
Ptaki Śląska 15 (2004): 29-48 

Grzegorz Orłowski 
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WROCLAWSKIEJ 

BREEDING AVIFAUNA OF WOODED ISLANDS 
OF THE WROCŁAW PLAIN 

Współczesny krajobraz rolniczy obejmuje obszary będące pod bardzo 

silnym wpływem działalności człowieka, w których systematycznie uprasz-

czana jest struktura przestrzenna i ekologiczna, wzrasta natomiast in-

tensywność  użytkowania (Rychling i Solon 2000). Do głównych nega-

tywnych oddziaływań  intensyfikacji rolnictwa na środowisko przyrodni-

cze, w tym na awifaunę, należą  - uproszczenie struktury krajobrazu, 

w wyniku likwidacji środowisk nie użytkowanych rolniczo (zadrzewień  śród-

polnych, drobnych zbiorników wodnych, niewielkich enklaw łąki pastwisk) 

oraz zmiana sposobów gospodarowania (Agger i Brandt 1988; Buret i Bau-
dry 1990; Eybert i in. 1995; Gillings i Fuller 1998; Chamberlain i Fuller 
2000; Chamberlain i in. 2000; Atkinson i in. 2002; Petit i in. 2003). Zmia-

ny sposobów gospodarowania o niekorzystnym wpływie na awifaunę, wpro-

wadzane w okresie ostatnich kilkudziesięciu lat, to m.in. zmniejszanie się  
heterogenności upraw w wyniku powiększenia powierzchni pól i specjali-

zacji upraw (Chamberlain i Fuller 2000), wzrost powierzchni zasiewów 

wysoko wydajnych odmian zbóż, kosztem prymitywnych odmian o ma-

łych wymaganiach siedliskowych (Evans 1997), wprowadzenie ozimych 

odmian zbóż, a w konsekwencji zanik ugorowanych pól uprawnych wraz 

z resztkami pożniwnymi (Wilson i in. 1997; Chamberlain i in. 2000; Atkin-
son i in. 2002) oraz wzrost użycia nawozów i środków ochrony roślin oraz 

związane z tym znaczne uszczuplenie bazy pokarmowej ptaków (Ewald 
i Aebischer 1999; Wilson i in. 1999; Brickle i in. 2000; Donald i in. 2001; 
Marshall i in. 2003). Działania te doprowadziły do ograniczenia liczebno-
ści wielu dziko żyjących populacji roślin i zwierząt, w tym pospolitych 
i licznych niegdyś  gatunków ptaków związanych z agrocenozami (Tuc-
ker i in. 1994; Gates i Donald 2000; Robinson i Sutherland 2002). Prace 
ekologów i biologów z wielu rejonów świata jednoznacznie podkreślają, iż  
zadrzewienia śródpolne stanowią  główne ostoje fauny (w tym wielu gatun- 
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ków ptaków) w większości krajobrazów rolniczych na całym globie (np. 

Hinsley i Bellamy 2000; Barr i Petit 2001; Fuller i in. 2001; Marshall 

i Moonen 2002; Ryszkowski 2002). 

W ostatnich latach wpływowi fragmentacji powierzchni leśnych na awi-

faunę  poświęcono wiele uwagi. Badania związane z tą  tematyką  znajdują  
się  dzisiaj w głównym nurcie badań  ekologii (ekologii populacyjnej, ekolo-

gii krajobrazu) i prowadzone są  w wielu krajach świata (Opdam 1991; 

Andrćn 1994). Głównymi zagadnieniami badawczymi tego nurtu są  pro-

blemy związane z wpływem szeroko rozumianej fragmentacji krajobrazu 

(głównie powierzchni leśnych) na rozmieszczenie, dynamikę  i funkcjono-

wanie populacji ptaków (Andrćn 1994; Simberloff 1995; Matthysen 1999). 

Wyżej wymienione kierunki badawcze powiązane są  ściśle z koncepcją  
metapopulacji, mającej swoje korzenie w teorii biogeografii wysp (Hanski 

i Gilpin 1997). 

W polskiej literaturze zagadnienia związane z fragmentacją  powierzch-

ni leśnych skupiały się  głównie wokół  awifauny zadrzewień  śródpolnych. 

Mimo iż  tematyka ta była podejmowana przez wielu autorów (np. Gro-

madzki 1970; Ławniczak 1980; Cieślak 1991; Wuczyński 1995; Kujawa 

1997; Kujawa 2002), w świetle postępujących zmian w strukturze krajo-
brazów rolniczych i przemian społeczno-ekonomicznych w polskim rol-

nictwie, wskazane jest skierowanie jeszcze większej uwagi na awifaunę  
agroekosystemów (np. Tomiałojć  1997). Równie ważne jest monitorowa-
nie zmian liczebności ptaków i prowadzenie badań  ilościowych na stałych 

powierzchniach kontrolnych celem określenia zmian liczebności ptaków. 
W Europie Zachodniej zagadnienia związane z wpływem rolnictwa na awi-
faunę  stanowią  współcześnie jeden z głównych kierunków badań  ekologii 
i biologii ptaków (np. Ormerod i Watkinson 2000). 

Celem niniejszej pracy było określenie ugrupowania lęgowego ptaków 
zamieszkujących 22 zadrzewienia oraz zmian jakościowych i ilościowych 
awifauny w dwóch największych zadrzewieniach na obszarze intensywnie 
użytkowanej rolniczo Równiny Wrocławskiej. Część  zadrzewień  badanych 
było w latach 1977-79 przez Ławniczak (1980). 

TEREN BADAŃ  

Badania prowadzone były na terenie gmin Święta Katarzyna oraz żAra-
wina (woj. dolnośląskie). Według regionalizacji Kondrackiego (1988) oma-
wiany obszar leży w obrębie dwóch mezoregionów: Pradoliny Wrocław-

skiej oraz Równiny Wrocławskiej, które należą  do większej jednostki fizjo-
graficznej Niziny Śląskiej. Obszar ten położony jest w centralnej części 

województwa dolnośląskiego, granicząc od północy z miastem Wrocławiem. 
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Dominującą  formą  użytkowania są  grunty orne, które zajmują  około 95% 

powierzchni. W 2001 roku największe areały upraw zajmowały: rzepak, 

pszenica oraz rośliny okopowe. Teren Równiny Wrocławskiej, w tym ob-

szar objęty niniejszymi badaniami, charakteryzuje się  jednym z najniż-
szych w Polsce współczynników lesistości. Na obszarze badań  wynosi ona 

zaledwie 1,6% powierzchni. Na terenie badań  znajdują  się  dwie wsie (Smar-

dzów i Łukaszowice). Badania prowadzono w 22 zadrzewieniach (ryc. 1), 

o łącznej powierzchni 24,98 ha. Średnia wielkość  zadrzewienia wynosiła 

1,13 ha (SD = 2,11 ha; zakres 0,025-8,9 ha) - tab. 1. Zadrzewieniem po-

wierzchniowym określano kępy drzew lub krzewów, położone na ogół  poza 

obszarami wsi. Charakteryzowały się  one dużym zróżnicowaniem struk-

tury roślinności. W niektórych zadrzewieniach brak było niektórych warstw 

roślinności (runa, podszytu lub drzew). Rozkład wielkości zadrzewień  był  
następujący: do 0,5 ha - 12, 0,5-1,0 ha - 4, 1-5 ha - 5 oraz powyżej 5 ha 

- dwa. Zadrzewienia rozmieszczone były na obszarze około 1580 ha, na 

którym wcześniej prowadziła badania Ławniczak (1980). W zadrzewieniach 

dominującym gatunkiem drzewa był  jesion wyniosły  Fraxinus excelstor. 

Ryc. 1. Mapa terenu badań  
Numeracja zadrzewień  jak w tabeli 1. 

Fig. 1. Map of the study area 
Numbering of woodlots as in table 1. 
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Tabela 1. Charakterystyka kontrolowanych zadrzewień  
D - drzewa, K - krzewy. 

Table 1. Characterists of the woodlots under study 
D - trees, K - shrubs. 
Al - olcha czarna Alnus glutinosa, Fr - jesion Fraxinus sp., Po - topola Populus 

sp. (gatunek obcego pochodzenia), Pl - topola biała Populus alba, Qe - dąb szy-

pułkowy Quercus robur, Ro - robinia akacjowa Robinia pseudoacacia, Ul - wiąz 
szypułkowy Ulmus laevis, Sl- wierzba biała SaUx alba, Ti - lipa drobnolistna Tilia 
cordata,  Pr - tarnina Prunus spinosa, Sa - bez czarny Sambucus Rigra, Cr - głóg 
jednoszyjkowy Crategus monogyna, Pa - czeremcha pospolita Prunus avium, Sv -
wierzba wiciowa Salbc viminalis, Vi - kalina koralowa Viburnum opulus. 

Lp. 
Pow. 
Area 
(ha) 

Dominujące gatunki 
drzewiaste 

Dominant woody species 

D K 

K1 1,40 Fr, Ti Pa, Cr, Sa 

K2 1,01 Po 

K3 0,54 Fr Pa, Cr, Pr 

K4 0,24 Al Sa 

K5 0,12 Al Sa 

K6 0,07 Pr, Cr 

K7 

K8 

8,90 

0,96 

Po, Fr, 
Ro, Al 

Fr, Ti, 

Pa, Sa , 

Sa 

K9 1,24 Fr, Ul Pr, Sa, Cr 

K10 5,77 Fr, Qe Pa, Sa 

Kil 0,34 Fr Pr, Pa, Vi 

K12 0,52 Sv 

K13 0,37 Fr Pa, Sa 

K14 0,14 Pl Pr 

K15 0,23 S1 

K16 0,05 Cr 

K17 0,09 Pr, Cr 

K18 0,07 Pr, Cr 

K19 0,9 Pr, Cr 

K20 1,34 Ro Pr, Cr 

K21 0,38 Fr Cr, Pr, Sa 

K22 0,29 owocowe Cr, Pr 

podrost wierzb i topoli, graniczy ze 
zbiornikiem wodnym (0,25 ha) 

brak warstwy drzew 

brak warstwy drzew, zbiorowisko 
zaroślowe Pruno-Crataegetum 
j.w. 

pojedyncze drzewa, zbiorowisko 
zaroślowe Pruno-Crataegetum 

zbiornik wodny (0,05 ha) 

zadrzewienie powstałe samorzutnie 
w miejscu starego sadu 

Uwagi / Remarks 

zbiornik wodny (0,02 ha) 

nieliczne rozproszone krzewy głogu 

w podroście liczne odnowienie olchy 

brak warstwy drzew, zbiorowisko 
zaroślowe Pruno-Crataegetum 
zróżnicowany skład gatunkowy, 
zbiornik wodny (0,05 ha) 
drzewostan i warstwa krzewów 
rozproszona, zb. wodny (0,02 ha) 

2 zb. wodne: 0,15 i 0,1 ha 

wiatrołomy 

brak warstwy drzew, zwarte za-
rośla wierzby wiciowej 
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Dodatkowo stosunkowo licznie występowały: wiąz szypułkowy Ulmus /a-

evis, dąb szypułkowy Quercus robur, olcha czarna Alnus gIuttnosa oraz 

hybrydy topoli Populus sp. Warstwę  krzewów budowały głównie: śliwa tar-

nina Prunus spinosa, bez czarny Sambucus nigra, głóg jednoszyjkowy Cra-

taegus monogyna oraz czeremcha pospolita Prunus paclus (Orłowski i No-

wak, w druku). 

METODY BADAŃ  

Badania ilościowe ptaków prowadzono w sezonie lęgowym 2001, sto- 

sując kombinowaną  odmianę  metody kartograficznej (Tomiałojć  1980). 

Prace terenowe prowadzono pomiędzy 25 marca a początkiem lipca. Każ-

de zadrzewienie skontrolowano 8-krotnie rano oraz dwukrotnie w godzi-

nach wieczornych, w celu lokalizacji stanowisk sów oraz drozdów. Kon-

trole rozpoczynano o świcie i prowadzono do około godziny dziewiątej. Dłu-

gość  kontroli pojedynczego zadrzewienia uzależniona była od jego wielko-

ści. W przypadku najmniejszych zadrzewień  wynosiła ona 15-30 minut. 

Na kontrolę  największych zadrzewienień  przeznaczano od 1,5 do 2,5 go-

dziny. Dodatkowo w marcu i kwietniu wyszukiwano stanowiska sów przy 

użyciu stymulacji magnetofonowej. W kwietniu i maju prowadzono rów-

nież  dodatkowe wyszukiwanie dziupli szpaków. W porównaniu z badania-

mi prowadzonymi przez Ławniczak (1980) w latach 1970. termin rozpo-

częcia prac terenowych w roku 2001 był  przesunięty od około dwóch do 

trzech tygodni (w latach 1970. badania rozpoczęto pomiędzy 5 a 19 IV). 

W pracy zastosowano podział  gatunków na trzy grupy ekologiczne 

w oparciu o preferencje siedliskowe, miejsca gnieżdżenia oraz rodzaj po-

karmu (Tomiałojć  i in. 1984: Wuczyński 1995). W grupie siedliskowej wy-

różniono gatunki związane z otwartym krajobrazem rolniczym, które przez 

brytyjskich ornitologów określone zostały mianem farmland  specialists 

(Siriwardena i in. 1998). W Europie Zachodniej gatunki te uważa się  za 

zagrożone w wyniku intensyfikacji produkcji rolniczej (Siriwardena i in. 

1998). Do grupy tej dodatkowo (ze względu na gniazdowanie poza zadrze-

wieniami w otwartym krajobrazie rolniczym) włączono łozówkę  Acrocepha-

lus palustris, której brak na większości obszaru Wysp Brytyjskich. 

W badanych zadrzewieniach wraz z ich najbliższą  okolicą  stwierdzono 

obecność  następujących potencjalnych drapieżników: (ssaki) lis  Vulpes 

vutpes, borsuk Meles meles, kuna domowa Martes  foina, kuna leśna 

M. martes, norka amerykańska Mustelia vison, gronostaj M.  erminea, łasi-

ca M. nivalis; (ptaki) jastrząb Accipiter genfiiis, krogulec  A. nisus,  myszo-

łów Buteo buteo, błotniak stawowy Circus aeruginosus,  błotniak łąkowy 

C. pygargus, kruk Corvus corax oraz srokosz Lanius excubitor. 
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Tabela 2. Ugrupowanie ptaków lęgowych zadrzewień  (24,98 ha) Równiny Wro-
cławskiej 
Z - zagęszczenie (par/10 ha), D - dominacja, F - frekwencja (procentowy udział  
zadrzewień  zajętych przez dany gatunek), I - grupa gniazdowa: Z - ptaki gniaz-
dujące na ziemi (do wysokości 1,5 m) lub wodzie, K - ptaki gniazdujące w koro-
nach krzewów i drzew, D - dziuplaki, N - inne: II - grupa siedliskowa: L - gatunki 
leśne, P - gatunki gniazdujące lub żerujące w otwartym krajobrazie rolniczym, I -
inne; III - grupa pokarmowa: O - owadożerne, R - roślinożerne, RO - o pokarmie 
roślinno-zwierzęcym, M - żywiące się  kręgowcami, E - euryfagi 

Table 2. Breeding bird assemblage of woodlots (24.98 ha) within the Wrocław Plain 
Z - density (pairs/10 ha), D - dominance, F - percentage of woodlots occupied by 
a species, I - according to nesting place: Z - ground nesters (up to a height of 1.5 
m) and species breeding on water, K - bush and tree nesters, D - hole nesters, N 
- others: II - acc. to habitat: L - birds of forest, P - birds nesting or feeding in 
open agricultural landscape, I - others: III - acc. to diet: O - insectivorous birds, 
R - plant eaters, RO - food depending on the season, M - predators feeding on 
vertebrates, E - opportunistic feeders. 

Gatunek 
Species 

N par 
No. of 
pairs 

Z 
D 

% 

F Grupa ekologiczna 
Ecological group 

Vo I II III 
1 2 3 4 5 6 7 8 

S. atncapffla 59 23,6 12,8 81,8 Z L O 
E coetebs 48 19,2 10,4 68,2 K L RO 
L. rnegarhynchos 42 16,8 9,1 77,3 Z L O 
A. palustris 27 10,8 5,9 54,5 Z P O 
T. menda 25 10,0 5,4 72,8 K L O 
H. teterina. 24 9,6 5,2 45,4 K L O 
C. carduelis 23 9,2 5,0 63,6 K P R 
S. vulgans 20 8,0 4,3 36,4 D P O 
E. citrinella 20 8,0 4,3 81,8 Z P RO 
T. philomelos 15 6,0 3,2 36,3 K L O 
Ph. collybita 14 5,6 3,0 22,7 Z L O 
C. chlorts 13,5 5,4 2,9 50,0 K P R 
P. major 13 5,2 2,8 40,9 D L O 
P. caeruleus 12 4,8 2,6 40,9 D L O 
Pas. montanus 8 3,2 1,7 31,8 D P R 
E. hortulana 7,5 3,0 1,6 27,3 Z P RO 
Ph. coichicus 7,5 3,0 1,6 40,9 Z P RO 
S. communis 7 2,8 1,5 27,3 Z P O 



Ptaki lęgowe wysp leśnych 35 

Tabela 2 cd. / Table 2 continued 

1 2 3 4 5 6 7 8 

O. oriolus 5,5 2,2 1,2 27,3 K L O 

S. decaocto 5 2,0 1,1 9,1 K I R 

S. curruca 4,5 1,8 1,0 22,7 Z L O 

M. striata 4 1,6 0,9 18,2 D L O 

S. serinus 4 1,6 0,9 13,6 K P R 

A. platyrhynchos 4 1,6 0,9 18,2 Z I RO 

B. buteo 4 1,6 0,9 18,2 K P M 

C. canorus 3 1,2 0,8 18,2 N L O 

C. carmabina 3 1,2 0,8 13,6 K P R 

A. cm/dntus 3 1,2 0,8 13,6 K L O 

C. coccoIhraustes 3 1,2 0,8 18,2 K L R 

P. pica 3 1,2 0,8 13,6 K I E 

E. schoenielus 3 1,2 0,8 18,2 Z I O 

L. collurio 2,5 1,0 0,5 18,2 K P O 

Ph. ochruros 2,5 1,0 0,5 9,1 N I O 

S. borin 2 0,8 0,4 9,1 Z L O 

C. brachydactyla 2 0,8 0,4 9,1 D L O 

S. nisoria 2 0,8 0,4 9,1 Z P O 

P. modularis 2 0,8 0,4 9,1 Z L O 

M. calandra 2 0,8 0,4 13,6 Z P RO 

M. alba 1,5 0,6 0,3 9,1 Z I O 

E. rubecula 1 0,4 0,2 4,5 Z L O 

G. chloropus 1 0,4 0,2 4,5 Z I RO 

S. aluco 1 0,4 0,2 4,5 D L M 

L. excubilor 1 0,4 0,2 4,5 K P M 

A. gentilis 1 0,4 0,2 4,5 K L M 

T. pilaris 1 0,4 0,2 4,5 K L O 

D. major 1 0,4 0,2 4,5 D L O 

O. oenanthe 0,5 0,2 0.1 4,5 Z I O 

S. torquata 0,5 0,2 0,1 4,5 Z P O 

L. naeuia 0,5 0,2 0,1 4,5 Z P O 

Razem / Total 459,5 183,9 100 
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WYNIKI 

Charakterystyka ugrupowania ptaków 

Ogółem w badanych zadrzewieniach stwierdzono gniazdowanie 49 ga-
tunków ptaków. W poszczególnych zadrzewieniach gniazdowało od 3 do 
26 gatunków. Średnia dla 22 zadrzewień  wyniosła 12 gatunków (SD = 6). 
Stwierdzono istotną  statystycznie zależność  pomiędzy wielkością  zadrze-
wienia a liczbą  gniazdujących gatunków ptaków (ryc. 2a). Do najczęściej 
występujących gatunków (powyżej 50% zadrzewień) należały kapturka 
Sylwia atricapilla i trznadel Emberiza cltnnella (81,8% zadrzewień), słowik 
rdzawy Luscinta megarhynchos (77,3%), kos Turdus merula (72,7%), zięba 
FYingiila coelebs (68,2%), szczygieł  Carduelis carduelis (63,6%), łozówka 
Acrocephalus palustris (54,5%) oraz dzwoniec Carduelis chloris (50%). 22 
gatunki ptaków występowały w 1-3 zadrzewieniach. 

Łączna liczba par lęgowych wyniosła 459,5. W grupie dominantów (powy-
żej 5% udziału w ugrupowaniu) znalazło się  siedem gatunków. Były to (w 
nawiasach podano udział  w ugrupowaniu): kapturka (12,8%), zięba 
(10,4%), słowik rdzawy (9,1%), łozówka (5,9%), kos (5,4%), zaganiacz Hip-
polais icterina (5,2%) oraz szczygieł  (5,0%) (tab. 2). Ogółem gatunki te sta-
nowiły aż  53,8% (248 par) całości ugrupowania ptaków. W grupie subdo-
minantów (od 2 do 5% udziału w ugrupowaniu) znalazło się  6 gatunków 
o łącznej liczebności 96,5 par lęgowych (20,5% udział  w ugrupowaniu). 
Pozostałe 35 gatunków ptaków (od 0,1 do 1,7% w ugrupowaniu) stanowiły 
łącznie 23,1% (104 pary) ugrupowania. 

log (powierzchnia zadrzewienia) / log (woodlot area) 

Ryc. 2. Zależność  między powierzchnią  zadrzewienia a liczbą  gatunków (A) i za-
gęszczeniem ptaków (B) w 22 zadrzewieniach na Równinie Wrocławskiej 

Fig. 2. Relationship between the size of a woodlot and the number of species (A) 
and their density (B) in 22 woodlots within the Wrocław Plain 
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Tabela 3. Charakterystyka ugrupowania ptaków zadrzewień  powierzchniowych 
Objaśnienia symboli w obrębie grup podano w tabeli 2. 

Table 3. Profile of the bird assemblage of woodlots 
Explanations of symbols within groups are given in table 2. 

Grupa ekologiczna 
Ecological group 

Liczba 
gatunków 

No. of specie,s 

N par 	 
No. of 
pairs 

Zagęszczenie Dominacja 
Density 	Dominance 

(p/10 ha) 

Gniazdowa 
Acc. to nesting 
place 

Z 
K 
D 
N 

21 
18 
8 
2 

208,5 
184,5 
61,0 

5,5 

83,5 
73,8 
24,4 

2,2 

45,4 
40,1 
13,3 

1,2 

Siedliskowa 
Acc. to habitat 

L 
24 
18 

7 

290,0 
150,5 

19,0 

116,1 
60,2 
7,6 

63,1 
32,8 

4,1 

Pokarmowa 
Acc. to diet 

O 
R 

RO 
M 
E 

30 
8 
6 
4 
1 

300,0 
107,5 
42,0 

7,0 
3,0 

120,1 
43,0 
16,8 
2,8 
1,2 

65,3 
23,4 

9,1 
1,5 
0,7 

W grupach gniazdowych najliczniej reprezentowane były ptaki gniaz-

dujące na ziemi i nisko w roślinności (do wysokości 1,5 m). Znalazło się  
tutaj 21 gatunków z łączną  liczbą  208,5 par lęgowych (tab. 3). Ptaki gniaz-

dujące w koronach drzew i krzewów reprezentowane były przez 18 gatun-

ków, ze 184,5 parami lęgowymi. Najmniej liczną  grupę  stanowiły dziupla-

ki (8 gatunków; 61 par). W grupach siedliskowych największy udział  przy-

padał  na ptaki związane ze środowiskiem leśnym (24 gatunki; 290 par 

lęgowych) (tab. 4). Gatunki gniazdujące lub żerujące w otwartym krajo-

brazie rolniczym stanowiły jedną  trzecią  całości ugrupowania ptaków (18 

gatunków; 150,5 pary). Pod względem zdobywanego pokarmu dominowa-

ły ptaki owadożerne (63,1% ugrupowania), a następnie roślinożerne 
(23,4%). 

Zagęszczenie lęgowe obliczone dla całkowitej powierzchni zadrzewień  
(24,98 ha) wyniosło 183,9 pary/10 ha. W poszczególnych zadrzewieniach 
zagęszczenia kształtowały się  pomiędzy 102 a 714 par/10 ha (średnia dla 
wszystkich zadrzewień  377,9, SD = 176,7) - tab. 2. Stwierdzono wysoką, 
ujemną, istotną  statystycznie korelację  pomiędzy wielkością  zadrzewienia 
a zagęszczeniem par lęgowych (ryc. 2b). 
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Tabela 4. Porównanie liczby par lęgowych w dwóch zadrzewieniach (K7 i K10) 
w latach 1970. i w roku 2001 

Table 4. Comparison of the number of breeding pairs in two woodlots (K7 and 
K10) in the 1970s and 2001 

Gatunek 
Species 

K7 K10 

1977 1978 1979 2001 1977 1978 1979 2001 

Hippolais icterina 13 9 6 6 5 3 3 5 

Fringilla coelebs 12 12 13 15 9 7 7 8 

Sy (via atricapilla 12 10 8 15 4 3 4 8 

Turdus rnerula 6 7 5 6 2 2 2 3 

Phynoscopus collybita 6 3 3 5 2 2 2 4 

Luscinia megarhynchos 6 6 8 6 1 2 2 5 

Sylwia bonn 5 2 2 - 2 1 2 1 

Emberiza hortulana 5 5 3 1 - 1 

Sturnus uulgaris 4 4 4 9 3 3 4 3 

Parus caeruleus 4 3 1 3 - - 2 

Orio1us orio1us 3 3 4 - 2 1 2 

Columba palumbus 3 4 2 - 2 3 2 - 

Turdi i  s  philome1os 3 1 1 6 1 - 3 
Chloris chL9ris 3 3 1 2 3 1 1 2 

Carduelis card,' Ipus 3 4 3 4 2 1 1 4 

Erithacus rubecula 3 1 3 1 

Passer montanus 3 2 4 2 3 3 1 
Streptopelia turtur 2 3 3 2 2 - 
Emberiza citrinel1a 2 1 1 2 - - 

Muscicapa striata 2 1 - 2 1 - 1 

Serinus serinus 2 4 3 1 3 3 2 - 
Phylloscopus trochilus 2 1 1 1 - 1 
Sylwia cornmunis 1 1 I - 

Anas p1atyrhynchos 1 1 1 1 - 

Cuculus canorus 1 1 2 1 - 

Pica pica 1 1 - 

Streptopelia decaocto 1 1 1 - - - - 

Parus major 1 1 3 2 1 1 2 2 
Sylwia. curruca 1 1 1 1 1 1 
Lanius collurio 1 - - - - 

Corvus corone 1 1 1 - 2 
Buieo buteo - 1 1 1 - 1 

Sitta europaea 1 1 - 

Acroc. pnlustris 1 1 1 - - 
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Tabela 4. cd. / Table 4. continued. 

Gatunek K7 K10 

Species 1977 1978 1979 2001 1977 1978 1979 2001 

C. coccothraustes - 1 - - 1 

Phasianus colchicus - 1 - - 

Prunelka modularis - 1 - - 1 

Ae. caudatus - 1 - - 

Accipiter gentilts - 1 - - - 

Strix aluco - - 1 - 

Certh ta brachydrwtyla - 1 - - 

Dendrocopos major - - - 1 

Razem / Total 112 94 88 94 51 37 46 57 

N par/10 ha 125,8 105,6 98,9 105,6 88,4 64,1 79,7 98,8 

Porównanie składu gatunkowego w latach 1977-79 i 2001 

Na kontrolowanej powierzchni badania ilościowe ptaków zadrzewień  
prowadzono w latach 1977-79 (Ławniczak 1980). Niestety w pracy tej wy-

niki z większości zadrzewień  potraktowane zostały wspólnie, co uniemoż-
liwia dziś  dokładne określenie zmian ugrupowań  lęgowych ptaków w po-

szczególnych zadrzewieniach. Jedynie dla dwóch największych zadrzewień  
położonych w pobliżu Smardzowa (zadrzewienie K7) i Łukaszowie (K10) 

przedstawiono bardziej szczegółowe dane. Ogółem w porównaniu do lat 

1970. zanotowano niższą  liczbę  gatunków (34 w latach 1970. i 30 w 2001 

roku) i wzrost zagęszczenia w zadrzewieniu K10 (z 77,4 do 98,8 pary/10 

ha) - tab. 5 i 6. Niższa liczba gatunków prawdopodobnie spowodowana 

była znacznie krótszym okresem prowadzenia niniejszych badań, stąd 

w latach 1970. były większe szanse na wykrycie gatunków pojawiających 

się  efemerycznie. W zadrzewieniu K7 zagęszczenie ptaków utrzymało się  
na zbliżonym poziomie (110,1 i 105,6 pary/10 ha). Analizując zmiany w wy-

różnionych grupach ekologicznych wzrost zagęszczenia zanotowano w przy-

padku ptaków leśnych (z 65,9 do 81,8 pary/10 ha) i owadożernych (z 56,6 

do 70,9 pary/10 ha) (tab. 5). Wzrost ten dotyczy głównie kapturki oraz 

śpiewaka Turdus philomelos. Dodatkowo pewien wzrost, zarówno liczby 

gatunków (z 20 do 27), jak i zagęszczenia (z 13,6 do 18,4 pary/10 ha), 

zanotowano w przypadku dziuplaków. Wyjątkiem był  mazurek, u którego 
zanotowano spadek liczebności z 7 do 1 pary. Wyraźny spadek zagęszcze-
nia o 34,6% zaznaczył  się  w przypadku ptaków związanych z otwartym 
krajobrazem rolniczym (z 30,7 do 20,1 pary/10 ha) i roślinożernych o 47,4% 

(z 20,4 do 10,9 pary/10 ha). Z kontrolowanych zadrzewień, jaki z całego 
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Tabela 5. Porównanie liczby par i zagęszczeń  ptaków z różnych grup ekologicz-
nych w dwóch zadrzewieniach (K7 i K10) w latach 1970. i w roku 2001 
Objaśnienia symboli w obrębie grup podano w tabeli 2. 

Table 5. Comparison of the number of pairs and densities of birds representing 
different ecological groups in two woodlots (K7 and K10) in the 1970s and 2001 
Explanations of symbols within groups are given in table 2. 

Grupa ekologiczna 
Ecological group 

Liczba par 
No. of pairs 

Liczba 
gatunków 

No. of species 

Zagęszczenie 
Density 

(par/10 ha) 

1977-79 2001 1977-79 2001 1977-79 2001 

Z 46,0 53 10 10 31,3 36,1 
Gniazdowa K 75,3 70 11 11 51,3 47,7 
Acc. to 
nesting place D 20,0 27 6 8 13,6 18,4 

N 1,3 1 1 1 0,9 0,7 

Siedliskowa L 96,7 120 26 22 65,9 81,8 

Acc. to 
habitat 

P 45,0 

1,0 

31 14 

2 

8 30,7 

0,7 

21,1 

O 83,0 104 20 18 56,6 70,9 

Pokarmowa R 30,0 16 7 5 20,4 10,9 

Acc. to food 
habits 

RO 

M 

26,7 

1,3 

29 

2 

4 

1 

5 

2 

18,2 

0,9 

19,8 

1,4 

E 1,7 2 1,1 

Razem / Total 142,7 151 34 30 97,2 102,9 

obszaru badań  (15,8 km2), zupełnie wycofały się  grzywacz Columba pa-
lumbus i turkawka Streptopelia turtur. W latach 1970. maksymalna liczeb-
ność  tych gatunków na całym obszarze badań  wynosiła odpowiednio 8 i 5 
par. Zanik tych gatunków, a także wilgi Oriolus oriolus (w zadrzewieniu 
K7) oraz wrony Comus cornix, oprócz zmian środowiskowych, może być  
spowodowany także pojawieniem się  jastrzębia Accipiter gentilis, który 
gniazduje w zadrzewieniu K7 co najmniej od 1997 roku (A. Milewski). 

DYSKUSJA 

W badanych zadrzewieniach śródpolnych stwierdzono stosunkowo 
wysokie ogólne zagęszczenie ptaków (183,9 pary/10 ha). Po wyłączeniu 
z analizy dwóch największych zadrzewień  zagęszczenie lęgowe ptaków osią- 
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gnęb wartość  300,1 pary/10 ha. Zbliżone zagęszczenie (276,0 pary/10 ha) 

stwierdzono w 33 zróżnicowanych florystycznie zadrzewieniach (0,02-1,4 

ha) położonych na Równinie Wrocławskiej w okolicach Kobierzyc (Wuczyń-

ski 1995). W Wielkopolsce (Agroekologiczny Park Krajobrazowy im. Gen. 

Dezyderego Chlapowsldego) w 21 kępach śródpolnych (0,20-3,50 ha), bu-

dowanych głównie przez robinie akacjowe Robinia pseudoacacia, zagęsz-

czenie lęgowe ptaków osiągnęło wartość  149 par/10 ha (Kujawa 1997). 

Nieco niższa natomiast jest łączna liczba gatunków (N = 49) zarówno 

w stosunku do zadrzewień  badanych przez Wuczyńskiego (1995) (N = 55) 

oraz przez Kujawę  (1997) (N = 60). Porównując grupę  gatunków dominu-

jących (powyżej 5% ugrupowania) z ugrupowaniami ptaków zadrzewień  
śródpolnych badanych przez Wuczyńskiego (1995), w badanych zadrze-

wieniach stwierdzono kilkukrotnie niższe zagęszczenie trznadla Emberiza 

citrinella (32,2 vs. 8,0 pary/10 ha) i cierniówki (18,4 vs. 2,8 pary/10 ha). 

W Wielkopolsce natomiast w grupie dominantów znalazły się  mazurek 

Passer montanus (zagęszczenie 10,8 vs. 3,2 pary/10 ha) i potrzeszcz Milia-

ria calandra (7,4 vs. 0,8 pary/10 ha). Różnice te w pewnym stopniu mogą  
wynikać  z odmiennych warunków środowiskowych w porównywanych 

zadrzewieniach, a także z ogólnej tendencji spadku liczebności ptaków 

związanych z agrocenozami (trznadel, cierniówka, mazurek). W przypad-

ku potrzeszcza, o wysokiej liczebności w Wielkopolsce mogła decydować  
także niższa jakość  gleb, preferowana przez ten gatunek (Tryjanowski i in. 

1995). Wysoka liczebność  słowika rdzawego  Luscinia megarhynchos, któ-

ry w badanych zadrzewieniach znalazł  się  w grupie dominantów (9,1% 

całości ugrupowania), może być  związana ze zmianami liczebności tego 

gatunku w wyniku zmian klimatu. Na Wyspach Brytyjskich zaobserwo-

wano powolne kurczenie się  zasięgu w kierunku południowo-wschodnim, 

przy stałej liczebności populacji tego gatunku (Wilson i in. 2002). Podob-

nie w przypadku szczygła, wysoka liczebność  może być  odzwierciedleniem 

wzrostu liczebności tego gatunku w Europie Zachodniej. Na Wyspach Bry-

tyjskich w latach 1968-1995 zanotowano wzrost liczebności populacji 

szczygła o 59% (Siriwardena i in. 1998). Wzrost ten może wynikać  z ten-

dencji do rozpowszechnienia się  pewnych gatunków chwastów, stanowią-

cych pokarm tego gatunku (Smart i in. 2000). 

Negatywna zależność  pomiędzy wielkością  zadrzewienia a zagęszcze-

niem lęgowym ptaków opisywana była wcześniej przez wielu autorów, 

podobnie jak w przypadku zależności pomiędzy wielkością  zadrzewienia 

a liczbą  gatunków (np. Gromadzki 1970; Kujawa 1997; Hinsley i Bellamy 

2000; Vanhinsbergh i in. 2002). 

Warunkiem występowania niektórych gatunków w badanych zadrze-

wieniach była obecności odpowiedniego biotopu. Cierniówka Sylvia com-

munis, gąsiorek Lanius collurio i jarzębatka Sylwia nisoria występowały 
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wyłącznie w zadrzewieniach z dobrze wykształconą  warstwą  krzewów 
z pojedynczymi drzewami lub zupełnie pozbawionych drzew. Również  ło-
zówka, świerszczak Locustella naevia oraz potrzos Embertza schaentclus 
zamieszkiwały tylko te zadrzewienia, w których runo pokryte było zwartą  
roślinnością  zielną  (wrotycz Tanacetus vulgare, pokrzywa zwyczajna Urti-
ca dioica, przytulia pospolita Galium aparine, nawłoć  Solidago sp.) oraz 
płatami jeżyn Rubus sp. Spostrzeżenia te pozostają  w zgodzie z wcześniej-
szymi publikacjami poświęconym tym gatunkom. Przykładowo, obecność  
cierniówki w krajobrazie rolniczym jest ściśle związana z występowaniem 
mozaiki biotopów, zarówno kęp krzewów, będącymi głównymi miejscami 
żerowania, a także roślinności zielnej, w tym płatów jeżyn, stanowiących 
miejsca gniazdowania tego gatunku (Stoate i in. 2001; Halupka i in. 2002). 
Brak w większości przebadanych zadrzewień  potrzeszcza jest równocze-
śnie odzwierciedleniem jego preferencji siedliskowych, związanych z otwar-
tym krajobrazem rolniczym (Gromadzki 1970), rozproszonym rozmiesz-
czeniem krzewów oraz obecnością  nieużytkowanych rolniczo elementów 
krajobrazu porośniętych niską  roślinnością  zielną  - obrzeży pól, poboczy 
dróg i skarp rowów melioracyjnych, które stanowią  główne miejsca żero-
wania tego gatunku (Donald i in. 1997; Brickle i in. 2000). 

Podobne zależności dotyczą  występowania w badanych zadrzewieniach 
dwóch blisko spokrewnionych gatunków, o nieco odmiennych wymaga-
niach siedliskowych - trznadla i ortolana Emberiza hortulana. Trznadel 
występował  w 81,8%, a ortolan w 27,3% przebadanych zadrzewień. Róż-
nice frekwencji obydwu gatunków wynikać  mogą  z większych u ortolana 
preferencji ku środowiskom bardziej otwartym, z mniejszym zagęszcze-
niem roślinności runa (Dale i Manceau 2003). W przeciwieństwie do orto-
lana, terytoria trznadla zlokalizowane są  pośród wyższych drzew i roślin-
ności zielnej (Bradbury i in. 2000; Dale i Manceau 2003). Fakty te mogą  
tłumaczyć  nieliczne gniazdowanie ortolana w badanych zadrzewieniach. 
Na omawianym obszarze poza badanymi wyspami leśnymi obydwa gatun-
ki występowały w zadrzewieniach o charakterze liniowym (dane własne). 

Obecność  w zadrzewieniach gatunków leśnych (bogatki Parus major, 
modraszki P. caeruieus, pełzacza ogrodowego Certhia brachydactyla, ko-
walika Sitta europaea, raniuszka Aegithalos caudatus) związana jest cha-
rakterem krajobrazu wokół  zadrzewienia, np. obecnością  zadrzewień  li-
niowych umożliwiających przemieszczanie się  ptaków (Spellerberg i Gay-
wood 1993; Hinsley i in. 1995; Clergeau i Burel 1997), odległością  od po-
wierzchni leśnych (Villard i in 1998), stopniem izolacji, a także samą  wielko-
ścią  zadrzewienia, która jest główną  barierą  ekologiczną  dla wielu gatun-
ków ptaków leśnych (Opdam 1991; Cieślak 1991; Matthysen 1999; Hin-
sley i Bellamy 2000). W przypadku raniuszka istotnym czynnikiem decy-
dującym o jego występowaniu w zadrzewieniach może być  dostępność  po- 
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rostów (Parmelict, Physcia), które stanowią  główny budulec gniazda (Jan-

son i Angelstam 1999). 

Porównanie wyników niniejszych badań  z danymi z lat 1970. (Ławni-

czak 1980) w dwóch zadrzewieniach śródpolnych wskazuje na tendencję  
spadkową  awifauny związanej z agrocenozami, pomimo niewielkiego ogól-

nego wzrostu zagęszczenia ptaków. Wynika on głównie ze wzrostu liczeb-

ności gatunków leśnych. Podobne wyniki uzyskano w 23 zadrzewieniach 

na terenie Wielkopolski, gdzie pomiędzy latami 1964-66 a 1991-94 wyka-

zano 33% spadek liczebności gatunków żerujących w otwartym krajobra-

zie rolniczym (potrzeszcza, szpaka Sturnus  vulgarts, ortolana, dzwońca, 

mazurka i gąsiorka) i 6% wzrost liczebności ptaków „leśnych" (Kujawa 

2002). Wyniki badań  z Wielkopolski (Kujawa 2002) i Równiny Wrocław-

skiej (niniejsza praca) odzwierciedlają  trendy liczebności ptaków opisywa-

nych dotychczas z Europy Zachodniej. Zjawiska te dotyczą  zaniku popu-

lacji ptaków związanych z otwartym krajobrazem rolniczym i wzrostu li-

czebności ptaków związanych ze środowiskiem leśnym (Fuller i in. 1995; 

Siriwardena i in. 1998; Chamberlain i Fuller 2000; Donald i in. 2001). 
Należy pamiętać, iż  zmiany liczebności gatunków ptaków związanych 

z agrocenozami są  w dużej mierze odzwierciedleniem poziomu agrotechni-

ki i działalności rolniczej, które w znacznym stopniu mogą  ograniczać  li-
czebność  wielu gatunków ptaków. Aktualnie, po przystąpieniu Polski do 

struktur Unii Europejskiej problem ochrony różnorodności biologicznej 

agroekosystemów, w tym awifauny, powinien stać  się  priorytetowym kie-

runkiem działania gremiów decydujących o kształcie przyszłego polskiego 

rolnictwa, zwłaszcza że obszary rolnicze Polski stanowią  współcześnie 

w skali Europy główny obszar występowania wielu gatunków ptaków zwią-

zanych z agrocenozami (Paro i Pienkowski 1997; Donald i in. 2002). 
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STRESZCZENIE 

W pracy przedstawiono wyniki badań  ilościowych awifauny prowadzonych 

w roku 2001 na obszarze Równiny Wrocławskiej w 22 wyspach leśnych (ryc. 1). 

Badane zadrzewienia zajmowały łącznie powierzchnię  24,98 ha (średnia wielkość  
zadrzewienia wynosiła 1,13 ha; SD = ± 2,11 ha: zakres od 0,025 do 8,9 ha). Ro-

ślinność  badanych zadrzewień  charakteryzowała się  obecnością  wyłącznie gatun-

ków liściastych (dominowały: jesion wyniosły  Frcvdnus excelsior, wiąz szypułkowy 

Ulmus laevis,  tarnina Prunus spinosa, bez czarny Sarnbucus nigra, głóg jednoszyj-

kowy Crataegus monogyna). Ogółem w badanych zadrzewieniach stwierdzono 

gniazdowanie 49 gatunków ptaków. Liczba gatunków w poszczególnych zadrze-
wieniach kształtowała się  pomiędzy 3 a 26 i była ona pozytywnie skorelowana 

z wielkością  zadrzewienia (r = 0,90, p = 0,00) - ryc. 2. Łączna liczba par lęgowych 

wyniosła 459,5 (tab. 2). W grupie dominantów (powyżej 5% udziału w ugrupowa-

niu) znalazło się  siedem gatunków. Były to (w nawiasach podano udział  w ugrupo-

waniu): kapturka Sylvia atricapilla (12,8%), zięba Fringilla coetebs (10,4%), słowik 

rdzawy Luscinia megarhynchos  (9,1%), łozówka Acrocephatus palustris (5,9%), kos 

Turdus merula  (5,4%), zaganiacz  Hippolais icterina  (5,2%) oraz szczygieł  Gardu-

elis carduelis (5,0%) (tab. 2). W grupach gniazdowych najliczniej reprezentowane 

były ptaki gniazdujące na ziemi i nisko w roślinności (do wysokości 1,5 m) (tab. 

3). W grupach siedliskowych największy udział  przypadał  na ptaki związane ze 

środowiskiem leśnym (24 gatunki: 290 par lęgowych). Pod względem zdobywane-

go pokarmu dominowały ptaki owadożerne (63,1% ugrupowania) (tab. 3). W dwóch 
największych zadrzewieniach (K7 i K10) w porównaniu do lat 1977-79 zanotowa-
no wzrost zagęszczenia ptaków leśnych (z 65,9 do 81,8 pary/10 ha) i owadożer-
nych (z 56,6 do 70,9 pary/10 ha) (tab. 4). Wyraźny spadek zagęszczenia o 34,6% 
zaznaczył  się  w przypadku ptaków związanych z otwartym krajobrazem rolniczym 
(z 30,7 do 20,1 pary/10 ha) i roślinożernych o 47,4 % (z 20,4 do 10.9 pary/10 ha). 
Z badanych zadrzewień, jaki z całego obszaru badań  (15,8 km2) zupełnie wycofały 
się  grzywacz Columba pcdumbus  i turkawka Streptopelia turtur. Wyniki niniejszych 
badań  podobnie jak badań  z terenu Wielkopolski (Kujawa 2002) odzwierciedlają  
trendy liczebności ptaków opisywanych dotychczas z Europy Zachodniej. Zjawi- 
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ska te dotyczą  zaniku populacji ptaków związanych z otwartym krajobrazem rol-
niczym i wzrostu liczebności ptaków związanych ze środowiskiem leśnym. 

SUMMARY 

The paper presents the results of censuses of avifauna carried out in 2001 on 
22 wooded islands within the Wrocław Plain (fig. 1). The checked woodlots cove-
red jointly an area of 24.98 ha (table 1). The average size of woodlots was 1.13 ha 
(SD = 2.11 ha; range from 0.025 to 8.9 ha). The plant composition of the studied 
woodlots was characterised by occurrence of deciduous species exclusively (Eu-
ropean Ash Fraxinus excelsior, European Wbite Elm Ulmus laevis, Blackthorn 
Prunus spinosa, European Elder Sambucus nigra, Singleseed Hawthorn erato-
egus rnortogyna predominated). A total of 49 bird species were recorded to breed 
in the woodlots. The number of species in particular woodlots ranged from 3 to 
26, and was positively correlated with the size of the woodlot (r = 0.90, p = 0.00) 
(fig. 2). Jointly, 459.5 breeding pairs ware recorded (table 2). The group of domi-
nants (over 5% of the assemblage) consisted of seven species. These were (their 
shares in the assemblage in brackets): the Blackcap Sylwia atricapala (12.8%), 
Chaffinch Frirugilla coelebs (10.4%), Nightingale Luscinia megarhynchos (9.1%), 
Marsh Warbler Acrocephaius palustris (5.9%), Blackbird Turdus merula (5.4%), 
Icterine Warbler Htppolais icterina (5.2%) and Goldfinch Carduelis carduelis (5.0%) 
(table 2). In breeding groups, the most abundant were birds which nested on the 
ground and in low vegetation (up to a height of 1.5 m) (table 3). Considering the 
type of habitat, the largest proportion was composed of species associated with 
forest (24 species; 290 breeding pairs). With respect to feeding habits, the predo-
minating group were insectivorous birds (63.1% of the assemblage) (table 3). In 
the two largest woodlots (K7 and K10), in comparison with 1977-79, an increase 
in the density of forest birds (from 65.9 to 81.8 pairs/10 ha) and of insectivores 

(from 56.6 to 70.9 pairs/10 ha) was noted (table 4). A elear decline in density (by 
34.6%) was recorded in the case of species connected with open agricultural land-
scape (from 30.7 to 20.1 pairs/10 ha) and in herbivores by 47.4 % (from 20.4 to 

10.9 pairs/10 ha). The Wood Pigeon Columba palumbus and Turtle Dove Strepto-
pelia turtur were found to have completely withdrawn from the surveyed woodlots, 
as well as from the whole study arca. (15.8 km2). The results of the present survey 
and also those obtained for Wielkopolska (Kujawa 2002) reveal similar trends in 
bird numbers as those hitherto recorded for Western Europe. These phenomena 
concern disappearance of bird populations linked with open agricultural land-
scape and an increase in the abundance of species which inhabit forest habitats. 
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