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PRZELOTY I ZIMOWANIE 

PTAKÓW SZPONIASTYCH  FALC ONIFORMES 

W DOLINIE ODRY KOLO ZIELONEJ GÓRY 

PASSAGE AND WINTERING OF RAPTORS  FALCO1VIFORMES 

IN THE ODRA RIVER VALLEY NEAR ZIELONA GÓRA 

W Polsce ukazało się  wiele prac dotyczących ptaków szponiastych. 

Omawiały one zarówno występowanie tej grupy ptaków w okresie lęgo-

wym (np. Pielowski 1991; Chmielewski i in. 1996; Bednorz i Kosiński 1997; 

Pugacewicz 1997; Adamski i in. 1999; Dombrowski i in. 2000; Wylegała 

2002), jak i aspekty związane z przelotami i zimowaniem (Lontkowski 

i Jermaczek 1988; Lontkowski 1994; Kunysz 1996; Stańko 1996; Żuraw-

lew 1996; Kasprzykowski i Rzępała 2002). Występowanie wybranych ga-

tunków szponiastych opisano szerzej w pracach omawiających awifaunę  

wybranych terenów (Lontkowski i in. 1988; Sikora i in. 1994; Bednorz 

i Kupczyk 1995). Niewystarczająca jest natomiast wiedza o występowaniu 

szponiastych w dolinie Odry. Ukazało się  kilka prac, w których omawiane 

jest występowanie ptaków szponiastych w okresie lęgowym (Adamski 1994; 

Stajszczyk 1994; Czechowski i in. 2002; Hebda i Wyszyński 2002). Nato-

miast o wędrówce i zimowaniu tej grupy ptaków wiemy bardzo mało. Je-

dynie o zimowaniu bielika Hatiaeetus albictIla jest więcej danych, ponie-

waż  jest on liczony podczas zimowego liczenia ptaków wodnych (Czapulak 

i Betleja 1998, 2001). 

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie charakterystyki wędrówki 

szponiastych oraz omówienie składu tej grupy ptaków w okresie zimo-

wym. Ponadto porównanie zebranego materiału z dynamiką  przelotu i zi-

mowania szponiastych w innych regionach kraju. 

TEREN BADAŃ  

Obserwacje prowadzono na około 25 km odcinku doliny Odry. Kontro-

lowano wyłącznie lewy brzeg doliny między Pomorskiem a Radnicą  (ryc. 1). 
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Obszar badań  leży na terenie powiatów zielonogórskiego i krośnieńskiego 
w województwie lubuskim. Fizjograficznie znajduje się  w makroregionie 
Pradolina Warciańsko-Odrzańska, w mezoregionie Dolina Środkowej Odry 
(Kondracki 1988). 

Odra na całym odcinku ma kierunek równoleżnikowy. Dno doliny ma 
szerokość  2-5 km. Charakteryzuje się  niewielką  lesistością. Zadrzewienia 
znajdują  się  głównie w międzywalu i jedynie powyżej Radnicy większe frag-
menty lasów wychodzą  poza obwałowanie. Ponadto na całym odcinku znaj-
dują  się  różnej wielkości zadrzewienia wśród łąk i pól. Tereny położone 
poza wałami zajęte są  głównie przez pola uprawne i ugory oraz w mniej-
szym stopniu przez łąki. Największe obszary łąk znajdują  się  w środkowej 
i zachodniej części odcinka. Na całej powierzchni znajduje się  gęsta sieć  
kanałów melioracyjnych na łąkach i polach. 

Od północy teren badań  odgranicza rzeka Odra, od południa natomiast 
naturalne zbocze - Wal Zielonogórski. Przy południowej granicy znajdują  
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Rycina 1. Mapa terenu badań  

Figuro 1. Map of the study area 
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Tabela 1. Rozkład dni, w których prowadzono obserwacje w latach 1994-2002 

Table 1. Distribution of observation days in 1994-2002 

Rok 
	

Miesiące / Months 	 Razem 

Year Total 
VII VIII (X X XI XII I II III TV 

1994 1 4 2 - - - 1 8 

1995 1 2 4 8 2 - 8 3 28 

1996 - - 1 1 1 3 4 2 10 6 28 

1997 2 4 1 1 4 2 6 6 8 7 41 

1998 3 4 3 6 3 6 1 3 7 5 41 

1999 1 2 3 3 2 4 3 2 10 8 38 

2000 - 5 4 6 3 5 6 5 9 10 53 

2001 6 4 2 5 5 2 4 5 10 10 53 

2002 3 1 1 1 2 2 4 - 5 9 28 

Razem 15 21 18 31 20 34 30 23 67 59 318 

się  cztery miejscowości: Wysokie, Czerwieńsk, Nietków i Laski. Dodatko-

wo wewnątrz powierzchni znajdują  się  cztery osady po byłych PGR-ach 

(Boryń, Piaśnica, Dobrzęcin i Wyszyna). 

METODY 

Obserwacje prowadzono od kwietnia 1994 do stycznia 2003. W latach 

1994-96 kontrolowano głównie odcinek między miejscowością  Laski a uj-

ściem rzeki Ołobok (5 kin długości rzeki). Od roku 1997 większość  kontro-

li obejmowała cały omawiany odcinek doliny. Poza tym, miejscem częst-

szych kontroli były pola i łąki w okolicach miejscowości Laski i Nietków 

oraz pola na północ od wsi Wysokie. Łącznie w latach 1994-2003, od lipca 

do kwietnia przeprowadzono 318 kontroli terenu (tab. 1). Zazwyczaj jedna 

kontrola trwała 5-6 godzin, od rana do wczesnego popołudnia. Za okres 

zimowy przyjęto grudzień, styczeń  i luty. Samice i młode osobniki błotnia-

ka zbożowego Circus cyaneus potraktowano razem, ponieważ  warunki 

i odległość  nie zawsze pozwalały na ich rozróżnienie. W dalszej części pra-

cy określano je jako ptaki w upierzeniu samic. Liczebność  szponiastych 

podawana z zimowych liczeń  w połowie stycznia, obejmowała ptaki wi-

dziane w zasięgu wzroku z wału rzeki. 

Wszystkie obserwacje gatunków wymagających weryfikacji przez Ko-

misję  Faunistyczną  uzyskały jej akceptację. 
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WYNIKI 

Trzmielojad Pernis apivorus. Poza obserwacjami z sezonu lęgowego, 
wyraźnie migrujące, pojedyncze ptaki obserwowano 29 VIII 00 i 30 VIII 01. 

Kania czarna Milvus migrans. Średnia data przylotu pierwszych pta- 
ków z lat 1995-2002 przypadała na 29 III 	= 7), ze skrajnymi datami: 
10 III 00 i 9 IV 96. Poza sezonem lęgowym (do 10 kwietnia i od początku 
sierpnia) 22 obserwacje: III - 3 obserwacje (6 osobników), IV - 9 (14), VIII 
- 8 (12), IX - 2 (2). Jesienią  ostanie pojedyncze ptaki obserwowano 1 IX 
i 17 IX. Maksymalnie obserwowano cztery osobniki (27 VIII 99 i 6 IV 01). 
Obserwacja z 10 III 00 jest jednym z wcześniejszych wiosennych stwier-
dzeń  na Śląsku i Ziemi Lubuskiej (Dyrcz i in. 1991; Jermaczek i in. 1995). 

Kania ruda Mi/uus miluus. Średnia data przylotu pierwszych ptaków 
z lat 1995-2002 przypadała na 1 III (N = 7), przy skrajnych datach: 16 II 01 
i 17 III 02. Wiosną  maksymalnie obserwowano 9 ptaków (16 III 01, odci-
nek Laski - Brody) oraz 6 ptaków (10 III 00 na tym samym odcinku). Je-
sienią  widziano maksymalnie sześć  ptaków (w jednej grupie) 1 IX 00 na 
polach kolo Nietkowa. Najpóźniej pojedyncze ptaki obserwowano 6 X 00 
koło Nietkowa i 24 X 01 koło Brodów (Czechowski, Jędro 2002). Stwier-
dzenie z 16 II 01 jest jedną  z wcześniejszych obserwacji w regionie (Dyrcz 
i in. 1991; Jermaczek i in. 1995). 

Bielik Haliaeetus albicilla. W 130 spotkaniach obserwowano 232 
osobniki (ryc. 2). Najczęściej obserwowany w marcu, co jednak mogło być  
związane z większą  liczbą  kontroli w tym okresie. Wiek ptaków oznaczono 

u 202 osobników (144 ad. i 58 imm.). 
N 

Udział  młodych ptaków przedstawiał  80 - 
się  następująco: jesień  - 13% (N = 
30), zima - 33% (N = 84), wiosna - 

60 - 
30% (N = 88). Maksymalnie na ca- 
łym terenie obserwowano do sześciu 

40 - 	 osobników, w tym 10 III 01 sześć  pta- 
ków w jednej grupie koło Brodów. 

20 	 Krogulec Accipiter nisus. W 106 

stwierdzeniach zanotowano 196 
o r-'t 	 r r r r 	osobników (ryc. 3). Najliczniej obser- 

VII VIII IX X XI XII I u  III IV 	wowany jesienią, maksymalnie 
w tym okresie widziano 20 ptaków Ryc. 2. Liczba bielików w kolejnych mie- 

siącach w latach 1994-2002 	 (24 X 01) na odcinku Laski - Brody. 
Wiosną  maksymalnie zanotowano 

Fig. 2. Number of White-tailed Eagles 8 ptaków (30 III 01) na odcinku Po- 
in the consecutive months in 1994- 

morsko - Laski i 5 osobników mię- 
2002 
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dzy Laskami a Radnicą. Zimą  obserwowany 24 razy w liczbie 1-3 ptaki. 

Najczęściej stwierdzany koło osiedli ludzkich, ale regularnie obserwowa-

ny był  także w dolinie z dala od zabudowań. 

Jastrząb Aceipiter gentilis. W 53 spotkaniach zanotowano 61 osob-

ników. Większość  obserwacji dotyczyła pojedynczych ptaków, a tylko raz 

(5 IV 01) widziano dwa ptaki (1 ad. i 1 imm.). 11 I 97 oraz 5 IV 01 obserwo-

wano po trzy ptaki na odcinku Pomorsko - Laski. Rozkład obserwacji 

w poszczególnych porach roku był  podobny, i tak: jesienią  w 18 spotka-

niach widziano 20 ptaków, zimą  w 17 spotkaniach 20 osobników i wiosną  
w 19 obserwacjach 21 ptaków. Część  obserwacji wiosennych dotyczyła 

zapewne ptaków lęgowych. 

Jastrząb podobnie jak krogulec obserwowany był  zarówno przy osie-

dlach ludzkich, jak i z dala od zabudowań. 

Błotniak zbożowy Circus cyaneus. Obserwowany regularnie zarów-

no w okresie przelotów, jak i zimą  (ryc. 4). W 95 stwierdzeniach widziano 

142 ptaki (47 ad" i 95 ptaków w upierzeniu samic). Jesienią  zanotowano 

łącznie 31 osobników w 19 obserwacjach. Najwcześniej stwierdzony 

24 IX 95 - 2 22. Maksymalnie jesienią  widziano w jednej grupie 1  d' i 2 99 

(17 XI 96 i 17 XI 01) oraz 3 młode (13 X 01). Ponadto 24 X 01 na odcinku 

Laski - Brody widziano 5 młodych błotniaków. 

Zimą  w 36 obserwacjach stwierdzono 53 ptaki. Maksymalnie widziano 

3 99 (23 XII 96) oraz 1 d' i 2 9 g (15 II 97). 

Ryc. 3. Liczba osobników (No) i liczba 
stwierdzeń  (Ns) krogulca w kolejnych 
miesiącach w latach 1994-2002 

Fig. 3. Number of individuals (No) and 
records (Ns) of the Sparrow Hawk in the 
consecutive months in 1994-2002 

Ryc. 4. Liczba osobników błotniaka zbo-
żowego w kolejnych miesiącach w la-
tach 1994-2002 

 

Fig. 4. Number of individuals of the Hen 
Harrier in the consecutive months in 
1994-2002 
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Wiosną  zanotowano 58 ptaków w 38 obserwacjach. Maksymalnie w jed-
nej grupie widziano 3 av i 2 99 (12 III 99). Najpóźniej widziany 23 IV 96 -
1 9. Ponadto pojedyncze samce widziano 2 VII 95 koło Radnicy i 9 VI 99 
koło Lasek. 

Gatunek ten najczęściej obserwowano na ugorach i nieużytkach w oko-
licach Lasek i Nietkowa. Duża liczba obserwacji wiosną  częściowo związa-
na jest z większą  liczbą  kontroli w tym okresie. 

Błotniak łąkowy Circus pygargus. Stwierdzony czterokrotnie: 26 IV 97 
- 1 9 koło Pomorska, 12 III 99 - 1 9 imm. koło Lasek, 22 VIII 00 - 1 juv. 
koło Pomorska oraz 30 IV 02 - 1 d imm. koło Lasek. Obserwacja marcowa 
jest najwcześniejszym stwierdzeniem tego gatunku na Śląsku (Dyrcz i in. 
1991) i jednym z wcześniejszych na przelocie wiosennym w kraju (Bed-
norz i in. 2000; Tomiałojć  i Stawarczyk 2003). 

Błotniak stepowy Circus macrourus. 30 XII 01 stwierdzono dorosłą  
samicę  koło Lasek. Jest to szósta zimowa obserwacja tego gatunku w Pol-
sce (Tomialojć  i Stawarczyk 2003). 

Błotniak stawowy Circus aeruginosus. W 49 obserwacjach obserwowa-
no 94 osobniki. Wiosną  szczyt obserwacji zanotowano w pierwszej deka-
dzie kwietnia. Maksymalnie widziano 6 ptaków 31 III 01 koło Radnicy. 
Najwcześniej stwierdzony 17 III 00 - 1 d' imm. koło Lasek. Jesienią  szczyt 
zanotowano w pierwszej dekadzie września. Maksymalnie po 6 osobników 
widziano 21 VIII 98 koło Wysokich i 27 VII 01 koło Brodów. 

Myszołów Buteo buteo. Regularnie obserwowany we wszystkich mie-
siącach po sezonie lęgowym. Najliczniej na przelocie jesiennym. Szczyt 
obserwacji zanotowano na przełomie października i listopada. W tym cza-
sie stwierdzano największe koncentracje, np.: 24 X 01 na odcinku Laski -
Brody naliczono w ciągu 5 godzin około 580, a największe zgrupowanie 
w tym dniu liczyło 110 osobników (Czechowski i Jędro 2002). Natomiast 
4 XI 02 koło Pomorska podczas dwóch godzin obserwacji zanotowano 90 
ptaków. Liczniej myszołowy pojawiły się  najwcześniej 8 IX 00 (19 ptaków). 
Jesienią  najpóźniej przelotne ptaki widziano 1 XII 00 - 29 i 22 XII 00 - 25 
ptaków. Wiosną  najczęściej większą  liczbę  przelotnych myszołowów noto-
wano w drugiej połowie marca. Maksymalne liczebności: 16 III 01 - 34 
ptaki na odcinku Laski - Pomorsko oraz 21 III 02 - 20 osobników koło 
Pomorska. Zimował  regularnie. Podczas zimowych liczeń  w połowie stycz-
nia stwierdzano do 18 osobników. 

Myszołowy obserwowano na różnych polach, ugorach i nieużytkach, 
ale często ptaki widziano w międzywalu rzeki w luźnych zadrzewieniach. 

Dwukrotnie stwierdzono myszołowa wschodniego B. b. vulpinus: 30 X 00 
- 1 ptak i 11 XI 01 - 1 ad. koło Wyszyny (G. Jędro). 
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Myszołów włochaty Buteo lagopus. W 29 stwierdzeniach widziano 

40 osobników. Najczęściej obserwowany w grudniu (8 obserwacji). Naj-

wcześniejsza jesienna obserwacja: 17 X 00 - jeden ptak, najpóźniejsza 

wiosenna: 2 IV 99 - 1 ptak. Większość  stwierdzeń  dotyczyła pojedynczych 

ptaków. Maksymalnie w ciągu dnia obserwowano cztery osobniki (24 X Ol). 

Myszołowy włochate najczęściej obserwowano na nieużytkach w okolicach 

Lasek i Nietkowa. 

Kurhannik Buteo rufinus. Jednego dorosłego ptaka widziano 13 V 00 

nad Odrą  koło Lasek (Czechowski i in. 2001). 

Orlik krzykliwy Aquila pomarina.  Dorosłego ptaka widziano 2 IV 02 

koło Lasek. 

Rybołów Pandion haliaetus.  Wiosną  (30  III-16  V) oraz jesienią  

(2 IX-24 X) odnotowano po pięć  obserwacji pojedynczych ptaków. 

Kobuz Falco subbuteo. Obserwowano 23 ptaki w 18 stwierdzeniach, 

głównie jesienią. Wiosną  tylko 4 obserwacje. Rozkład obserwacji w poszcze-

gólnych miesiącach: IV - 1 stwierdzenie (1 osobnik), V - 3 (4), VIII - 5 (5), 

IX - 8 (12), X - 1 (1). Najwcześniej jednego ptaka widziano 29 IV 01, naj-

później stwierdzony 22 X 94 - 1 osobnik. Obie obserwacje koło Lasek. 

Większość  stwierdzeń  dotyczyła pojedynczych ptaków, a jedynie 1 IX OO 

obserwowano 4 ptaki. 

Sokół  wędrowny Falco peregrinus.  Jedna obserwacja: 24 X Ol  -  ljuu. 

koło Nietkowa (Czechowski i Jędro 2002). 

Raróg Falco cherrug.  1  IX 00 obserwowano jednego ptaka na nieużyt-

kach koło Nietkowa. W roku 2000 w okolicach Zielonej Góry gatunek ten 

widziano jeszcze dwukrotnie (Czechowski i in. 2001). 

Drzemlik Falco columbarius.  Stwierdzony sześciokrotnie: 20 XII 94 

- 1 9, 12 III 95 - 1 9, 11 I 97 - 1 ci', 1 II 97 - 1  d', 17 IV 02 -  1 c?  i 22 X 02 

- 1 9. Większości obserwacji dokonano na polach koło Lasek i Nietkowa. 

Kobczyk Falco vespertinus.  Dorosłą  samicę  widziano 10 LX 00 na 

polach koło Wyszyny (G. Jędro, M. Bocheński). 

Pustułka Falco tinnunculus. W okresie polęgowym zanotowano 36 

osobników w 31 stwierdzeniach. Rozkład obserwacji w poszczególnych 

miesiącach: IX - 3 obserwacje (3 ptaki), X - 7 (9), XI - 1 (1), XII - 6 (7), I -

2 (3), II - 5 (6), III - 4 (5). W pierwszych latach badań  stałym miejscem 

obserwacji były pola koło Lasek. W późniejszym okresie nie obserwowano 

tam ptaków, natomiast regularnie spotykano pustułkę  na polach koło 

Wysokich i nieużytkach koło Nietkowa. Najczęściej spotykano 1-2 ptaki, 

a jedynie 7 X 01 - 3 osobniki koło wsi Wysokie. 
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DYSKUSJA 

Na omawianym terenie w latach 1994-2002 w sezonie polęgowym stwier-

dzono 21 gatunków ptaków szponiastych, ale tylko 10 z nich występowało 

regularnie. Dla kilku gatunków obserwowanych częściej możliwe było scha-

rakteryzowanie przelotów i zimowania oraz porównanie uzyskanych wyni-

ków z danymi z innych regionów. 

Bielik najliczniej był  obserwowany na wiosnę, szczególnie w drugiej 
połowie marca. Taki obraz występowania bielika mógł  po części wynikać  
z częstszych kontroli w tym okresie. Z drugiej strony mogło to być  związa-

ne z występowaniem lęgowych ptaków w najbliższej okolicy (Mizera i in. 

1991; Jermaczek i in. 1995). W dolinie Noteci, gdzie zanotowano podobną  
ilość  stwierdzeń, bieliki najczęściej obserwowano w styczniu i październi-
ku, w pozostałych miesiącach okresu polęgowego częstość  spotkań  była 

wyrównana (Bednorz i Kupczyk 1995). 

Podczas zimowych liczeń  na omawianym terenie notowano do sześciu 

bielików. Ptaków nie obserwowano tylko w roku 1998. Podobnie na zba-
danym obszarze Śląska w czasie liczeń  w latach 1996-99, najmniej bieli-

ków stwierdzono w roku 1998. Wtedy widziano 40 ptaków, w tym tylko 
osiem na 352 km Odry (Czapulak i Betleja 2001). W latach 1996-99 na 

kontrolowanym odcinku stwierdzano do 27% bielików obserwowanych pod-
czas zimowych liczeń  nad Odrą  na obszarze Śląska Maksymalnie w roku 
1999 stwierdzono 4 z 15 bielików zanotowanych na śląskim odcinku Odry 
(Czapulak i Betleja 2001). Wyraźnie mniej licznie bieliki obserwuje się  zimą  
na południu kraju, gdzie w dolinie Wisły na około 100 km odcinku między 
Oświęcimiem a Niepołomicami w latach 1997-2002 obserwowano do czte-
rech ptaków (Kawa i Wilk 2002). Wynika to głównie z bardzo małej popu-
lacji lęgowej w tamtej części kraju (Walasz i Mielczarek 1992; Adamski 
i in. 1999; Mizera 1999). Nielicznie zimował  także na wschodzie kraju. 
Przykładowo w dolinie Narwi na 142 km notowano do pięciu ptaków (Rzę-
pała i in. 1999) Zimą  bieliki najczęściej spotyka się  nad największymi 
rzekami w kraju (Wisła, Odra, Warta) natomiast najważniejszymi zimowi-
skami są  Zalew Szczeciński oraz środkowa i dolna Wisła (Buczek 1992, 
1993). 

Jesienią  szczyt przelotu krogulca zanotowano w trzeciej dekadzie paź-
dziernika. W podobnym okresie nasilenie przelotu zanotowano w Wielko-
polsce (Bednorz i in. 2000) oraz na wybrzeżu (Tomialojć  1990). Natomiast 
na Śląsku, w okolicach Wrocławia oraz w dolinie Prosny pod Choczem 
(Wielkopolska) szczyt przypadał  na początek października (Lontkowski i in. 
1988, Żurawlew 1996). Wiosną  szczyt zanotowano pod koniec marca i był  
mniej zauważalny niż  jesienią. Podobnie na Śląsku przelot wiosenny jest 
mało obfity i trwa przez cały marzec i kwiecień  (Dyrcz i in. 1991). Nato- 
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miast w Wielkopolsce przelot wiosenny nakłada się  na koniec okresu zi-

mowego i największe nasilenie występuje w lutym i marcu (Bednorz i in. 

2000). Z kolei na wybrzeżu (Tischler 1941 za Tomialojć  1990) notowano 

w połowie kwietnia do 1000 ptaków w ciągu dnia. Zimował  regularnie, 

jednak był  najmniej liczny spośród regularnie zimujących gatunków (bie-

lik, błotniak zbożowy i myszołów). Także w innych rejonach Polski krogu-

lec należał  do najrzadziej spotykanych z regularnie zimujących szponia-

stych (Lontkowski 1994, Kunysz 1995, Stańko 1996, Kasprzykowski, Rzę-

pała 2002). Liczniej zimą  obserwowany w dolinie Prosny pod Choczem 

(Żurawlew 1996). 

Rozkład obserwacji jastrzębia w poszczególnych okresach (jesień, zima, 

wiosna) był  podobny i zanotowano zbliżoną  ilość  stwierdzeń  i osobników. 

Nie zauważono wyraźnego nasilenia przelotu. Podczas zimowych liczeń  

w styczniu częściej obserwowany od krogulca. Również  w środkowo-

wschodniej Polsce (Kasprzykowski i Rzępala 2002) jastrząb był  częściej 

notowany niż  krogulec. Natomiast w dolinie Wisły między Oświęcimiem 

a Niepołomicami (Kawa i Wilk 2002) znacznych różnic w liczebności obu 

gatunków nie zaobserwowano. 

Przelot jesienny błotniaka zbożowego był  słabiej zaznaczony niż  wio-

senny. Szczyt obserwacji zanotowano na przełomie października i listopa-

da. Jest to zgodne z danymi dla Polski południowo-zachodniej i wschod-

niej (Lontkowski i Jermaczek 1988) i Śląska (Dyrcz i in. 1991). Także 

w rejonie Zatoki Gdańskiej (Sikora i in. 1994) oraz w Wielkopolsce (Bed-

norz i in. 2000) jesienią  błotniak zbożowy najliczniej obserwowany był  na 

przełomie października i listopada. Jednak we wszystkich tych rejonach 

z wyjątkiem Zatoki Gdańskiej, gdzie wiosną  był  wyraźniej liczniejszy i Wiel-

kopolską, gdzie liczebność  była wyrównana (Sikora i in. 1994; Bednorz 

i in. 2000), przelot jesienny jest wyraźnie liczniejszy (Lontkowski i Jerma-

czek 1988; Dyrcz i in. 1991). Podobnie w dolinie Prosny pod Choczem 

jesienna wędrówka była wyraźniej zaznaczona niż  wiosenna (Żurawlew 

1996). Zimą  obserwowany regularnie, nieco liczniej niż  jesienią. Błotniak 

zbożowy liczniejszy był  zimą  także w dolinie Noteci, Baryczy i na Ziemi 

Lubuskiej (Bednorz i Kupczyk 1995; Jermaczek i in. 1995; Witkowski i in. 

1995). Natomiast wyraźnie rzadziej był  obserwowany zimą  nad Zatoką  

Gdańską  oraz w Polsce środkowo-wschodniej (Sikora i in. 1994; Kasprzy-

kowski i Rzępała 2002). Najliczniej w skali roku błotniak zbożowy obser-

wowany był  wiosną  (co po części mogło wynikać  z większej liczby kontroli 

w tym okresie), ze szczytem w drugiej i trzeciej dekadzie marca. Jest to 

zgodne z wcześniejszymi danymi dla Śląska oraz Polski południowo-

i północno-zachodniej (Lontkowski i in. 1988; Dyrcz i in. 1991; Jermaczek 

i in. 1995). Natomiast w Polsce wschodniej szczyt zanotowano w połowie 
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kwietnia (Lontkowski i Jermaczek 1988), a nad Zatoką  Gdańską  w dru-
giej połowie kwietnia (Sikora i in. 1994). 

Wiosną  szczyt obserwacji błotniaka stawowego zanotowano w pierw-
szej dekadzie kwietnia. Podobnie, w dolinie Baryczy na Śląsku (Witkowski 
1989) najwięcej błotniaków na lęgowiska przylatywało w pierwszej poło-
wie kwietnia. Z kolei w Wielkopolsce najliczniej błotniaki obserwowano 
nieco później, w drugiej i trzeciej dekadzie kwietnia (Bednorz i in. 2000). 
Na kontrolowanym odcinku Odry najwcześniej zanotowany 17 HI. W są-
siednich regionach pierwsze ptaki notowano: 11 III w dolinie Noteci 
w Wielkopolsce (Bednorz i Kupczyk 1995), 13 III w dolinie Baryczy na 
Śląsku (Witkowski 1989), 14 III na Ziemi Lubuskiej (Jermaczek i in. 1995). 
Wszystkie pierwsze obserwacje błotniaków stawowych dotyczyły samców. 
Na wcześniejszy przylot samców wskazuje Witkowski (1989). Jesienią  szczyt 
obserwacji zanotowano na przełomie sierpnia i września. W podobnym 
okresie najliczniej błotniaki obserwowano na Zb. Mietkowskim koło Wro-
cławia, jak i na całym Śląsku, w Wielkopolsce w dolinie Prosny pod Cho-
czem i w okolicach Gądkowa Wielkiego na Ziemi Lubuskiej (Dyrcz i in. 
1991, 1998; Żurawlew 1996; Czechowski 2001). Ptaki znikały w połowie 
września. W tym samym czasie przelot kończył  się  także w okolicach Wro-
cławia (Lontkowski i in. 1988). 

Myszołów był  najliczniejszym ptakiem drapieżnym w każdym okresie. 
Zdecydowanie najliczniej obserwowany jesienią, ze szczytem obserwacji 
w trzeciej dekadzie października. W tym samym okresie największą  inten-
sywność  przelotu zanotowano w okolicach Wrocławia (Lontkowski i in. 
1988) i w dolinie Prosny pod Choczem (Żurawlew 1996). Na kontrolowa-
nym odcinku doliny Odry maksymalnie widziano do 580 ptaków w ciągu 
dnia (Czechowski i Jędro 2002). Podobnie w okolicach Wrocławia notowa-
no do 600 osobników w ciągu jednej kontroli (Lontkowski i in. 1988). Na 
pojezierzu Iławskim stwierdzono nawet około 800 myszołowów w ciągu 
dwóch godzin (Pawelec 1993). W innych rejonach notowano mniejsze ilo-
ści wędrujących myszołowów: do 220 osobników na pojezierzu Lubuskim 
(Czechowski 2001), do 57 ptaków w Wielkopolsce (Bednorz i in. 2000). 
Ostatnie wyraźnie wędrujące myszołowy obserwowano na początku zimy. 
Również  pod Wrocławiem wędrujące myszołowy widziano zimą, nawet 
w styczniu (Lontkowski i in. 1988). 

Myszołów należy do najlicznigj zimujących ptaków szponiastych w róż-
nych regionach kraju (Lontkowski 1994; Stańko 1996; Kitowski 2000; 
Walasz 2000; Jędrzejewska i Jędrzejewski 2001; Kawa i Wilk 2002). Jedy-
nie na niektórych powierzchniach na wschodzie Polski liczebnością  ustę-
pował  myszołowowi włochatemu (Kowalski i Rzępała 1997; Kasprzykow-
ski i Rzępała 2002). Badania prowadzone w Polsce środkowo-wschodniej 
(Kasprzykowski i Rzępała 2002) wykazały przewagę  liczebną  myszołowa 
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włochatego nad myszołowem na przełomie lat 80. i 90. oraz odwrotną  sy-

tuację  pod koniec lat 90. 

Wiosną  przelot był  mniej intensywny i najwyraźniej zaznaczał  się  
w marcu. Podobnie stwierdzono w okolicach Wrocławia, gdzie przelot za-

czynał  się  w lutym i trwał  do połowy kwietnia (Lontkowski i in. 1988) oraz 

w Wielkopolsce, gdzie najintensywniej przelot na wiosnę  obserwowano 

w marcu (Bednorz i in. 2000). 

Na kontrolowanym odcinku doliny Odry zanotowano niewiele stwier-

dzeń  myszołowa włochatego i pustułki. W przypadku pierwszego gatunku 

może to wynikać  z jego preferencji siedliskowych. W dolinie Odry koło Zie-

lonej Góry udział  użytków zielonych jest niewielki, a przeważają  pola upraw-

ne oraz ugory i nieużytki. Kasprzykowski i Rzępała (2002) wykazali, że 

w Polsce środkowo-wschodniej myszołów ten najliczniej występował  zimą  

na obszarach z wysokim udziałem użytków zielonych. Zagęszczenia na 

takich terenach były kilkakrotnie wyższe niż  na powierzchniach rolnych 

czy mozaikowatych. Także wyniki badań  w dolinie Prosny pod Choczem 

w Wielkopolsce (Żurawlew 1996) i okolicach Słońska na Ziemi Lubuskiej 

(Stańko 1996) potwierdziły znaczenie łąk dla zimujących myszołowów wło-

chatych. Natomiast liczebność  pustułki spadała w kolejnych latach ba-

dań. Tendencję  spadkową  zauważono także dla populacji lęgowej zamiesz-

kującej ten teren, która w latach 1997-2000 spadła z 2-3 par do zera (Cze-

chowski i in. 2002). Również  w innych regionach kraju zauważono zani-

kanie pustułki w krajobrazie rolniczymi wzrost liczebności populacji miej-

skich (Dyrcz i in. 1991; Bednorz i in. 2000; Tomiałojć  i Stawarczyk 2003). 

Na terenie badań  stwierdzono kilka rzadkich gatunków szponiastych. 

Były to: błotniak stepowy, myszołów „wschodni", kurhannik, raróg i kob-

czyk. Wynika to głównie z dużej liczby przeprowadzonych kontroli. Nie bez 

znaczenia jest także ranga doliny Odry jako ważnego szlaku migracyjne-

go. Obserwacje wymienionych gatunków były pierwszymi lub jednymi 

z pierwszych stwierdzeń  na Ziemi Lubuskiej (Tryjanowski 1993, 1996; Jer-

maczek i in. 1995; Czechowski i in. 2001). 
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STRESZCZENIE 

Praca przedstawia wyniki obserwacji ptaków szponiastych w okresie przelo-
tów i zimą, na około 25 km odcinku doliny Odry między Radnicą  a Pomorskiem 
w woj. lubuskim. Obserwacje prowadzono w latach 1994-2002. W okresie badań  
stwierdzono 21 gatunków szponiastych. Regularnie pojawiało się  10 z nich: kania 
czarna Miluus migrans, kania rdzawa M. miluus, bielik Haliaeetus albicilia, krogu-
lec Accipiter nisus, jastrząb A. gentilis, błotniak stawowy Circus aeruginosus, błot-
niak zbożowy C. cyaneus, myszołów Buteo buteo, myszołów włochaty B. lagopus 
i pustułka Falco tinnunculus. Pozostałe pojawiały się  rzadziej, nie corocznie, a nie-
które obserwowano tylko raz. Najliczniejszym gatunkiem, zarówno podczas prze-
lotów, jak i zimą  był  myszołów. Dość  często i licznie obserwowano także bielika 
(130 obserwacji, 232 osobniki), krogulca (106 obserwacji, 196 osobników) i błot-
nika zbożowego (95 stwierdzeń, 142 ptaki). Zimą  oprócz myszołowa regularnie 
widywano także bielika, krogulca, jastrzębia i błotniaka zbożowego. Zanotowano 
niewiele spotkań  myszołowa włochatego (29 obserwacji, 40 osobników) i pustułki 
(31 stwierdzeń, 36 ptaków) zwłaszcza w okresie zimowym. Stwierdzono kilka rzad-
kich gatunków (błotniak stepowy Circus macrourus, kurhannik Buteo rufinus, ra-
róg Falco cherrug), zarówno w skali regionu, jak i Polski. 

SUMMARY 

The paper reports the results of the study of raptors conducted during the 
period of passage and wintering within a ca 25-km-long section of the Odra River 
valley between Radnica and Pomorsko, Lubuskie Province. The observations were 
performed in 1994-2002, when 21 species of raptors were recorded. Regularly, 10 
of them occurred within the study area. These were the Black Kite Miluus migrans. 
Red Kite M. mituus, White-tailed Eagle Haliaeetus albicilia, Sparrow Hawk Accipi- 
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ter nisus, Goshawk A. gentilis, Hen Harrier Circus cyaneus, Marsh Harrier C. aeru-

ginosus, Common Buzzard Buteo buteo, Rough-legged Buzzard B. lagopus and 

Kestrel Falco tinnuncutus. The remaining species were observed less frequently, 

not every year, some were recorded merely once. The most numerous species, 

both during the passage and wintering, was the Common Buzzard. Also the fol-

lowing were recorded fairly frequently and abundantly: the White-tailed Eagle 

(130 observations, 232 individuals), Sparrow Hawk (106 observations, 196 indi-

viduals) and Hen Harrier (95 observations, 142 birds). In winter, apart from Com-

mon Buzzards, also White-tailed Eagles, Sparrow Hawks, Goshawks and Hen Har-

riers were regularly spotted. Few encounters of Rough-legged Buzzards (29 ob-

servations, 40 individuals) and Kestrels (31 records, 36 birds) were noted, es-

pecially in the winter. A number of records concerned species which are rare both 

in the region and in Poland - the Pallid Harrier  Circus macrourus, Long-legged 

Buzzard Buteo ruftnus and Saker Fakon Falco cherrug. 
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