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ZESPÓL PTAKÓW LĘGOWYCH 
DZIELNICY WILLOWEJ SĘPOLNO WE WROCŁAWIU 

BREEDING BIRD COMMUNITY OF THE RESIDENTIAL QUARTER 
OF SĘPOLNO, WROCŁAW 

Pod względem zajmowanej powierzchni i znaczenia ekologicznego tere-

ny zabudowane stanowią  główne środowisko życia ptaków w krajobrazie 

miejskim. Awifauna lęgowa takich terenów jest również  dominującym ilo-

ściowo składnikiem awifauny miast (Luniak i Gla~ska 1987) i dlatego 

celowe jest prowadzenie badań  nad jej składem gatunkowym, dynamiką  

i strukturą. We Wrocławiu kompleksowe badania ilościowe nad lęgową  

awifauną  terenów zabudowanych przeprowadzano dotychczas na pięciu 

powierzchniach zajmujących łącznie 140 ha (Kubacka 1974; Petruk 1974; 

Loch 1979), ale na żadnej z nich badań  ilościowych nie ponawiano. Brak 

jest więc z tego miasta danych porównujących ugrupowanie ptaków lęgo-

wych na tej samej powierzchni miejskiej zabudowy w dwóch różnych okre-

sach. Niniejsza praca częściowo uzupełnienia tę  lukę. 

TEREN BADAN 

Sępolno jest dzielnicą  mieszkaniową  Śródmieścia Wrocławia. Wchodzi 

ona w skład tzw. Szczytnickiego Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego, 

zwanego inaczej Wielką  Wyspą. Kompleks ten odznacza się  dużymi walo-

rami krajobrazowymi, przyrodniczymi, historycznymi i architektoniczny-

mi (Guziak 2002). Osiedle mieszkaniowe Sępolno, o powierzchni 95 ha, 

zajmuje centralną  część  tego zespołu i graniczy od północy ze Stadionem 

Olimpijskim, od zachodu z Parkiem Szczytnickim, od południa z osiedlem 

Biskupin, a od wschodu z terenami zalewowymi Odry. 

Na terenie badań  większość  zabudowań  tworzą  długie 2-piętrowe bloki 

mieszkaniowe wybudowane w latach 30. ubiegłego wieku. Zabudowania 

te ciągną  się  po obu stronach ulic i oddzielone są  od nich pasami ogro-

dów o szerokości 50-100 m. W ogrodach obok uprawianych warzyw ro- 
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Tabela 1. Zespół  ptaków lęgowych dzielnicy mieszkaniowej Sępolno w roku 1988 
i 2003 
D - dominacja (%), „-" - gatunek nie gnieździł  się, „?" - brak danych. 

Table 1. Breeding bard community of the residential quarter of Sępolno in 1988 
and 2003 
D - dominance (%)„,-" - the species did not bred, „?" - no data. 

Gatunek 
Species 

Liczba par 
No. of pairs 

Zagęszczenie 
Density 

par/100 ha 
D 

1988 2003 1988 2003 2003 

~ser domesticus ? 163,0 ? 171,6 40,9 

Passer montanus ? 26,0 ? 27,4 6,5 

Streptopelia decaocto 40,0 26,0 42,1 27,4 6,5 

Sturnus vulgaris ? 25,0 ? 26,3 6,3 

Parus caeruleus 23,5 24,0 24,7 25,3 6,0 

Apus apus ? 22,0 ? 23,2 5,5 

Co/1/mb°. linia ? 17,0 ? 17,9 4,3 

Parus major 20,0 17,0 19,0 17,9 4,3 

Sylwia airicapilla ? 13,0 ? 13,7 3,3 

Phoenicurus ochruros 4,0 12,0 4,2 12,6 3,0 

Pica pica 14,0 11,0 14,7 11,6 2,8 

Columba palumbus 5,0 - 5,3 1,3 

Hirundo rustica ? 5,0 ? 5,3 1,3 

Serinus serinus 4,0 5,0 4,2 5,3 1,3 

Corvus corone 4,5 4,5 4,7 4,7 1,1 

Phoenicurus phoenicurus 1,0 4,0 1,1 4,2 1,0 

Sylvia curruca 3,0 4,0 3,2 4,2 1,0 

Carduelts chloris 1,0 3,0 1,1 3,2 0,8 

Turd  r 1s  merula 11,0 2,5 11,6 2,6 0,6 

Fringilla coelebs 3,0 2,0 3,2 2,1 0,5 

Carduelis carch.telis 2,0 2,1 0,5 

Phylloscopus collybita 1,0 1,5 1,1 1,6 0,4 

Muscicapa striata 2,0 1,5 2,1 1,6 0,4 

Carduelis cannabina 1,0 - 1,1 0,3 

Hippolats icterina 2,0 1,0 2,1 1,1 0,3 

Luscinta megarhynchos 0,5 0,5 0,5 0,5 0.1 

Sylwia communts 1,0 - 1,1 - 

Razem / Total 398,5 419,5 100,0 
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sną  w dużych ilościach różne gatunki drzew owocowych, jak jabłonie, śli-

wy, grusze, czereśnie i wiśnie. Wzdłuż  ulic i wokół  placów rosną  natomiast 

gatunki dzikich drzew, głównie topole Populus spp., lipy Tilia spp. i klony 

Acer spp. Na Sępolnie, jak i w najbliższym otoczeniu tej dzielnicy, w okre-

sie od 1988 do 2003 zaszly tylko małe zmiany zarówno w strukturze zabu-

dowy, jak i roślinności. 

Oprócz ptaków, w trakcie badań  stwierdziłem tylko dwa inne gatunki 

kręgowców: jeże wschodnie Ertnaceus concolor i ropuchy zielone Bufo vi-

ridis. Nie zanotowałem natomiast pospolitej w innych częściach Wielkiej 

Wyspy wiewiórki Sciurus  vulgaris. 

METODY 

Dla większości gatunków ptaków zastosowałem metodę  mapowania 

terytoriów śpiewających samców, tzw. metodę  kartograficzną  (Bibby i in. 

1992). Gołębie i wróble Passer domesticus  liczyłem według metody zaleca-

nej przez Hustings i in. (1989), a polegającej na liczeniu samców siedzą-

cych na dachach budynków. Liczebność  srok  Pica pica, wron  Corvus coro-

ne, mazurków Passer montanus i szpaków Sturnus vulgaris  oceniłem me-

todą  kartograficzną  w powiązaniu z metodą  wyszukiwania zajętych gniazd 

(Hustings i in. 1989). W roku 1988 liczenia przeprowadziłem 18, 19 i 21 IV, 

14 i 16 V, 10 i 23 VI. W liczeniach nie uwzględniłem następujących gatun-

ków: wróbel, mazurek, szpak, gołąb miejski Columba linia, jerzyk Apus 

apus i kapturka Sylwia atricapilla. W roku 2003 z uwagi na wyjątkowo 

mroźny kwiecień, liczenia rozpocząłem z opóźnieniem, przeprowadzając je 

29 IV; 6, 17 i 31 V; 7 i 26 VI; 2 i 7 VII. Liczenia przeprowadzałem w godzi-

nach między 6 a 9 rano. 

WYNIKI 

W roku 1988 na terenie badań  gniazdowały 24 gatunki ptaków. Obok 

wróbla, mazurka, szpaka i gołębia miejskiego, najliczniejszymi gatunka-

mi lęgowymi były sierpówka Streptopelia decaocto, kos Turdus merula, bo-

gatka, modraszka Parus caeruleus i sroka (tab. 1). Dwanaście gatunków 

ptaków gniazdowało w zagęszczeniu poniżej 5 par na 100 ha (tab. 1). 

W roku 2003 wykazano 26 gatunków lęgowych reprezentowanych przez 

399 par (tab. 1). Grupę  dominantów tworzyły: wróbel, mazurek, sierpów-

ka, szpak, modraszka i jerzyk. Razem stanowiły one 71,7% całego ugru-

powania ptaków lęgowych, przy czym sam wróbel stanowił  30,8% udziału 
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wszystkich lęgowych par. Podobnie jak w roku 1988, 12 gatunków ptaków 
gniazdowało w zagęszczeniu poniżej 5 par na 100 ha (tab. 1). 

Na teren Sępolna zalatywało też  kilka innych gatunków, a mianowicie: 
wilga Oriolus ortolus, kwiczoł  Turdus pilarts i pustułka Falco tinnunculus. 

Gniazdowały one w najbliższym sąsiedztwie terenu badań. Warto też  od-
notować  brak w okresie lęgowym na Sępolnie oknówki Delichon urbica, 

raniuszka Aegithalos caudatus i piecuszka Phylloscopus trochilus. Gatun-
ki te gniazdują  w dzielnicach willowych sąsiadujących z Sępolnem. 

W roku 2003 pięć  gatunków związanych było z budynkami jako miej-

scami lęgowymi, tj. wróbel, gołąb miejski, jerzyk, kopciuszek i dymówka 
Hirundo rustica. Łącznie gniazdowało 219 par należących do tych gatun-
ków, co stanowi 55% wszystkich lęgowych par. Większość  par związanych 
z roślinnością  jako miejscem gniazdowania skupiało się  w ogrodach. Sro-
ki, wrony, grzywacze, szczygły Carduelis cardulis, makolągwy C. cannabi-
na i dzwońce C. chloris gniazdowały głównie w alejach, pasach i skupi-
skach dzikich drzew. 

W porównaniu z rokiem 1988, w roku 2003 wykazano znacznie wyższe 
zagęszczenia kopciuszka Ph.oenicurus ochniros i pleszki Ph. phoenicurus, 
a znacznie niższe zagęszczenia sierpówki i kosa (tab.1). W roku 2003 gniaz-
dowały, nie wykazane wcześniej, takie gatunki jak: grzywacz, szczygieł  
i makolągwa. Natomiast w roku 1988 gnieździła się  cierniówka Sylwia com-
munis, której nie stwierdzono w roku 2003 (tab. 1). 

DYSKUSJA 

Na różnorodność  gatunkową  ptaków lęgowych terenów zabudowanych 
wpływają  w dużym stopniu gatunki gniazdujące na drzewach i krzewach. 
Zagęszczenie lęgowej awifauny jest natomiast kształtowane na tych tere-
nach przez gatunki gniazdujące na budynkach. Na Sępolnie do tej drugiej 
grupy należały wróble, gołębie, jerzyki, dymówki i kopciuszki. Razem sta-
nowiły one 53,0% wszystkich gniazdujących par ptaków, w tym jest aż  
40,9% wróbli. Ugrupowanie ptaków gniazdujących na roślinności było na 
Sępolnie zdominowane przez gatunki takie jak: sierpówka, mazurek, szpak, 
modraszka, bogatka i kapturka. Łącznie stanowiły one 32,9% wszystkich 
gniazdujących par ptaków 

W porównaniu z podobną  dzielnicą  willową  na Krzykach we Wrocławiu 
(Loch 1979), w dzielnicy willowej Sępolno wykazano nieco wyższe zagęsz-
czenia kopciuszka, modraszki i bogatki, a niższe kosa, wróbla, piegży Sy-
lwia curruca, kulczyka Serinus serinus, zięby Fringitla coelebs i dzwońca. 

Zagęszczenie kosa było w roku 2003 na Sępolnie aż  8-krotnie niższe 
niż  na Krzykach w roku 1978. Mamy więc tu do czynienia najprawdopo- 
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dobniej z wycofywaniem się  tego gatunku, z przynajmniej niektórych, śro-

dowisk miejskich. Potwierdzają  to wyniki otrzymane w kilku innych mia-

stach Polski, np. w Warszawie (Luniak i in. 2001) i w Lublinie (Biaduń  

2003). Wycofywanie się  kosa z niektórych terenów miejskich wiąże się  ze 

wzrostem liczebności sroki i wrony w tych samych środowiskach (Luniak 

i in. 2001), jednak na Sępolnie nie wykazano tej zależności. 

Zagęszczenie par lęgowych szpaka na Sępolnie było znacznie niższe od 

jego zagęszczenia w porównywalnej dzielnicy mieszkaniowej Wrocławia 

o starej zabudowie (Petruk 1974; Kubacka 1974). Zagęszczenie to było 

natomiast podobne, jak w dzielnicach mieszkaniowych Wrocławia o nowej 

zabudowie (Kubacka 1974; Petruk 1974). Możliwe więc jest, że i u tego 

gatunku mamy do czynienia ze spadkiem liczebności w środowiskach miej-

skich. Zagęszczenie wróbla w dzielnicy willowej Sępolno zbliżone było na-

tomiast do jego zagęszczeń  w dzielnicach mieszkaniowych o starej zabu-

dowie we Wrocławiu (Kubacka 1974; Petruk 1974). 

Tuz po II Wojnie Światowej słowik rdzawy  Luscinia megarhynchos był  

we Wrocławiu znacznie liczniejszy niż  obecnie. Na Biskupinie na transek-

cie o długości 3 km zanotowano wówczas 15 śpiewających samców (Szar-

ski 1955), a na sąsiednim Sępolnie był  zapewne też  gatunkiem licznie lę-

gowym. W 1989, 1991 i 2003 już  nie gniazdował  bądź  wykazano tam tylko 

0,5 pary (Marszałek 1992 i obecne badania). 

Sierpówki po raz pierwszy stwierdzono na Sępolnie w roku 1951, a wów-

czas była to jedna z kilku par lęgowych w całym Wrocławiu. W następnym 

roku w dzielnicy tej stwierdzono 3 osobniki i jedną  parę  lęgową  (Szarski 

1955). W roku 1987 wykazano na Sępolnie 4,4 par/10 ha (Danielczok 

1987), a w 1988 - 4.2 par/10 ha (dane własne), czyli zagęszczenia blisko 

dwukrotnie wyższe niż  w roku 2003. 

Prawdopodobne gniazdowanie sroki na Sępolnie stwierdzono po raz 

pierwszy w roku 1952 (Szarski 1955). W roku 1988 gniazdowała już  tam 

w zagęszczeniu 14,7 par/100 ha (tab. 1). Od tego czasu jej liczebność, 

podobnie jak liczebność  spokrewnionej z nią  wrony zdaje się  ulegać  tylko 

nieznacznym rocznym wahaniom. Orłowski i in. (2002) na obszarach za-

budowanych dzielnicy Krzyki i Fabryczna we Wrocławiu wykazali zagęsz-

czenie podobne jak na Sępolnie (12,6 par/100 ha). 
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STRESZCZENIE 

W dwóch sezonach lęgowych 1988 i 2003 przeprowadzono badania ilościowe 
nad ugrupowaniem ptaków lęgowych dzielnicy willowej Sępolno we Wrocławiu. 
W badaniach zastosowano metodę  mapowania terytoriów. W roku 2003 wykaza-
no 399 par 26 gatunków lęgowych (tab. 1). Grupę  dominantów tworzyły: wróbel 
Passer domesticus, mazurek P. montanus, sierpówka Streptopelia decaocto, szpak 
Sturnus uulgaris, modraszka Parus caeruieus i jerzyk Apus apus. Razem tworzyły 
one 71,7% całego ugrupowania ptaków lęgowych, przy czym sam wróbel stanowi' 
30,8% udziału wszystkich lęgowych par. W porównaniu z rokiem 1988, w roku 
2003 wykazano znacznie wyższe zagęszczenia kopciuszka Phoenicurus ochruros 
i pleszki P. phoenieurus, a znacznie niższe zagęszczenia sierpówki i kosa Turdus 
merula. 
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SUMMARY 

The mapping method was employed to quantify the breeding bird community 

of an urban habitat in the city of Wrocław (Sępolno residential quarter), Lower 

Silesia, SW Poland. The study was carried out in two breeding seasons (1988 and 

2003). In 2003, 399 breeding pairs, representing 26 species, were recorded (table 

1). The House Sparrow  Passer domesticus,  Tree Sparrow P. montanus, Collared 

Dove  Streptopelta decaocto, Starling Sturnus  vulgarts, Blue Tit Parus caeruleus 

and Eurasian Swift Apus apus formed the group of dominant species. Together 

they made up 71.7% of the assemblage, the House Sparrow alone constituting 

30.8% of all breeding pairs recorded. In comparison with 1988, much higher den-

sities of the Black Redstart Phoenicurus ochruros and Common Redstart P. pho-

enicurus, and much lower densities of the Collared Dove and Blackbird Turdus 

merula were noted in 2003 (table 1). 
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