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AWIFAUNA
POŁUDNIOWO-ZACHODNIEJ CZĘŚCI WROCŁAWIA
AVIFAUNA OF THE SOUTH-WESTERN PART
OF THE CITY OF WROCŁAW
Awifauna terenów miejskich w Polsce należy do najlepiej zbadanych
pod względem ilościowym i jakościowym (Luniak 1983; Tomialojć 1990).
Jednak niewiele opublikowano prac dotyczących awifauny na dużych powierzchniach miejskich, obejmujących cale miasto lub jego fragmenty
i omawiających liczebność ptaków zarówno w okresie lęgowym, jak i pozalęgowym (Luniak i in. 1964; Tomialojć 1970; Lontkowski 1989; Jermaczek i in. 1992). Nieliczne są również dane o liczebnościach licznych i średnio licznych gatunków (np. łozówki Acrocephalus palustris czy pokrzewek
Sylwia sp.) występujących na dużych powierzchniach miejskich obejmujących kilka lub kilkanaście kilometrów kwadratowych (Dyrcz i in. 1991;
Jermaczek i in. 1995; Tomialojć i Stawarczyk 2003).
Dane dotyczące awifauny Wrocławia można znaleźć w kilkunastu pracach, lecz jedynie prace Lontkowskiego i in. (1988, 1989) omawiające ptaki północno-zachodniej części Wrocławia są wyczerpującą monografią faunistyczną fragmentu tego miasta. W przeszłości na omawianym w niniejszej pracy fragmencie Wrocławia prowadzono badania nad ekologią kosa
i śpiewaka w Parku Grabiszyńskim (Dyrcz 1969), a w latach 1970. badanych było metodą kartograficzną kilka powierzchni próbnych położonych
w dzielnicach mieszkaniowych (Kubacka 1974; Petruk 1974; Loch 1979).
Zarejestrowanie stanu obecnego awifauny ułatwi uchwycenie kierunków
zmian, jak również wskaże potencjalne zagrożenia jakie niesie dla awifauny rozrastająca się aglomeracja miejska Wrocławia.
Celem niniejszej pracy jest charakterystyka awifauny południowo-zachodniej części Wrocławia w ostatnim piętnastoleciu XX wieku. W pracy
określono i prześledzono zmiany liczebności, występowanie i rozmieszczenie wybranych gatunków ptaków w okresie lęgowym oraz opisano pojawy
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gatunków rzadkich i nielicznych na Śląsku, a także interesujące obserwacje fenologiczne.

TEREN BADAŃ
Badania prowadzono na powierzchni 25,63 km2 obejmującej południowo-zachodnie dzielnice Wrocławia (Krzyki i Fabryczna), co stanowiło 8,5%

Ryc. 1. Mapa terenu badań
A - parki, cmentarze, lasy, B - ogródki działkowe, C - zwarta zabudowa, D zabudowa willowa, E - zabudowa przemysłowa, F - tereny ruderalne, G - pola
1 - Park Grabiszyński, 2 - Cm. Grabiszyski, 3 - Górka Skarbowców, 4 - powierzchnia „Poltegor", 5 - Park Andersa, 6 - Park Skowroni, 7 - Park Południowy, 8 - Park Kleciński, 9 - cukrownia Klecina, 10 - Lasek Zabrodzki

Fig. I . Map of the study area
A - parks, cemeteries, forests, B - allotments, C - urban areas, D - suburban
areas, E - industrial areas, F - ruderal areas, G - fields, 1-10 - names of places
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cał kowitej powierzchni miasta (292,8 km2 w 1994 roku; GUS 1995). Granice terenu badań wyznaczały ulice Grabiszyńska, Lubuska, Owsiana
i Borowska oraz linie kolejowe Wrocław-Jelenia Góra i Wrocław-Świdnica.
Południowy kraniec powierzchni przebiegał wzdłuż granic administracyjnych miasta (ryc. 1). Wyznaczenie powierzchni o takim kształcie umożliwiło zawarcie w jej granicach przekroju przez większość typów środowisk
reprezentowanych w krajobrazie miasta Wrocławia. W obrębie powierzchni można wyróżnić trzy strefy:
- pola uprawne położone w peryferyjnej części powierzchni (6,17 km2);
- strefa przedmieść, obejmująca peryferyjne dzielnice willowe położone zarówno w bezpośrednim sąsiedztwie pól (Oporów, Klecina), jak i graniczące ze zwartą zabudową miejską (Grabiszynek, Krzyki, Wojszyce), bogate
w zieleń (17,15 km2);
- zwarta i rozproszona zabudowa miejska, typu blokowego, wybudowana
po II wojnie światowej, miejscami bogata w zieleń (2,31 km2).
Tereny zielone stanowią 19,4% obszaru badań. Znajdują się one głównie w pasie ciągnącym się w środkowej części powierzchni. Pas ten rozdziela powierzchnię na część miejską i podmiejską. W skład największych
kompleksów zieleni wchodzą: Lasek Oporowski (10 ha), Cmentarz i Park
Grabiszyński (odpowiednio 29 ha i 39,1 ha), zadrzewienia wokół Górki
Skarbowców (16 ha), Park Poł udniowy (23 ha), Park Andersa (6,2 ha), Park
Skowroni (25,3 ha), zadrzewienie przy ul. Agrestowej (2,9 ha), Cmentarz
Żydowski przy ul. Ślężnej (3 ha), Park Kleciński (7,9 ha) oraz Lasek Zabrodzki (4,3 ha).
Szczególnie interesującym obszarem są istniejące do dzisiaj odstojniki
byłej cukrowni Klecina, których największa łączna powierzchnia (na początku lat 1990.) wynosiła około 7 ha. Był to kompleks 15 podłużnych
zbiorników (1-2 ha), o kształcie prostokąta, otoczonych wysoką groblą (2-3
m). W połowie lat 1990. duża część odstojników zaczęła zarastać, a pod
koniec roku 1998 przystąpiono do wyburzania cukrowni i likwidacji terenów odstojników. Od około 2000 roku cały obszar byłej cukrowni był nieużytkowany i stanowił teren ruderalny, porośnięty roślinnością zielną.
w obrębie którego zachowały się trzy odstojniki wypełnione wodą o łącznej
powierzchni około 2 ha.

METODYKA
Dane do niniejszej pracy zebrano podczas obserwacji prowadzonych
w okresie od października 1985 do czerwca 1999 roku (wyjątkowo zamiesz-
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czono także późniejsze obserwacje). W terenie spędzono ok. 1600 dni,
z czego większość po roku 1991. W okresie sezonu lęgowego (20 III-10 VII)
odbyto ponad 500 wizyt. Jako wizytę w terenie uznawano również pojedynczą obserwację w pobliżu miejsca zamieszkania (np. obserwacja stada
jemiołuszek czy przelot droździków, słyszany nocą). Stosowano cztery
metody zbierania danych:
—metoda wyszukiwania gniazd w okresie lęgowym (sroka, wrona, gawron,
śmieszka, myszołów, brzegówka);
—badania ilościowe w sezonie lęgowym w Parku Grabiszyńskim, na miejskiej powierzchni próbnej „Poltegor" i w dużym zadrzewieniu śródpolnym „Lasek Zabrodzki";
— kartowanie stanowisk śpiewu samców gatunków średnio licznych na
terenie całej powierzchni (puszczyk, uszatka, kukułka, dzięcioły, pełzacze, kląskawka, pokląskwa, pleszka, słowik rdzawy, pokrzywnica, łozówka, cierniówka, piegża, trzcinniczek, trzciniak, świerszczak, zaganiacz,
gąsiorek, pleszka, trznadel, ortolan, potrzeszcz);
— obserwacje jakościowe i ilościowe prowadzone we wszystkich miesiącach roku.
W roku 1992 i 1995 przeprowadzono, przy użyciu stymulacji magnetofonowej, liczenie stanowisk sów na całej powierzchni. Kontrolowano wówczas potencjalne miejsca ich występowania: parki, zadrzewienia, ogródki
działkowe, szpalery drzew, dzielnice bogate w zieleń. Kontrole prowadzono we wczesnych godzinach wieczornych i nocnych, od połowy lutego do
końca kwietnia, starając się potwierdzić stanowiska obecnością młodych
w późniejszym terminie (kwiecień, maj, czerwiec, a nawet lipiec, w przypadku uszatki). Liczebność gawrona, śmieszki, myszołowa i brzegówki starano się ocenić podczas każdego sezonu lęgowego.
Wielkopowierzchniowe liczenia dzięciołów i ptaków śpiewających (łozówki, cierniówki, białorzytki, kląskawki, słowika rdzawego, pokrzywnicy, zaganiacza, piegży, pleszki, gąsiorka, pełzacza ogrodowego) przeprowadzono wiosną 1993 na całym obszarze powierzchni, kartując stanowiska śpiewu samców na mapach w skali 1 : 20 000. W przypadku białorzytki, kląskawki, pokląskwy, piegży, gąsiorka i raniuszka dodatkowym świadectwem lęgu były obserwacje ptaków dorosłych z pokarmem czy podlotów w towarzystwie rodziców w terytorium lęgowym. Kryterium zakwalifikowania danego samca do kategorii stacjonarny, było co najmniej dwukrotne jego stwierdzenie w okresie nie krótszym niż 14 dni. Liczenia ptaków w części miejskiej powierzchni prowadzono od końca marca, a na
terenie rolniczym od 10 maja do końca czerwca 1993. Przeprowadzono
wówczas cztery całościowe kontrole całej powierzchni badawczej. Ze wzglę-
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du na jej wielkość, nie były to cztery wizyty, lecz szereg kontroli obejmujących fragmenty powierzchni, innymi słowy w całym sezonie pozwoliło to
na dokładne skontrolowanie całej powierzchni co najmniej czterokrotnie.
Kontrole w części miejskiej prowadzono na terenach zielonych (parki, zadrzewienia, skwery, cmentarze, zadrzewienia śródpolne, bogate w zieleń
dzielnice mieszkaniowe). Na polach uprawnych przemieszczano się wzdłuż
liniowych elementów krajobrazu (dróg, rowów melioracyjnych, linii kolejowych i energetycznych, granic pól uprawnych, ogrodzeń). Kontrole prowadzone były przede wszystkim we wczesnych godzinach porannych, a w
przypadku słowika i pleszki również wieczorem. Przy ocenie liczebności
ptaków wodnych oparto się na zasadach podanych przez Borowiec i in.
(1981) oraz Czapulak i in. (1987). Wyniki badań nad liczebnością sroki
i pleszki szczegółowo omówiono w osobnych publikacjach (Orłowski i in.
2002, 2004). Wszystkie wymienione w niniejszej pracy obserwacje gatunków rzadkich uzyskały akceptację Komisji Faunistycznej.
Badania ilościowe w Parku Grabiszyńskim prowadzono w latach 199195, wykorzystując metodę kartograficzną (Tomialojó 1980). W każdym sezonie lęgowym (20 HI-10 VII) przeprowadzono 8-10 kontroli porannych
(rozpoczynane 0,5-1,5 przed wschodem słońca) i 2-4 kontrole wieczorne
(prowadzone do około 1 godziny po zachodzie słońca). Czas trwania kontroli porannych, w zależności od aktywności głosowej ptaków, wynosił od
2,5 do 6,5 godziny. Najkrótsze kontrole przypadały w początkowym okresie sezonu lęgowego. Prowadzono również dodatkowe wyszukiwanie gniazd
(szpak, mazurek), a celem lokalizacji stanowisk puszczyka stosowano stymulację magnetofonową. Gatunki, których udział w zespole wynosił ponad 5% uznano za dominanty, a 2-5% za subdominanty. Podział ekologiczny poszczególnych gatunków przyjęto za Tomiałojciem (1970), zastosowano jednak pewne modyfikacje odzwierciedlające lokalne warunki środowiska. Wyróżniono trzy grupy ekologiczne: dziuplaki, ptaki gniazdujące w koronach drzew i krzewów oraz gniazdujące na ziemi i w podszycie
(do 1,5 m). Ze względu na fakt gnieżdżenia się większości synantropijnych
kosów i śpiewaków na wysokości do 2,5 (Dyrcz 1969, Wesołowski i Czapulak 1986), gatunki te zaliczono do grupy gniazdujących na ziemi i w podszycie. Do porównań ugrupowań przyjęto wskaźniki podobieństwa składu
gatunkowego (Sol) i podobieństwa zagęszczenia (So2). Obydwa obliczone
ze wzoru Sórensena:
So = 2c x 100/(a + b )
gdzie „a" i „b" są liczbami gatunków lub łącznymi zagęszczeniami w obu
porównywanych ugrupowaniach, a „c" jest liczbą gatunków wspólnych
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lub wspólnym zagęszczeniem w obu zespołach. Podobieństwo dominacji
porównano liczbą Renkonena (Re), w której Re = Ed., gdzie „d" jest mniejszą dominacją gatunku „x" w obydwu porównywanych zespołach. Zespoły uznawano za podobne pod względem jakościowym, gdy Sol = 60-80%,
a za identyczne gdy wartości były większe niż 80%. Za zespoły podobne
pod względem ilościowym przyjmowano, gdy ich So2 i Re wynosiły 5070%, a za identyczne gdy wartości były większe niż 70% (Tomialojć 1970).
Do porównań zagęszczeń ptaków w Parku Grabiszyńskim z innymi terenami użyto wartości średnich z pięciu lat badań. Nie dokonywano porównań z powierzchniami mającymi mniej niż 10 ha, jako obarczonymi błędem przypadkowości (Tomialojć 1970).
Badania ilościowe na powierzchni „Poltegor" przeprowadzono w roku
1996, a w śródpolnym zadrzewieniu „Lasek Zabrodzki" w roku 1994, prowadząc kartowanie miejsc śpiewu samców i innych oznak lęgowości oraz
wykorzystując zasady zmodyfikowanej metody kartograficznej (Tomialojć
1980). Na powierzchni Poltegor nie prowadzono wówczas kartowania gołębi, jerzyków, wróbli i szpaków, co znacznie skracało wymagany czas kontroli. Liczenia rozpoczynano około 0,5 godziny przed wschodem słońca.
Na powierzchni Poltegor pojedyncza kontrola trwała 4-5, a w Lasku Zabrodzkim około 2 godzin. Ogółem na obydwu powierzchniach przeprowadzono po sześć głównych kontroli oraz kilka kontroli uzupełniających
mających na celu wykrycie gniazd. W przypadku grzywacza, sierpówki,
sroki i wrony, ocenę liczebności oparto na liczbie zajętych gniazd. Kontrole prowadzono od początku kwietnia do pierwszych dni lipca.

WYNIKI
Badania ilościowe
Powierzchnia „Park Grabiszyński". Przed II wojną światową w południowej części parku znajdował się cmentarz komunalny. Od zachodu obszar parku graniczy poprzez ruchliwą ulicę Grabiszyńska, z dużym Cmentarzem Grabiszyńskim. Od północnego-wschodu do parku przylega willowa dzielnica mieszkaniowa Grabiszynek, a od południa i wschodu ogródki
działkowe, wydłużone obszary parkowe przebiegające do ulicy Skarbowców oraz pola uprawne położone nad Ślęzą. Całkowita powierzchnia parku wynosi około 39 ha, z tego badaniami objęto 29,27 ha jego najbardziej
urozmaiconej części. W tej części parku można wyróżnić dwa główne fragmenty — zadrzewiony (leśny) i otwarty. Pierwszy z wyróżnionych fragmentów zajmuje powierzchnię 21,1 ha. Zbliżony jest on do lasu o charakterze
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grądu, z gęstym naturalnym odnowieniem krzewów, które zaczęto drastycznie ograniczać od roku 1992. W drzewostanie dominują rodzime gatunki drzew i krzewów liściastych (grab Carpinus betulus, lipy Tilia sp.,
buk Fagus sylvatica, klony Acer sp., bez czarny Sambucus nigra, czeremcha Prunus paclus), a w niektórych jego częściach także szpalery rodzimych i aklimatyzowanych gatunków iglastych (głównie świerki Picea sp.
i żywotniki Thuja sp.). W runie licznie występuje bluszcz pospolity Hedera
helbc. W części otwartej natomiast dominują zbiorowiska rodzimej roślinności krzewiastej (tarnina Prunus spinosa i głóg jednoszyjkowy Crataegus
monogyna).
Podczas pięciu lat badań stwierdzono 57 lęgowych gatunków ptaków.
latach gniazdowało 50, 49, 53, 53 i 54 gatunki (tab. 1). Dla
kolejnych
W
całego okresu badań średnia liczebność ugrupowania wynosiła 308,1 pary,
a średnie zagęszczenie 105,2 pary/10 ha. Najwyższą łączną liczbę par odnotowano w 1995 (tab. 1). W grupie dominantów znalazło się 9 gatunków,
■-A •-B ♦-C
Zagęszczenie / Density

z czego pięć we wszystkich latach
(kos, kapturka, szpak, słowik rdzawy i pierwiosnek), a pozostałe cztery przynajmniej podczas jednego
sezonu (zięba, grzywacz, bogatka,
rudzik). Przynajmniej raz w grupie
subdominantów znalazło się dalszych sześć gatunków (śpiewak,
modraszka, strzyżyk, kowalik, kulczyk, zaganiacz). Łączny udział dominantów wahał się od 53,5 do
63,5%, a łącznie z subdominantami osiągał on 74,5-82,6%. W kolejnych latach 28 gatunków (49%
wszystkich) występowało w liczbie
nie większej niż dwie pary. Pomimo,
że we wszystkich latach badań najliczniejszą grupą były ptaki gniazdujące w podszycie i na ziemi, zarejestrowano wyraźny spadek ich
zagęszczenia (z 63 par/10 ha w
1991 do 54 par/10 ha w 1995; ryc.
2) i dominacji w całkowitym ugrupowaniu (z 60% w 1991 do 47% w
1995; ryc. 3). W kolejnych latach
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O

i

1991 1992 1993 1994 1995
Ryc. 2. Zagęszczenie (par/10 ha) grup
ekologicznych ptaków w Parku Grabiszyńskim w latach 1991-1995
A - gatunki gniazdujące na ziemi i krzewach (do 1,5 m), B - dziuplaki, C - gatunki gniazdujące w koronach krzewów
i drzew
Fig. 2. Density (pairs/ 10 ha) of ecological bird groups in the Grabiszyński
Park in 1991-1995
A - ground nesters (up to a height of
1.5 m), B - hole nesters, C - bush and
tree nesters
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Tabela 1. Ugrupowanie ptaków lęgowych Parku Grabiszyńskiego we Wrocławiu
w latach 1991-1995
GE - grupa ekologiczna: Z - gatunki gniazdujące na ziemi i krzewach (do 1,5 m),
D - dziuplaki, K - gatunki gniazdujące w koronach drzew i krzewów; SZ - średnie
zagęszczenie (par/10 ha), SD - średnia dominacja (%)
Table 1. Breeding bird assemblage of the Grabiszyński Park in the city of Wrocław
in 1991-1995
GE - ecological group: Z - ground nesters (up to a height of 1.5 m), D - hole
nesters, K - bush and tree nesters; SZ - mean density (pairs/10 ha), SD - mean
dominanc e (%)

Gatunek
Species
1
T. merula

GE

Liczba par / No. of pairs
1991

1992

1993

1994

1995

SZ

SD
9

2

3

4

5

6

7

Z

51

31

34

41

40

13,4

12,8

8

S. atricapilln

Z

43

32

33

35

35

12,2

11,6

S. vulgaris

D

26

27

39

41

44

12,1

11,5

L. megarhynchos

Z

19

17

19

18

23

6,6

6,2

Ph. coUybita

Z

19

16

18

19

17

6,1

5,8

C. palu.mbus

K

14

15

17

19

22

5,9

5,6

E coelebs

K

15,5

12

17

16

14

5,1

4,8

P. major

D

13

15

15

14

16

5,0

4,7

E. nibecula

Z

17

13

10

12,5

10

4,3

4,1

P. caeruleus

D

10

11

12

15

13

4,2

4,0

T. philomelos

Z

11

7

6

7

6,5

2,6

2,4

T. troglodytes

Z

10

6

4,5

6

7

2,3

2,2

S. serinus

K

6

5

7

6

6

2,1

1,9

S. europaea

D

3

4

5

8

9

2,0

1,9

H. icterina

K

5

5

6

6

5

1,9

1,8

C. ch/oris

K

3

3

4

1,4

1,3

K

3

4

3,5

6
4

4

G. glandarius

4

1,3

1,2

Ph. trochtlu s

Z

3

3

3

3

4

1,1

1,0

S. communis

Z

2

3

4

3

3

1,0

1,0

M. striata

D

4

3

2

2

3

1,0

0,9

O. oriolus

K

2

1,5

3

4

3

0,9

0,9

C. coccothraustes

K

2

4

2

3

0,9

0,9

D. major

D

2

2

3

2,5

2
4

0,9

0,9

Pas. montanus

D

2

2

3

2

4

0,9

0,8

P. modularis

Z

+

2

4

2

0,8

0,8

T. pilaris

K

+

1

+

4
5

5

0,7

0,7
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Tabela 1. cd. / Table 1. continued.
1
A. palustris
S. curruca
A. otus
C. brachydactyla
Ph. sibilatrix
P. pica
E albicollis
S. aluco
C. cornix
S. bonn
P. palustris
P. uiridis
Ph. colchicus
E hypoleuca
C. carduelis
C. familiaris
R. regulus
A. caudatus
Par montanus
P. domesticus
A. platyrhynchos
D. minor
C. canorus
S. decaocto
C. cannabina
P. canus
Ph. phoenicurus
D. medius
Ph. ochruros
L. coUuno
M. alba
Razem / Total

2
Z
Z
K
D
K
K
D
D
K
Z
D
D
Z
D
K
D
K
K
D
D
Z
D
K
K
K
D
D
D
D
K
Z

3
2
2
2
1,5
2,5
1,5
1
1
1
0,5
1
+
+
4
1
1
+
+
+
+

4
2
2
1
3
2,5
1,5
1
1
1
1
1
0,5
1
1
1
1
1
+
0,5
+
+
+
-

5
2
2
1,5
2
2
1,5
1
1
1
0,5
1,5
1
1
1
2
1
0,5
1
1
1
+
1
1
+
1
+

6
1
2
1,5
1
0,5
1
3
1
1
1
1
1
1
2
1
1
0,5
1
1
0,5
0,5
0,5
1
0,5
1
0,5
0,5

8
0,8
0,7
0,5

9
0,7
0,6
0,5

0,5
0,5
0,4
0,4
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3

0,5
0,5
0,4
0,4
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3

+
0,3
0,3
1
(0,3)
0,5
0,2
0,2
0,2
1
0,2
1
1,5 0,2
0,2
1
0,2
1
0,1
1
0,1
0,5
0,1
0,5
0,1
1

0,3
0,3
(0,3)
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1

7
4
2
2
+
1
2
1
1
1
1
1
1
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
0,5
+
+
0,5
+
307,5 267,5 302,5 329,5 333,5 105,2 100,0
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Tabela 2. Porównanie wskaźników podobieństwa składu gatunkowego (Sol), zagęszczenia (So2) i dominacji (Re) awifauny lęgowej Parku Grabiszyńskiego w kolejnych latach badań
Table 2. Comparison of similarity indices of species composition (Sol), density
(So2) and dominance (Re) of the Grabiszyński Park breeding avifauna in consecutive seasons

Rok
Year

1991
Sol So2

1993

1994

Sol So2 Re

Sol So2 Re

1992
Re

Sol So2

Re

1995 90,4 81,1 80,9 91,3 84,0 87,1 95,3 89,1 90,8 97,2 92,3 92,2
1994 91,3 83,0 82,6 94,1 86,0 88,6 98,1 91,2 92,0
1993 91,3 83,5 83,9 96,1 89,4 91,1
1992 92,9 86,3 88,1

-

-

Dominacja /Dominance

wzrosło natomiast wyraźnie zagęszczenie (z 22 par/10 ha w 1991 do 36
par/10 ha w 1995) i dominacja (z 21% w 1991 do 31% w 1995) dziuplaków. Najbardziej stabilne było zagęszczenie (21 par/10 ha w 1991 do 24
par/10 ha w 1995) i dominacja
D A D B II c
(19% w 1991 i 22% w 1995) pta100
ków gniazdujących na drzewach.
Porównanie wskaźników podobień80 stwa (Sol, So2, Re) pomiędzy kolejnymi latarni wskazuje na duże
60 podobieństwo badanego zespoł u
40
ptaków, a największe różnice zarejestrowano pomiędzy najbardziej
20 oddalonymi od siebie sezonami

■■■■j
1991 1992 1993 1994 1995
Lata / Years

Ryc. 3. Zmiany dominacji grup ekologicznych ptaków w Parku Grabiszyńskim w latach 1991-1995
Objaśnienia jak na ryc. 2
Fig. 3. Changes in the dominance of
ecological bird groups in the Grabiszyński Park in the years 1991-1995
Explanations - see fig. 2

(tab. 2).
Powierzchnia ..Poltegor" (96,8
ha). Powierzchnia znajdowała się
w północno-wschodniej części terenu badań, w obrębie zwartej zabudowy miejskiej. Miała ona kształt
prostokąta, ograniczonego przez
ulice Hallera, Wiśniową, Drukarską, Pabianicką, Szczęśliwą oraz
Gajowicką. Na jej obszarze znajdowała się przed- i powojenna zabudowa uboga w zieleń. Zwarte szpa-
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Tabela 3. Liczebność (LP) i zagęszczenie (Z) wybranych gatunków ptaków na powierzchni „Poltegor" (96,8 ha)
Table 3. Numbers (LP) and density (Z) of chosen bird species on the sample plot
"Poltegor" (96.8 ha)
Gatunek
Species
S. decaocto
Ph. ochruros
P. major
P. caeruleus
C. palumbus
C. monedula
F. coelebs
T. merula
P. pica
S. serinus
Pas. montanus

LP
37
22
21
15
11
8
7
6
5
4
4

Z
(p/10 ha)
3,8
2,3
2,2
1,5
1,1
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,4

Gatunek
Species
H. icterina
C. carduelis
M. striata
S. curruca
Ph. phoenicurus
C. brachydactyla
C. cornix
L. megarhynchos
C. chloris
A. otul
S. aiuco

4

Z
(p/10 ha)
0,4

3

0,3

3
2
2

0,2

LP

0,3
0,2

1

0,1

1

0,1
0,1

1
1
1
1

0,1
0,1
0,1

lery drzew liściastych (głównie lip Tilia sp.) występowały wzdłuż ul. Powstańców Śląskich. Z większych skupisk zieleni należy wymienić dwa parki:
przy ul. Wróblej (1,1 ha) i na rondzie na placu Powstańców Śląskich (2,5
ha).
Ogółem stwierdzono 27 gatunków lęgowych (łącznie z czterema nie liczonymi), a najliczniejszym gatunkiem była sierpówka. Pięć gatunków (sierpówka, kopciuszek, bogatka, modraszka i grzywacz) wystąpiło w zagęszczeniu większym niż 1 para/10 ha (tab. 3). Jedenaście gatunków (kawka,
zięba, kos, sroka, kulczyk, mazurek, zaganiacz, szczygieł, muchołówka
szara, piegża i pleszka) wystąpiło w zagęszczeniu od 0,8 do 0,2 pary/10
ha. Sześć gatunków (pełzacz ogrodowy, wrona, słowik rdzawy, dzwoniec,
uszatka i puszczyk) reprezentowanych było zaledwie przez jedną parę.
„Lasek Zabrodzki" to duże zadrzewienie śródpolne (4,3 ha) położone
przy granicy powierzchni na zachód od Kleciny, rzadko odwiedzane przez
ludzi i pozbawione dróg. W zachodniej część zadrzewienia przebiega rów
melioracyjny. W lasku znajduje się wiele starych, zmurszałych pni drzew.
co nadaje temu miejscu naturalny wygląd. Charakteryzuje się ono zwartym drzewostanem i obfitym podszytem. Część zadrzewienia była wiosną
okresowo zalewana. W drzewostanie dominują olcha czarna Alnus glutinosa, osika Populus tremula, topola biała P. alba, wierzba krucha Salbc

28

G. Orłowski, K. Martini, M. Martini

Tabela 4. Liczebność (LP) i zagęszczenie (Z) ptaków w śródpolnym zadrzewieniu
„Lasek Zabrodzki" (4,3 ha)
Table 4. Numbers (LP) and density (Z) of birds in the woodlot "Lasek Zabrodzki"
(4.3 ha)
Gatunek
Species
S. atricapilla
E coelebs
S. vulgaris
T. mewia
L megarh.ynchos
S. serinus
H. icterina
T p ilaris
T. philomelos
Ph. coUybita
P. modularis
C. carduelis
S. bonn
Pas. montanus
P. major
P. caeruleus
C. chloris
T. troglodytes
S. europaea

LP
16
13
12
7
6
4
4
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
1
1

Z
(p/10 ha)
37,2
30,2
27,9
16,3
13,9
9,3
9,3
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
4,6
4,6
4,6
4,6
4,6
2,3
2,3

Z
Gatunek
LP
(p/ 10 ha)
Species
2,3
1
S. aluco
2,3
1
Ph. trochihrs
1
2,3
P dornesticus
2,3
O. oriolus
1
2,3
1
M. striczta
2,3
1
F. hypoleuca
2,3
1
E albicoUis
2,3
1
E. hortulana
2,3
1
E. eilanella
2,3
1
D. minor
2,3
1
D. major
2,3
1
C. palumbus
2,3
1
C. cornix
2,3
1
C. coccothraustes
2,3
1
C. canorus
2,3
1
B. buteo
2,3
1
A. palustris
2,3
1
A. caTIfirrtus
1,1
0,5
P. pica
107,5 244,5
Razem / Total

fragilis, grab, jesion, klony Acer sp., a w podszycie leszczyna Corylus avelInna, bez czarny oraz kalina koralowa Viburnum opulus.
Ogółem stwierdzono 38 gatunków lęgowych, a najliczniejszym z nich
była kapturka, która wystąpiła w rekordowym zagęszczeniu ponad 37 par/
10 ha (tab. 4). Podobne, bardzo wysokie zagęszczenie odnotowano w przypadku zięby (30,2 pary/10 ha). Kqlejne trzy gatunki (szpak, kos i słowik
rdzawy) wystąpiły w zagęszczeniu powyżej 13 par/10 ha (tab. 4). Dwanaście gatunków wystąpiło w zagęszczeniu pomiędzy 4,6 a 9,3 pary/10 ha.
21 gatunków reprezentowanych było zaledwie przez 0,5-1 parę.
Wielkopowierzchniowa ocena liczebności nielicznych i średniolicznych
gatunków ptaków. Szczegółowe dane ilościowe o awifaunie zamieszkującej poszczególne środowiska południowo-zachodniej części Wrocł awia
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Tabela 5. Liczebność (LP) i zagęszczenie wybranych gatunków ptaków na obszarze
zabudowy i terenach zielonych w południowo-zachodniej części Wrocławia w latach 1990.
CO - cały obszar, TZ - tereny zielone, OD - ogródki działkowe. OZ - obszar zabudowy
Table 5. Numbers (LP) and density of chosen bird species in urban and green
areas in the south-western part of the city of Wrocław in the 1990s
CO - the whole arca, TZ - green areas, OD - allotments, OZ - urban areas

Gatunek
Species
E tirmuncubis
C. canorus
S. aluco
A. otul
P. viridis
D. major
D. urbica
E. rubecula
L megarhynchos
Ph. phoenicurus
T. pilarts
H. icterina
S. curruca
F. hypoleuca
Ae. caurintus
C. brachydactyla
O. oriolus
G. glandarius
P. pica
C. comix

LP
9
10
12
ok. 12
6-9
10-15
85
32-40
80
27
19
58
37
10-13
ok. 10
18-20
12-14
13
255
19

Zagęszczenie / Density
(par/lkm2)
TZ
OD
OZ
CO
(25,6 km2) (1,9 km2) (3,1 km2) (10,5 km2)
0,85
0,35
0,4
0,5
0,5
0,2-0,3
3,2-4,8
5,3-8,0
0,4-0,6
8,1
3,3
17,1-21,3
1,2-1,6
3,1
1,6
1,1
8,1
0, 75
5,5
31,0
2,3
3,5
1,44
5,3-6,9
0.4-0,5
0,4
0,7-0,8
9,6-10,7
6,4-7,5
0,5
6,9
0,5
12,8
9,9
1,8
0,75

przedstawiono w tabelach 5 i 6. Wyłącznie wśród zabudowy w śródmiejskiej części powierzchni występowały oknówka i pustułka (tab. 5). W tym
środowisku zlokalizowana była także zdecydowana większość stanowisk
piegży, sroki i wrony (patrz szczegółowy komentarz w rozdziale „Przegląd
gatunków"). Na terenach zielonych (parki, lasy, zadrzewienia) i bogatych
w zieleń peryferyjnych dzielnicach mieszkaniowych występowały m.in.
puszczyk, uszatka, dzięcioł zielony, dzięcioł duży, słowik rdzawy, zaga-
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Tabela 6. Liczebność i zagęszczenia ptaków zamieszkujących pola uprawne i tereny ruderalne południowo-zachodniej części Wrocławia w latach 1990.
TR - pola uprawne poza terenami zabudowanymi, RUD - tereny ruderalne
Table 6. Numbers and densities of birds in fields and ruderal areas within the
south-western part of the city of Wrocław
TR - fields outside urban areas, RUD - ruderal areas

Gatunek
Species
Buteo buteo
Perdix perclix
Charadrius dubius
Vanellvs vanelIns
Anthus campestris
Motacilla jlava
Saxicola rubetra
Saxicola torquata
Oenanthe oenanthe
Locustella naevia
Acrocephalus palustris
Acrocephalus scirpaceus
Acrocephalus arundinaceus
Sy luta curruca
Sy Wici communis
Lanius collurio
Lartius excubitor
Remiz pendultrius
Pica pica
Corvus cornix
Embenza citrinella
Ernberiza hortulana
Emberiza schoeniclus
Milinria calandra

Liczba par
No. of pairs
3
13-14
5- 9
10-23
3-4
40-45
15
14
23
3
218
14
3- 11
5-6
145
13-15
0-1
1-2
14
2
9
11
14
2

Zagęszcznie / Density
par/ 1 km2
RUD
TR
(1,05 km2)
(6,17 km2)
0,5
1,1
4,8-8,6
0,8-1,8
2,9-3,8
4,9
1,8
13,3
22,0
0,3
19,8
1,9
0,5-1,8
0,8-1,0
11,7
1,0
0-0,2
0,2-0,3
2,3
0,3
1,5
1,8
1,3
0,3

niacz i pełzacz ogrodowy. Wyłącznie do terenów zielonych ograniczone były
stanowiska kukułki, kwiczoła, muchołówki żałobnej, raniuszka i sójki (tab.
5). Za gatunek charakterystyczny dla ogródków działkowych można uznać
pleszkę, której 81% stanowisk znajdowało się w tym środowisku (Orłowski i in. 2004). W grupie ptaków zamieszkującej wyłącznie pola uprawne
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znalazł się myszołów, trznadel, ortolan i potrzeszcz (tab. 6). Do terenów
ruderalnych (w tym także linii kolejowych i poboczy dróg) ograniczone były
stanowiska kląskawki, białorzytki i świergotka polnego. Obydwa z ostatnio wymienionych środowisk zamieszkiwały kuropatwa, czajka, sieweczka rzeczna, pliszka żółta, pokląskwa, świerszczak, łozówka, cierniówka,
gąsiorek i potrzos (tab. 6). Stanowiska trzcinniczka, trzciniaka i remiza
zlokalizowane były w zakrzewieniach rosnących przy rowach melioracyjnych. Najcenniejszym biotopem dla ptaków ptaków wodno-błotnych były
odstojniki cukrowni Klecina, gdzie na przestrzeni kilkunastu lat odnotowano gniazdowanie wielu gatunków, w tym nielicznych w skali Śląska,
np. krwawodzioba.
PRZEGLĄD GATUNKÓW
Ogółem na terenie badań stwierdzono 193 gatunków ptaków. W poniższym przeglądzie omówiono 179 gatunków. Pozostałe gatunki stwierdzone w okresie badań wymieniono na końcu przeglądu. Symbole umieszczone przed nazwami ptaków oznaczają:
* - gniazdowanie pewne;
+ - gniazdowanie prawdopodobne;
? - gniazdowanie możliwe.
Nur rdzawoszyi Gavia stellata. Stwierdzony raz: 17 XI 96 obserwowano jednego osobnika na odstojnikach cukrowni Klecina.
*Perkozek Tachybaptus ruficollis. W roku 1993 stwierdzono pojedyncze pary lęgowe na trzech stanowiskach (staw i rów melioracyjny w pobliżu stacji kolejowej Wrocław Zachodni, staw przy ul. Skarbowców). W latach 1998-2005, 1-3 pary gniazdowały na odstojnikach cukrowni Klecina. Z okresu zimy pochodzi 9 obserwacji, łącznie 12 osobników. Parę ptaków odzywającą się głosem godowym, w siedlisku lęgowym, stwierdzono
już 24 III 93 (staw przy ul. Skarbowców).
*Zausznik Podiceps nigricollis. W roku 1996 jedna para gniazdowała
w koloni śmieszek na odstojnikach cukrowni Klecina. Poza tym kilkakrotnie obserwowano w lipcu, sierpniu i wrześniu, głównie pojedyncze, młodociane osobniki.
Czapla siwa Arden cinerea. Do roku 1999 zanotowano ponad 40 obserwacji przelatujących ptaków z różnych miejsc powierzchni, w tym również nad centrum miasta, z okresu 1 IV-24 X (słyszane również nocą).
Wiosną spotykano nieliczne, żerujące czaple siwe wśród pól uprawnych
i na odstojnikach cukrowni Klecina (maksymalnie 5 ptaków - 1 IV 1996).
Z okresu lęgowego (od.końca kwietnia - do końca czerwca) pochodzi 10
obserwacji.
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Bocian biały Ciconia ciconia. Dwa gniazda bocianów (zajęte w latach
1990.) znajdowały poza powierzchnią na osiedlu Muchobór Wielki. Kilkanaście obserwacji przelatujących bocianów, również nad centrum miasta.
Najwcześniej stwierdzony 22 III 89 - 2 ptaki. Nielęgowe, przelatujące bociany obserwowano kilkakrotnie w maju i w czerwcu.
*łabędź niemy Cygnus olor. Lęgowy. W roku 1987 para założyła gniazdo na wyspie w Parku Południowym, lecz zostało ono porzucone. W 1992
na stawie przy ul. Skarbowców para łabędzi wyprowadziła 5 młodych.
W latach 1993-1995, w tym samym miejscu, zostało wyprowadzonych 4,
5 i 5 piskląt. W roku 1993 i 1994 odpowiednio 1 i 2 pisklęta wykazywały
cechy odmiany immutabilts. W okresie zimowym łabędzie przebywały regularnie na stawie w Parku Południowym (do 20 ptaków), gdzie były intensywnie dokarmiane przez ludzi. W niektóre lata nawet po zamarznięciu stawu łabędzie próbowały przezimować na lodzie.
Grzywienka Chenonetta jubata. Ten australijski gatunek gęsi, obserwowano na odstojnikach cukrowni w dniach 15 VIII-18 IX 89. O pochodzeniu ptaka z niewoli może świadczyć zielona obrączka na nodze.
Gęś zbożowa Anser fabalis. W okresie jesienno zimowym regularnie
przelatująca w różnych punktach miasta. Wczesna obserwacja z początku
przelotu jesiennego - 21 IX 98.
Gęś białoczelna Anser albifrons. W stadach wraz z poprzednim gatunkiem przelatująca w różnych punktach miasta. Wczesna obserwacja
z początku przelotu jesiennego - 23 IX 98.
Gęgawa Anser anser. Stwierdzona trzy razy: 29 IX 96 przelatujący ptak
nad centrum Wrocławia, kwiecień 1997 (brak dokładnej daty) - 1 ptak
oraz 26 IV 1999 - 2 ptaki na rozlewisku w pobliżu stacji Wrocław Zachodni.
Ohar Tadorna tadorna. 11 III 99 jeden osobnik przebywał na śródpolnym rozlewisku w pobliżu stacji kolejowej Wrocław-Zachodni.
Świstun Anas penelope. Stwierdzony około 30 razy. Wiosną obserwowany głównie w pierwszej połowie kwietnia na rozlewisku w pobliżu stacji
Wrocł aw Zachodni, w stadach do 5 osobników, maksymalnie 12 ptaków
(8 XII 96). Jesienią widywany na odstojnikach cukrowni Klecina (maksymalnie 5 osobników). Najpóźniej stwierdzony 5 XII 1993 - 1 Y.
Krakwa Anas strepera. Dwie obserwacje: w kwietniu 1994 - 1 ptak na
stawie w P. Południowym oraz 2 XI 98 - 1 d' i 5 99 na odstojnikach cukrowni.
Cyraneczka Anas crecca. Gatunek regularnie pojawiający się w okresach przelotów. Stwierdzona ponad 80 razy, głównie na odstojnikach cukrowni. Wiosną obserwowana w okresie 8 III-27 IV, również regularnie na
rozlewisku w pobliżu stacji Wrocław Zachodni, w stadach do 10 osobników. Dwukrotnie obserwowana w czerwcu 1996 i 1997. Jesienią notowa-
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no większe koncentracje, maksymalnie - 50 ptaków na odstojnikach
(21 X 95). Zimą stwierdzona raz na Ślęzy - 11 I 97 (A. Milewski).
*Krzyżówka Anas platyrhynchos. W roku 1993 stwierdzono na całym
obszarze 25 samic z młodymi. Lęgi stwierdzano również na rowach melioracyjnych w krajobrazie rolniczym. W okresie polęgowym najliczniej przebywała na odstojnikach cukrowni (do 600 ptaków w listopadzie). Zimą,
kiedy zamarzały zbiorniki wodne, większe ilości krzyżówek pojawiały się
na Ślęzy, w okolicach mostu Klecińskiego, np. 20 I 96 - ok. 300 ptaków.
Rożeniec Anas acuta. Stwierdzony ponad 10 razy w okresie przelotu
jesiennego, między 11 IX a 10 XI, maksymalnie 4 ptaki (10 XI 93). 27 IX 89
obserwowano jednego samca na stawie w Parku Południowym.
Cyranka Anas querquedula. Regularnie, lecz nielicznie stwierdzana
wiosną, w okresie od 14 III do pierwszych dni maja. Wiosną regularnie
obserwowana m.in. na rozlewisku w pobliżu stacji kolejowej Wrocław Zachodni (do 6 ptaków) oraz na odstojnikach cukrowni (do 8 ptaków). Na
przelocie jesiennym obserwowana w lipcu i sierpniu, maksymalnie 10 ptaków (7 VIII 96). Ostatnie cyranki obserwowano 8 IX 93 - 3 ptaki.
Płaskonos Anas clypeata. Regularnie spotykany w niewielkich ilościach
podczas przelotu wiosennego, od 28 III do początków maja. Pojedyncze
płaskonosy pierzące się w stadach krzyżówek, stwierdzano od połowy lipca. Ostatnie ptaki widywano na ogół do początków listopada. Maksymalnie stwierdzono wówczas 11 osobników - 11 IX 95.
*Głowienka Aythya ferina. Dwie samice wodzące młode stwierdzono
w roku 1999 na odstojnikach cukrowni.
Podgorzałka Aythya nyroca. Dwukrotnie pojedyncze ptaki odnotowano na odstojnikach cukrowni (23 IX 93 i 6 XI 93) oraz raz na stawie w Parku
Południowym (27 IX 89).
*Czernica Aythyafuligula. Pojedyncze samice z młodymi stwierdzono
na odstojnikach cukrowni w latach 1995-96.
Ogorzałka Aythya marila. W dniach 2-6 X 98 jeden młodociany osobnik przebywał na odstojnikach cukrowni.
Kania czarna Mi/vus migrans. Dwukrotnie stwierdzono przelatujące
ptaki: 30 III 90 (nad Parkiem Grabiszyńskim) i 1 IV 93 (nad Kleciną).
Kania ruda Miiuus mitous. Jedna obserwacja: 9 V 93 - 1 osobnik przelatujący nad Parkiem Grabiszyńskim.
?Błotniak stawowy Circus aeruginosus. W kwietniu, maju i czerwcu
1993 i 1999 obserwowano kilkakrotnie polującą parę na polu rzepaku
oraz na rozlewisku w pobliżu stacji kolejowej Wrocł aw Zachodni. Prawdopodobnie były to ptaki gnieżdżące się w okolicach lotniska na Strachowicach. Poza tym 5 obserwacji z kwietnia i maja pojedynczych osobników
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oraz jedna 3 imm. (6 V 96). Najpóźniej obserwowany 28 VIII 95 - przelatujący samiec nad Kleciną (A. Milewski).
Błotniak zbożowy Circus cyaneus. Obserwowany dwa razy: 16 IV 94 1 cr' przelatujący nad P. Andersa oraz 1 XI 96 - 1 9/ imm. nad odstojnikami
cukrowni.
Błotniak łąkowy Circus pygargus. Jedna obserwacja: 17 V 99 na polu
pod Oporowem obserwowano młodocianego ptaka.
Jastrząb Accipiter gentilis. W okresie jesienno-zimowym zanotowano
ponad 50 obserwacji, przeważnie pojedynczych ptaków, gł ównie w pobliżu
Lasku Zabrodzkiego i odstojników cukrowni. Dwukrotnie obserwowano
przelotne jastrzębie nad centrum Wrocławia.
*Krogulec Accipiter nisus. W roku 2005 znaleziono zajęte gniazdo
w Parku Grabiszyńskim (B. Kaźmierczak). Regularnie obserwowany w okresie jesienno-zimowym.
*Myszołów Buteo buteo. W roku 1993 w zadrzewieniach na terenie pól
uprawnych w zachodniej części powierzchni stwierdzono 3 zajęte gniazda.
W latach 1989/90, 1991/92, 1993/94 oraz 1995/96 stwierdzono zimowanie pojedynczych ptaków na terenie Parku Grabiszyńskiego.
Myszołów włochaty Buteo lagopus. Zanotowano 9 obserwacji tego gatunku. Jesienią najwcześniej obserwowany 13 XI 91 pod Kleciną, najpóźniej 24 III 94. Większość obserwacji pochodzi z terenów rolniczych zachodniej części powierzchni. Osiem obserwacji dotyczy stwierdzeń pojedynczych
osobników, tylko 4 III 93 spotkano dwa ptaki pod Oporowem. 25 II 87 widziano przelatującego ptaka nad centrum Wrocławia.
*Pustułka Pako tinnunculus. W latach 1986-97 na całym obszarze badań stwierdzono 15 stanowisk. W roku 1994, kontrolując całą powierzchnię, wykryto 9 par lęgowych w następujących miejscach: kościoły (3), zabudowa fabryczna (3) budynki mieszkalne (3).
Kobuz Falco subbuteo. Jedna obserwacja: 23 V 94 - 1 ad. przelatujący
nad Parkiem Grabiszyńskim.
Sokół wędrowny Falco peregrinus. Jedna obserwcj a: 6 VII 87 obserwowano dorosłego ptaka przelatującego nad odstojnikami cukrowni.
*Kuropatwa Perdix perdix. W roku 1994 stwierdzono 13-14 par lęgowych. Gniazdował a na polach uprawnych w zachodniej części powierzchni (5-6 par) oraz w rozdrobnionych uprawach pomiędzy osiedlami Grabiszynek, Krzyki i Oporów (2 pary). Pojedyncze pary zamieszkiwały tereny
ruderalne. Obecnie wycofała się z wielu stanowisk. Do końca lat 1980.
w okresie zimowym spotykano na polach uprawnych pod Kleciną i Oporowem stada liczące 40-50 osobników, a na terenach ruderalnych wokół
stadionu przy ul. Skarbowców zimowało corocznie stado około 15 ptaków.
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+Przepiórka Coturnix coturnbc. W latach 1993-96 pojedyncze odzywające się samce stwierdzano na polach uprawnych pod Oporowem i Kleciną. W okresie 6 V-14 VIII ponad 50 razy słyszano glosy przepiórek przelatujących nocą nad centrum Wrocławia,
*Bażant Phastanus colchicus. Wiosną odzywające się samce słyszano
na skrajach parków, w zadrzewieniach w krajobrazie rolniczym, ogródkach działkowych i terenach ruderalnych. Bezsporne dowody lęgów to
obserwacje słabo lotnych młodych na terenie cukrowni Klecina i Parku
Grabiszyńskiego. Maksymalnie stwierdzono stado składające się z 10 osobników (6 III 96 na terenie odstojników).
Derkacz Crex crex. Jedna obserwacja: 21 V 96 słyszano odzywającego
się samca na polu pod Kleciną.
*Kokoszka wodna Galtinula chloropus. Na całej powierzchni na 5 stanowiskach gnieździło się 8-11 par: zarastające rowy melioracyjne pod
Oporowem (do 5 par), odstojniki cukrowni Klecina (2-3 pary), wykop przy
ul. Racławickiej (1 para na początku lat 1990.), na Ślęzy poniżej mostu
Partynickiego (1 para) oraz prawdopodobnie na stawie w Parku Południowym (1 para). Najwcześniej zanotowana 20 III 98, najpóźniej 13 XII 92.
Kropiatka Porzana porzana. 13 IX 05 jednego ptaka obserwowano na
zarastających odstojnikach byłej cukrowni.
*Wodnik Rallus aquaticus. Gniazdowanie 2-3 par odnotowano w 2004
roku na zarastających odstojnikach na Klecinie.
*Łyska Fulica atra. W roku 1993 stwierdzono 22-24 par. Łyski gnieździły się w następujących miejscach: odstojniki cuktrowni (9 par), staw
przy ul. Skarbowców (5 par), staw w Parku Południowym (1-2 pary), stawek retencyjny w pobliżu stacji kolejowej Wrocław Zachodni i okoliczne
rowy melioracyjne (8 par). Spotykana we wszystkich miesiącach roku. Zimujące stado łysek (30-50 ptaków) przebywało prawie każdego roku na
stawie w Parku Południowym. Nielicznie spotykana zimą na Ślęzy.
Drop Otis tarda. 11-19 I 38 dorosły samiec przebywał na polu oziminy
pod Kleciną (Hahn 1938).
Szczudlak Himantopus himantopus. 20 i 22 VI - 2 ad. i 26-27 VI 96
1 ad. przebywały na odstojnikach cukrowni Klecina.
Sieweczka obrożna Charadrius hiaticula. Stwierdzona dwa razy na odstojnikach na Klecinie: 6 VII 87 - 1 ptak oraz 5 VI 97 - ł juv. (A. Milewski).
*Sieweczka rzeczna Charadrius dubius. W latach 1987-1998 stwierdzono 5 stanowisk, na których gnieździło się 5-9 par. Gniazdowała na terenie odstojników cukrowni (2-4 pary) i na terenach ruderalnych (3-5 pary).
*Czajka Vanellus vanellus. W latach 1987-99 na całym badanym obszarze zlokalizowano 5 stanowisk czajki, które skupiały 10-23 pary lęgo-
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we. Najliczniej występowała w latach 1987-98 na odstojnikach cukrowni
w liczbie 2-11 par. Poza tym gniazdowata na terenach ruderalnych i polach uprawnych. W roku 1999 wszystkie z wymienionych stanowisk byty
już nieaktualne, poza rozlewiskiem w pobliżu stacji Wrocław Zachodni,
gdzie gnieździło się około 12 par.
Biegus rdzawy Calidris canutus. W dniu 5 IX 97 jeden osobnik przebywał na odstojnikach (A. Milewski).
Biegus malutki Calidris minuta. Wiosną stwierdzony raz: 10 V 96 4 osobniki w szacie godowej. Jesienią obserwowany 12 razy we wrześniu,
maksymalnie cztery ptaki. Wszystkie obserwacje pochodzą z odstojników
cukrowni.
Biegus mały Catidris temminckii. Obserwowany cztery razy na odstojnikach cukrowni Klecina: 23 VII 91 - 1 ptak 15 VII 95 - 2 (A. Milewski),
27 VII 95 - 1 ptak oraz 30 IX 05 - 1 ptak.
Biegus krzywodzioby Calidris ferruginea. Obserwowano 4 razy pojedyncze ptaki na odstojnikach cukrowni: 8 i 11 IX 93, 4 VIII 95 oraz 14 IX 98.
Biegus zmienny Calidris alpina. Obserwowany 7 razy na odstojnikach
cukrowni Klecina (od 1 do 3 ptaków) między 29 V1I a 19 IX. Maksymalnie
6 osobników (13 IX 88).
Batalion Philomachus pugnax. Wiosną obserwowany ponad 20 razy,
głównie niewielkie grupy 4-8 ptaków na rozlewisku w pobliżu stacji kolejowej (maksymalnie 14 ptaków - 19 IV 99). Najwcześniejsza obserwacja
wiosenna: 30 HI 98 - 2 ptaki. Jesienią obserwowany ok. 35 razy, głównie
na odstojnikach cukrowni, od początku lipca do początku września. Maksymalnie 9 ptaków (9 IX 98).
Bekasik Lymnocryptes minimus. Intensywny przelot zanotowano na
śródpolnym turzycowisku pod Oporowem, gdzie wiosną 1998 i 1999 roku
zanotowano ten gatunek 23 razy, łącznie 72 ptaki. Na uwagę zasł uguje
wczesna data pojawu wiosennego 2 III 99 (Orłowski i in. 2003).
Kszyk Gallinago gallinago. Łącznie dokonano ponad 100 obserwacji
w okresie przelotów na terenie odstojników cukrowni Klecina (do 26 ptaków) i na rozlewisku pod Oporowem (do 34 ptaków). Na uwagę zasł uguje
wczesna data pojawu wiosennego 3 III 99. W okresie letnim słyszano kilkakrotnie nocą przelatujące kszyki nad centrum Wrocławia.
Dubelt Gallinago media. 5-8 V 99 obserwowano jednego ptaka na
śródpolnym rozlewisku pod Oporowem.
Słonka Scolopax rusticola. 16 IV 96 pojedyncze osobniki obserwowano
w Parku Grabiszyńskim i w ogródkach działkowych przy ul. Agrestowej.
Na przełomie marca i kwietnia 2003 na Oporowie znaleziono jednego ptaka zabitego o szybę (M. Jaśkiewicz). 13 IV 03 jeden ptak przelatywał
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o zmierzchu wzdłuż ul. Wandy, a 22 HI 2004 jednego ptaka wypłoszono
z zadrzewienia wierzbowego przy odstojnikach na Klecinie.
Rycyk Limosalirnosa. Wiosną w latach 1996-1999 obserwowany 5 razy
(pojedyncze osobniki) na rozlewisku w pobliżu stacji kolejowej Wrocław
Zachodni w okresie 30 III-19 IV, gdzie w dniu 19 IV 98 obserwowano tokujące dwa ptaki (para?). Jednej obserwacji dokonano na odstojnikach cukrowni: 7 VII 88 - 1 ptak.
Kulik wielki Numenius arquata. Dwukrotnie nocą (26 VIII 97 i 20 VII 98)
słyszano przelatujące kuliki nad centrum Wrocławia.
Brodziec śniady Tringa erythropus. Wiosną stwierdzony tylko raz:
12 IV 99 - 3 osobniki na rozlewisku w pobliżu stacji kolejowej WrocławZachodni. Podczas przelotu jesiennego w okresie 26 VI-9 IX, 17 razy obserwowany na odstojnikach na Klecinie. Większość obserwacji dotyczy pojedynczych osobników, tylko raz widziano dwa ptaki.
*Krwawodziób Tringa totanus. W roku 1995 stwierdzono 2 pary w pobliżu kolonii śmieszek na odstojnikach cukrowni. W latach 1998-1999
stwierdzono lęgi 2 par na śródpolnym rozlewisku pod Oporowem. W żadnym z tych przypadków nie znaleziono gniazda, lecz ptaki intensywnie
tokowały przez cały kwiecień, a w maju wielokrotnie obserwowano silne
zaniepokojenie w momencie pojawienia się obserwatora. W okresie przelotów spotkany sześć razy.
Kwokacz Tringa nebularia. Wiosną stwierdzany tylko w latach
1998-1999 w okresie 10 IV-2 V. Łącznie 14 obserwacji na rozlewisku w pobliżu stacji kolejowej Wrocław Zachodni. Większe stada zanotowano
19 IV 99 - 15 osobników, 26 IV 99 - 26 i 27 IV 99 - 19 ptaków. Obserwacja 6 ptaków z 10 IV 98 jest jedną z wcześniejszych dat przylotu, a stado
26 osobników należy do jednych z większych obserwowanych wiosną na
Śląsku. Na przelocie jesiennym spotykany na odstojnikach cukrowni, łącznie 16 obserwacji do 8 ptaków, w okresie 9 VII-30 IX.
Samotnik Tringa ochropus. Regularnie obserwowany podczas przelotów. Wiosną w kwietniu obserwowano pojedyncze (maksimum 4 ptaki) na
odstojnikach i rozlewisku w pobliżu stacji kolejowej Wrocław Zachodni.
Ostatnia obserwacja wiosenna 13 V 98. Przelot jesienny był wyraźniejszy
(10 VI-21 X) notowano wówczas na odstojnikach koncentracje do 7 ptaków, maksymalnie 10 osobników (2 VIII 91). W okresie przelotów regularnie słyszano nocą przelotne samotniki nad centrum Wrocławia.
Łęczak Tringa glareola. Spotykany regularnie podczas wędrówek na
odstojnikach i rozlewisku. Wiosną od końca kwietnia do połowy maja spotykano niewielkie stada 10-20 osobników. Największe koncentracje na
rozlewisku liczyły 40 (6-7 V 99) oraz 70 osobników (10 V 99). Jesienią
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przelot zaczynał się już w czerwcu, najwcześniejsza obserwacja 10 VI 93 1 osobnik, i trwał do początku października (4 X 89 - 1 ptak). Szczyt przelotu jesiennego (stada do 50 ptaków) notowano w pierwszej dekadzie lipca
oraz na przełomie lipca i sierpnia. W czerwcu i lipcu słyszano kilkakrotnie
łęczaki przelatujące nad centrum Wrocławia.
Brodziec piskliwy Actitis hypoleucos. Wiosną obserwowany na odstojnikach cukrowni w okresie 25 IV-31 V, w liczbie 1-6 ptaków. Na przelocie
jesiennym notowany od 5 VII do 24 IX. Szczyt przelotu zaznaczał się na
przełomie lipca i sierpnia, do 30 osobników na wszystkich odstojnikach,
maksymalnie 23 VII 93 zanotowano 50 ptaków. W okresie letnim kilkakrotnie nocą słyszano przelatujące ptaki nad centrum Wrocławia.
Płatkonóg szydłodzioby Phalaropus lobatus. 9-14 IX 98 cztery młodociane osobniki przebywały na odstojnikach na Klecinie.
Mewa czarnogłowa Larus melanocephalus. 10-11 IX 98 jednego młodocianego osobnika obserwowano na odstojnikach na Klecinie.
Mewa mała Larus minutus. Stwierdzona dwukrotnie na odstojnikach
na Klecinie: 24 IV 89 - 1 imm. oraz 3 IX 96 - 1 juu.
*Śmieszka Larus ridibundus. Po raz pierwszy śmieszki zagnieździły się
w roku 1991 na odstojnikach cukrowni w liczbie 6 par. W roku 1992 kolonia liczyła 8 par, 1993 - 10, 1994 - 4, a w 1995 aż 35 par. Ostatnie lęgi
zanotowano w roku 1996 - 28 par.
Mewa pospolita Larus canus. Do roku 1999 stwierdzona co najmniej
12 razy (2 razy w kwietniu, 3 razy w październiku, 1 raz listopadzie oraz
6 razy w grudniu). Większość obserwacji dotyczyła pojedynczych osobników, tylko trzy razy spotkano 2-4 ptaki. Obserwowana 4 razy na stawie
w Parku Poł udniowym, 4 razy na odstojnikach, 3 razy przelatujące nad
Wrocł awiem oraz raz na rozlewisku w pobliżu stacji PKP Wrocław Zachodni.
Mewa srebrzysta/białogłowa Larus argentatus / cachinnans. Stwierdzona dwukrotnie: 1 XII 96 - 2 ad. i 1 imm. przelatujące nad Parkiem
Skowronim oraz 6 XII 97 - 1 imm. przelatujący nad Kleciną ((A. Milewski).
Mewa białogłowa Larus cachinnans. Jedna obserwacja: 29 XI 05 3 młodociane osobniki przelatujące nad odstojnikami na Klecinie.
Rybitwa czarna Chlidonias niger. Jedna obserwacja: 12 V 96 - 1 ad.
(w szacie godowej) był obserwowany na odstojnikach cukrowni.
*Gołąb miejski Columba linia. Występował w całej zabudowanej części
powierzchni, również w dzielnicach peryferyjnych (Klecina, Oporów). Duże
stada tych ptaków (do 500 osobników) żerowały w okresie od lata do wiosny na polach uprawnych w zachodniej części powierzchni.
Siniak Columbia. oenas. Dwie obserwacje: 3 IX 96 - 1 ptak w stadzie
gołębi miejskich i sierpówek na odstojnikach cukrowni oraz 25 III 99 1 ptak na polu pod Oporowem.
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*Grzywacz Columba pa/umbus. Zamieszkiwał wszelkie tereny zielone
wewnątrz miasta i zadrzewienia śródpolne. W Parku Grabiszyńskim w kolejnych latach badań jego zagęszczenie wzrosło z 4,8 do 7,5 pary/10 ha. Na
powierzchni „Poltegor" wystąpił zagęszczeniu 1,1 pary/10 ha. Wiosną najwcześniej obserwowany 6 III 97 - 1 ptak w Parku Grabiszyńskim. Jedna
obserwacja zimowa: 16 II 92 - 18 ptaków w Parku Południowym.
*Sierpówka Streptopelia deacoto. Gnieździła się na całym obszarze zabudowanym. Na powierzchni „Poltegor" wystąpiła w zagęszczeniu 3,8 pary/
10 ha. Kilkakrotnie w okresie potęgowym zanotowano koncentracje powyżej 60 ptaków. Wyjątkowo 26 X 91 stado ok. 500 ptaków żerowało na polu
z nie zebraną pszenicą pod Oporowem.
*Kukułka Cuculus canorus. W roku 1994 w peryferyjnej części powierzchni stwierdzono co najmniej 10 terytorialnych samców.
+Pójdźka Athene noctua. Wiosną 1988 i 1989 wykryto terytorialnego
samca w pobliżu ul. Skarbowców.
*Puszczyk Strix alueo W roku 1992 i 1995 zlokalizowano przy użyciu
stymulacji magnetofonowej odpowiednio 12 i 10 stanowisk (ryc. 4). Znajdowały się one w parkach (Południowy, Skowroni, Grabiszyński, Kleciński), cmentarzach (Grabiszyński) i większych skupiskach zabytkowej zieleni (np. na Oporowie przy ul. Wiejskiej) oraz w dzielnicach mieszkaniowych bogatych w zieleń (Krzyki przy ul. Januszowickiej).
*Sowa uszata Asio otul. W latach 1992-95 wykryto 12 stanowisk uszatki
(ryc. 4), które zlokalizowane były na skrajach parków z dużą ilością drzew
iglastych, w szpalerach topoli włoskich na granicy ogródków działkowych
i pól uprawnych. Uszatki gnieździły się również w śródmieściu Wrocławia,
gdzie w roku 1995 lęg jednej pary stwierdzono na obszarze jednostki wojskowej przy ul. Sztabowej. Dwukrotnie (w roku 1988 w P. Skowronim i 1994
na Cm. Grabiszyńskim) znaleziono czynne gniazdo uszatki, które znajdowało się w starym gnieździe sroki. Regularne zimowisko znajdowało się na
terenie niewielkiego cmentarza przy ul. Działkowej, gdzie maksymalnie
stwierdzono 15 ptaków (6 I 91).
*Jerzyk Apus opus. Występował na całym obszarze zabudowanym.
Najwcześniej zanotowany 23 IV 89 - 1 ptak i 23 IV 96 - 10 osobników.
Najpóźniej obserwowano pojedyncze ptaki 17 IX 02, 19 IX 91 oraz 20 IX 90.
+Dudek Upupa epops. W roku 1987 trzykrotnie obserwowano pojedyncze osobniki w okresie lęgowym (24 IV-3 VI) w okolicy Górki Skarbowców.
Poza tym wiosną i jesienią czterokrotnie obserwowano pojedyncze ptaki.
Krętogłów Jynx torquilla. Pięć obserwacji pojedynczych ptaków z okresu przelotu wiosennego, pomiędzy 13 a 23 IV. Wczesna data z okresu przelotu wiosennego dokonana 13 IV 97 na Grabiszynku.
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*Dzięcioł zielonosiwy Picus canus. Nieregularne lęgi pojedynczych par
stwierdzono 4 razy. W latach 1987-88 jedna para gnieździła się w Parku
Południowym. W roku 1993 znaleziono zajętą dziuplę w Parku Grabiszyńskim, a w roku 1994 gatunek ten gnieździł się w rejonie lasku Oporowskiego i Cm. Grabiszyńskiego. Poza sezonem lęgowym nie stwierdzony.
*Dzięcioł zielony Picus viddis. W latach 1988-97 na całej powierzchni
gnieździło się od 6 do 9 par (ryc. 5). Przez wiele lat zajmowane były niektóre stanowiska (P. Południowy, P. Grabiszyński, lasek Oporowski, Cm. Grabiszyński, P. Kleciński, P. Skowroni, okolice G. Skarbowców oraz zadrzewienie przy ul. Agrestowej). Stwierdzono także lęgi w większych skupiskach drzew, jak np. w pobliżu ul. Rapackiego (szpaler starych dębów
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Ryc. 4. Rozmieszczenie stanowisk lęgowych puszczyka i sowy uszatej w południowo-zachodniej części Wrocławia
Objaśnienia patrz ryc. 1
Fig. 4. Distribution of the Tawny Owl and Long-eared Owl breedong sites in the
south-western part of the city of Wrocław
Explanations — see lig. 1
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rosnących wzdłuż nasypu kolejowego) czy kąpieliska Oporów (szpalery
topoli włoskich). W roku 1994 znaleziono zajętą dziuplę w dzielnicy willowej przy ruchliwym skrzyżowaniu ulic Akacjowej i Wiśniowej.
*Dzięcioł duży Dendrocopos major. W latach 1991-97 na całym obszarze badań występowało od 10 do 15 par (ryc. 5), z których większość gniazdowała w parkach. W P. Grabiszyńskim wystąpił z zagęszczeniu 0,7-1,4
pary/10 ha. Nie stwierdzono gnieżdżenia się tego gatunku w dzielnicach
willowych.
Dzięcioł białoszyi Dendrocopos syriacus. W okresie od 29 XI 92 do
13 III 93 obserwowano jednego samca w P. Grabiszyńskim. Ptak nocował
w dziupli dzięcioła dużego wykutej w topoli.
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Ryc. 5. Rozmieszczenie stanowisk lęgowych dzięcioła dużego i zielonego w południowo-zachodniej części Wrocławia
Objaśnienia patrz ryc. 1
Fig. 5. Distribution of the Great Spotted and Green Woodpeckers breeding sites in the
south-western part of the city of Wrocław
Explanations - see fig. 1
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*Dzięcioł średni Dendrocopos medius. Nieregularnie lęgowy. W latach
1991, 1994-1995 i 1997 pojedyncze pary gnieździły się w P. Grabiszyńskim. W roku 1997 gnieździł się w P. Skowronim (A. Milewski). Poza sezonem lęgowym nielicznie spotykany w większych parkach. Regularnie
zimujący.
*Dzięciołek Dendrocopos minor. W roku 1992 i 1994 pojedyncze, a w
1995 i 1997 dwie pary gnieździły się w P. Grabiszyńskim (A. Milewski). Co
najmniej od 1994 jedna para gnieździła się w Lasku Zabrodzkim. W 1993
znaleziono dziuplę z młodymi na ruchliwym skrzyżowaniu ulic Zabrodzkiej i Wałbrzyskiej (Klecina). W roku 1994 oraz 1997 (A. Milewski) parę
stwierdzono w P. Skowronim. W okresie polęgowym obserwowany nielicznie, głównie w parkach, ale także w zieleni śródmiejskiej. Regularnie zimujący.
+Dzierlatka Galerida cristata. Przed 1987 gniazdowała w okolicach
Wzgórza Andersa (Dyrcz i in. 1991). Po roku 2000, 2-3 pary zasiedliły
parkingi wokół centrum handlowego pomiędzy Kleciną a Bielanami.
*Skowronek Alauda arvensts. Liczny gatunek lęgowy na polach uprawnych w zachodniej części powierzchni. Występował również na terenach
ruderalnych. W okresie przelotów licznie obserwowany w centrum miasta, również w nocy. Nieregularnie zimujący. Maksymalnie 26 XII 92 stwierdzono 75 ptaków na polu rzepaku pod Kleciną.
Górniczek Eremophila alpestris. 15 II 99 obserwowano przelot 2 i 1
ptaka nad odstojnikami na Klecinie.
*Brzegówka Riparia riparia. W latach 1991-1996 zlokalizowano pięć
koloni lęgowych, w których stwierdzono od 3 do 185 norek (tab. 7). Kolonie brzegówki miały charakter efemeryczny i zależały od prowadzonych
prac ziemnych. Najpóźniej stwierdzona 21 IX 1993 - 15 ptaków.
*Dymówka Hirundo rustica. Nieliczny gatunek lęgowy w peryferyjnych
dzielnicach Oporów i Klecina, który wycofał się z centrum Wrocławia. Po
roku 1993 na całym obszarze badan stwierdzono zaledwie pojedyncze pary,
m.in. w opuszczonej świniami na terenie byłych magazynów przy ul. Karmelkowej oraz w budynku przepompowni w pobliżu stacji kolejowej Wrocław Zachodni (1-3 gniazda w latach 1996-1999). Na początku lat 1980.
dymówki gnieździły się jeszcze w obrębie zwartej zabudowy miejskiej np.
przy ul. Zielińskiego. Najpóźniej stwierdzona 16 X 94 - 2 ptaki.
*Oknówka Delichon urbica. W roku 1993 stwierdzono na obszarze całej powierzchni 85 gniazd. Największa kolonia liczyła 32 gniazda i znajdowała się na galeriowcu przy ul. Powstańców Śląskich.
*Świergotek polny Anthus campestris. W latach 1988-1997 na czterech stanowiskach położonych na terenach ruderalnych stwierdzono 3-4
ParY.
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Tabela 7. Liczebność par lęgowych brzegówki w latach 1990-1996
Table 7. Number of breeding pairs of the Sand Martin in 1990-1996
Stanowisko
Site
ul. Raclavvicka
ul. Skarbowców
Oporów
Klecina
autostrada
Razem / Total

1990
48
5

1991
45

53

56

11

Rok / Year
1992 1993 1994
15
74
40
35
142
185
5
3
20
297
182

1995

-

1996
55
55

Świergotek drzewny Anthus trivialts. Stwierdzony kilkakrotnie w okresie przelotów. Wiosną czterokrotnie stwierdzono śpiewające samce na skraju Parku Grabiszyńskiego: 5 IV 89, 30 V 92, 30 IV 93 i 12 V 94.
Świergotek łąkowy Anthus pratensis. Obserwowany nielicznie w okresie przelotów (4 III-5 V). Wiosną stwierdzony najwcześniej 4 III 99 - 1 ptak
na rozlewisku w pobliżu stacji Wrocław Zachodni. Przelotne świergotki
łąkowe regularnie obserwowano na polach uprawnych, na ogół w stadach
po 20-30 ptaków, maksymalnie zanotowano 65 ptaków (12 IV 99) i 50
osobników (17 III 98). Jesienią kilkakrotnie obserwowane w środowiskach
ruderalnych i polach uprawnych 1-2 ptaki. Ostatnia obserwacja 7 X 97.
Jedna obserwacja zimowa: 25 XII 04 - 3 ptaki na Klecinie.
Świergotek rdzawogardły Anthus cervinus. Pięciokrotnie wiosną 1977
roku stwierdzony na odstojnikach cukrowni : 7-8 V - 5 osobników, 9 V 3-4, 10 V - 3, 12 V - 2-4 ptaki (A. Czapulak). Ponadto 18 IX 97 obserwowano tamże jednego ptaka.
*Pliszka żółta Motacilla flava W roku 1993 na całym obszarze badań
stwierdzono 40-45 par. Najliczniej gatunek ten występował na polach
uprawnych, głównie w uprawach rzepaku, w zachodniej części powierzchni (ok. 30 par). 10-15 par gniazdowało w środowiskach ruderalnych.
*Pliszka siwa Motacilta alba. Nieliczny gatunek lęgowy (ok. 5 par), występował na obrzeżach peryferyjnych dzielnic Kleciny i Oporowa. Wiosną
najwcześniej zanotowana 24 II 89 - 1-2 ptaki na odstojnikach na Klecinie.
Jemiołuszka Bombycilla garrulus. W sezonach 1985/1986-1998/1999
na całej powierzchni stwierdzona co najmniej 118 razy, łącznie około 7330
ptaków (tab. 8). Nie obserwowana w sezonach 1987/1988 oraz 1992/1993.
Najwcześniej stwierdzona 13 XI 90 - 15 i 30 ptaków, najpóźniej 14 V 91 2 osobniki w P. Grabiszyńskim. Większość obserwacji pochodzi z obszaru
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Tabela 8. Rozkład spotkań jemiołuszki w poszczególnych miesiącach
Table 8. Distribution of observations of the Waxwing in consecutive months
Miesiąc / Month

Razem

XI XII I II III IV V Total
Liczba obserwacji
12 22 31 13 6 33 1 118
No. of records
Liczba osobników
361 1040 2834 1215 346 1533 2 7331
No. of birds
zabudowy miejskiej. Na ogół jemiołuszki występowały w stadach złożonych z 20-50 ptaków. Zimą obserwowano kilkakrotnie znaczne koncentracje jemiołuszek, żerujących na owocach jarzębiny Sorbus aucuparia,
rzadziej na innych gatunkach jarząbów Sorbus spp. oraz jemiole Viscum
album_ 19 I 90 obserwowano ok. 600 (P. Tomala), a 4 II 92 - 350 ptaków.
*Strzyżyk Troglodytes troglodytes. Gniazdował w dużych peryferyjnych
parkach z obfitą warstwą krzewów. Na całej powierzchni gnieździło się 1015 par. Najliczniej występował w P. Grabiszyńskim, gdzie w latach 19911995 wystapil w zagęszczeniu od 2,1 do 3,4 pary/10 ha (tab. 1). W zieleni
śródmiejskiej strzyżyki regularnie pojawiały się w okresie przelotów i zimowania. Przelotne i zimujące strzyżyki notowano we wszelkich zakrzewieniach śródpolnych i śródmiejskich, również w wyższej roślinności zielnej w środowiskach ruderalnych i ogródkach dział kowych. Maksymalnie
zimą zanotowano łącznie 9 ptaków na terenie P. Grabiszyńskiego (13 II 92).
*Pokrzywnica Prunelki modulans. Na całej powierzchni występowało
około 9 par. Najliczniej gnieździła się w P. Grabiszyńskim, gdzie wystąpiła w zagęszczeniu 0,7-1,4 pary/10 ha. Wyjątkowe zagęszczenie - 7 par/
10 ha odnotowano w Lasku Zabrodzkim (tab. 4). Najwcześniej stwierdzona 8 III 99 - 1 o' pod Oporowem oraz 16 III 89 - 1 ptak w P. Grabiszyńskim. Trzy obserwacje pojedynczych zimujących ptaków: 6 I 90 i 23 XII 90
w P. Grabiszyńskim oraz 20 I 02 na odstojnikach cukrowni.
*Rudzik Erithacus rubecula. Na całym obszarze występowało około 3240 par. W P. Grabiszyńskim wystąpił w zagęszczeniu 3,4-5,8 pary/10 ha
(tab. 1), a zagęszczenie ekologiczne w części leśnej parku wyniosło 4,8-7,6
pary/10 ha. Nie stwierdzono gniazdowania w zieleni śródmiejskiej, gdzie
pojawiał się regularnie w okresie przelotów. Słyszano wówczas śpiewające, przelotne samce w dzielnicach z ubogą zielenią śródmiejską. Zimą obserwowano rudziki w niewielkich zakrzewieniach zarówno śródmiejskich,
jak również w środowiskach ruderalnych i ogródkach dział kowych.
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*Słowik rdzawy Luscinia megarhynchos. W roku 1993 kontrola całej
powierzchni wykazała 80 stacjonarnych samców (ryc. 6). Stanowiska słowika znajdowały się w miejscach obfitujących w krzewy, głównie bzu czarnego, przy czym nie wymagał dodatkowo osłony z wyższych drzew. Największe koncentracje śpiewających samców znajdowały się w następujących miejscach: P. Grabiszyński - 19 civ, zadrzewienie przy ul. Agrestowej
- 10, Lasek Oporowski - 9 oraz Park Południowy - 7 dv. Kilka terytoriów
zlokalizowanych było również na nasypie kolejowym, gęsto porośniętym
bzem czarnym, położonym w centralnej części powierzchni. Dwa terytoria
stwierdzono w obrębie zwartej zabudowy miejskiej, na skwerach przy ul.
Sudeckiej i Powstańców Śląskich. W zadrzewieniach śródpolnych w za-
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Ryc. 6. Rozmieszczenie stanowisk lęgowych słowika rdzawego w południowo-zachodniej części Wrocławia
Objaśnienia patrz ryc. 1
Fig. 6. Distribution of the Nightingale breeding sites in the south-western part of
the city of Wrocław
Explanations - see fig. 1
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chodniej części powierzchni zlokalizawano 18 terytoriów, przy czym słowiki występowały również w bardzo małych zakrzewieniach, składających
się z kilku zaledwie krzewów bzu czarnego. W P. Grabiszyńskim słowik
rdzawy należał do grupy dominantów, a jego zagęszczenie kształtowało się
od 5,8 do 7,9 pary/10 ha (tab. 1). Przylot pierwszych ptaków przypadał
w różnych latach między 19 a 30 IV. Najwcześniej stwierdzony 19 IV 88.
Podróżniczek Luscinia svecica. Samca wykazującego cechy podgatunku L. s. cyanecula stwierdzono 2 IV 99 na skraju niewielkiego trzcinowiska w pobliżu stacji kolejowej Wrocław Zachodni.
*Kopciuszek Phoenicurus ochruros. Gnieździł się na terenie całej zabudowanej części powierzchni. Na powierzchni „Poltegor" w roku 1995 wy-
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Ryc. 7. Rozmieszczenie stanowisk lęgowych pokląskwy i kląskawki w południowo-zachodniej części Wrocławia
Objaśnienia patrz ryc. 1
Fig. 7. Distribution of the Whinchat and Stonechat breeding sites in the southwestern part of the city of Wrocław
Explanations — see fig. 1
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stąpił w zagęszczeniu 2,3 pary/10 ha. Wiosną najwcześniej stwierdzono
pojedyncze samce 3 III 96 i 12 III 91. W pozostałe lata pojawiał się między
20 III (1994) a 7 IV (1997). Jesienią najpóźniej stwierdzony 12 XI 96 śpiewający samiec. W okresie przelotu jesiennego kilkakrotnie spotkano
niewielkie koncentracje kopciuszków, np. 21 IX 93 - 20 osobników na terenie ruderalnym w pobliżu ul. Skarbowców. Dwie obserwacje zimowe
21 I 92 - 1 ptak przy ul. Stysia oraz 17 XII 96 - 1 d' na Krzykach (M. Sidelnik,
P. Czechowski).
*Pleszka Phoenicurus phoenicurus. W roku 1993 na całej powierzchni
stwierdzono 27 terytoriów, z czego aż 25 (85 %) było zlokalizowanych
w ogródkach działkowych (Orłowski i in. 2004). Wczesna data pojawu wiosennego: 25 III 86.
*Pokląskwa Saxicola rubetra. W roku 1993 na całym obszarze badań
stwierdzono 15 par lęgowych (ryc. 7), z tego 13 par gnieździło się na polach
uprawnych, a dwie pozostałe na terenach ruderalnych.
*Kląskawka Saxicola torquata. W roku 1993 na całym obszarze badań
stwierdzono 14 par lęgowych (ryc. 7). Większość stanowisk kląskawki rozmieszczona była liniowo wzdłuż nasypów kolejowych (8 par) oraz w środowiskach ruderalnych (6 par). Zagęszczenie ekologiczne, obliczone na terenach ruderalnych (łącznie z powierzchnią nasypów kolejowych - 105 ha)
wyniosło 1,4 pary/ 10 ha. Wiosną najwcześniej zanotowana 24 III 93.
*Białorzytka Oenanthe oenanthe. W roku 1993 na całym obszarze
stwierdzono 23 pary lęgowe (ryc. 8). Stanowiska rozmieszczone były głównie na terenach ruderalnych (16 par) oraz wzdłuż nasypów linii kolejowych (7 par). Zagęszczenie ekologiczne obliczone na terenach ruderalnych
(105 ha) wyniosło 2,2 pary/10 ha. Wiosną najwcześniej zanotowano pojedyncze ptaki 29 III 91, 31 III 94 oraz 2 IV 98. 9 IV 95 stwierdzono na polu
pod Kleciną zgrupowanie 15 osobników. Jesienią najpóźniej stwierdzona
2 X 98 (samica lub imm.) w pobliżu odstojników na Klecinie.
*Kos Turdus merula. Zamieszkiwał wszelkie tereny zielone, w tym
w dzielnicach mieszkaniowych z niewielkim udziałem zieleni. W P. Grabiszyńskim w latach 1991 i 1993 kos był najliczniejszym gatunkiem ptaka,
a jego zagęszczenie kształtowało się od 10,6 do 17,2 pary/10 ha. W roku
1995 na powierzchni „Poltegor" stwierdzono zagęszczenie 0,6 pary/10 ha.
W P. Grabiszyńskim zimą stwierdzono maksymalnie 50 ptaków (14 XII 91).
*Kwiczoł Turdus pilaris. Gnieździł się w luźnych koloniach w parkach,
zadrzewieniach i luźnych skupiskach zieleni (ryc. 8). Poszczególne stanowiska liczyły po kilka par i zajmowane były nieregularnie przez zmienną
liczbę par. W roku 1993 na 12 stanowiskach stwierdzono łącznie 19 par.
W P. Grabiszyńskim w poszczególnych latach gniazdowało od 1 do 5 par.
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W Lasku Zabrodzkim gnieździły się 3 pary. W miesiącach zimowych regularnie spotykano w centrum miasta stada kwiczołów żerujące na owocach
jarzębiny. Czasami, zwłaszcza podczas silnych ochłodzeń dochodziło do
znacznych koncentracji, np. 21 I 92 - 700 ptaków, 4 II 92 i 25 I 95 po 400
ptaków żerowało na jarząbach przy ul. Zielińskiego. Najwię ksze stado liczące około 1000 ptaków stwierdzono 30 XII 89 w P. Grabiszyńskim.
*Śpiewak Turdus philomelos. Zamieszkiwał większe parki i zadrzewienia poza obszarem zwartej zabudowy. W P. Grabiszyńskim gniazdował
w zagęszczeniu 2,1-3,8 pary/10 ha. Wiosną stwierdzony najwcześniej
1 III 97 - 1 ptak oraz 2 III 99 - 2 osobniki przelatujące nocą nad centrum
miasta. W okresie przelotu jesiennego pierwsze przelotne ptaki słyszano
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Ryc. 8. Rozmieszczenie stanowisk lęgowych białorzytki i kwiczoł a w poł udniowozachodniej części Wrocławia
Objaśnienia patrz ryc. I
Fig. 8. Distribution of the Wheatear and Fieldfare breeding siteas in the southwestern part of the city of Wrocław
Explanations - see fig. 1
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2 IX, a ostatnie 6 XI (1992). Na terenie P. Grabiszyńskiego trzy razy stwierdzono zimowanie: 14 XII 91 - 2 ptaki, 5 II 92 - 3 ptaki oraz 23 H 97 1 ptak (A. Milewski).
Droździk Turdus iliacus. Regularnie przelotny i zimujący. Większość
obserwacji dotyczy stwierdzeń przelotnych ptaków w nocy, rozpoznawalnych po charakterystycznych głosach. Wiosną przelotne ptaki notowano
w okresie 6 III (1999)-23 IV (1999). Jesienią pierwszego droździka zanotowano 23 IX 94. O intensywności przelotu jesiennego może świadczyć następująca obserwacja: w dniu 3 XI 88 z jednego punktu w centrum (ul.
Stysia) w godzinach 245-3°o słyszano 106 przelotnych droździków. Ostatniego przelotnego ptaka słyszano 4 XII 93. Maksymalnie stwierdzono (obserwacja wizualna) 60 ptaków (16 XII 94) w P. Grabiszyńskim. Regularne
zimowanie (XII-II) stwierdzono w P. Grabiszyńskim. W latach 1989/1990
i 1990/1991 zimowało około 5 ptaków. Zimą 1991/1992 regularnie obserwowano około 25 osobników, maksymalnie 35 (21 XII 91). W roku 1992/
1993 zimowały tylko 2 ptaki. Zimą 1993/1994 przebywało około 20 ptaków. W następnym sezonie 1994/1995 droździków nie zanotowano. W sezonie 1995/1996 obserwowano od 1 do 10 ptaków. W zimie 1996/1997
zimowały co najmniej 2 ptaki. Zimą 1998/ 1999 obserwowano co najmniej
2 droździki.
*Paszkot Turdus viscivorus. Po raz pierwszy gniazdowanie stwierdzono
w roku 2003, kiedy wielokrotnie wiosną słyszano śpiewające samce w szpalerach topoli na Klecinie i niewielkim zadrzewieniu pod Oporowem. Nielicznie zimujący, głównie w peryferyjnych parkach.
*Świerszczak Locustella naevia. W latach 1995-98 trzy terytorialne
samce stwierdzono w gęstej roślinności zielnej porastającej brzegi rowów
melioracyjnych na obszarze rolniczym. W latach 1998-2005, 2-4 terytorialne sanice zlokalizowano na zarośniętych odstojnikach cukrowni. Na
uwagę zasługuje obserwacja śpiewającego samca w samym centrum Wrocławia, który w maju 1996 przez okres ponad 2 tygodni przebywał przy ul.
Powstańców Śląskich na zarośniętym placu przed budynkiem Poltegoru.
Wczesne daty pojawu wiosennego: 28 IV 94 - 1 d w P. Grabiszyńskim oraz
1 V 98 - 2 cra' na odstojnikach na Klecinie.
+Strumieniówka Locustellafluviahlis Prawdopodobnie lęgowa w roku
2004 na zarastających wierzbami odstojnikach cukrowni, gdzie wielokrotnie w maju i czerwcu słyszano śpiewającego samca. Poza tym trzy obserwacje śpiewających samców z P. Grabiszyńskiego: 9 V 96, 19 V 94, 30 V 92.
+Rokitniczka Acrocephalus schoenobaenus. Prawdopodobnie lęgowa
w roku 1986, 1987 i 2003 na odstojnikach na Klecinie.
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*Łozówka Acrocephalus palustris. W roku 1993 na całym obszarze badań stwierdzono około 220 terytorialnych samców. Występowała głównie
w krajobrazie rolniczym zachodniej części powierzchni, gnieżdżąc się w gęstych piatach pokrzyw, nawłoci, wrotycza oraz jeżyn. Najwięcej stanowisk
stwierdzono w gęstej roślinności zielnej i pasach trzcin porastających brzegi
rowów melioracyjnych. Stanowiska w uprawach (przeważnie rzepaku) znajdowały się zawsze w odległości nie większej niż kilkanaście metrów od
skraju pola. W obrębie śródmiejskiej części powierzchni zlokalizowano
zaledwie jednego terytorialnego samca (w pobliżu Cm. Żydowskiego przy
ul. Ślężnej). Wiosną najwcześniej zanotowana 1 V 98 - dwa śpiewające
samce, 3 V 93 i 3 V 95 oraz 5 V 99 po 1 śpiewającym samcu na odstojnikach cukrowni. Jesienią stwierdzona najpóźniej 13 IX 98 - 1 ptak.
*Trzcinniczek Acrocephalu scirpaceus. W roku 1993 na całym obszarze stwierdzono 14 par, gnieżdżących się w pasach trzcin porastających
brzegi Ślęzy, rowów melioracyjnych w zachodniej części powierzchni i odstojnikach na Klecinie. Późna obserwacja jesienna: 6 X 96 - 1 osobnik
w pasie trzcin na rowie Oporówka.
*Trzciniak Acrocephalus arundinaceus. W roku 1993 na całym obszarze stwierdzono gniazdowanie 5 par, w tym jedna para na stawie przy ul.
Skarbowców. W 1999 aż 11 par występowało w pasach trzcin na rowach
Kasina i Oporówka. W końcu lat 1980. i w latach 1995-1996, 1998 oraz
2003-2005, 1-2 pary gnieździły się na odstojnikach na Klecinie.
*Zaganiacz Hippolais icterina. W roku 1993 na całym obszarze badań
stwierdzono 58 par (2,3 pary/1 km2). Gnieździł się przede wszystkim na
terenie parków i w większych zadrzewieniach (również śródpolnych),
w zieleni śródmiejskiej i w niewielkich skwerach w dzielnicach ubogich
w wysoką zieleń. W P. Grabiszyńskim gniazdował w zagęszczeniu od 1,7
do 2,1 pary/10 ha, a w Lasku Zabrodzkim - 9,3 pary/10 ha. Na powierzchni
„Poltegor" wystąpił w zagęszczeniu 0,4 pary/10 ha. Zagęszczenie ekologiczne na terenach zielonych całego obszaru badań (187 ha, z pominięciem ogródków) wyniosło 3,1 pary/10 ha. Wiosną przylot pierwszych ptaków notowano między 9 a 16 V, najwcześniej 25 IV 87 - 1 śpiewający
sarniec. Jesienią najpóźniej obserwowany 17 IX 01.
*Piegża Sylwia curruca. W roku 1993 na całym obszarze powierzchni
stwierdzono 37 terytorialnych samców (1,44 pary/1 km2). Stanowiska
rozmieszczone były równomiernie w cał ej zurbanizowanej części powierzchni, zarówno na obszarze zabudowy miejskiej, jak i na przedmieściach.
Występowała we wszelkiego rodzaju terenach zielonych, w parkach, ogródkach działkowych oraz w zieleni śródmiejskiej. W P. Grabiszyńskim wystąpiła w zagęszczeniu 0,7 pary/10 ha. Była jedynym gatunkiem pokrzewki

Ptaki Wrocławia

51

występującym w obrębie zabudowy miejskiej z nielicznym udziałem zieleni (szczególnie krzewów). Na powierzchni „Poltegor" wystąpiła w zagęszczeniu 0,2 pary/10 ha. Wiosną śpiewające samce stwierdzono najwcześniej: 3 rv 90 i 9 IV 89.
*Cierniówka Sylvia commurds. W roku 1993 na całym obszarze powierzchni stwierdzono 145 terytorialnych samców (5,7 pary/1 km2). Większość stanowisk było zlokalizowanych na terenach rolniczych w zachodniej części powierzchni w zakrzewieniach (głóg, róża, tarnina) i zaroślach
bylin (jeżyna, pokrzywa, wrotycz, bylice) rosnących wzdłuż rowów melioracyjnych, dróg, nasypów kolejowych i ogrodzeń (żywopłoty). W środowiskach ruderalnych stwierdzono 15 terytoriów. Zagęszczenie ekologiczne
(dla 131 par) obliczone na obszarze terenów rolniczych i środowisk ruderalnych (7,93 km2) wyniosło 16,5 pary/1 kmz. Wiosną przylot pierwszych
ptaków następował po 20 N. W czasie wędrówki wiosennej spotykano śpiewające samce w zieleni śródmiejskiej. Jesienią stwierdzona najpóźniej
3 IX 96 - 2 ptaki na Klecinie.
*Gajówka Sylwia bonn. Pojedyncze pary stwierdzono w kilku peryferyjnie położonych parkach i zadrzewieniach, poza obszarem zabudowy miejskiej, m.in. w P. Grabiszyńskim, Lasku Oporowskim, Lasku Zabrodzkim.
Wiosną stwierdzona najwcześniej 3 V 93.
*Kapturka Sylwia atńcapilla Zamieszkiwała parki i zadrzewienia w peryferyjnej części powierzchni. Najliczniej w miejscach z dużym udziałem
warstwy krzewów, głównie bzu czarnego. W P. Grabiszyńskim jej zagęszczenie wahało się od 10,9 do 14,7 pary/10 ha. W Lasku Zabrodzkim wystąpiła w rekordowym zagęszczeniu 37,2 pary/10 ha (tab. 4). Gnieździła
się również w dzielnicach willowych bogatych w zieleń. Najwcześniejszej
zanotowana 30 III (1990, 1991, 1994) oraz 3 IV 92. Najpóźniej zanotowana 22 XI 91 - 1 a' oraz 22 XI 97 - 1 (P. Bujnicki). Wyjątkowo zimująca:
19-31 XII 93 - 1 w Parku Grabiszyńskim.
Świstunka górska Phylloscopus bonen 13 V 94 śpiewający samiec
przebywał w niewielkim skwerze przy ul. Kamiennej.
*Świstunka Phylloscopus sibilablx. Gniazdowanie stwierdzono tylko na
dwóch stanowiskach: w P. Grabiszyńskim, gdzie w latach 1991-95 występowały 1-3 pary oraz w niektóre lata w P. Południowym, gdzie stwierdzano
1-2 pary. W okresie przelotu wiosennego (8 IV-28 V) obserwowana regularnie w zieleni śródmiejskiej (w tym śpiewające samce). Wczesna data
przylotu: 8 IV 93 - 2 osobniki w P. Grabiszyńskim.
*Pierwiosnek Phylloscopus collybita. Zamieszkiwał parki, cmentarze
i większe zadrzewienia w peryferyjnej części miasta. W P. Grabiszyńskim
należał do grupy dominantów, a jego zagęszczenie kształtowało się od 5,5
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do 6,5 pary/10 ha. Podczas wędrówki wiosennej i jesiennej obserwowany
w zieleni śródmiejskiej. Wiosną notowany zwykle pod koniec marca (30,
31 III). Jesienią kilkakrotnie obserwowano niewielkie koncentracje pierwiosnków, np. 30 IX 98 około 30 ptaków w P. Grabiszyńskim. Najpóźniej
obserwowany 19 X 98 - 1 ptak.
*Piecuszek Phylloscopus trochilus. Trzy pary gnieździły się regularnie
w Parku Grabiszyńskim (tab. 1). Wiosną stwierdzony najwcześniej
31 III 93 - śpiewający sarniec. Jesienią ostatnie ptaki zanotowano 25 IX 93 2 śpiewające samce oraz 2 X 98 - 1 ptak.
*Mysikrólik Regulus regulus. W roku 1991 stwierdzono występowanie
4 par w szpalerach świerków w Parku Grabiszyńskim. Prawdopodobnie
gnieździł się również w końcu lat 1980. w drzewostanie świerkowym na
Górce Skarbowców. Znacznie liczniej obserwowany w okresie zimowym.
W czasie przelotów notowany w zieleni śródmiejskiej.
*Zniczek Regulus ignicapillus. Wyjątkowo lęgowy w roku 2003 w Parku Grabiszyńskim. W okresie przelotu wiosennego obserwowany 8 razy
na przełomie marca i kwietnia. Większość obserwacji pochodzi z P. Grabiszyńskiego, gdzie najwcześniej jednego ptaka stwierdzono 25 III 92. Jesienią stwierdzony najpóźniej 18 X 92 - 5 ptaków (w tym 2 da ad.).
*Muchołówka szara Musctcapa striata. Gnieździła się w parkach i większych zadrzewieniach, również na terenie zabudowanym. W P. Grabiszyńskim wystąpiła w zagęszczeniu 0,7-1,4 pary/10 ha. Na powierzchni „Poltegor" wystąpiła w zagęszczeniu 0,2 pary/10 ha. Wiosną najwcześniej
stwierdzona 14 IV 88 - śpiewający samiec w P. Południowym i 23 IV 96 w
P. Grabiszyńskim. Niekiedy obserwowano oznaki wyraźnego przelotu, np.
9 V 96 na terenie P. Grabiszyńskiego naliczono łącznie 21 osobników, w tym
luźne stado 15 ptaków, a 7 IX 89 obserwowano zgrupowanie około 50
ptaków. W czasie przelotów obserwowana liczniej w zieleni śródmiejskiej.
Najpóźniej widziano pojedyncze ptaki 25 IX 93 w Parku Grabiszyńskim
i 27 IX 96 na Krzykach (M. Zarzycki).
Muchołówka mała Ficedula parna. 18 IX 86 obserwowano 2-3 ptaki
w kępie buków w Parku Południowym.
*Muchołówka białoszyja Ficedula albicollis. Bardzo nielicznie lęgowa.
Po raz pierwszy lęg jednej pary zanotowano w 1993 w P. Grabiszyńskim.
W roku 1994 zanotowano trzy, a w 1995 - dwie pary lęgowe. Wyjątkowo
jedno terytorium odnotowano w Lasku Zabrodzkim (tab. 4). Wiosną najwcześniej zanotowana 27 IV 94 - 1 o' w P. Grabiszyńskim.
*Muchołówka żałobna Ficedula hypoleuca. Zamieszkiwała większe
peryferyjnie parki. W latach 1991-1998 na całej powierzchni gnieździło
się 10-13 par. W okresie przelotów pojawiała się regularnie w zieleni śród-
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miejskiej. Niekiedy stwierdzano wyraźne oznaki przelotu, np. 23 IV 96
w Parku Grabiszyńskim zanotowano łącznie 30 osobników, a 7 IX 89 luźne stado około 40 ptaków. Najpóźniejsza obserwacja: 21 IX 93 - 1 ptak.
*Raniuszek Aegithatos caudatus. Nielicznie lęgowy. W latach 1987-1999
stwierdzono około 10 stanowisk lęgowych, głównie na terenach peryferyjnych parków. Liczniej pojawiał się w okresie jesienno-zimowym. W październiku obserwowano raniuszki w zieleni śródmiejskiej, a nocą słyszano
glosy przelatujących ptaków. Trzykrotnie zanotowano ptaki wykazujące
cechy podgatunku europaeus: 18 X 92 i 29 IX 94 po dwa osobniki
w P. Grabiszyńskim oraz 17 IX 98 - 3 ptaki (w stadzie 8 Ae. c. caudotus)
w pobliżu odstojników na Klecinie.
*Szarytka Parus palustris. W roku 1992, 1994 i 1995 jedna, a w 1993
dwie pary gnieździły się w P. Grabiszyńskim. W roku 1988 gniazdowanie
jednej pary stwierdzono w Lasku Oporowskim. Nieco liczniej obserwowana w okresie jesienno-zimowym. Niewielkie grupki ptaków spotykano również na terenie ogródków działkowych i w niewielkich zakrzewieniach śródpolnych. Maksymalnie stwierdzono 6 i 7 ptaków (8 I 93 i 1 XI 89).
*Czarnogłówka Parus montanus. Bardzo nielicznie lęgowa. Jedna para
gnieździła się w latach 1991-1993 w P. Grabiszyńskim. Tam też notowano
ptaki zimujące, maksymalnie 4 II 92 stwierdzono 7 osobników.
Sosnówka Parus ater. Spotykana podczas przelotów i zimowania.
W okresie przelotów niewielkie stada obserwowano w zieleni śródmiejskiej.
*Modraszka Parus caeruleus. Gnieździła się na terenie całego obszaru
badan. W P. Grabiszyńskim gnieździła się w zagęszczeniu 3,4-5,1 pary/10
ha, a na powierzchni „Poltegor" odnotowano 1,5 p/10 ha.
*Bogatka Parus major. Zamieszkiwała wszelkie tereny zielone w obrębie całej powierzchni. W P. Grabiszyńskim wystąpiła w zagęszczeniu od
4,4 do 5,5 pary/10 ha, a na powierzchni „Poltegor" odnotowano 2,2 pary/
10 ha. W okresie zimowym największe stwierdzone stado liczyło 85 osobników (26 II 92, Park Grabiszyński).
*Kowalik Sitta europaea. Występował we wszystkich większych parkach i zadrzewieniach ze starym drzewostanem. W P. Grabiszyńskim w latach 1991-1995 jego zagęszczenie wzrosło od 1,0 do 3,1 pary/10 ha.
*Pełzacz leśny Certhtafamiliaris. Pojedyncze pary tego gatunku gnieździły się w latach 1992-199511997 w P. Grabiszyńskim. W okresie zimowym pojedyncze ptaki obserwowano w P. Południowym i Grabiszyńskim.
*Pełzacz ogrodowy Certhia brach.ydactyIa. Zamieszkiwał głównie parki, cmentarze i większe zadrzewienia. W latach 1991-98 na całej powierzchni gnieździło się 18-20 par (0,7-0,8 pary/km2). W P. Grabiszyńskim gniazdowały 1-3 pary (tab. 1). Dwa stanowiska znajdowały się w niewielkich
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skwerach w obrębie w zwartej zabudowy miejskiej na pl. Powstańców Śląskich oraz przy ul. Kamiennej. Zagęszczenie ekologiczne na terenie ogródków działkowych, parków, cmentarzy i lasów (187 ha) wyniosło 1,0-1,1
pary/10 ha. W okresie zimowym pojedyncze ptaki obserwowano w dzielnicach o zabudowie blokowej.
*Remiz Remiz pendulinus. W latach 1993-1999 stwierdzono lęgi 1-2
par w niewielkich zadrzewieniach osikowo-olchowych rosnących wzdłuż
rowów melioracyjnych w pobliżu stacji kolejowej Wrocław Zachodni. Od
roku 2000, 1-2 pary gniazdują w pobliżu odstojników na Klecinie.
*Wilga Oriolus oriolus. Gnieździła się w większych peryferyjnie położonych parkach, cmentarzach i większych zadrzewieniach liściastych.
W latach 1993-1994 liczebność wilgi na całej powierzchni oszacowano na
12-14 par (0,5 pary/1 km2). W Parku Grabiszyńskim występowała w zagęszczeniu 0,5-1,4 pary/10 ha.
*Gąsiorek Lanius collurio. W latach 1993-1994 na cał ym obszarze
stwierdzono 13-15 par. Gnieździł się w peryferyjnej części powierzchni
położonej poza obszarem zwartej zabudowy oraz na terenach ruderalnych.
Zagęszczenie ekologiczne dla tego środowiska (łącznie 7,93 km2) wyniosło
1,6-1,9 pary/km2. Późna obserwacja jesienna 5 X 93 - 1 imm./ na
Klecinie.
*Srokosz Lanius excubitor. W maju 1998 znaleziono gniazdo z pisklętami na osice rosnącej wśród pól uprawnych na zachód od Oporowa.
*Sójka Garrulus glandartus. W latach 1991-1997 w większych peryferyjnych parkach i cmentarzach gniazdowało około 13 par. W Parku Grabiszyńskim wystąpiła w zagęszczeniu 1,0-1,4 pary/10 ha.
*Sroka Pica pica. W marcu i kwietniu 1994 na terenie całej powierzchni stwierdzono 255 zajętych gniazd (Orłowski i in. 2002). Od roku 2000
regularne, cał oroczne noclegowisko znajduje się zaroślach wierzbowych
w pobliżu odstojników na Klecinie. W grudniu 2003 zanotowano tam 700
ptaków (M. Jaśkiewicz), a w roku 2005 między kwietniem a czerwcem notowano tam do 250 osobników.
Orzechówka Nucy-raga caryocatactes. 9 XII 87 dwa ptaki obserwowano w Parku Klecińskim.
*Kawka Corvus monedula. Zamieszkiwała praktycznie cały obszar zabudowany. Na powierzchni „Poltegor" wystąpiła w zagęszczeniu 0,8 pary/
10 ha. Kawki budowały gniazda głównie w otworach wentylacyjnych bloków mieszkaniowych oraz nieczynnych przewodach kominowych budynków starego budownictwa. Jedynym miejscem, gdzie kawki gnieździły się
w naturalnych dziuplach był Park Kleciński. W latach 1990. do 10 par
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Tabela 9. Liczba gniazd w koloniach gawronów w południowo-zachodniej części
Wrocławia
Table 9. Number of nests in rookeries in the south-western part of the city of
Wrocław
Miejsce
Site
ul. Hallera,
ul. Wiśniowa
ul. Grabiszyńska
ul. Oporowska
ul. Żelazna
ul. Jordanowska
ul. Orla
ul. Sokola
P. Kleciński
ul. Przyjaźni
PKP W-w
Klecina
ul. Wałbrzyska
ul. Zaporowska
ul. Karmelkowa
ul. Swobodna
ul. Skarbowców
Razem / Total

Lata / Years
87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
32 72
2

?

51

?

51

? (24) 97

?

?

47 24

20
23

1
32 45
3 2

-

44
3

23 17 20 19
- 27
2
9

4

-

1
?

?

10

9

11

-

114 161 ? 154 ?

42 26 44 170 125 240 330

?

1

11 16
2
?
2

7

5

?

5

?

3

5

4

9
6 22
? 100 69 148 183 139 287 358

gniazdowało tam w dziuplach w starych platanów i topoli. W okresie jesienno-zimowym liczebność kawki znacznie wzrastała.
*Gawron Corvus frugilegus. Lęgowy. Od roku 1987 stwierdzono co najmniej 10 kolonii (tab. 9). Najdłużej funkcjonowały kolonie rozmieszczone
wzdłuż ul. Powstańców Śląskich, Hallera i Wiśniowej oraz w Parku Klecińskim, która rozrosła się z 17 gniazd w 1987 do ok. 330 w 1999. W roku
2005 liczyła ona ok. 300 par. Kilka niewielkich kolonii powstało w latach
1990., lecz funkcjonowały nie dłużej niż 3 lata. Zaskakujące było założenie przez gawrony niewielkich kolonii przy ul. Zaporoskiej (2 gniazda
w 1994) oraz na skrzyżowaniu ulic Komandorskiej i Swobodnej (9 gniazd
w 1997). Kolonie te znajdowały się w centrum miasta w bardzo ruchliwych
miejscach, pośród zabudowy blokowej. Liczebność gawrona znacznie wzrastała od drugiej połowy października do drugiej połowy marca.
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*Wrona Coruus cornix. W roku 1994 na całej powierzchni zlokalizowano 19 zajętych gniazd (0,75 pary/1 km2). Wrony gnieździły się głównie
w większych parkach (ryc. 9). Dwa gniazda znajdowały się w niewielkich
skwerach w obrębie zabudowy miejskiej przy ul. Kamiennej (Akademia
Ekonomiczna) oraz na pl. Powstańców Śląskich. Wiosną 1993 w okolicy
Lasku Oporowskiego obserwowano koncentracje ok. 90 osobników.
*Kruk Coruus corax. Pierwszy przypadek lęgu zanotowano w roku 2001
pod Oporowem (gniazdo na słupie linii wysokiego napięcia). W kolejnych
latach stanowisko to było regularnie zajmowane.
*Szpak Sturnus uulgaris. Gnieździł się na terenach zielonych w obrębie
całej powierzchni, a także w zabudowie blokowej, gdzie zakładał gniazda

A
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• Conms corone
♦ Cowus frugilegus

G

Ryc. 9. Rozmieszczenie gniazd wrony i kolonii gawrona w południowo-zachodniej
części Wrocławia
Objaśnienia patrz ryc. 1
Fig. 9. Distribution of the Hooded Crow nests and rookeries in the south-western
part of the city of Wrocław
Explanations — see fig. 1
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na budynkach. Lokalnie tworzył luźne kolonie lęgowe. W Parku Grabiszyńskim należał do grupy dominantów, a jego zagęszczenie w latach 199195 wzrosło z 8,9 do 15,0 pary/10 ha. W Lasku Zabrodzkim (4,3 ha) gnieździło się 12 par. Nieregularnie zimujący.
*Wróbel Passer domesticus. Liczny gatunek lęgowy na całym obszarze
zabudowanym. Nieliczny w parkach i większych zadrzewieniach. Na terenach ogródków działkowych gnieździł się w skrzynkach lęgowych. W Parku Grabiszyńskim lęgowy dopiero po przeprowadzeniu zmian w drzewostanie w roku 1993 (1 para).
*Mazurek Passer montanus. Gnieździł się w parkach, zadrzewieniach
i w zieleni śródmiejskiej. W P. Grabiszyńskim jego zagęszczenie wahało się
od 0,7 do 1,4 pary/10 ha. Na powierzchni „Poltegor" wystąpił w zagęszczeniu 0,4 pary/10 ha zasiedlając skwery i większe skupiska zieleni.
Passer domesticus x Passer montanus. 10 III 98 obserwowano ptaka wykazującego cechy mieszańca wróbla i mazurka w stadzie kilkunastu
ptaków obydwu gatunków (Orłowski 2003).
*Zięba Fringilla coelebs. Występowała na terenach zielonych: parkach,
cmentarzach, ogródkach działkowych, a nawet w najbardziej śródmiejskich skwerach. W Parku Grabiszyńskim należała do grupy dominantów,
a jej zagęszczenie kształtowało się od 4,1 do 5,8 pary/10 ha. Na powierzchni
„Poltegor" występowała w zagęszczeniu 0,7 pary/10 ha. W okresie zimowania pojawiała się liczniej w środowiskach otwartych (pola uprawne, tereny ruderalne). Regularnie zimująca. Maksymalnie zimą stwierdzono 50
osobników (14-16 XII 91, Park Grabiszyński).
Jer Fringilla montifringi/Ia. Pojawiał się nielicznie (około 40 obserwacji)
w okresie 5 X-15 IV. Większość obserwacji pochodzi z P. Grabiszyńskiego.
Największe stada notowano w grudniu i styczniu, maksymalnie 25 osobników (30 XII 95). 15 IV 96 pod Kleciną obserwowano przelot 30 jerów.
*Kulczyk Serinus serinus. Występował w obrębie całej powierzchni na
skrajach parków, zadrzewień i w luźnej zieleni, szczególnie w pobliżu terenów ruderalnych. W Parku Grabiszyńskim, gdzie wystąpił w zagęszczeniu
1,7-2,4 pary/10 ha, ale gnieździł się wyłącznie na jego obrzeżach. Na powierzchni „Poltegor" stwierdzono 0,4 pary/10 ha. Wiosną odnotowany
najwcześniej 30 III 94 i 30 III 95.
*Dzwoniec Carduelis chloris. Gniazdował na terenach zielonych całej
powierzchni. W P. Grabiszyńskim jego zagęszczenie wahało się od 1,0 do
2,1 pary/10 ha. Zimą, największą koncentrację liczącą ok. 100 osobników odnotowano 19 XII 93 i 16 XII 95 w P. Grabiszyńskim.
*Szczygieł Carduelis carduetis. Gniazdował nielicznie na terenach zielonych całej powierzchni. W Parku Grabiszyńskim wystąpił w zagęszczeniu
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0,3-0,7 pary/10 ha. W podobnym zagęszczeniu (0,3 pary/10 ha) stwierdzony na powierzchni „Poltegor". Znacznie liczniej szczygły pojawiały się
w okresie jesienno-zimowym, głównie w środowiskach ruderalnych. Maksymalnie: 13 I 98 - 120 ptaków pod Kleciną.
?Czyż Carduelis spinus. Z okresu lęgowego pochodzi jedna obserwacja
20 V 93 - 1 d' w Parku Grabiszyńskim. Pojawiał się regularnie w okresie
wrzesień-kwiecień. Zimą stwierdzany w większych parkach i na Cm. Grabiszyńskim. Kilkakrotnie obserwowany w dzielnicach mieszkaniowych
w obrębie centrum miasta. Największe stada liczące około 200 ptaków
obserwowano dwukrotnie w Parku Grabiszyńskim 3 i 16 XII 95.
*Makolągwa Carduelis cannabina. Nielicznie lęgowa w peryferyjnej części
powierzchni (<10 par). Występowała w zadrzewieniach rosnących w pobliżu terenów otwartych (środowiska ruderalne, pola uprawne, ugory) oraz
na skrajach parków i ogródków działkowych. Nieco liczniej pojawiała się
w okresie jesienno-zimowym, głównie na terenach ruderalnych.
Rzepołuch Carduelis flavirorostris. Dwie obserwacje: 26 I 86 - 7 ptaków w centrum miasta (ul. Stysia) i 26 XII 96 - 8 ptaków pod Oporowem.
Krzyżodziób świerkowy lxix-ta curvirostra. Obserwowany dwukrotnie
na terenie Parku Grabiszyńskiego: 29 IX 93 - 6 oraz 12 V 94 - 1 ptak.
*Gil Pyrrhula pyrrhula. W roku 1996 stwierdzono gniazdowanie 1 pary
w szpalerach żywotników Thuja sp. w Parku Grabiszyńskim. Regularnie
zimujący w parkach.
*Grubodziób Coccothraustes coccothraustes. Nieliczny gatunek lęgowy
(do 9 par na całej powierzchni). Gniazdowanie stwierdzono w parku i na
Cm. Grabiszyńskim, w Lasku Oporowskim oraz P. Południowym. W
Parku Grabiszyńskim wystąpił w zagęszczeniu 0,7-1,4 pary/10 ha. Liczniej pojawiał się w okresie jesienno-zimowym, na ogół w stadach do 10
osobników. W śródmieściu pojawiał się bardzo rzadko (kilka obserwacji z
okresu zimowego).
*Trznadel Emberiza citrinella. Gnieździł się na polach uprawnych
w zachodniej i południowo-zachodniej części powierzchni, gdzie w 1993
stwierdzono 9 terytorialnych samców (1,5 pary/ km2). 26 XII 92 na polu
pod Zabrodziem widziano stado około 100 trznadli.
*Ortolan Emberiza hortulana. Występował na polach uprawnych w zachodniej i południowo-zachodniej części powierzchni, gdzie w roku 1993
stwierdzono 11 terytorialnych samców (1,8 pary/ km2). Wiosną najwcześniej stwierdzony 23 IV 93 - jeden sarniec w Lasku Oporowskim.
*Potrzos Emberiza schoeniclus. Gnieździł się w krajobrazie rolniczym,
przy rowach melioracyjnych, porośniętych roślinnością zielną i trzciną oraz
odstojnikach na Klecinie. W roku 1993 na cał ej powierzchni stwierdzono
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14 par. Zagęszczenie potrzosa (8 par) na terenie pól uprawnych w zachodniej i poł udniowo-zachodniej części powierzchni (6,17 km2) wyniosło 1,3
pary/km2. Regularne zimowanie stwierdzono w środowiskach ruderalnych.
Największą koncentrację (200 ptaków) zanotowano 15 II 99 w pobliżu odstojników na Klecinie.
*Potrzeszcz Maiaria calandra. Bardzo nielicznie lęgowy na polach
uprawnych w północno-zachodniej części powierzchni, gdzie w latach 19931994 stwierdzono zaledwie 1-2 pary.
Ponadto na terenie badań stwierdzono następujące gatunki (w nawiasie podano liczbę obserwacji): perkoz dwuczuby Podiceps cristatus (2),
perkoz rdzawoszyi P. grisegena (2), kormoran Phalacrocorax carbo (2), bocian czarny Ciepl-11;a nigra (1), gągoł Bucephata clangu/a (ok. 10), nurogęś
Mergus merganser (2), żuraw Grus grus (1), turkawka Streptopetta. tortur
(2), lelek Caprimulgus europaeus (1), zimorodek Alcedo atthis (5), dzięcioł
czarny Dryocopus martius (>10), jarzębatka Syluia nisoria (1), czeczotka
Carduelis itammea (8) i śnieguła Plectrophenax nivalis (1).

DYSKUSJA
Ogółem w południowo-zachodniej części Wrocławia stwierdzono 193
gatunki ptaków, z czego 98 to gatunki lęgowe. Stanowi to około 45% wszystkich gatunków lęgowych stwierdzonych na Śląsku (217 do 1990; Dyrcz
i in. 1991). Wśród gatunków prawdopodobnie lęgowych znalazły się pójdźka, dudek, rokitniczka i strumieniówka. Gatunkiem, który ponownie zagnieździł się na tym obszarze, po kilkunastoletniej przerwie, była dzierlatka. Po roku 2000 lista awifauny lęgowej powiększyła się o wodnika, krogulca, paszkota, kruka oraz zniczka. W ostatnich latach drastycznej redukcji uległa liczebność dymówki, która wycofała się z obszaru zabudowanego badanej powierzchni, choć nadal gniazduje w innych rejonach
Wrocławia (Kopij 2004).
W Parku Grabiszyńskim we Wrocławiu w grupie dominantów znalazły
się gatunki występujące w miejskich i niemiejskich środowiskach zadrzewionych (leśnych). Kapturka, słowik rdzawy, rudzik i strzyżyk są charakterystyczne dla lasów grądowych obfitujących w podszyt ( Tomialoję i Profus
1977) i dotychczas nielicznie gniazdowały w zieleni miejskiej (Dyrcz i in.
1991; por. tab. 11). Na uwagę zasługuje odnotowane w tym parku jedno
z najwyższych znanych z terenu zieleni miejskiej Polski zagęszczenie kapturki (maksymalne 14,7 pary/10 ha w 1991; Dyrcz i in. 1991; Tomialoję
i Stawarczyk 2003), a także słowika rdzawego (do 7,9 pary/10 ha), kosa
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(do 17,2 pary/10 ha) i pierwiosnka (do 6,5 pary/10 ha). Bujna warstwa
podszytu w Parku Grabiszyńskim to niewątpliwie główny czynnik wpływający na wysokie zagęszczenie tych gatunków. Zagęszczenia ekologiczne
wspomnianych powyżej ptaków obliczone tylko dla części leśnej tego parku (21,1 ha) były jeszcze o około 25% wyższe niż w przypadku całej badanej powierzchni. Gatunkiem wyróżniającym Park Grabiszyński jest strzyżyk, tylko sporadycznie notowany w zieleni miejskiej w Polsce (Tomialojć
i Stawarczyk 2003). Spośród innych gatunków na ogół nielicznie gniazdujących w parkach miejskich (np. Kuźniak 2000), a występujących w Parku Grabiszyńskim, należy wymienić także śpiewaka i sójkę.
W porównaniu do wyników badań z drugiej połowy lat 1960. w Parku
Grabiszyńskim wyraźnej redukcji uległa liczebność śpiewaka, a wzrosła
natomiast liczebność kosa. Według Dyrcza (1969) w tamtym okresie zagęszczenie pierwszego z wymienionych gatunków wynosiło 5,2 pary/10 ha
(w latach 1991-1995 - 3,8-2,6 pary/10 ha), a drugiego gatunku 9,6 pary/
10 ha (w latach 1991-1995 - 17,2-13,4 pary/10 ha).
W porównaniu z innymi parkami i terenami zielonymi w różnych miastach Polski, Park Grabiszyński charakteryzował się bardzo wysoką liczbą gatunków lęgowych, choć stosunkowo niskie było zagęszczenie ogólne
awifauny (tab. 11). Duża różnorodność gatunkowa spowodowana była
przede wszystkim urozmaiconym i mozaikowym środowiskiem oraz dość
długim okresem badań, który przyczynił się do wykrycia kilku wyjątkowo
gniazdujących gatunków (np. mysikrólik, pliszka siwa, kopciuszek). Niskie zagęszczenie ogólne awifauny Parku Grabiszyńskiego w porównaniu
z innymi terenami zieleni miejskiej spowodowane było niską liczebnością
niektórych gatunków charakterystycznych dla ostatniego z wymienionych
środowisk, głównie szpaka i grzywacza, a także niską liczebnością innych
dziuplaków (wróbel, mazurek) czy też zupełnym ich brakiem (np. kawki).
Dla porównania w Parku Szczytnickim we Wrocławiu szpak występował
w zagęszczeniu prawie pięciokrotnie wyższym (tab. 11).
Na skutek likwidacji warstwy podszytu w Parku Grabiszyńskim, jaką
rozpoczęto na dużą skalę w maju 1992, zarejestrowano wyraźne zmiany
liczebności niektórych ptaków. Wśród gatunków, które wykazały natychmiastowy spadek liczebności znalazły się kos, kapturka, rudzik, śpiewak
i strzyżyk. W kolejnych latach wzrosła natomiast liczebność szpaka, grzywacza, bogatki, modraszki i kowalika. Wzrost liczebności dziuplaków, a także pojawienie się muchołówki białoszyjej i pleszki, związany był z rozwieszeniem wiosną 1992 około 50 skrzynek lęgowych. Była to główna przyczyna 69% wzrostu liczebności szpaka. Spadek liczebności gatunków gniazdujących na ziemi i w podszycie, poza likwidacją krzewów, mógł być zwią-
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Tabela 10. Porównanie awifauny lęgowej Parku Grabiszyńskiego z innymi terenami zielonymi położonymi na terenach miejskich w Polsce
O - zagęszczenie ogólne, D - zagęszczenie dziuplaków
Table 10. Comparison of breeding avifauna of the Park Grabiszyński with other
green areas in Polish cities
O - general density, D - density of hole-nesters

1 Wrocław, P. Grabiszyński

Liczba Zagęszczenie / Density
Pow.
gatunków
(par/10 ha)
Area
No. of
D
O
species
29,3
105,2
29,3
57

2 Wrocław, P. Zachodni

20,0

41

72,2

52,0

3 Wrocław, P. Szczytnicki

17,0

43

230,2

160,0

4 Wrocław, P. Szczytnicki

17,0

42

144,6

89,4

6,3

24

271,4

138,1

6 Legnica, P. Centralny

35,0

37

166,9

61,8

7 Legnica, P. Peryferyjny

20,0

39

86,0

27,5

8 Poznań, P. Solacki

10,5

36

203,3

132,1

9 Kraków, P. Jordana

12,5

29
32

97,6
93,3

66,4

10 Warszawa, P. Łazienkowski 12,0
18,3
11 Lublin, cmentarz

27

156,0

31,8

42,0

30

57,9

26,9

L.p.

Powierzchnia badawcza
Study plot

5 Wrocław, P. Słowackiego

12 Kraków, Cm. Rakowicki

65,7

Źródło danych / References: 1 - niniejsza praca, 2 - Lontkowski 1989, 3 - Tomiałojć i Profus 1977, 4 - Cisakowski 1992, 5 - TomialojC i Profus 1977, 6-7 - Tomialojó 1970, 8 - Mizera 1980, 9 - Tomek 1969, 10 - Luniak i in. 1986, 11 - Biaduń
1989, 12 - Brożek 1978.
zany także ze zwiększeniem penetracji przez ludzi i psy. Aby ograniczyć do
minimum negatywne skutki likwidacji podszytu wszelkie prace pielęgnacyjne powinny być przeprowadzone w okresie polęgowym, a nie jak to zanotowano w 1992 roku w trakcie jego trwania.
Porównując liczebność i zagęszczenia ptaków na śródmiejskiej powierzchni „Poltegor" z wynikami innych badań prowadzonych na powierzchniach próbnych o zbliżonej wielkości zlokalizowanych w dzielnicach mieszkaniowych miast Europy środkowej wynika, że we Wrocławiu
odnotowano stosunkowo wysoką liczbę gatunków (tab. 12). Według Luniaka I Głażewskiej (1987) średnia liczba gatunków w tych biotopach przypadająca na jedną powierzchnię wynosiła 14, a łączna liczba gatunków
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Tabela 11. Porównanie zagęszczeń (par/10 ha) wybranych gatunków ptaków gniazdujących w Parku Grabiszyńskim i na innych terenach zielonych miast Polski
Table 11. Comparison of densities (pairs/10 ha) of chosen bird species breeding
in the Grabiszyński Park and other green areas within Polish cities
Gatunek
Species
C. palumbus
T. troglodytes
E. rubecula
L megarhynehos
T. merula.
T. philomelos
A. palustris
S. atricapilla.
Ph. sibilatrix
Ph. coUybita
E a1b(collis
P. caeruleus
P. major
G. glandarius
C. monednin
S. uulgaris
Passer montanus
E coelebs

PG
5,9
2,3
4,3
6,6
13,4
2,6
0,8
12,2
0,5
6,1
0,4
4,2
5,0
1,3
12,1
0,9
5,1

Powierzchnia / Study plot
CmLu
PSz
CmL
PS1
2,0
8,9
66,6
6,5
0,5
0,1
2,3
0,6
9,5

12,4

1,0
-

6,6
4,3
0,4

-

1,2
2,3

4,6
4,3
2,9
0,2
7,6
13,2
1,2
1,0
53,2
2,2
9,1

6,7
8,7
0,6
25,4
61,9
24,7
7,9

O
3,4
1,6
1,7
0,7
0,2
10,8
9,0
2,7

15,6
1,6
0,2
0,7

LPi
1,5
1,3
4,0
2,0
4,0
3,0
0,5
8,0
3,5
6,0

3,8
2,3

4,0
5,0
0,5

2,7
14,5
7,2
6,5

22,0
4,0
5,0

Źródł o danych / References: PG - Park Grabiszyński (niniejsza praca); PSz - Park
Szczytnicki (Cisakowski 1992); PS1 - Park Słowackiego (Tomialoje i Profus 1977);
CmL - cmentarz, Legnica (Tomialoje 1970), CmLu - cmentarz, Lublin (Biaduń
1989): LPi - Las Pilczycki, Wrocław (Lontkowski 1989).
stwierdzonych na wszystkich zbadanych powierzchniach wyniosła zaledwie 29 (we Wrocł awiu zarejestrowano 27 gatunków). Wysokie zagęszczenie kopciuszka prawdopodobnie odzwierciedla wzrost liczebności tego gatunku w środowiskach antropogenicznych (Tomiał ojć i Stawarczyk 2003).
Bardzo niskie zagęszczenie kawki związane jest z ogólnym spadkiem liczebności tego gatunku w wielu miastach Europy w ostatnich kilkudziesięciu latach (Luniak 2005). Wysokie zagęszczenia bogatki i modraszki we
Wrocławiu najprawdopodobniej spowodowane był o przystosowywaniem się
tych gatunków do gniazdowania w środowiskach antropogenicznych w
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miejscach zastępczych (różnego rodzaju otwory i zakamarki w budynkach,
elementy ogrodzeń i płotów), a także obecnością starodrzewiu. W porównaniu do badań z lat 1970. zaskakująco niskie wydają się być zagęszczenia dzwońca i piegży, które są ponad dwudziestokrotnie niższe niż zagęszczenia stwierdzone w Poznaniu i Koszalinie (tab. 13). Prawdopodobnie
współcześnie zaznaczył się spadek liczebności dzwońca na terenie Wrocławia (porównaj: Petruk 1974; Kubacka 1974; Loch 1979), co może być
związane z niszczeniem gniazd przez ekspansywne populacje wrony i sroki. Nowym zjawiskiem jest gniazdowanie w centrum miasta uszatki, która
do niedawna zasiedlała wyłącznie peryferie. W latach 1994-1995 wykryto w południowo-zachodniej części Wrocławia 12 stanowisk uszatki (niniejsza praca), co jest niewspółmiernie wysokie wobec 15-18 par tego gatunku podanych dla obszaru całego Wrocławia (Rachel i in. 2002).
Niska liczebność ptaków związanych ze środowiskiem leśnym lub parkowym (dzięcioły, sójka, kwiczoł, śpiewak, muchołówki, pełzacze) występujących w południowo-zachodniej części Wrocławia wynikała z niewielkiego udziału tego typu środowiska w całej powierzchni badań. Uzyskane
oceny liczebności tych gatunków wskazują jednak (tab. 11), że przy obliczeniu dla nich zagęszczeń wyłącznie na terenach zielonych (1,87 km2),
rezultaty te są zbliżone do wyników uzyskiwanych na innych małych powierzchniach próbnych (20-60 ha) badanych na Śląsku (Dyrcz i in. 1991).
Porównanie liczebności i zagęszczeń niektórych gatunków ptaków występujących na całym obszarze południowo-zachodniej części Wrocławia
i na innych powierzchniach (o porównywalnej wielkości) położonych na
terenach miejskich w Polsce (tab. 13) wskazuje, że wykazane różnice są
w dużej mierze odzwierciedleniem odmiennego udział u poszczególnych typów środowisk w badanych powierzchniach. Świadczą o tym np. wyraźnie
wyższe zagęszczenia gatunków leśnych (pełzacz leśny, sikora czarnogłowa, szarytka) w Gliwicach, gdzie w obrębie granic administracyjnych tego
miasta występują fragmenty borów sosnowych. Śródmieście Słupska jest
najbardziej miejską z porównywanych powierzchni, brak jest tu wielu gatunków zamieszkujących parki i zadrzewienia miejskie. Zastanawiające
są wysokie zagęszczenia piegży i zaganiacza uzyskane w Słupsku, Gorzowie i Sulechowie. W miastach tych zagęszczenia obydwu gatunków są 2-4krotnie wyższe niż strefie miejskiej południowo-zachodniej części Wrocławia, co jak już wcześniej sugerowano może być związane jest z liczną populacją sroki w ostatnim z tych miast (niniejsza praca).
Ważnym skł adnikiem krajobrazu południowo-zachodniej części Wrocławia były środowiska ruderalne, które pomimo niewielkiej powierzchni
(1,05 km2; 4,1%) stanowiły główne miejsca gniazdowania: świergotka polnego, sieweczki rzecznej, kląskawki, brzegówki oraz białorzytki.
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Tabela 12. Porównanie zagęszczeń ptaków lęgowych (par/10 ha) na powierzchni
„Poltegor" z innymi powierzchniami miejskimi w Europie środkowej
Table 12. Comparison of densities of breeding birds (pairs/10 ha) on the sample
plot "Poltegor" with other urban plots in Central Europe

Gatunek
Species

Powierzchnia / Study plot
Poltegor Poznań Legnica
(96,8 ha) (103,5 ha) (128 ha) (83 ha)

S. deacoto

3,8

D. urbica

6,0

3,9

8,6

Dortmund
(100 ha) (278,6 ha)
1,6

ca. 3,8

1,9

0,2

5,6

2,8

Ph. ochruros

2,3

0,4

1,5

1,6

1,6

0,7

P. major
P. caenileus

2,2

0,8

0,9

1,7

1,2

0,3

1,5

0,8

0,8

2,6

-

C. palumbus

1,1

0,05

23,1

4,9

0,06

C. monedula

0,8

5,3

14,2

18,4

3,2

5,5

E coelebs

0,7

1,9

1,6

2,6

2,1

0,9

T. merula

0,6

5,3

1,6

4,3

1,6

4,6

r'. pica

0,5

0,8

0,4

1,3

0,3

0,3

S. serinus

0,4

0,7

1,0

2,0

0,4

0,02

Pas. montanus

0,4

3,0

3,6

2,5

2,0

0,2

H. icterina

0,4

1,2

0,7

1,8

0,7

0,1

C. carduelis

0,3

0,8

0,1

0,1

0,1

M. striata
S. curruca

0,3

1,4

0,7

1,2

1,1

0,1

0,2

5,2

6,6

1,0

7,3

1,4

Ph. phoenicurus

0,2

0,6

1,0

2,0

2,1

0,3

C. brachydrictyla

0,1

0,5

1,8

4

2,6

-

C. cornix

0,1

L. rnegarhynchos

0,1

-

0,1

C. chloris

0,1

5,5

2,5

A. otul

0,1

-

S. able°

0,1

0,8

5,5

2,5

1,5

0,1

0,1

0,1

0,1

Źródło danych / References: Poltegor - niniejsza praca, Poznań - Mroczkiewicz
1975, Górski i Górska 1979; Legnica - Tomialoje 1970; Koszalin -Górski i Górska
1979; Demmin (wschodnie Niemcy) - Keiser 1955; Dortmund (zachodnie Niemcy)
- Erz 1964.
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Tabela 13. Porównanie zagęszczeń (par/1 km2) niektórych gatunków ptaków występujących w poł udniowo-zachodniej części Wrocławia z innymi dużymi powierzchniami w terenie zabudowanym w Polsce
Table 13. Comparison of densities (pairs/1 km2) of chosen bird species occurring
in the south-western part of the city of Wrocław with other large urban plots in
Poland
Miasto / City
WRO
GOR
SUL
GLI
E tinnunculus
0,35 0,11-0,18
0,1
0,2
C. canorus
0,7
0,4
0,3
S. aluco
0,5
0,05
0,25
A. otul
0,5
P. canus
0-0,04
0,2
P. uiridis
0,15
0,2-0,3
0,01
0,2
D. major
0,1
0,4-0,6
D. urbica
79,3
2,2
33,1-38,9
3,3
P. modularis
0,35
0,2
1,2-1,4
E. rubecula
1,2-1,6
2,4
L. megarhynchos
1,9-2,4
3,1
0,5
1,2
1,9-2,4
Ph. phoenicurus
1,1
0,9
1,7
2,8-3,8
T. pilaris
1,2
0,75
1,2
1,2-1,4
1,0
H. icterina
2,3
5,7-7,1 7,2-8,4
3,5*
S. curruca
0,2-0,3
0,4-0,5
E hypoleuca
0,15
Ae. ccu idatus
0,4
0,2
0,3
0,7
0-0,12
Parus palustris
0,2
0,2
0,5
Parus montanus 0-0,04
0,5
0,4
0,5
C. familiaris
0-0,04
3,4
0,9-1,2
0,2
C. brachydactyla 0,7-0,8
0,7
0,6
O. oriolus
0,5
0,1
0,5
G. glandarius
8,4
7,6-8,5
3,2
12,8*
P. pica
1,2-1,4
0,4
0,75
C. cornix
Gatunek
Species

ŁOM
1,15
0,08

1,6
0,04

SŁU
0,1
0,4
0,2

5,0
0,5

0,04
0,4
0,7
1,0

1,0
9,0
11,0

0,3

0,25
0,9

0,8

4,4
4,3

7,0

Źródło danych / References: WRO - południowo-zachodnia część Wrocławia (25.6
km2), niniejsza praca; GLI - Gliwice (136 km2), Dyrcz i in. 1991: GOR - Gorzów
(21,12 km2), Jermaczek i in. 1992; SUL - Sulechów (4,16 km2), Czwalga 1992;
ŁOM - Łomianki (23,67 km2), Kot 1988: SŁU - Słupsk (10,07 lan2), Górski 1982.
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Charakterystyczną cechą terenów rolniczych południowo-zachodniej
części Wrocławia była gęsta sieć rowów melioracyjnych, które umożliwiały
występowanie wielu gatunkom (trzcinniczek, trzciniak, remiz, kokoszka
wodna, łyska, perkozek, potrzos, krzyżówka, świerszczak), które na ogół
wymagają znacznie rozleglejszych środowisk podmokłych. Przykładem
adaptacji ptaków do zmieniających warunków środowiskowych może być
powstałe w ciągu kilku lat na skutek awarii systemu melioracyjnego śródpolne turzycowisko pod Oporowem. W miejscu tym gniazdował nieliczny
na Śląsku krwawodziób, a także kilkunaście par czajek. Odnotowane
w niniejszych badaniach zagęszczenia łozówki (19,8 pary/1 km2) i cierniówki (11,7 pary/1 km2) na terenie rolniczym należą do jednych z najwyższych znanych z terenu Śląska (Dyrcz i in. 1991). Wysokiej liczebności
tych gatunków sprzyjała obecność zróżnicowanych zakrzewień porastających brzegi rowów melioracyjnych, dróg oraz nasypów linii kolejowych.
W południowo-zachodniej części Wrocławia zanotowano wiele skrajnych
obserwacji fenologicznych (kszyk, bekasik, kwokacz, świstunka leśna,
świerszczak, łozówka, gąsiorek, zniczek, muchołówka szara i żałobna, zaganiacz, piegża, trzcirmiczek, kapturka, kopciuszek, pleszka, białorzytka,
pokląskwa, słowik rdzawy, śpiewak). Wynikało to częściowo z wyjątkowo
długiego okresu intensywnych obserwacji terenowych, ale zapewne także z obecnej tendencji do ocieplania się klimatu i związanego z tym przyspieszenia rozwoju wegetacji oraz wcześniejszych przylotów i późniejszych
odlotów wielu gatunków ptaków (Tomiałojć i Stawarczyk 2003).
Postępujące zagospodarowanie pól uprawnych i interesujących pod
względem ornitologicznym środowisk ruderalnych i niewielkich zbiorników wodnych zlokalizowanych w południowo-zachodniej części Wrocławia (szczególnie w rejonie osiedla Klecina) wpłynie niewątpliwie na znaczne zubożenie awifauny tego fragmentu miasta. Szczegółowe dane o występowaniu i liczebności wielu gatunków ptaków, które przedstawiono w niniejszej pracy mogą stanowić podstawę dalszych badań nad zmianami
rozmieszczenia i liczebności awifauny dynamicznie rozwijającej się aglomeracji Wrocławia.
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STRESZCZENIE
W pracy przedstawiono charakterystykę awifauny południowo-zachodniej części Wrocławia w ostatnim piętnastoleciu XX wieku. Badania prowadzono na powierzchni 25,63 km2 obejmującej południowo-zachodnie dzielnice Wrocławia, co
stanowiło 8,5% całkowitej powierzchni miasta (292,8 km2 w 1994 roku). W pracy
określono i prześledzono zmiany liczebności, występowania i rozmieszczenia wybranych gatunków ptaków w okresie lęgowym oraz opisano pojawy gatunków rzadkich i nielicznych na Śląsku, a także interesujące obserwacje fenologiczne. W trakcie
badań terenowych zastosowano metodę wyszukiwania gniazd, badania ilościowe
w sezonie lęgowym na trzech powierzchniach próbnych, kartowanie stanowisk
śpiewu samców gatunków średnio licznych oraz obserwacje jakościowe i ilościowe prowadzone we wszystkich miesiącach roku.
Ogółem stwierdzono 193 gatunki ptaków, z czego 98 to gatunki lęgowe. Stanowi to około 45% wszystkich gatunków lęgowych stwierdzonych na Śląsku (217 do
1990; Dyrcz i in. 1991). Wśród gatunków prawdopodobnie lęgowych znalazły się
pójdźka Athene noctua, dudek Upupa epops, rokitniczka Acrocephalus schoenobaenus i strumieniówka Locustelktfluviatais. Gatunkiem, który ponownie zagnieździł się na tym obszarze po kilkunastoletniej przerwie była dzierlatka Galer/da
cristata. Po roku 2000 lista awifauny lęgowej powiększyła się o wodnika Rallus
aquaticus, krogulca Accipiter nisus, paszkota Turdus uisciuorus, kruka Camus coraz
oraz zniczka Regutus ignicapinus.
Ważnym składnikiem krajobrazu południowo-zachodniej części Wrocławia były
środowiska ruderalne, które pomimo niewielkiej powierzchni (1,05 km2: 4,1%)
stanowiły główne miejsca gniazdowania: świergotka polnego Anthus campestris,
sieweczki rzecznej Charadrius dubius, kląskawki Saxicota torquata, brzegówki
Riparia riparia oraz białorzytki Oenanthe oenanthe. Zanotowano wiele skrajnych
obserwacji fenologicznych, co częściowo wynikało z wyjątkowo długiego okresu
intensywnych obserwacji terenowych, a także z trwającej tendencji ocieplania się
klimatu, stwierdzonej m.in. na Śląsku i związanego z tym przyspieszenia rozwoju
wegetacji i wcześniejszych przylotów i późniejszych odlotów wielu gatunków ptaków (Tomiałojć i Stawarczyk 2003).

70

G. Orł owski, K. Martini, M. Martini
SUMMARY

The paper provides a characteristics of the avifauna of the south-western districts of Wrocław in the last fifteen years of the 20th century. The study was conducted in an area of 25.63 km2, constituting 8.5% of the city 's total acreage (292.8
1=2 in 1994). Changes in abundance, occurrence and distribution of chosen bird
species in breeding season were investigated, as well as records of rare and scarce
species in Silesia, and interesting phenological observations were made. During
the field studies the nest-searching method was used and also quantitative research in breeding season on three study plots, mapping of singing posts of males
representing averagely numerous species as well as qualitative and quantitative
observations in all months of the year were performed.
In total, 193, including 98 breeding, bird species were observed, which accounts for ca 45% of all breeding species recorded from Silesia (217 till 1990;
Dyrcz et al. 1991). Among the probably breeding species the following were noted:
the Little Owl Athene noctua, Hoopoe Upupa epops, Sedge Warbler Acrocephalus
schoenobaenus and River Warbler Locustella fluviatilis. The species which
resumed nesting in the area after a break of a dozen or so years was the Crested
Lark Gateridn cristata. After 2000 the list of breeding avifauna has expanded with
the Water Rail Rallus aquaticus, Sparrow Hawk Accipiter nisus, Mistle Thrush
Turdus viscivorus, Raven Coruus coraz and Firecrest Regulus ignicapillus.
An important component of the landscape of south-western Wrocław were
ruderal habitats, which, in spite of covering a smali area (1.05 km2 ; 4.1%), served
as the main nesting sites of the Tawny Pipit Anthus campestrts, Little Ringed
Plover Charadrius dubius, Stonechat Saxicola torquata, Sand Martin Riparia dparia and Wheatear Oenanthe oenanthe. Numerous unusual phenological observations were made, which was partly due to an exceptionally long spefi of intensive
field activity, but also resulted from the tendency towards climate warming, noted
also for Silesia, and consequent acceleration of the development of vegetation
accompanied by earlier arrivals and later departures of many bird species (Tomiałojć and Stawarczyk 2003).
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