8 
Lipa Tilia sp. 6,1 4,7 3,2 4,3 
Topola wioska P. nigra uar. pyramidalts 3,0 4,7 4,1 3,9 
Klon Acer sp. 2,3 3,5 3,2 3,2 
Kasztanowiec Aesculus hippocastanum 3,0 3,5 2,7 3,0 
Olcha Ainus sp. 4,5 2,9 2,3 2,8 
Świerk Picea abies 3,0 2,3 0,9 2,2 
Jesion Fraxinus excelsior 2,9 1,8 1,7 
Buk Fagas stivortra 1,5 1,2 0,5 1,1 
Sosna Pinus silvestris 1,5 0,6 0,5 0,9 
Modrzew Larix europea 0,8 1,2 0,5 0,9 
Brzoza Betuln pendula 1,5 0,6 0,5 0,9 
Wiąz Ulmus sp. 0,6 2,3 0,9 
Wierzba Snlix sp. 0,6 0,5 0,4 
Daglezja Pseudotsuga taxTola 0,6 0,5 0,4 
Grab Carpinus betulus 0,9 0,4 
Glediczia Gleditsia triacanthos 0,5 0,2 
Grusza Pyrus communis 0,5 0,2 
Drzewa nieoznaczone / Unidentified trees 4,5 1,2 3,7 3,2 

(SD = 2,9). Na topolach, których średnia wysokość  wynosiła 21,5 m (13-
30 m, SD = 4,12, N = 20) wrony budowały gniazda średnio na 16,2 m (SD 
= 3,25). Wrony nie preferowały określonej wysokości nad ziemią: zarówno 
na drzewach wysokich, jak i na niskich gnieździły się  powyżej 2/3 wyso-
kości drzewa (ryc. 3). 

Odległość  między gniazdami. Średnie odległości między gniazdami 
w poszczególnych latach wyglądały następująco: w 2001 - 178 m (SD = 
105,7), 2002 - 167 m (SD = 99,7), 2003 - 137 m (SD = 83,0). Różnice te 
były istotnie statystycznie (ANOVA, F = 5,27, p < 0,05, df = 2). W obrębie 
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Tabela 3. Udział  gniazd zbudowanych w ukryciu 

W nawiasach podano liczbę  analizowanych gniazd 

Table 3. Percentage of hidden nests 

Number of analysed nests in parantheses. 

Położenie gniazda 
Nest location 

2001 	2002 	2003 
(132) 	(171) 	(219) 

N % N % N % 

Gniazda w jemiole 
Nests in the mistletoe 
Gniazda na drzewach iglastych 
Nests in conifers 

22 16,7 26 15,2 36 16,4 

6 4,5 6 3,5  4 1,8 

Razem / Total 	 28 21,2 32 18,7 40 18,3 

16 

Korona rozłożysta 
Branchy crown 

N = 32 	120 	122 
100 - 

0/0  

80 - 

60 - 

40 - 

R y F 

20 - 

Pl  

Korona strzelista 
Slender crown 

30 	19 
	

14 	18 

  

Ol 	So, Św Tp Db Tpw Rob Lp 

 

  

Gatunek drzewa / Tree species 

Ryc. 2. Usytuowanie gniazd w koronie wybranych gatunków drzew 

Słupki białe - gniazda na odgałęzieniach bocznych. słupki szare - gniazda przy 

pniu. Pl - platan Platanus x acerifolia, Tp - topola Populus sp., Db - dąb Quercus 

sp., Tpw - topola włoska Populus nigra uar. pyramidalis, Rob - robinia Robinia 
pseudoacacia, Lp - lipa Tilia sp., 01 - olcha Maus sp., So, Św - sosna Pinus sp., 

świerk Picea abies. 

Fig. 2. Nest location in the crown of some tree species 

White bars - nests on branches, grey bars - nests at the trunk. 
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siedlisk istotne różnice między średnimi odległościami w poszczególnych 

latach stwierdzono jedynie dla par gnieżdżących się  na terenach nadrzecz-

nych (ANOVA, F = 5,59, p < 0,01, df = 2). Najmniejszą  odległość  między 
równocześnie czynnymi ganizdami dwóch par stwierdzono w 2002 nad 
Odrą  - 25 m, zaś  największą  w roku 2003 w Parku Szczytnickim - 650 m. 

Ponowne zajmowanie starych gniazd. Co roku około 12% par wron 
wykorzystywało do lęgów gniazda z poprzednich sezonów (w 2002 było to 
21 gniazd, w 2003 - 27). Wśród nich 27% gniazd było używanych przez co 

najmniej trzy sezony. Spośród powtórnie zajętych gniazd 10 (21%, N = 48) 
znajdowało się  w jemiole. W 13 przypadkach wrony wybudowały nowe 
gniazdo w miejscu zniszczonego gniazda z poprzedniego sezonu, tj. na tym 
samym drzewie i w tym samym rozwidleniu gałęzi. 

DYSKUSJA 

Zurbanizowane populacje wron występują  w wielu miastach Europy, 
np. w Gorzowie (Jermaczek i in. 1992), Poznaniu (Ptaszyk 1993), Lesznie 
(Kuźniak 1996), Przemyślu (Kunysz i Kurek 1997), Warszawie (Luniak i in. 
2001), Berlinie (Lehman 2002), Hamburgu (Andersen i Hoerschelmann 
1996), czy Moskwie (Konstantinov i in. 1982). W Polsce pierwsze próby 
osiedlania się  wron obserwowano już  w latach 1930. w Warszawie (Luniak 
i in. 2001), gdzie od lat 1960. notuje się  stały wzrost liczebności tego ga- 

30 

r = 0,63 
N = 42 
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• • 
• 

• 
• 
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Wysokość  drzewa / Tree height (m) 

Ryc. 3. Wysokość  umieszczenia gniazda wrony w zależności od wysokości drzewa 

Fig. 3. The Hooded Crow nest height above the ground relative to the tree height 
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tunku i zasiedlenie śródmieścia. W Poznaniu lęgowe wrony notowane są  

co najmniej od roku 1951, a w innych dużych miastach Polski od lat 1970. 

(Tomiałojć  1990). Ptaszyk (1993) na podstawie danych zebranych metodą  
ankietową  w roku 1985 stwierdził  występowanie wrony już  w 21 miastach 

Polski (m.in. w Łodzi, Szczecinie i szczególnie licznie w Zakopanem). We 

Wrocławiu pierwsze lęgi odnotowano w roku 1946 - 1-2 pary (Szarski 1955) 

oraz w 1958 - 1 para (A. Dyrcz). Jednak brak późniejszych stwierdzeń  
tego gatunku wskazuje, że były to przypadki wyjątkowe. Dopiero od około 

1970 roku w Parku Szczytnickim obserwuje się  pojedyncze pary, a w 1974 

znaleziono gniazdo w Parku Słowackiego (Tomiałojć  i Profus 1977; Dyrcz 

i in. 1991). Dokładne omówienie zasiedlania Wrocławia przez wrony przed-

stawiono w osobnej pracy (Udolf, w druku) 

Miejskie populacje wielu gatunków ptaków charakteryzują  się  kilku-

krotnie wyższymi zagęszczeniami, niż  na terenach pozamiejskich (Tomia-

łojć  1970). Porównując zagęszczenia par lęgowych wron w różnych rodza-

jach środowisk, a także pomiędzy miastami łatwo zauważyć, że wrona 

uzyskuje wysokie zagęszczenia głównie w dużych miastach (tab. 4). Wyso-

kie zagęszczenia w miastach możliwe są, między innymi, dzięki nieobec-

ności drapieżników rabujących lęgi, takich jak: kuna leśna Martes mar-

tes, jastrząb Acdpiter gentais, kruk  Coruus corax  (Grabiński 1996; Cramp 

i Perrins 1994). Dodatkowym czynnikiem sprzyjającym dużym zagęszcze-

niom w miastach jest obfitość  pokarmu dostępnego przez cały rok. 

W zależności od typu środowiska, a ściślej od jakości i ilości drzew wy-

stępujących w danym środowisku, zagęszczenie par wron jest różne 

w poszczególnych częściach miasta (Ptaszyk 1993; Luniak i in. 2001; Leh-

man 2002). W parkach i na cmentarzach wrona występuje najliczniej, osią-

gając tam najwyższe zagęszczenia (Konstantinov i in. 1982; Tomiałojć  1999; 

Luniak i M. 2001). Nowicki (2001) w starych parkach śródmieścia War-

szawy stwierdził  zagęszczenie 5 par/10 ha i, jak dotąd, należało ono do 

najwyższych znanych zagęszczeń  w miastach. Podobnie Konstantinov i in. 

(1982) podają, że najwyższe zagęszczenie w Moskwie wrony osiągały w śród-

miejskich parkach i dzielnicach mieszkaniowych (32-36 p/km2). Obser-

wowane różnice zagęszczenia par lęgowych w Parku Szczytnickim -

1 p/10 ha oraz w mniejszych parkach w części zachodniej - średnio 5,9 

p/10 ha (2,5-8,0 p/10 ha), czy wzdłuż  Fosy Miejskiej - 9,6 p/10 ha, moż-

na prawdopodobnie wytłumaczyć  obecnością  kuny leśnej w pierwszym z wy-

mienionych (L. Tomiałojć  inf. ustna, obserwacje własne) oraz jego silnym 

zwarciem. Wrona unika wnętrza dużych zadrzewień  (Tomiałojć  i Stawar - 

czyk 2003). W ubogich w zieleń  śródmiejskich dzielnicach mieszkanio-

wych zagęszczenia par lęgowych są  kilkukrotnie niższe (Nowicki 2001; 

Lehman 2002). Także na przedmieściach wrony gniazdują  w niższym 

o ponad połowę  zagęszczeniu, niż  w centrum (Konstantinov i in. 1982; 
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Tabela 4. Porównanie zagęszczeń  par lęgowych wron w różnych miastach Europy 
(A) oraz na terenach otwartych (B) 
* - dane dotyczą  czarnowrona C.  corone, „?" - brak danych. 

Table 4. Comparison of the Hooded Crow breeding pairs densities in different 
European towns (A) and on open ground (B) 
* - data concerning the Carrion-crow C. corone, „?" - data lacking. 

Miejsce 
Lp. 

Place
(km2) 

 

Powierzchnia 
Area 
(km2) 

Liczba par 
of pairs 

Zagęszczenie 
Density 

(p/1 km2) 
1 Moskwa 

2 Warszawa 
3 Wrocław 

4 Hamburg 

? 

52,0 

17,8 

4,0 

? 

500-800 

133-219 

11-19 

32-36 

9,6-15,4 

7,5-12,3 

2,8-4,8 
A 5 Berlin 11,0 ? 4,6 

6 Poznań  25,0 53 2,1 
7 Leszno 32,0 56-60 1,8-1,9 
8 Gorzów 21,0 25-30 1,2-1,4 
9 Gliwice 136,0 51 0,4 

10 Szwajcaria* 12,0 ? 3-3,7 
11 Norwegia 1,4 4 2,8 

B 12 Szwecja 21,0 42-52 2-2,5 
13 Polska 25,0 30-55 1,2-2,2 
14 Dania 14,7 9-14 0,6-1,0 

Źródło danych: 1 - Konstantinov i in. 1982, 2 - Nowicki 2001, 3 - niniejsza pra-
ca. 4 - Andersen i Hoershelmann 1996, 5 - Lehmann 2002, 6 - Ptaszyk 1993. 
7 - Kuźniak 1996, 8 - Jermaczek i in. 1992, 9 - Dyrcz i in. 1991, 10 - Tompa 
1975, 11 - Myrberget 1982, 12 - Loman 1975, 13 - Grabiński 1996, 14 - Molier 
1981. 

Luniak i in. 2001). Uzyskane zagęszczenie par gniazdujących w dzielni-
cach willowych nie różniło się  od zagęszczenia w zwartej zabudowie. W po-
łudniowo-zachodniej części Wrocławia (dzielnice Krzyki i Fabryczna - 25,6 
km2) Orłowski i in. (2002) stwierdzili wyjątkowo niskie zagęszczenie wron 
- 0,7 p/km2, jednak dane pochodzą  z roku 1994 i od tego czasu sytuacja 
mogła ulec zmianie. W roku 2001 na obszarze 4,1 km2  bezpośrednio przy-
legającym od południa do terenu badań  stwierdzono 7,1 p/km2  (K. Zając). 

Wrony najczęściej umieszczają  swoje gniazda powyżej 2/3  wysokości 
drzewa (Prizinger i Hund 1981, Loman 1975) i nie preferują  przy tym okre-
ślonej wysokości (Loman 1975, Molier 1981). W Poznaniu większość  gniazd 
(75%, N = 59) była usytuowana na wysokości 10-15 m, średnio na 13 m 
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(Ptaszyk 1993). W Moskwie wysokość  wronich gniazd malała ze stopniem 

urbanizacji terenu. I tak, na obrzeżach miasta średnia wysokość  gniazd 

wynosi 6-7 m, w centrum zaś  4-5 m, a wyjątkowo nawet na 2,5 m. Praw-

dopodobnie spowodowane to było zmniejszeniem płochliwości wron (dy-

stans ucieczki zmniejszył  się  do 2 m w porównaniu do 30-40 m poza mia-

stem) oraz brakiem drapieżników wewnątrz miasta (Konstantinov i in. 

1982). Większość  gniazd (61%) z terenów otwartych w Polsce była umiesz-

czona na wysokości 10-15 m, średnio na 14,5 m (Kulczycki 1973). W po-

łudniowej Szwecji 59% gniazd znajdowało się  pomiędzy 7 a 10 m, przecięt-

nie na 9 m, a w południowej Finlandii średnio na 10 m (Loman 1975). 

Wyraźnie niżej gnieżdżą  się  wrony na wyspach - zarówno na małych, izo-

lowanych wysepkach na stawach (średnio 2,7 m; Grabiński 1987), jak 

i na większych wyspach na morzu (średnio 5 m, Loman 1975). Jest to 

związane z bezpieczeństwem, jakie zapewniają  wyspy, przed dostępem dra-

pieżników naziemnych (Grabiński 1987). Niższe przeciętne wysokości 

gniazd na północy Europy wiążą  się  przede wszystkim z większym udzia-

łem niższych drzew gniazdowych, takich jak wierzba Salix sp. oraz gatun-

ków z rodzaju Sorbus (Loman 1975; Molier 1981; Prizinger i Hund 1981). 

Jako drzewo gniazdowe wrony najczęściej wybierają  najpospolitszy na da-

nym terenie gatunek drzewa (Kulczycki 1973; Molier 1981; Prizinger i Hund 

1981; Ptaszyk 1993; Lehman 2002). Preferencję  w wyborze drzew igla-

stych względem liściastych wykazał  tylko Loman (1979), zaś  Grabiński 

(1996) uzyskał  dostatecznie wysoki wskaźnik preferencji tylko dla topoli. 

Wydaje się, że większe znaczenie ma nie tyle gatunek drzewa, co odpo-

wiedni do założenia i ukrycia gniazda profil i kształt korony (Molier 1981; 

Munkejord i in. 1985; Ptaszyk 1993). 

Udział  powtórnie wykorzystanych do lęgów gniazd z poprzednich sezo-

nów jest nawet 6-krotnie wyższy w miastach, w porównaniu ze środowi-

skami niezurbanizowanymi (Luniak i in. 1964; Baeyens 1981, Konstanti-

nov i in. 1982, Cramp i Perrins 1994). Prawdopodobnie spowodowane jest 

to mniejszą  presją  drapieżników, a także - w niektórych przypadkach -

mniejszą  liczbą  miejsc gniazdowych. 

Grabiński (1996) uważał, że powodem, dla którego prawie wszystkie 

pary budują  co roku nowe gniazda, mimo znacznego udziału gniazd z po-

przedniego sezonu, jest presja kuny - drapieżnika, który do zlokalizowa-

nia swoich ofiar posługuje się  głównie wzrokiem. Obecność  starych, nie-

używanych gniazd zmusza tego drapieżnika do nieefektywnego kontrolo-

wania wszystkich, jakie napotka. We Wrocławiu większość  ponownie zaję-

tych gniazd była zlokalizowana w obrębie zwartej zabudowy, co może być  
poparciem tej hipotezy - w tym bowiem środowisku stwierdzono jedynie 

kunę  domową, która nie stanowi dużego zagrożenia dla lęgów wron, po-

nieważ  w miastach głównym jej pokarmem są  odpadki (Weachter 1975). 
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Charakterystycznym zjawiskiem dla ptaków gnieżdżących się  w mia-

stach jest także budowanie gniazd w nietypowych miejscach: na budyn-

kach (dachach, gzymsach), na słupach wysokiego napięcia, dźwigach itp. 

(Konstantinov i in. 1982; Cramp i Perrins 1994). Na terenie przylegającym 

do badanej powierzchni znaleziono gniazda na czynnym dźwigu budowla-

nym, na słupie wysokiego napięcia oraz na dachu kamienicy przy ul. Trau-

gutta (K. Zając inf. ustna). 

Badana populacja wron wykazuje szereg cech populacji synurbijnych: 

niezwykle wysokie zagęszczenie, niewielkie odległości między gniazdami, 

wielokrotne używanie tych samych gniazd, gniazdowanie w nietypowych 

miejscach, zmniejszenie dystansu ucieczki (Luniak i in. 1990). Wiele wska-

zuje też  na to, że populacja ta jest w ciągłym rozwoju i można w przyszło-

ści spodziewać  się  dalszego wzrostu liczby par i zagęszczenia (także w ob-

rębie zwartej zabudowy) oraz, być  może, umieszczania gniazd na niższych, 

niż  do tej pory wysokościach, co obserwuje się  np. w Moskwie. 
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STRESZCZENIE 

W latach 2001-2003 przeprowadzono badania lęgowej populacji wrony na 
17,8 km2  wycinku Wrocławia obejmującym gradient środowisk: od typowo miej-
skiego centrum, przez parki do peryferyjnych dzielnic willowych. Stwierdzono po-
nad 1,5-krotny wzrost liczebności: od 133 do 219 par. Zagęszczenie populacji 
lęgowej wzrosło z 7,5 do 12,3 par/1 km2  i należy do jednych z najwyższych, poda-
wanych w literaturze. W luźnych parkach i zadrzewieniach stwierdzono najwięk-
sze zagęszczenia: 65 par/1 km2, najmniejsze - na terenach otwartych: 3 pary/1 
km2. Frakcję  nielęgową  tworzyły dwa stada: w pierwszym liczebność  zmniejszyła 
się  w kolejnych latach od ok. 130 osobników w 2001 roku, do zaledwie 35 
w 2002. W drugim przez wszystkie lata liczebność  utrzymywała się  na poziomie 
40-50 osobników. Gniazda wron umieszczane były na co najmniej 21 gatunkach 
drzew, najliczniej na topolach Populus sp. i dębach Quercus sp. (56% wszystkich 
gniazd), przy czyni większość  z nich znajdowała się  przy pniu, w górnej części 
korony, średnio na wysokości 15,5 m. Około 30% gniazd ukrytych było w jemiole 
Viscum album. Co roku 12% par wykorzystywało do lęgów gniazda z poprzednich 
sezonów. Badana populacja wykazuje szereg cech charakterystycznych dla śro-
dowisk miejskich: wcześniejsze przystępowanie do lęgów - pierwsze gniazda poja-
wiają  się  już  ok. 16 marca, zaś  na otwartym terenie poza miastem ok. 2 tygodnie 
później, kilkukrotnie wyższe zagęszczenie niż  w środowiskach otwartych, zmniej-
szenie dystansu ucieczki do 2-3 m, próby zakładania gniazd na budynkach. Cią-
gły wzrost liczby par lęgowych i zagęszczenia oraz zasiedlanie terenów o zwartej 
zabudowie, pozbawionej drzew, wskazują, że badana populacja dynamicznie się  
rozwija. W przyszłości prawdopodobnie jej liczebność  jeszcze wzrośnie, podobnie, 
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jak możliwe jest gniazdowanie w szerszym stopniu, niż  do tej pory, na budynkach, 

co obserwuje się  w innych miastach z dobrze rozwiniętą  populacją  lęgową  wron 

(Berlin, Moskwa). 

SUMMARY 

In 2001-2003 the Hooded Crow Coruus cornix  breeding population was 

studied in a 17.8-km2-large section of Wrocław comprising a gradient of habitats 

- from the typically urban centre, through parks to peripheral residential quarter. 

An over 1.5-fold increase in the species abundance was found: from 133 to 219 

pairs. The breeding population density grew from 7.5 to 12.3 pairs/ 1 km2, a value 

which ranks among the highest recorded in the literature. The highest densities 

were found in loose parks and woodlots, while the lowest in open areas - 65 

pairs/1 km2  and 3 pairs/1 km2  respectively. The non-breeding fraction formed 

two flocks: in the first the abundance was decreasing in consecutive years from ca 

130 individuals in 2001 to a mere 35 in 2002, whereas in the other it was re-

maining at a stable level of 40-50 birds. The Hooded Crow nests were located in at 

least 21 tree species, the most numerously in poplars  Populus sp. and oaks Quer-

cus sp. (56% of all nests). Most of them bad Been built at the trunk in the upper 

part of the canopy, at 15.5 ni on an average. Ca 30% of the nests were hidden in 

the Mistletoe Viscum album. Each year 12% pairs used nests from the previous 

seasons. The studied population shows a number of characters typical of urban 

areas: earlier brood commencement - the first nests appear as early as around 

16th March, whereas in open areas outside the town two weeks or so later; sev-

eral-fold higher densities than in open habitats; smaller escape distance to 2-3 m; 

attempts at establishing broods on buildings. A continuous growth in the number 

of breeding pairs and density, as well as birds settling in densely built-up areas 

devoid of trees, indicate that the investigated population is dynamically devel-

oping. In the future, its abundance will probably increase more, with possibly 

more cases of nesting on buildings, which is observed in other cities having a well 

developed breeding population of Hooded Crows (Berlin, Moscow). 
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