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Krzysztof Zając 

EKOLOGIA ROZRODU 

DZIWONI! CARPODACUS ERYTHRINUS 

NA STAWACH PODGÓRZYŃSKICH 

BREEDING ECOLOGY OF THE SCARLET ROSEFINCH 
CARPODACUS ERYTHRINUS AT PODGÓRZYN FISHPONDS 

Dziwonia należy do grupy gatunków silnie zwiększających w ostatnich 

dziesięcioleciach swój areał  w Europie. Badaniem biologii rozrodu dziwo-

nii zajmowało się  w Europie niewielu badaczy. W głównej mierze dotyczyły 

one populacji ze wschodniej części kontynentu oraz krajów skandynaw-

skich (np. Bozhko 1974; Peiponen 1974; Stjernberg 1979; Bjórklund 

1990a, b). Niemal całkowicie brak opracowań  dotyczących biologii dziwo-

nii terenu Polski, poza opisami pojedynczych gniazd (Czarnecki 1962) 

oraz materiałami pochodzącymi z Kartoteki Gniazd i Lęgów, wykorzysta-

nymi w opracowaniach monograficznych (Glutz i Bauer 1991; Dyrcz i in. 

1991). 
Celem niniejszych badań  było poznanie wybranych parametrów ekolo-

gii rozrodu dziwonii w środowisku stawów rybnych, siedlisku skupiają-

cym znaczną  część  śląskiej populacji tego gatunku (Dyrcz i in. 1991). 

TEREN I METODA BADAŃ  

Badania prowadziłem w latach 1999-2003 na terenie kompleksu sta-

wów rybnych k. Podgórzyna znanego pod nazwą  Stawów Podgórzyńskich. 

Powierzchnię  badawczą  stanowiła zachodnia część  kompleksu, charakte-

ryzująca się  szczególnie wysokim zagęszczeniem dziwonii (Zając 2002). Była 

to izolowana grupa 7 stawów o łącznej powierzchni 50 ha (kompleks .So-

bieszów" w: Gramsz 1991). Jedynie 3 stawy były wykorzystywane gospo-

darczo. Pozostałe przez cały rok pozostawały suche, co sprawiało. że ich 

dno w znacznym stopniu było porośnięte płatami nawłoci Solidago spp. 



Tabela 1. Liczba par dziwonii na terenie badań  

Table 1. Number of breeding pairs of the Scarlet Rosefinch in the study area 

Rok / Year 
1999 2000 2001 2002 2003 

Liczebność  (pary) 
Number of breeding pairs 
Zagęszczenie (par/10 ha) 
Density (pairs/ 10 ha) 
Udział  (%) samców w 2 roku życia 
Percentage of 2" year males  

12 	13 	12 	16 	17 

2,4 2,6 2,4 3,2 3,4 

8,3 7,7 O 12,5 17,6 
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i młodym drzewostanem olchowo-brzozowym. Otoczenie stawów stanowi-
ły w przeważającej części podmokłe łąki i tereny uprawne. Przy stawie „Po-
leśny" zlokalizowane były dwa kilkuhektarowe zadrzewienia. 

Obserwacje rozpoczynałem na początku maja celem ustalenia terminu 
przylotu i osiedlania się  poszczególnych osobników. W latach 2002-2003 
przylatujące samce chwytałem w sieci i znakowałem indywidualnie kom-
binacją  trzech kolorowych obrączek. Pozwoliło to na uzyskanie dokład-

niejszych danych dotyczących zagęszczenia par lęgowych oraz śledzenie 

losów poszczególnych osobników i par. Począwszy od dnia przylotu aż  do 
połowy czerwca obserwacje prowadziłem przez 4-7 dni w tygodniu, celem 
określenia daty utworzenia pary, zlokalizowania miejsca budowy gniazda 
oraz daty złożenia jaj. Kontrole gniazd prowadziłem aż  do wylotu ostatnich 
piskląt. Ogółem w ciągu wszystkich lat badań  znalazłem 41 gniazd, z tego 
39, w których zostało złożone co najmniej 1 jajo. Większość  gniazd (35) 
znalazłem na etapie składania jaj lub klucia piskląt. W przypadku znale-
zienia niepełnych zniesień, po kolejnych 1-4 dniach przeprowadzałem ko-
lejną  kontrolę  celem określenia wielkości pełnego zniesienia. Następną  kon-
trolę  gniazda przeprowadzałem w terminie przewidywanego klucia piskląt. 
W okresie wysiadywania jaj prowadzono jedynie obserwacje gniazd z odle-
głości, mające na celu stwierdzenie obecności lub ewentualnego braku 
samicy. Gniazda z pisklętami były kontrolowane co 1-3 dni. 

Objętość  jaj obliczałem przy użyciu wzoru (Hoyt 1979): 

V= 	x LB2  

gdzie L - długość, B - szerokość  lub maksymalna średnica jaja, a K„ -
współczynnik objętości. Za Hoytem (1979) przyjęto, że wartość  współczyn-
nika K, wynosi 0,51. Przy obliczaniu strat w lęgach zastosowano metodę  
Mayfielda (Mayfield 1975; Johnson 1979). 
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Tabela 2. Terminy przylotów i długość  okresu przylotu samców i samic dziwonii 
w kolejnych latach badań  
A - najwcześniejsza data, B - średnia data, C - długość  okresu przylotu (dni) 

Table 2. Spring arrival dates and duration of the arrival period of the Scarlet RO-
sefinch males and females in the consecutive seasons 
A - the earliest date, B - mean date, C - duration of the arrival period (in days) 

Rok 
Year 

Samce / Males Samice / Females 

A 	B C A B C 

1999 19 V 	22 V 9 23 V 25 V 7 

2000 9 V 	18 V 17 12 V 21 V 20 

2001 13V 	14V 7 13V 16V 9 

2002 12V 	15V 9 13V 16V 8 

2003 21 V 	24 V 7 23 V 24 V 7 

WYNIKI 

Zagęszczenie populacji lęgowej. Na badanym terenie gniazdowało od 

12 do 17 par, co daje zagęszczenie 2,4-3,4 par/10 ha (tab.  1),  średnio 2,8 

par/10 ha. Wyższe liczebności w latach 2002-2003, kiedy ptaki był  indy-

widualnie znakowane, sugerują, że liczebność  w poprzednich latach mo-

gła być  nieco zaniżona. Udział  samców w drugim kalendarzowym roku 

życia w latach 1999-2003 wynosił  średnio 9,2% (zakres 0-17,6%, tab. 1). 

W analizie uwzględniono samce przebywające na terenie badań  co naj-

mniej dwa tygodnie. 

Przyloty. Jako pierwsze przylatywały samce. Najwcześniejszą  stwier-

dzoną  datą  przylotu samca był  9 V (w roku 2000). Najwcześniejsza śred-

nia data przylotu samców przypadała na 14 V, a samic na 16 V. W roku 

2001 pierwsze samice przyleciały tego samego dnia co pierwsze samce (tab. 

2), jednak średnie opóźnienie ich przylotu w stosunku do samców wynosi-

ło 2 dni (SD = 1,58, N = 5 sezonów). Przylot trwał  u obu płci zwykle 7-9 dni. 

Jedynie w roku 2000 rozciągnął  się  do 17 dni u samców i 20 dni u samic. 

Z dziewięciu samców zaobrączkowanych w roku 2002 sześć  (66%) osie-

dliło się  w następnym sezonie na powierzchni badawczej. 

Budowa i umiejscowienie gniazda.  Budową  gniazda zajmowała się  
wyłącznie samica i ona prawdopodobnie decydowała o jego lokalizacji. Nie-

które samce po zdobyciu partnerki opuszczały terytorium i przenosiły się  
w nowe miejsca. Samiec zwykle towarzyszył  partnerce podczas zbierania 

materiału na gniazdo, jednak nie stwierdziłem przypadku pomocy przy 

budowie. Okres między rozpoczęciem budowy, a złożeniem pierwszego jaja 
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Tabela 3. Wymiary gniazd dziwonii (w cm) (N = 31) 

Table 3. Nest size in the Scarlet Rosefinch (cm) 

Parametr gniazda 	Średnia 
Nest parameter 	Mean  

Min. 	Max. 	SD 

Średnica zewnętrzna 
Outer diameter 

Średnica wewnętrzna 
Inner diameter 
Wysokość  
Height 

Głębokość  
Depth of the cup 

	

13,5 	10 	17 	1,68 

	

6,4 	5 	8 	0,75 

	

7,7 	6 	9 	1,12 

	

4,0 	3 	5 	0,58 

wynosił  3-6 dni (N = 5). W jednym przypadku jaja zostały złożone 2 dni po 

ukończeniu budowy gniazda. Dwukrotnie obserwowałem wykańczanie 

gniazda przez samicę  już  po rozpoczęciu wysiadywania. 

Główny materiał  budulcowy stanowiły suche, zeszłoroczne łodygi ro-

ślin zielnych i traw. Podstawa gniazda zbudowana była z grubszych 

(o średnicy 2-2,5 mm) łodyg ziół, załamanych na krawędziach, wyraźnie 

wystających poza krawędź  czary. Sama czarka gniazda zbudowana była 

z cieńszych łodyżek oraz korzeni ziół  i traw. Niekiedy wplatane były także 

suche liście jeżyny i traw. Wyściółka składała się  z cienkich włókien ro-
ślinnych, niekiedy z domieszką  włosia. Wymiary gniazd przedstawiono 
w tabeli 3. 

Dziwonie zakładały gniazda na wysokości od 25 do 226 cm nad ziemią  
(ryc. 1). Średnia wysokość  wynosiła 66 cm (SD = 41,8; N = 38). Średnia 
wysokość  roślinności, w której ukryte było gniazdo wynosiła 163 cm (SD = 

46,6; N = 35). Były to zarówno krzewy i drzewa, jak i nawłocie na znacz-
nych powierzchniach porastające groble stawów (tab. 4). W przypadku 
nawłoci gniazda uwite były na kilku zeszłorocznych, uschniętych, często 
połamanych łodygach i otoczone okapem świeżych, tegorocznych młodych 
roślin. Duży udział  w otoczeniu gniazd miały także pokrzywa Urtica spp. 
i trzcina Phragmites australis, często wspierające z boków konstrukcję  
gniazda. 

Fenologia okresu lęgowego. Okres lęgowy trwał  od drugiej połowy maja 
do końca lipca. Najwcześniejszą  datą  złożenia pierwszego jaja był  19 V, 
najpóźniejszą  - 2 VII. Najwcześniej pisklęta opuściły gniazdo 15 VI, naj-
później - 26 VII. Średnia data złożenia pierwszego jaja dla wszystkich lat 
badań  i całego sezonu lęgowego przypadała na 3 VI. W przypadku 68,6 °/o 
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Tabela 4. Częstość  stwierdzania gniazd dziwonii na różnych gatunkach roślin 

Table 4. Percentage of the Scarlet Rosefinch nests found in different plant species 

Gatunek rośliny / Plant species N 

Jeżyna Rubus sp. 21 51,2 

Nawłoć  Solidago sp. 11 26,8 

Olsza czarna Alnus gludnosa 4 12,2 

Dziki bez czarny Sambucus nigra 5 9,8 

Razem / Total 41 100,0 

lęgów (N = 35) pierwsze jajo zostało złożone w ostatniej pentadzie maja lub 

pierwszej pentadzie czerwca. Lęgi rozpoczynane w drugiej połowie czerw-

ca i w lipcu były przeważnie lęgami powtarzanymi (najwcześniejsza data 

złożenia pierwszego jaja w lęgu powtarzanym to 14 czerwca). W roku 2003 

stwierdziłem przypadek pomyślnego wyprowadzenia przez jedną  parę  
dwóch lęgów. 

Wymiary jaj i wielkość  zniesienia. Średnie wymiary jaj z 17 lęgów 

wahały się  w zakresie: długość  - 18,33-21,43 mm (SD = 0,20-0,77); szero- 

Ryc. 1. Wysokość  umiejscowienia 

gniazd dziwonii 

Fig. 1. Height above the ground of the 

Scarlet Rosefinch nests 

Ryc. 2. Terminy zniesienia pierwszego 
jaja u dziwonii 

Fig. 2. The first egg laying dates in the 
Scarlet Rosefinch 



10 	 K. Zając 

kość  - 13,45-15,3 mm (SD = 0,03-0,35). Średnie ważone dla obu parame-

trów wynosiły: 19,93 x 14,44 mm (SD = 0,84 x 0,37). Średnia objętość  jaj 

wahała się  pomiędzy 1,66, a 2,34 cm3  (SD = 0,07-0,17). Średnia ważona 

dla wszystkich lęgów wynosiła 2,08 cm3  (SD = 0,18, N = 17). Objętość  
ostatniego jaja w zniesieniu (N = 10) była średnio 1,06 razy większa od 

średniej objętości wszystkich złożonych przez samice jaj (łącznie z ostatnim). 

Liczba jaj w pełnych zniesieniach wynosiła od 3 do 6, jednak aż  61% 

zniesień  zawierało 5 jaj. Średnia liczba składanych jaj wynosiła 4,7 (SD = 

0,67, N = 35). Wielkość  zniesienia zmniejszała się  z upływem sezonu lęgo-

wego (r = -0,35, p = 0,0361, N = 35). Średnia wielkość  zniesienia dla pierw-

szych lęgów wynosiła 4,8 jaja (SD = 0,66, N = 30), zaś  dla lęgów drugich 

i powtarzanych 4,2 (SD = 0,45, N = 5). 
Wysiadywanie i wykluwahlość  jaj. Okres wysiadywania (liczony od 

dnia złożenia ostatniego jaja do dnia wyklucia pierwszych piskląt) trwał  
10-13 dni (med. = 12 dni, N = 8). W większości przypadków (92,8%, N = 35) 

klucie następowało asynchronicznie i trwało 2-3 dni. Jedynie w trzech 

gniazdach, zawierających 3-4 jaja, wszystkie pisklęta wykluły się  jednego 

dnia. Pośrednio świadczy to o tym, że większość  samic rozpoczynało wy-

siadywanie od trzeciego lub czwartego jaja. 
Wylduwalność  jaj liczona udziałem piskląt wyklutych ze złożonych jaj 

wynosiła 93% (114 jaj w 24 lęgach). Uwzględniłem tylko lęgi bez strat czę-

ściowych na etapie wysiadywania. Niewyklute pojedyncze jaja stwierdzi-
łem w 33% gniazd (N = 24). Były to wyłącznie gniazda ze zniesieniami zło-
żonymi z 5 lub 6 jaj. 

Pisklęta. Pisklęta przebywały w gnieździe od 10 do 13 dni, przyjmując 
dzień  klucia jako pierwszy dzień  życia. Niektóre pisklęta opuszczały gniaz-
do już  9 dnia, jednak dotyczyło to tylko sytuacji, gdy były wyjmowane do 
mierzenia i ważenia. 

Sukces lęgowy i produktywność  lęgów. Ze 165 jaj złożonych w 35 
gniazdach, wykluło się  113 młodych (68,5%), z których przeżyło 100 pi-
skląt (88,5%). Sukces wylotu dla wszystkich lat badań  wyniósł  60,6%. 
Średnia produkcja podlotów na gniazdo wynosiła 2,9 (SD = 2,16, N = 35), 
a na parę, która pomyślnie wyprowadziła lęg - 4,4 (SD = 0,65, N = 23). 
Sukces lęgowy wyliczony metodą  Mayfielda wynosił  63,5% (dzienna szan-
sa przeżycia DSR = 0,9827). 

Straty w lęgach. Jedyną  stwierdzoną  przyczyną  strat było drapieżnic-
two. W większości przypadków gniazdo nie było wyraźnie uszkodzone, co 
najwyżej lekko przechylone wjedną  stronę. Zwykle znajdowano w nim zim-
ne jaja, niekiedy z pojedynczymi piórami zaatakowanej samicy (częściej 
pióra samicy leżały poza gniazdem). Tylko dwa gniazda były wywrócone, 
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a jaja leżały na ziemi. Wskazuje to, że ofiarą  drapieżników była zwykle 
wysiadująca samica. W jednym przypadku stwierdzono zniszczenie przez 
drapieżnika jaj, a w dwóch przypadkach zabicie piskląt. Straty notowano 
częściej na etapie jaj (23,1% z 39 lęgów) niż  na etapie piskląt (6,7% z 30 
lęgów). 

Straty częściowe zanotowano tylko w dwóch gniazdach z jajami, w któ-
rych stwierdzono zniknięcie odpowiednio 1 i 2 jaj. Nie stwierdzono strat 
częściowych na etapie wychowywania piskląt. 

Potencjalnymi drapieżnikami, jakie obserwowano na badanym terenie 
były: sójka Garrutus glandartus, sroka Pica pica, wrona Corvus cornix, kruk 
Corvus corax, błotniak stawowy Circus aeruginosus, myszołów Buteo Lu-
ter), łasica MusteUa nivalis, gronostaj M. errninea, tchórz M. putorius, lis 
Vulpes vutpes, kot Felts catus oraz gryzonie. 

Dwukrotnie zanotowano opuszczenie gniazda przez samice na etapie 
budowy. W obu przypadkach związane to było z agresją  ze strony gniaz-
dującego w sąsiedztwie gąsiorka Lanius coUurio. 

DYSKUSJA 

Zagęszczenie dziwonii stwierdzone na Stawach Podgórzyńskich należy 
do najwyższych podawanych z terenu Polski (Tomiałojć  i Stawarczyk 2003). 
Biorąc jednak pod uwagę  zagęszczenia spotykane w innych populacjach 

(przegląd w Cramp i Perrins 1994) należy uznać  je za średnie dla gatunku. 
Ekstremalnie wysokie zagęszczenie terytoriów stwierdzono w Szwecji -
16 d'a'/1,5 ha (Martens i Kessler 2000). Potwierdza to sugerowaną  przez 

Czikeli (1977) możliwość  tworzenia przez dziwonię  lokalnych skupisk po-
dobnych do kolonii. 

Dominacja samców po drugim kalendarzowym roku życia stwierdzona 
w badanej populacji, jest typową  cechą  ustabilizowanych populacji roz-
rodczych tego gatunku. Podobne proporcje grup wiekowych obserwowano 
w populacjach skandynawskich i wschodnioeuropejskich (np. Peiponen 
1974; Stjernberg 1979; Bozhko 1980; Bjórklund 1989). Udział  samców 

w drugim kalendarzowym roku życia był  wyższy na nowo zasiedlonych 
przez gatunek obszarach w Europie Zachodniej, gdzie często stanowiły 
one ponad 70% populacji (Jung 1983). Jednak w odróżnieniu od popula-
cji badanej przez Bjórklunda (1989), gdzie wszystkie jednoroczne samce 
utworzyły pary, na Stawach Podgórzyńskich tylko trzy z siedmiu jedno-
rocznmych samców gnieździły się. Dwa samce skojarzyły się  z drugimi 
samicami samców poligynicznych, a utworzenie pary miało miejsce na eta- 
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pie składania jaj (dane własne). W przypadku trzeciego samca brak da-

nych o historii samicy. Niska skuteczność  w zdobywaniu partnerki przez 

młode osobniki może być  podyktowana preferencją  samic względem in-

tensywniej ubarwionych „czerwonych" samców (Schnitzer i in. 2004). Jed-

nak takiego związku między cechami fenotypowymi samca a wyborem sa-
micy nie stwierdził  Bjórklund (1990a). Rozbieżność  wyników w obu popu-

lacjach może świadczyć, że preferencje samic (bądź  ich natężenie) mogą  
być  uzależnione od socjalnych i ekologicznych warunków gniazdowania 
(Badyaev i Quarnstróm 2002). 

Podobnie jak w innych europejskich populacjach (Peiponen 1974; 
Stjernberg 1979; Bozhko 1980; Bjórklund 1990b; Soućek 1993), więk-

szość  gniazd w badanej populacji zakładana była do 1,5 m nad ziemią. 

Jednak stosunkowo niska była średnia wysokość  w porównaniu z innymi 

populacjami, gdzie zwykle wynosiła ona około 1 m. Tak niskie umiejsco-

wienie gniazda związane było z typem roślinności dominującej na terenie 

badań. Większość  gniazd była położona wewnątrz zwartych płatów nawło-

ci i jeżyn porastających groble oraz wnętrze spuszczonych stawów. Znacz-

ne rzadziej wykorzystywane były pojedyncze krzewy i drzewa. Gniazda 
budowane były w niższych partiach roślinności i zwykle były słabo osło-

nięte od spodu. Bjórklund (1990b) i Albrecht (2004) wykazali, że gniazda 

umieszczone wewnątrz jednorodnego płatu roślinności miały większą  szan-
sę  przetrwania. 

Mimo, że podobnie jak w innych populacjach większość  zniesień  w ba-
danej populacji zawierało 5 jaj, to jednak ich średnia wielkość  (4,7) była 
jedną  z niższych stwierdzanych w Europie. Podobną  średnią  stwierdzili 
Bozhko (1974) 1 Albrecht (2004). Większe średnie zniesienia (5,0-5,3) no-
towano natomiast w populacjach skandynawskich (Risberg 1970; Peipo-
nen 1974; Stjernberg 1979; Bjórklund 1990a). Stwierdzony przeze mnie 
spadek wielkości zniesienia w miarę  upływu sezonu lęgowego, wykazali 
również  Stjernberg (1979) i Albrecht (1999, 2004). Ponadto Albrecht (1999) 
wykazał  analogiczny spadek rozmiarów jaj w trakcie sezonu lęgowego, jak 
również  różnice w wielkości jaj w obrębie zniesienia. Objętość  pierwszego 
jaja w zniesieniu była mniejsza, a ostatniego większa niż  pozostałych jaj. 
Podobny trend w przypadku ostatniego jaja stwierdziłem również  w niniej-
szych badaniach. Może to wskazywać  na istnienie u tego gatunku „strate-
gii przeżycia całego lęgu" („brood survival strategy"; Slagsfold i in. 1984), 
co sugeruje również  Albrecht (1999). Przy założeniu, że z większych jaj 
klują  się  większe pisklęta to strategia ta zmniejsza różnice w rozmiarach 
między pisklętami, wynikające z różnic w ich wieku (Slagsfold i in. 1984). 
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Straty lęgowe stwierdzone w badanej przeze mnie populacji dziwonii 
były stosunkowo niskie jak na gatunek budujący gniazda otwarte (Nice 
1957). Zbliżone do moich wyniki uzyskali Bjórklund (1990b) i Albrecht 
(2004). Najwyższe spośród populacji europejskich straty odnotowano 
w Finlandii, gdzie zaledwie 52,7% gniazd opuściły podloty (Stjernberg 1979). 

Parametry rozrodcze badanej populacji były zbliżone do tych notowa-
nych w innych regionach Europy. Na uwagę  zasługuje pojawianie się  jed-
nak nowych dla tego gatunku strategii rozrodczych, jak wyprowadzanie 
dwóch lęgów w sezonie. Dotychczas stwierdzono podobną  sytuację  tylko 
raz w naturze (Noah 2002), chociaż  wcześniej odnotowano takie przypad-
ki u ptaków trzymanych w niewoli (Giebing 1992). 
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STRESZCZENIE 

Badania prowadzono w latach 1999-2003 na kompleksie stawów k. Jeleniej 
Góry (SW Polska), o powierzchni 50 ha. Ogółem znaleziono 41 gniazd dziwonii. 
W latach 2002-2003 ptaki były indywidualnie znakowane kombinacją  kolorowych 
obrączek. 
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Średnie zagęszczenie gatunku na badanym obszarze wynosiło 2,8 p/10 ha. 
9,2% wszystkich stwierdzonych samców stanowiły ptaki drugoroczne (tab. 1). 

Pierwsze ptaki pojawiały się  w maju. Samice przylatywały średnio 2 dni później 
niż  samce. Przylot trwał  u obu pici zwykle 7-9 dni, z wyjątkiem 2000 roku, kiedy 
to rozciągnął  się  do 17 dni u samców i 20 dniu samic (tab. 2). 

Budowa gniazda (wyłącznie przez samicę) trwała 3-6 dni. Wymiary gniazd przed-

stawiono w tab. 3. Gniazda były umieszczane na wysokości 25- 225 cm, średnio -
66 cm (ryc. 1) i budowane były na 4 gatunkach roślin (tab. 4). Sezon lęgowy dziwo-

nii trwał  od drugiej połowy maja do końca lipca. Najwcześniejszą  datą  złożenia 
pierwszego jaja był  19 maja, najpóźniejszą  - 12 lipca (ryc. 2). Pierwsze pisklęta 
opuściły gniazdo 15 czerwca, ostatnie 26 lipca. W roku 2003 stwierdzono przypa-

dek pomyślnego wyprowadzenia przez jedna parę  dwóch lęgów. Zniesienia zawie-
rały 3-6 jaj. Większość  z nich składała się  z 5 jaj (61%). Wielkość  zniesienia zmie-

niała się  w trakcie trwania sezonu lęgowego (r = -0,35). Średnie wymiary jaj wyno-
siły 19,93 x 14,44 mm, a średnia objętość  - 2,08 cm3. Objętość  ostatniego jaja 
była średnio 1,06 razy większa od średniej dla wszystkich jaj w zniesieniu. 

Okres wysiadywania trwał  od 10 do 13 dni (od dnia złożenia ostatniego jaja do 
wyklucia pierwszego pisklęcia). W większości gniazd młode kluły się  przez 2-3 
dni. Jedynie w 3 gniazdach wszystkie pisklęta wykluły się  tego samego dnia (N = 35). 
Wykluwalność  jaj wynosiła 93% (N = 24). Pisklęta spędzały w gnieździe 10-13 dni, 

jednak w przypadku niepokojenia były zdolne do jego opuszczenia w wieku 9 dni. 
Całkowite straty lęgowe wynosiły 36,5% (dzienna szansa przeżycia, 

DSR = 0,9827). Główną  przyczyna strat gniazdowych było drapieżnictwo. Poza 
tym dwukrotnie stwierdzono porzucenie przez samicę  gniazda na etapie budowy 

w wyniku agresji gąsiorka Lanius conurio gniazdującego w sąsiedztwie. Lęgi z jaja-
mi były niszczone częściej niż  lęgi z pisklętami (odpowiednio 23,1 i 6,7%). Średnia 
produkcja podlotów na gniazdo wynosiła 2,9, a na parę, która pomyślnie wypro-
wadziła lęg - 4,4. 

S UMMARY 

The study was carried out in 1999-2003 at the fishponds near Jelenia Góra 

(SW Poland), on a study plot of 50 ha. A total of 41 nests of the Scarlet Roseflnch 
were found. During 2002-2003 the birds were individually colour-ringed. 

The average density of the species in the study area was 2.8 pairs/10 ha. 
Second-year males constituted 9.2% of all observed males (Table 1). The first birds 
appeared in May. On average, females arrived two days later than males. Usually, 
the arrival of both males and females lasted for 7-9 days, except in 2000, when it 
stretched out to 17 and 20 days in the case of males and females respectively 
(Table 2). 

Nest construction (only by the female) lasted from 3 to 6 days. The nest dimen-
sions are given in Table 3. The height of nests above the ground ranged from 25 to 
225 cm (on average 66 cm) (Fig. 1). They were built in four plant species (Table 4). 
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The breeding season lasted from the second half of May to the end of July. The 

earliest date of the first egg-laying was 19th May, the latest - 12th July (Fig. 2). 

The first chicks left their nest on 15th June, the last ones - on 26th July. In 2003, 

one pair was recorded to have two successful broods. 

The clutches were composed of 3-6 eggs, the majority (61%) containing 5 eggs. 

The clutch size decreased with the breeding season progressing (r = -0.35). The 

mean dimensions of eggs were 19.93 x 14.44 mm, and the mean volume - 2.08 

cm3. The volume of the last egg in the laying sequence was on average 1.06 larger 

than the clutch mean. 

The incubation period lasted from 10 to 13 days (from laying of the last egg tai 

hatching of the first nestling). In most nests (92.8%) the young hatched during 

2-3 days; only in three nests all nestlings hatched on the same day (N = 35). The 

percentage of hatched eggs equalled 93% (N = 24). 

The nestlings spent 10-13 days in the nest. When disturbed, the chicks were 

able to leave the nest at the age of 9 days. 

The total nest loss rate amounted to 36.5% (day survival rate - DSR = 0.9827). 

The main reason behind the nest losses in the species was predation. Besides, 

two females deserted the nest at the building stage due to aggression of the Red-

backed Shrike Lanius collurio  nesting in the neighbourhood. Clutches were signi-

flcantly more frequently destroyed than broods (23.1% vs. 6.7%). The average 

production of young amounted to 2.9 fledglings per nest, and 4.4 fledglings per 

successful nest. 
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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 po-

wierzchniach miejskich, obejmujących cale miasto lub jego fragmenty 

i omawiających liczebność  ptaków zarówno w okresie lęgowym, jak i po-

zalęgowym (Luniak i in. 1964; Tomialojć  1970; Lontkowski 1989; Jerma-

czek i in. 1992). Nieliczne są  również  dane o liczebnościach licznych i śred-

nio licznych gatunków (np. łozówki Acrocephalus palustris  czy pokrzewek 

Sylwia sp.) występujących na dużych powierzchniach miejskich obejmu-

jących 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 pra-
cach, lecz jedynie prace Lontkowskiego i in. (1988, 1989) omawiające pta-

ki północno-zachodniej części Wrocławia są  wyczerpującą  monografią  fau-

nistyczną  fragmentu tego miasta. W przeszłości na omawianym w niniej-

szej pracy fragmencie Wrocławia prowadzono badania nad ekologią  kosa 

i śpiewaka w Parku Grabiszyńskim (Dyrcz 1969), a w latach 1970. bada-

nych 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 awifau-

ny rozrastająca się  aglomeracja miejska Wrocławia. 

Celem niniejszej pracy jest charakterystyka awifauny południowo-za-

chodniej części Wrocławia w ostatnim piętnastoleciu XX wieku. W pracy 
określono i prześledzono zmiany liczebności, występowanie i rozmieszcze-
nie wybranych gatunków ptaków w okresie lęgowym oraz opisano pojawy 
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gatunków rzadkich i nielicznych na Śląsku, a także interesujące obserwa-

cje fenologiczne. 

TEREN BADAŃ  

Badania prowadzono na powierzchni 25,63 km2  obejmującej południo-

wo-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 - po-
wierzchnia „Poltegor", 5 - Park Andersa, 6 - Park Skowroni, 7 - Park Południo-
wy, 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 



Ptaki Wrocławia 	 19 

całkowitej powierzchni miasta (292,8 km2  w 1994 roku; GUS 1995). Gra-

nice terenu badań  wyznaczały ulice Grabiszyńska, Lubuska, Owsiana 

i Borowska oraz linie kolejowe Wrocław-Jelenia Góra i Wrocław-Świdnica. 

Południowy kraniec powierzchni przebiegał  wzdłuż  granic administracyj-

nych miasta (ryc. 1). Wyznaczenie powierzchni o takim kształcie umożli-
wiło zawarcie w jej granicach przekroju przez większość  typów środowisk 

reprezentowanych w krajobrazie miasta Wrocławia. W obrębie powierzch-

ni można wyróżnić  trzy strefy: 
- pola uprawne położone w peryferyjnej części powierzchni (6,17 km2); 

- strefa przedmieść, obejmująca peryferyjne dzielnice willowe położone za-

równo w bezpośrednim sąsiedztwie pól (Oporów, Klecina), jak i graniczą-

ce 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 głów-

nie w pasie ciągnącym się  w środkowej części powierzchni. Pas ten roz-

dziela 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 Południowy (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 Za-

brodzki (4,3 ha). 
Szczególnie interesującym obszarem są  istniejące do dzisiaj odstojniki 

byłej cukrowni Klecina, których największa łączna powierzchnia (na po-

czątku 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 tere-

nów odstojników. Od około 2000 roku cały obszar byłej cukrowni był  nie-

użytkowany 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  poje-

dynczą  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 miej-

skiej powierzchni próbnej „Poltegor" i w dużym zadrzewieniu śródpol-

nym „Lasek Zabrodzki"; 

— kartowanie stanowisk śpiewu samców gatunków średnio licznych na 

terenie całej powierzchni (puszczyk, uszatka, kukułka, dzięcioły, pełza-

cze, kląskawka, pokląskwa, pleszka, słowik rdzawy, pokrzywnica, łozów-

ka, cierniówka, piegża, trzcinniczek, trzciniak, świerszczak, zaganiacz, 

gąsiorek, pleszka, trznadel, ortolan, potrzeszcz); 

— obserwacje jakościowe i ilościowe prowadzone we wszystkich miesią-

cach roku. 
W roku 1992 i 1995 przeprowadzono, przy użyciu stymulacji magneto-

fonowej, liczenie stanowisk sów na całej powierzchni. Kontrolowano wów-

czas potencjalne miejsca ich występowania: parki, zadrzewienia, ogródki 

działkowe, szpalery drzew, dzielnice bogate w zieleń. Kontrole prowadzo-
no 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 przy-

padku uszatki). Liczebność  gawrona, śmieszki, myszołowa i brzegówki sta-

rano się  ocenić  podczas każdego sezonu lęgowego. 
Wielkopowierzchniowe liczenia dzięciołów i ptaków śpiewających (ło-

zówki, cierniówki, białorzytki, kląskawki, słowika rdzawego, pokrzywni-

cy, zaganiacza, piegży, pleszki, gąsiorka, pełzacza ogrodowego) przepro-
wadzono wiosną  1993 na całym obszarze powierzchni, kartując stanowi-
ska śpiewu samców na mapach w skali 1 : 20 000. W przypadku białorzyt-
ki, kląskawki, pokląskwy, piegży, gąsiorka i raniuszka dodatkowym świa-

dectwem lęgu były obserwacje ptaków dorosłych z pokarmem czy podlo-
tów w towarzystwie rodziców w terytorium lęgowym. Kryterium zakwalifi-
kowania danego samca do kategorii stacjonarny, było co najmniej dwu-
krotne jego stwierdzenie w okresie nie krótszym niż  14 dni. Liczenia pta-
ków 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 obejmują-
cych 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, za-
drzewienia, skwery, cmentarze, zadrzewienia śródpolne, bogate w zieleń  
dzielnice mieszkaniowe). Na polach uprawnych przemieszczano się  wzdłuż  
liniowych elementów krajobrazu (dróg, rowów melioracyjnych, linii kole-
jowych i energetycznych, granic pól uprawnych, ogrodzeń). Kontrole pro-

wadzone 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 gatun-
ków rzadkich uzyskały akceptację  Komisji Faunistycznej. 

Badania ilościowe w Parku Grabiszyńskim prowadzono w latach 1991-

95, wykorzystując metodę  kartograficzną  (Tomialojó 1980). W każdym se-

zonie 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 kon-

troli porannych, w zależności od aktywności głosowej ptaków, wynosił  od 

2,5 do 6,5 godziny. Najkrótsze kontrole przypadały w początkowym okre-

sie sezonu lęgowego. Prowadzono również  dodatkowe wyszukiwanie gniazd 

(szpak, mazurek), a celem lokalizacji stanowisk puszczyka stosowano sty-
mulację  magnetofonową. Gatunki, których udział  w zespole wynosił  po-

nad 5% uznano za dominanty, a 2-5% za subdominanty. Podział  ekolo-

giczny poszczególnych gatunków przyjęto za Tomiałojciem (1970), zasto-

sowano jednak pewne modyfikacje odzwierciedlające lokalne warunki śro-

dowiska. Wyróżniono trzy grupy ekologiczne: dziuplaki, ptaki gniazdują-

ce 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 Czapu-

lak 1986), gatunki te zaliczono do grupy gniazdujących na ziemi i w pod-

szycie. 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 mniej-

szą  dominacją  gatunku „x" w obydwu porównywanych zespołach. Zespo-

ły 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 50-

70%, a za identyczne gdy wartości były większe niż  70% (Tomialojć  1970). 

Do porównań  zagęszczeń  ptaków w Parku Grabiszyńskim z innymi tere-

nami użyto wartości średnich z pięciu lat badań. Nie dokonywano porów-

nań  z powierzchniami mającymi mniej niż  10 ha, jako obarczonymi błę-
dem przypadkowości (Tomialojć  1970). 

Badania ilościowe na powierzchni „Poltegor" przeprowadzono w roku 
1996, a w śródpolnym zadrzewieniu „Lasek Zabrodzki" w roku 1994, pro-
wadząc kartowanie miejsc śpiewu samców i innych oznak lęgowości oraz 

wykorzystując zasady zmodyfikowanej metody kartograficznej (Tomialojć  
1980). Na powierzchni Poltegor nie prowadzono wówczas kartowania go-
łębi, jerzyków, wróbli i szpaków, co znacznie skracało wymagany czas kon-
troli. Liczenia rozpoczynano około 0,5 godziny przed wschodem słońca. 
Na powierzchni Poltegor pojedyncza kontrola trwała 4-5, a w Lasku Za-
brodzkim około 2 godzin. Ogółem na obydwu powierzchniach przepro-
wadzono 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. Kontro-
le prowadzono od początku kwietnia do pierwszych dni lipca. 

WYNIKI 

Badania ilościowe 

Powierzchnia „Park Grabiszyński". Przed II wojną  światową  w połu-
dniowej części parku znajdował  się  cmentarz komunalny. Od zachodu ob-
szar parku graniczy poprzez ruchliwą  ulicę  Grabiszyńska, z dużym Cmen-
tarzem Grabiszyńskim. Od północnego-wschodu do parku przylega willo-
wa dzielnica mieszkaniowa Grabiszynek, a od południa i wschodu ogródki 
działkowe, wydłużone obszary parkowe przebiegające do ulicy Skarbow-
ców oraz pola uprawne położone nad Ślęzą. Całkowita powierzchnia par-
ku wynosi około 39 ha, z tego badaniami objęto 29,27 ha jego najbardziej 
urozmaiconej części. W tej części parku można wyróżnić  dwa główne frag-
menty — zadrzewiony (leśny) i otwarty. Pierwszy z wyróżnionych fragmen-
tów zajmuje powierzchnię  21,1 ha. Zbliżony jest on do lasu o charakterze 
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Ryc. 2. Zagęszczenie (par/10 ha) grup 

ekologicznych ptaków w Parku Grabi-

szyńskim w latach 1991-1995 
A - gatunki gniazdujące na ziemi i krze-

wach (do 1,5 m), B - dziuplaki, C - ga-

tunki gniazdujące w koronach krzewów 

i drzew 

Fig. 2. Density (pairs/ 10 ha) of ecologi-
cal 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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grądu, z gęstym naturalnym odnowieniem krzewów, które zaczęto dra-

stycznie ograniczać  od roku 1992. W drzewostanie dominują  rodzime ga- 

tunki drzew i krzewów liściastych (grab Carpinus betulus, lipy Tilia sp., 

buk Fagus sylvatica,  klony  Acer sp., bez czarny Sambucus nigra, czerem-

cha Prunus paclus), a w niektórych jego częściach także szpalery rodzi- 

mych 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 roślin-

ności krzewiastej (tarnina Prunus spinosa  i głóg jednoszyjkowy Crataegus 

monogyna). 

Podczas pięciu lat badań  stwierdzono 57 lęgowych gatunków ptaków. 

W kolejnych latach gniazdowało 50, 49, 53, 53 i 54 gatunki (tab. 1). Dla 

całego okresu badań  średnia liczebność  ugrupowania wynosiła 308,1 pary, 

a średnie zagęszczenie 105,2 pary/10 ha. Najwyższą  łączną  liczbę  par od-

notowano w 1995 (tab. 1). W grupie dominantów znalazło się  9 gatunków, 

z czego pięć  we wszystkich latach 

(kos, kapturka, szpak, słowik rdza-

wy i pierwiosnek), a pozostałe czte-

ry przynajmniej podczas jednego 

sezonu (zięba, grzywacz, bogatka, 

rudzik). Przynajmniej raz w grupie 

subdominantów znalazło się  dal-

szych sześć  gatunków (śpiewak, 

modraszka, strzyżyk, kowalik, kul-

czyk, zaganiacz). Łączny udział  do-

minantów wahał  się  od 53,5 do 

63,5%, a łącznie z subdominanta-

mi osiągał  on 74,5-82,6%. W kolej-

nych latach 28 gatunków (49% 

wszystkich) występowało w liczbie 

nie większej niż  dwie pary. Pomimo, 

że we wszystkich latach badań  naj-

liczniejszą  grupą  były ptaki gniaz-

dujące w podszycie i na ziemi, za-

rejestrowano wyraźny spadek ich 

zagęszczenia (z 63 par/10 ha w 

1991 do 54 par/10 ha w 1995; ryc. 

2) i dominacji w całkowitym ugru-

powaniu (z 60% w 1991 do 47% w 

1995; ryc. 3). W kolejnych latach 
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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 (%) 

Species 
Gatunek Liczba par / No. of pairs 

SZ SD GE 
1991 1992 1993 1994 1995 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

T. merula Z 51 31 34 41 40 13,4 12,8 

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 6 4 1,4 1,3 

G. glandarius K 3 4 3,5 4 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 2 0,9 0,9 

D. major D 2 2 3 2,5 4 0,9 0,9 

Pas. montanus D 2 2 3 2 4 0,9 0,8 

P. modularis Z + 2 4 4 2 0,8 0,8 

T. pilaris K + 1 + 5 5 0,7 0,7 
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Tabela 1. cd. / Table 1. continued. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

A. palustris Z 2 2 2 1 4 0,8 0,7 

S. curruca Z 2 2 2 2 2 0,7 0,6 

A. otus K 2 1 1,5 1,5 2 0,5 0,5 

C. brachydactyla D 1,5 3 2 1 - 0,5 0,5 

Ph. sibilatrix K 2,5 2,5 2 0,5 + 0,5 0,5 

P. pica K 1,5 1,5 1,5 1 1 0,4 0,4 

E albicollis D - - 1 3 2 0,4 0,4 

S. aluco D 1 1 1 1 1 0,3 0,3 

C. cornix K 1 1 1 1 1 0,3 0,3 

S. bonn Z 1 1 0,5 1 1 0,3 0,3 

P. palustris D - 1 1,5 1 1 0,3 0,3 

P. uiridis D 0,5 1 1 1 1 0,3 0,3 

Ph. colchicus Z 1 0,5 1 1 1 0,3 0,3 

E hypoleuca D + 1 1 2 + 0,3 0,3 

C. carduelis K + 1 2 1 + 0,3 0,3 

C. familiaris D - 1 1 1 1 0,3 0,3 

R. regulus K 4 - - (0,3) (0,3) 

A. caudatus K 1 1 0,5 0,5 0,5 0,2 0,2 

Par montanus D 1 1 1 0,2 0,2 

P. domesticus D + + 1 1 1 0,2 0,2 

A. platyrhynchos Z 1 1 1 0,2 0,2 

D. minor D - 0,5 + 0,5 1,5 0,2 0,2 

C. canorus K + + 1 0,5 1 0,2 0,2 

S. decaocto K + + 1 0,5 1 0,2 0,2 

C. cannabina K + + + 1 1 0,1 0,1 

P. canus D - 1 0,5 0,5 0,1 0,1 

Ph. phoenicurus D + + + 1 0,5 0,1 0,1 

D. medius D + - 0,5 1 0,1 0,1 

Ph. ochruros D + - + 0,5 + + + 

L. coUuno K + - 0,5 + + 

M. alba Z - - 0,5 + + 

Razem / Total 307,5 267,5 302,5 329,5 333,5 105,2 100,0 



Ryc. 3. Zmiany dominacji grup ekolo-
gicznych ptaków w Parku Grabiszyń-
skim w latach 1991-1995 
Objaśnienia jak na ryc. 2 

Fig. 3. Changes in the dominance of 
ecological bird groups in the Grabiszyń-
ski Park in the years 1991-1995 
Explanations - see fig. 2 
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Tabela 2. Porównanie wskaźników podobieństwa składu gatunkowego (Sol), za-
gęszczenia (So2) i dominacji (Re) awifauny lęgowej Parku Grabiszyńskiego w ko-
lejnych latach badań  

Table 2. Comparison of similarity indices of species composition (Sol), density 
(So2) and dominance (Re) of the Grabiszyński Park breeding avifauna in consecu-
tive seasons 

Rok 

Year 

1991 1992 1993 1994 

Sol So2 Re Sol So2 Re Sol So2 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 - 

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) dziupla-

ków. Najbardziej stabilne było zagęszczenie (21 par/10 ha w 1991 do 24 

par/10 ha w 1995) i dominacja 

(19% w 1991 i 22% w 1995) pta- 
100 	  

ków gniazdujących na drzewach. 

Porównanie wskaźników podobień-

stwa (Sol, So2, Re) pomiędzy ko- 

60 - 	 lejnymi latarni wskazuje na duże 

podobieństwo badanego zespołu 

40 	 ptaków, a największe różnice zare- 

jestrowano pomiędzy najbardziej 
20 - 	 oddalonymi od siebie sezonami 

(tab. 2). 

Powierzchnia ..Poltegor" (96,8 

ha). Powierzchnia znajdowała się  
w północno-wschodniej części tere-

nu badań, w obrębie zwartej zabu-

dowy miejskiej. Miała ona kształt 
prostokąta, ograniczonego przez 
ulice Hallera, Wiśniową, Drukar-
ską, Pabianicką, Szczęśliwą  oraz 

Gajowicką. Na jej obszarze znajdo-
wała się  przed- i powojenna zabu-
dowa uboga w zieleń. Zwarte szpa- 

D A 
	

D B II c 

80 - 
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Tabela 3. Liczebność  (LP) i zagęszczenie (Z) wybranych gatunków ptaków na po-
wierzchni „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 LP 

Z 
(p/10 ha) 

Gatunek 
Species 

LP 
Z 

(p/10 ha) 

S. decaocto 37 3,8 H. icterina 4 0,4 

Ph. ochruros 22 2,3 C. carduelis 3 0,3 

P. major 21 2,2 M. striata 3 0,3 

P. caeruleus 15 1,5 S. curruca 2 0,2 

C. palumbus 11 1,1 Ph. phoenicurus 2 0,2 

C. monedula 8 0,8 C. brachydactyla 1 0,1 

F. coelebs 7 0,7 C. cornix 1 0,1 

T. merula 6 0,6 L. megarhynchos 1 0,1 

P. pica 5 0,5 C. chloris 1 0,1 

S. serinus 4 0,4 A. otul 1 0,1 

Pas. montanus 4 0,4 S. aiuco 1 0,1 

lery drzew liściastych (głównie lip Tilia sp.) występowały wzdłuż  ul. Po-

wstańców 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 li-

czonymi), a najliczniejszym gatunkiem była sierpówka. Pięć  gatunków (sier-

pówka, kopciuszek, bogatka, modraszka i grzywacz) wystąpiło w zagęsz-

czeniu 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 zwar-

tym drzewostanem i obfitym podszytem. Część  zadrzewienia była wiosną  
okresowo zalewana. W drzewostanie dominują  olcha czarna Alnus gluti-

nosa, 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 

LP 
Z 

(p/10 ha) 
Gatunek 
Species 

LP 
Z 

(p/ 10 ha) 

S. atricapilla 16 37,2 S. aluco 1 2,3 

E coelebs 13 30,2 Ph. trochihrs 1 2,3 

S. vulgaris 12 27,9 P dornesticus 1 2,3 

T. mewia 7 16,3 O. oriolus 1 2,3 

L megarh.ynchos 6 13,9 M. striczta 1 2,3 

S. serinus 4 9,3 F. hypoleuca 1 2,3 

H. icterina 4 9,3 E albicoUis 1 2,3 

T p ilaris 3 7,0 E. hortulana 1 2,3 

T. philomelos 3 7,0 E. eilanella 1 2,3 

Ph. coUybita 3 7,0 D. minor 1 2,3 

P. modularis 3 7,0 D. major 1 2,3 

C. carduelis 3 7,0 C. palumbus 1 2,3 

S. bonn 2 4,6 C. cornix 1 2,3 

Pas. montanus 2 4,6 C. coccothraustes 1 2,3 

P. major 2 4,6 C. canorus 1 2,3 

P. caeruleus 2 4,6 B. buteo 1 2,3 

C. chloris 2 4,6 A. palustris 1 2,3 

T. troglodytes 1 2,3 A. caTIfirrtus 1 2,3 

S. europaea 1 2,3 P. pica 0,5 1,1 

Razem / Total 107,5 244,5 

fragilis, grab, jesion, klony Acer sp., a w podszycie leszczyna Corylus avel-
Inna, 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 przy-
padku zięby (30,2 pary/10 ha). Kqlejne trzy gatunki (szpak, kos i słowik 

rdzawy) wystąpiły w zagęszczeniu powyżej 13 par/10 ha (tab. 4). Dwana-
ście 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 zamieszkują-
cej poszczególne środowiska południowo-zachodniej części Wrocławia 
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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 la-
tach 1990. 
CO - cały obszar, TZ - tereny zielone, OD - ogródki działkowe. OZ - obszar zabu-
dowy 

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 

LP 

Zagęszczenie / Density 
(par/lkm2) 

CO 
(25,6 km2) 

TZ 
(1,9 km2) 

OD 	OZ 
(3,1 km2) (10,5 km2) 

E tirmuncubis 
C. canorus 

S. aluco 
A. otul 

9 
10 
12 

ok. 12 

0,35 
0,4 

0,5 
0,5 

0,85 

P. viridis 6-9 0,2-0,3 3,2-4,8 
D. major 10-15 0,4-0,6 5,3-8,0 
D. urbica 85 3,3 8,1 

E. rubecula 32-40 1,2-1,6 17,1-21,3 

L megarhynchos 80 3,1 
Ph. phoenicurus 27 1,1 8,1 1,6 

T. pilarts 19 0, 75 
H. icterina 58 2,3 31,0 5,5 

S. curruca 37 1,44 3,5 

F. hypoleuca 10-13 0.4-0,5 5,3-6,9 

Ae. caurintus ok. 10 0,4 
C. brachydactyla 18-20 0,7-0,8 9,6-10,7 
O. oriolus 12-14 0,5 6,4-7,5 
G. glandarius 13 0,5 6,9 
P. pica 255 9,9 12,8 

C. comix 19 0,75 1,8 

przedstawiono w tabelach 5 i 6. Wyłącznie wśród zabudowy w śródmiej-

skiej 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 tere-

ny 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 

Liczba par 
No. of pairs 

Zagęszcznie / Density 
par/ 1 km2  

TR 	RUD 
(6,17 km2) 	(1,05 km2) 

Buteo buteo 

Perdix perclix 

Charadrius dubius 

Vanellvs vanelIns 

Anthus campestris 
Motacilla jlava 

Saxicola rubetra 

Saxicola torquata 

Oenanthe oenanthe 

3 
13-14 

5- 9 
10-23 

3-4 
40-45 

15 
14 

23 

0,5 
1,1 

4,8-8,6 

0,8-1,8 
2,9-3,8 

4,9 

1,8 
13,3 

22,0 

Locustella naevia 3 0,3 
Acrocephalus palustris 218 19,8 

Acrocephalus scirpaceus 14 1,9 
Acrocephalus  arundinaceus 3- 11 0,5-1,8 
Sy luta curruca 5-6 0,8-1,0 
Sy Wici communis 145 11,7 
Lanius collurio 13-15 1,0 
Lartius excubitor 0-1 0-0,2 
Remiz pendultrius 1-2 0,2-0,3 
Pica pica 14 2,3 
Corvus cornix 2 0,3 
Embenza citrinella 9 1,5 
Ernberiza hortulana 11 1,8 
Emberiza schoeniclus 14 1,3 
Milinria calandra 2 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 (Orłow-

ski 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 ostat-

nio wymienionych środowisk zamieszkiwały kuropatwa, czajka, siewecz-

ka rzeczna, pliszka żółta, pokląskwa, świerszczak, łozówka, cierniówka, 

gąsiorek i potrzos (tab. 6). Stanowiska trzcinniczka, trzciniaka i remiza 

zlokalizowane były w zakrzewieniach rosnących przy rowach melioracyj-

nych. Najcenniejszym biotopem dla ptaków ptaków wodno-błotnych były 

odstojniki cukrowni Klecina, gdzie na przestrzeni kilkunastu lat odnoto-

wano gniazdowanie wielu gatunków, w tym nielicznych w skali Śląska, 

np. krwawodzioba. 

PRZEGLĄD GATUNKÓW 

Ogółem na terenie badań  stwierdzono 193  gatunków ptaków. W poniż-

szym przeglądzie omówiono 179 gatunków. Pozostałe gatunki stwierdzo-

ne w okresie badań  wymieniono na końcu przeglądu. Symbole umieszczo-

ne przed nazwami ptaków oznaczają: 
* - gniazdowanie pewne; 

+ - gniazdowanie prawdopodobne; 

? - gniazdowanie możliwe. 

Nur rdzawoszyi Gavia stellata.  Stwierdzony raz: 17 XI 96 obserwowa-

no jednego osobnika na odstojnikach cukrowni Klecina. 

*Perkozek Tachybaptus ruficollis. W roku 1993 stwierdzono pojedyn-

cze pary lęgowe na trzech stanowiskach (staw i rów melioracyjny w pobli- 

żu stacji kolejowej Wrocław Zachodni, staw przy ul. Skarbowców). W la-

tach 1998-2005, 1-3 pary gniazdowały na odstojnikach cukrowni Kleci-

na. Z okresu zimy pochodzi 9 obserwacji, łącznie 12 osobników. Parę  pta-

ków 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 kilkakrot-

nie obserwowano w lipcu, sierpniu i wrześniu, głównie pojedyncze, mło-

dociane osobniki. 
Czapla siwa Arden cinerea. Do roku 1999 zanotowano ponad 40 ob-

serwacji przelatujących ptaków z różnych miejsc powierzchni, w tym rów-

nież  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. Kilka-

naście obserwacji przelatujących bocianów, również  nad centrum miasta. 

Najwcześniej stwierdzony 22 III 89 - 2 ptaki. Nielęgowe, przelatujące bo-

ciany obserwowano kilkakrotnie w maju i w czerwcu. 
*łabędź  niemy Cygnus olor. Lęgowy. W roku 1987 para założyła gniaz-

do 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 re-

gularnie na stawie w Parku Południowym (do 20 ptaków), gdzie były in-
tensywnie dokarmiane przez ludzi. W niektóre lata nawet po zamarznię-
ciu stawu łabędzie próbowały przezimować  na lodzie. 

Grzywienka Chenonetta jubata. Ten australijski gatunek gęsi, obser-
wowano na odstojnikach cukrowni w dniach 15 VIII-18 IX 89. O pocho-
dzeniu 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 gatun-
kiem 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 śródpol-
nym rozlewisku w pobliżu stacji kolejowej Wrocław-Zachodni. 
Świstun Anas penelope. Stwierdzony około 30 razy. Wiosną  obserwo-

wany głównie w pierwszej połowie kwietnia na rozlewisku w pobliżu stacji 
Wrocław Zachodni, w stadach do 5 osobników, maksymalnie 12 ptaków 
(8 XII 96). Jesienią  widywany na odstojnikach cukrowni Klecina (maksy-
malnie 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 okre-
sach przelotów. Stwierdzona ponad 80 razy, głównie na odstojnikach cu-
krowni. Wiosną  obserwowana w okresie 8 III-27 IV, również  regularnie na 
rozlewisku w pobliżu stacji Wrocław Zachodni, w stadach do 10 osobni-
ków. 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 melio-
racyjnych w krajobrazie rolniczym. W okresie polęgowym najliczniej prze-

bywała 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 Za-
chodni (do 6 ptaków) oraz na odstojnikach cukrowni (do 8 ptaków). Na 
przelocie jesiennym obserwowana w lipcu i sierpniu, maksymalnie 10 pta-
ków (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 lip-

ca. Ostatnie ptaki widywano na ogół  do początków listopada. Maksymal-

nie 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 odnotowa-

no 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 osob-

nik 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 prze-
latujący 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 Wrocław Zachodni. Prawdo-

podobnie były to ptaki gnieżdżące się  w okolicach lotniska na Strachowi-
cach. 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 - przelatu-

jący 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, głównie 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 okre-
sie 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 zimo-
wanie pojedynczych ptaków na terenie Parku Grabiszyńskiego. 

Myszołów włochaty  Buteo lagopus. Zanotowano 9 obserwacji tego ga-
tunku. Jesienią  najwcześniej obserwowany 13 XI 91 pod Kleciną, najpóź-
niej 24 III 94. Większość  obserwacji pochodzi z terenów rolniczych zachod-
niej części powierzchni. Osiem obserwacji dotyczy stwierdzeń  pojedynczych 

osobników, tylko 4 III 93 spotkano dwa ptaki pod Oporowem. 25 II 87 wi-
dziano przelatującego ptaka nad centrum Wrocławia. 

*Pustułka  Pako tinnunculus. W latach 1986-97 na całym obszarze ba-
dań  stwierdzono 15 stanowisk. W roku 1994, kontrolując całą  powierzch-
nię, wykryto 9 par lęgowych w następujących miejscach: kościoły (3), za-
budowa 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 obserwo-
wano dorosłego ptaka przelatującego nad odstojnikami cukrowni. 

*Kuropatwa Perdix perdix. W roku 1994 stwierdzono 13-14 par lęgo-
wych. Gniazdowała na polach uprawnych w zachodniej części powierzch-
ni (5-6 par) oraz w rozdrobnionych uprawach pomiędzy osiedlami Grabi-
szynek, 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 Oporo-
wem 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 odzywa-
jące się  samce stwierdzano na polach uprawnych pod Oporowem i Kleci-
ną. W okresie 6 V-14 VIII ponad 50 razy słyszano glosy przepiórek przela-
tujących nocą  nad centrum Wrocławia, 

*Bażant Phastanus colchicus. Wiosną  odzywające się  samce słyszano 
na skrajach parków, w zadrzewieniach w krajobrazie rolniczym, ogród-
kach 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 osob-
ników (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 sta-

nowiskach 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 Południo-

wym (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 gnieź-
dziły się  w następujących miejscach: odstojniki cuktrowni (9 par), staw 

przy ul. Skarbowców (5 par), staw w Parku Południowym (1-2 pary), sta-
wek retencyjny w pobliżu stacji kolejowej Wrocław Zachodni i okoliczne 

rowy melioracyjne (8 par). Spotykana we wszystkich miesiącach roku. Zi-

mujące 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 od-
stojnikach na Klecinie: 6 VII 87 - 1 ptak oraz 5 VI 97 - ł  juv. (A. Milewski). 

*Sieweczka rzeczna Charadrius dubius. W latach 1987-1998 stwier-
dzono 5 stanowisk, na których gnieździło się  5-9 par. Gniazdowała na te-
renie odstojników cukrowni (2-4 pary) i na terenach ruderalnych (3-5 pary). 

*Czajka Vanellus vanellus. W latach 1987-99 na całym badanym ob-
szarze 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 po-
lach 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 przeby-

wał  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 odstoj-
nikach 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 poje-
dyncze 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 kole-
jowej (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. Mak-
symalnie 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  zasługuje 
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 pta-
ków) i na rozlewisku pod Oporowem (do 34 ptaków). Na uwagę  zasługuje 
wczesna data pojawu wiosennego 3 III 99. W okresie letnim słyszano kil-
kakrotnie 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 pta-
ka 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 toku-
jące dwa ptaki (para?). Jednej obserwacji dokonano na odstojnikach cu-
krowni: 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 Wrocław-
Zachodni. Podczas przelotu jesiennego w okresie 26 VI-9 IX, 17 razy ob-
serwowany na odstojnikach na Klecinie. Większość  obserwacji dotyczy po-
jedynczych osobników, tylko raz widziano dwa ptaki. 

*Krwawodziób Tringa totanus.  W roku 1995 stwierdzono 2 pary w po-
bliżu kolonii śmieszek na odstojnikach cukrowni. W latach 1998-1999 
stwierdzono lęgi 2 par na śródpolnym rozlewisku pod Oporowem. W żad-
nym 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 przelo-
tów 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 po-

bliżu stacji kolejowej Wrocław Zachodni. Większe stada zanotowano 
19 IV 99 - 15 osobników, 26 IV 99 - 26 i 27 IV 99 - 19 ptaków. Obserwa-
cja 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, łącz-
nie 16 obserwacji do 8 ptaków, w okresie 9 VII-30 IX. 

Samotnik Tringa ochropus. Regularnie obserwowany podczas przelo-
tów. 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 pta-
ków, maksymalnie 10 osobników (2 VIII 91). W okresie przelotów regular-
nie 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 spo-
tykano 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 prze- 

lotu 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 odstoj-

nikach 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 kilka-
krotnie nocą  słyszano przelatujące ptaki nad centrum Wrocławia. 

Płatkonóg szydłodzioby  Phalaropus lobatus. 9-14 IX 98 cztery młodo-

ciane osobniki przebywały na odstojnikach na Klecinie. 
Mewa czarnogłowa  Larus melanocephalus. 10-11 IX 98 jednego mło-

docianego 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 kolo-
nia 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 osobni- 
ków, tylko trzy razy spotkano 2-4 ptaki. Obserwowana 4 razy na stawie 
w Parku Południowym, 4 razy na odstojnikach, 3 razy przelatujące nad 
Wrocławiem oraz raz na rozlewisku w pobliżu stacji PKP Wrocław Zachodni. 

Mewa srebrzysta/białogłowa Larus argentatus / cachinnans. Stwier-
dzona 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 wio-
sny 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 kolej-

nych 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  naj-
wcześniej 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 za-
budowanym. Na powierzchni „Poltegor" wystąpiła w zagęszczeniu 3,8 pary/ 
10 ha. Kilkakrotnie w okresie potęgowym zanotowano koncentracje powy-
żej 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 po-
wierzchni 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). Znaj-
dowały się  one w parkach (Południowy, Skowroni, Grabiszyński, Kleciń-
ski), cmentarzach (Grabiszyński) i większych skupiskach zabytkowej zie-

leni (np. na Oporowie przy ul. Wiejskiej) oraz w dzielnicach mieszkanio-
wych 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 woj-
skowej przy ul. Sztabowej. Dwukrotnie (w roku 1988 w P. Skowronim i 1994 
na Cm. Grabiszyńskim) znaleziono czynne gniazdo uszatki, które znajdo-
wało 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 pojedyn-
cze 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 okre-
su przelotu wiosennego, pomiędzy 13 a 23 IV. Wczesna data z okresu prze-
lotu 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 Grabiszyń-
skim, a w roku 1994 gatunek ten gnieździł  się  w rejonie lasku Oporow-
skiego 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 niektó-
re stanowiska (P. Południowy, P. Grabiszyński, lasek Oporowski, Cm. Gra-
biszyński, P. Kleciński, P. Skowroni, okolice G. Skarbowców oraz zadrze-
wienie przy ul. Agrestowej). Stwierdzono także lęgi w większych skupi-
skach drzew, jak np. w pobliżu ul. Rapackiego (szpaler starych dębów 

Ryc. 4. Rozmieszczenie stanowisk lęgowych puszczyka i sowy uszatej w południo-
wo-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 willo-

wej przy ruchliwym skrzyżowaniu ulic Akacjowej i Wiśniowej. 

*Dzięcioł  duży Dendrocopos major. W latach 1991-97 na całym obsza-

rze badań  występowało od 10 do 15 par (ryc. 5), z których większość  gniaz-

dowała 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. 

Ryc. 5. Rozmieszczenie stanowisk lęgowych dzięcioła dużego i zielonego w połu-
dniowo-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. Grabiszyń-

skim. W roku 1997 gnieździł  się  w P. Skowronim (A. Milewski). Poza sezo-

nem 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 Zabrodz-

kiej i Wałbrzyskiej (Klecina). W roku 1994 oraz 1997 (A. Milewski) parę  
stwierdzono w P. Skowronim. W okresie polęgowym obserwowany nielicz-

nie, głównie w parkach, ale także w zieleni śródmiejskiej. Regularnie zi-

mujący. 
+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 upraw-

nych w zachodniej części powierzchni. Występował  również  na terenach 
ruderalnych. W okresie przelotów licznie obserwowany w centrum mia-

sta, również  w nocy. Nieregularnie zimujący. Maksymalnie 26 XII 92 stwier-
dzono 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). Kolo-
nie 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. Kar-
melkowej oraz w budynku przepompowni w pobliżu stacji kolejowej Wro-
cław 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 ca-
łej powierzchni 85 gniazd. Największa kolonia liczyła 32 gniazda i znajdo-
wała się  na galeriowcu przy ul. Powstańców Śląskich. 

*Świergotek polny Anthus campestris. W latach 1988-1997 na czte-
rech 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 Rok / Year 
Site 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

ul. Raclavvicka 48 45 15 74 40 
ul. Skarbowców - 35 - - 
Oporów - - 185 142 - - 
Klecina 5 11 5 - 55 
autostrada 3 - - - 
Razem / Total 53 56 20 297 182 55 

Świergotek drzewny Anthus trivialts. Stwierdzony kilkakrotnie w okre-
sie przelotów. Wiosną  czterokrotnie stwierdzono śpiewające samce na skra-
ju Parku Grabiszyńskiego: 5 IV 89, 30 V 92, 30 IV 93 i 12 V 94. 
Świergotek łąkowy Anthus pratensis. Obserwowany nielicznie w okre-

sie 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 obserwo-
wano 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 powierzch-

ni (ok. 30 par). 10-15 par gniazdowało w środowiskach ruderalnych. 
*Pliszka siwa Motacilta alba. Nieliczny gatunek lęgowy (ok. 5 par), wy-

stępował  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 złożo-

nych z 20-50 ptaków. Zimą  obserwowano kilkakrotnie znaczne koncen-
tracje 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  10-
15 par. Najliczniej występował  w P. Grabiszyńskim, gdzie w latach 1991-
1995 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 zi-
mowania. Przelotne i zimujące strzyżyki notowano we wszelkich zakrze-
wieniach śródpolnych i śródmiejskich, również  w wyższej roślinności ziel-
nej w środowiskach ruderalnych i ogródkach działkowych. 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 wystąpi-
ła w zagęszczeniu 0,7-1,4 pary/10 ha. Wyjątkowe zagęszczenie - 7 par/ 
10 ha odnotowano w Lasku Zabrodzkim (tab. 4). Najwcześniej stwierdzo-
na 8 III 99 - 1 o' pod Oporowem oraz 16 III 89 - 1 ptak w P. Grabiszyń-
skim. 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 32-
40 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 śpiewają-
ce, przelotne samce w dzielnicach z ubogą  zielenią  śródmiejską. Zimą  ob-
serwowano rudziki w niewielkich zakrzewieniach zarówno śródmiejskich, 
jak również  w środowiskach ruderalnych i ogródkach działkowych. 
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*Słowik rdzawy Luscinia megarhynchos. W roku 1993 kontrola całej 

powierzchni wykazała 80 stacjonarnych samców (ryc. 6). Stanowiska sło-

wika znajdowały się  w miejscach obfitujących w krzewy, głównie bzu czar-

nego, przy czym nie wymagał  dodatkowo osłony z wyższych drzew. Naj-

większe koncentracje śpiewających samców znajdowały się  w następują-

cych 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- 

Ryc. 6. Rozmieszczenie stanowisk lęgowych słowika rdzawego w południowo-za-
chodniej 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 słowi-

ki 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 podgatun-

ku L. s. cyanecula stwierdzono 2 IV 99 na skraju niewielkiego trzcinowi-

ska w pobliżu stacji kolejowej Wrocław Zachodni. 

*Kopciuszek Phoenicurus ochruros. Gnieździł  się  na terenie całej zabu-

dowanej części powierzchni. Na powierzchni „Poltegor" w roku 1995 wy- 

Ryc. 7. Rozmieszczenie stanowisk lęgowych pokląskwy i kląskawki w południo-

wo-zachodniej części Wrocławia 
Objaśnienia patrz ryc. 1 

Fig. 7. Distribution of the Whinchat and Stonechat breeding sites in the south-

western part of the city of Wrocław 
Explanations — see fig. 1 



Ptaki Wrocławia 	 47 

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 te-
renie 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 wio-
sennego: 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 roz-

mieszczona była liniowo wzdłuż  nasypów kolejowych (8 par) oraz w środo-
wiskach ruderalnych (6 par). Zagęszczenie ekologiczne, obliczone na tere-
nach 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 głów-
nie na terenach ruderalnych (16 par) oraz wzdłuż  nasypów linii kolejo-

wych (7 par). Zagęszczenie ekologiczne obliczone na terenach ruderalnych 
(105 ha) wyniosło 2,2 pary/10 ha. Wiosną  najwcześniej zanotowano po-
jedyncze 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. Grabi-
szyńskim 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 stano-

wiska 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 regu-

larnie 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. Największe stado li-

czące około 1000 ptaków stwierdzono 30 XII 89 w P. Grabiszyńskim. 

*Śpiewak Turdus philomelos. Zamieszkiwał  większe parki i zadrzewie-

nia 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 

Ryc. 8. Rozmieszczenie stanowisk lęgowych białorzytki i kwiczoła w południowo-
zachodniej części Wrocławia 
Objaśnienia patrz ryc. I 

Fig. 8. Distribution of the Wheatear and Fieldfare breeding siteas in the south-
western 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 stwier-

dzono 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, rozpoznawal-

nych po charakterystycznych głosach. Wiosną  przelotne ptaki notowano 
w okresie 6 III (1999)-23 IV (1999). Jesienią  pierwszego droździka zanoto-

wano 23 IX 94. O intensywności przelotu jesiennego może świadczyć  na-
stępująca obserwacja: w dniu 3 XI 88 z jednego punktu w centrum (ul. 
Stysia) w godzinach 245-3°o słyszano 106 przelotnych droździków. Ostat-
niego przelotnego ptaka słyszano 4 XII 93. Maksymalnie stwierdzono (ob-
serwacja 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 ob-

serwowano około 25 osobników, maksymalnie 35 (21 XII 91). W roku 1992/ 
1993 zimowały tylko 2 ptaki. Zimą  1993/1994 przebywało około 20 pta-

ków. W następnym sezonie 1994/1995 droździków nie zanotowano. W se-
zonie 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 szpa-

lerach topoli na Klecinie i niewielkim zadrzewieniu pod Oporowem. Nie-
licznie 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 teryto-

rialne sanice zlokalizowano na zarośniętych odstojnikach cukrowni. Na 

uwagę  zasługuje obserwacja śpiewającego samca w samym centrum Wro-
cławia, 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 wielokrot-
nie w maju i czerwcu słyszano śpiewającego samca. Poza tym trzy obser-

wacje 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 ba-

dań  stwierdzono około 220 terytorialnych samców. Występowała głównie 
w krajobrazie rolniczym zachodniej części powierzchni, gnieżdżąc się  w gę-
stych 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) znaj-
dowały 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 odstojni-
kach cukrowni. Jesienią  stwierdzona najpóźniej 13 IX 98 - 1 ptak. 

*Trzcinniczek Acrocephalu scirpaceus. W roku 1993 na całym obsza-
rze stwierdzono 14 par, gnieżdżących się  w pasach trzcin porastających 
brzegi Ślęzy, rowów melioracyjnych w zachodniej części powierzchni i od-
stojnikach na Klecinie. Późna obserwacja jesienna: 6 X 96 - 1 osobnik 
w pasie trzcin na rowie Oporówka. 

*Trzciniak Acrocephalus arundinaceus. W roku 1993 na całym obsza-
rze 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 ekolo-
giczne na terenach zielonych całego obszaru badań  (187 ha, z pominię-
ciem ogródków) wyniosło 3,1 pary/10 ha. Wiosną  przylot pierwszych pta-
ków 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 całej zurbanizowanej części powierzch-
ni, zarówno na obszarze zabudowy miejskiej, jak i na przedmieściach. 
Występowała we wszelkiego rodzaju terenach zielonych, w parkach, ogród-
kach działkowych oraz w zieleni śródmiejskiej. W P. Grabiszyńskim wy-
stąpiła w zagęszczeniu 0,7 pary/10 ha. Była jedynym gatunkiem pokrzewki 
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występującym w obrębie zabudowy miejskiej z nielicznym udziałem ziele-
ni (szczególnie krzewów). Na powierzchni „Poltegor" wystąpiła w zagęsz-
czeniu 0,2 pary/10 ha. Wiosną  śpiewające samce stwierdzono najwcze-
śniej: 3 rv 90 i 9 IV 89. 

*Cierniówka Sylvia commurds. W roku 1993 na całym obszarze po-
wierzchni stwierdzono 145 terytorialnych samców (5,7 pary/1 km2). Więk-
szość  stanowisk było zlokalizowanych na terenach rolniczych w zachod-
niej części powierzchni w zakrzewieniach (głóg, róża, tarnina) i zaroślach 
bylin (jeżyna, pokrzywa, wrotycz, bylice) rosnących wzdłuż  rowów melio-
racyjnych, dróg, nasypów kolejowych i ogrodzeń  (żywopłoty). W środowi-
skach ruderalnych stwierdzono 15 terytoriów. Zagęszczenie ekologiczne 
(dla 131 par) obliczone na obszarze terenów rolniczych i środowisk rude-
ralnych (7,93 km2) wyniosło 16,5 pary/1 kmz. Wiosną  przylot pierwszych 
ptaków następował  po 20 N. W czasie wędrówki wiosennej spotykano śpie-
wające samce w zieleni śródmiejskiej. Jesienią  stwierdzona najpóźniej 
3 IX 96 - 2 ptaki na Klecinie. 

*Gajówka Sylwia bonn. Pojedyncze pary stwierdzono w kilku peryferyj-
nie położonych parkach i zadrzewieniach, poza obszarem zabudowy miej-
skiej, m.in. w P. Grabiszyńskim, Lasku Oporowskim, Lasku Zabrodzkim. 
Wiosną  stwierdzona najwcześniej 3 V 93. 

*Kapturka Sylwia atńcapilla Zamieszkiwała parki i zadrzewienia w pe-
ryferyjnej części powierzchni. Najliczniej w miejscach z dużym udziałem 
warstwy krzewów, głównie bzu czarnego. W P. Grabiszyńskim jej zagęsz-
czenie wahało się  od 10,9 do 14,7 pary/10 ha. W Lasku Zabrodzkim wy-
stąpiła 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 zanotowa-
na 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 wystę-
powały 1-3 pary oraz w niektóre lata w P. Południowym, gdzie stwierdzano 
1-2 pary. W okresie przelotu wiosennego (8 IV-28 V) obserwowana regu-
larnie 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 pier-
wiosnków, 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 Par-

ku Grabiszyńskim. W okresie przelotu wiosennego obserwowany 8 razy 
na przełomie marca i kwietnia. Większość  obserwacji pochodzi z P. Grabi-
szyńskiego, gdzie najwcześniej jednego ptaka stwierdzono 25 III 92. Jesie-
nią  stwierdzony najpóźniej 18 X 92 - 5 ptaków (w tym 2 da ad.). 

*Muchołówka szara Musctcapa striata. Gnieździła się  w parkach i więk-
szych zadrzewieniach, również  na terenie zabudowanym. W P. Grabiszyń-
skim wystąpiła w zagęszczeniu 0,7-1,4 pary/10 ha. Na powierzchni „Po-
ltegor" 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  naj-
wcześniej 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 luź-
ne 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 peryferyj-
nych parków. Liczniej pojawiał  się  w okresie jesienno-zimowym. W paź-
dzierniku 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 obserwowa-
na w okresie jesienno-zimowym. Niewielkie grupki ptaków spotykano rów-
nież  na terenie ogródków działkowych i w niewielkich zakrzewieniach śród-
polnych. 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 obrę-

bie 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 osob-

ników (26 II 92, Park Grabiszyński). 
*Kowalik Sitta europaea. Występował  we wszystkich większych par-

kach i zadrzewieniach ze starym drzewostanem. W P. Grabiszyńskim w la-

tach 1991-1995 jego zagęszczenie wzrosło od 1,0 do 3,1 pary/10 ha. 
*Pełzacz leśny Certhtafamiliaris. Pojedyncze pary tego gatunku gnieź-

dziły się  w latach 1992-199511997 w P. Grabiszyńskim. W okresie zimo-
wym pojedyncze ptaki obserwowano w P. Południowym i Grabiszyńskim. 

*Pełzacz ogrodowy Certhia brach.ydactyIa. Zamieszkiwał  głównie par-

ki, cmentarze i większe zadrzewienia. W latach 1991-98 na całej powierzch-
ni gnieździło się  18-20 par (0,7-0,8 pary/km2). W P. Grabiszyńskim gniaz-
dowały 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 Ślą-

skich oraz przy ul. Kamiennej. Zagęszczenie ekologiczne na terenie ogród- 

ków działkowych, parków, cmentarzy i lasów (187 ha) wyniosło 1,0-1,1 

pary/10 ha. W okresie zimowym pojedyncze ptaki obserwowano w dziel-

nicach 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 położo-

nych 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 za-

gęszczeniu 0,5-1,4 pary/10 ha. 
*Gąsiorek Lanius collurio. W latach 1993-1994 na całym 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 pisklęta-
mi na osice rosnącej wśród pól uprawnych na zachód od Oporowa. 

*Sójka Garrulus glandartus. W latach 1991-1997 w większych peryfe-
ryjnych parkach i cmentarzach gniazdowało około 13 par. W Parku Grabi-
szyńskim wystąpiła w zagęszczeniu 1,0-1,4 pary/10 ha. 

*Sroka Pica pica. W marcu i kwietniu 1994 na terenie całej powierzch-
ni stwierdzono 255 zajętych gniazd (Orłowski i in. 2002). Od roku 2000 
regularne, całoroczne 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 no-
towano tam do 250 osobników. 

Orzechówka Nucy-raga caryocatactes. 9 XII 87 dwa ptaki obserwowa-
no w Parku Klecińskim. 

*Kawka Corvus monedula. Zamieszkiwała praktycznie cały obszar za-
budowany. Na powierzchni „Poltegor" wystąpiła w zagęszczeniu 0,8 pary/ 
10 ha. Kawki budowały gniazda głównie w otworach wentylacyjnych blo-
ków mieszkaniowych oraz nieczynnych przewodach kominowych budyn-
ków 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 	 Lata / Years 
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 

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 

32 72 ? 	51 ? 51 ? (24) 97 ? ? 47 24 

2 20 	 

23 

1 	 

32 45 - 	44 	 

3 2 - 	3 	 

1 

23 17 20 	19 ? ? 42 26 44 170 125 240 330 

2 - - 	27 	 

9 4 - 	10 - 1 7 5 

9 11 16 ? 5 5 4 

2 

11 - ? 2 ? ? 3 

9 

6 22 	 

114 161 ? 	154 ? ? 100 69 148 183 139 287 358 

gniazdowało tam w dziuplach w starych platanów i topoli. W okresie je-

sienno-zimowym liczebność  kawki znacznie wzrastała. 

*Gawron Corvus frugilegus. Lęgowy. Od roku 1987 stwierdzono co naj-

mniej 10 kolonii (tab. 9). Najdłużej funkcjonowały kolonie rozmieszczone 

wzdłuż  ul. Powstańców Śląskich, Hallera i Wiśniowej oraz w Parku Kleciń-

skim, 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 założe-

nie 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 wzra-

stała od drugiej połowy października do drugiej połowy marca. 
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*Wrona Coruus cornix. W roku 1994 na całej powierzchni zlokalizowa-

no 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 

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 Grabi-
szyńskim należał  do grupy dominantów, a jego zagęszczenie w latach 1991-
95 wzrosło z 8,9 do 15,0 pary/10 ha. W Lasku Zabrodzkim (4,3 ha) gnieź-
dziło się  12 par. Nieregularnie zimujący. 

*Wróbel  Passer domesticus. Liczny gatunek lęgowy na całym obszarze 
zabudowanym. Nieliczny w parkach i większych zadrzewieniach. Na tere-
nach ogródków działkowych gnieździł  się  w skrzynkach lęgowych. W Par-
ku Grabiszyńskim lęgowy dopiero po przeprowadzeniu zmian w drzewo-
stanie 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 zagęsz-
czeniu 0,4 pary/10 ha zasiedlając skwery i większe skupiska zieleni. 

Passer domesticus x Passer montanus.  10 III 98 obserwowano pta-
ka 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 śródmiej-
skich 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 zimo-
wania pojawiała się  liczniej w środowiskach otwartych (pola uprawne, te-
reny 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 osob-
ników (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 tere-

nów ruderalnych. W Parku Grabiszyńskim, gdzie wystąpił  w zagęszczeniu 

1,7-2,4 pary/10 ha, ale gnieździł  się  wyłącznie na jego obrzeżach. Na po-
wierzchni „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 osobni-
ków odnotowano 19 XII 93 i 16 XII 95 w P. Grabiszyńskim. 

*Szczygieł  Carduelis carduetis. Gniazdował  nielicznie na terenach zielo-
nych 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) stwier-

dzony na powierzchni „Poltegor". Znacznie liczniej szczygły pojawiały się  
w okresie jesienno-zimowym, głównie w środowiskach ruderalnych. Mak-

symalnie: 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. Gra-

biszyńskim. 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 pobli-

żu 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 pta-

ków 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. Licz-
niej 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 za-
chodniej i południowo-zachodniej części powierzchni, gdzie w roku 1993 
stwierdzono 11 terytorialnych samców (1,8 pary/ km2). Wiosną  najwcze-
śniej 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 całej powierzchni stwierdzono 
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14 par. Zagęszczenie potrzosa (8 par) na terenie pól uprawnych w zachod-

niej i południowo-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 od-
stojników na Klecinie. 

*Potrzeszcz Maiaria calandra. Bardzo nielicznie lęgowy na polach 
uprawnych w północno-zachodniej części powierzchni, gdzie w latach 1993-
1994 stwierdzono zaledwie 1-2 pary. 

Ponadto na terenie badań  stwierdzono następujące gatunki (w nawia-
sie podano liczbę  obserwacji): perkoz dwuczuby  Podiceps cristatus  (2), 
perkoz rdzawoszyi P. grisegena (2), kormoran  Phalacrocorax carbo (2), bo-
cian 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% wszyst-

kich gatunków lęgowych stwierdzonych na Śląsku (217 do 1990; Dyrcz 

i in. 1991). Wśród gatunków prawdopodobnie lęgowych znalazły się  pójdź-
ka, dudek, rokitniczka i strumieniówka. Gatunkiem, który ponownie za-
gnieździł  się  na tym obszarze, po kilkunastoletniej przerwie, była dzierlat-

ka. Po roku 2000 lista awifauny lęgowej powiększyła się  o wodnika, kro-
gulca, paszkota, kruka oraz zniczka. W ostatnich latach drastycznej re-
dukcji uległa liczebność  dymówki, która wycofała się  z obszaru zabudo-
wanego 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 zadrze-
wionych (leśnych). Kapturka, słowik rdzawy, rudzik i strzyżyk są  charak-
terystyczne 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 kap-
turki (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 



60 	 G. Orłowski, K. Martini, M. Martini 

(do 17,2 pary/10 ha) i pierwiosnka (do 6,5 pary/10 ha). Bujna warstwa 
podszytu w Parku Grabiszyńskim to niewątpliwie główny czynnik wpły-

wający na wysokie zagęszczenie tych gatunków. Zagęszczenia ekologiczne 

wspomnianych powyżej ptaków obliczone tylko dla części leśnej tego par-

ku (21,1 ha) były jeszcze o około 25% wyższe niż  w przypadku całej bada-

nej powierzchni. Gatunkiem wyróżniającym Park Grabiszyński jest strzy-

żyk, tylko sporadycznie notowany w zieleni miejskiej w Polsce (Tomialojć  
i Stawarczyk 2003). Spośród innych gatunków na ogół  nielicznie gniazdu-

jących w parkach miejskich (np. Kuźniak 2000), a występujących w Par-

ku 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 za-
gęszczenie 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 mia-
stach Polski, Park Grabiszyński charakteryzował  się  bardzo wysoką  licz-
bą  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). Ni-
skie 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 natych-
miastowy spadek liczebności znalazły się  kos, kapturka, rudzik, śpiewak 
i strzyżyk. W kolejnych latach wzrosła natomiast liczebność  szpaka, grzywa-
cza, bogatki, modraszki i kowalika. Wzrost liczebności dziuplaków, a tak-
że pojawienie się  muchołówki białoszyjej i pleszki, związany był  z rozwie-
szeniem wiosną  1992 około 50 skrzynek lęgowych. Była to główna przy-
czyna 69% wzrostu liczebności szpaka. Spadek liczebności gatunków gniaz-
dujących na ziemi i w podszycie, poza likwidacją  krzewów, mógł  być  zwią- 
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Tabela 10. Porównanie awifauny lęgowej Parku Grabiszyńskiego z innymi terena-
mi 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 

Pow. 
Liczba Zagęszczenie / Density 

Powierzchnia badawcza 	gatunków 
L.p. 	 Area 	 (par/10 ha) 

Study plot 	 No. of 
species 	O 	D  

1 Wrocław, P. Grabiszyński 29,3 57 105,2 29,3 

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 

5 Wrocław, P. Słowackiego 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 97,6 66,4 

10 Warszawa, P. Łazienkowski 12,0 32 93,3 65,7 

11 Lublin, cmentarz 18,3 27 156,0 31,8 

12 Kraków, Cm. Rakowicki 42,0 30 57,9 26,9 

Źródło danych / References: 1 - niniejsza praca, 2 - Lontkowski 1989, 3 - Tomia-

łojć  i Profus 1977, 4 - Cisakowski 1992, 5 - TomialojC i Profus 1977, 6-7 - Tomia-
lojó 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 pielęgna-

cyjne powinny być  przeprowadzone w okresie polęgowym, a nie jak to za-

notowano w 1992 roku w trakcie jego trwania. 

Porównując liczebność  i zagęszczenia ptaków na śródmiejskiej po-

wierzchni „Poltegor" z wynikami innych badań  prowadzonych na po-

wierzchniach próbnych o zbliżonej wielkości zlokalizowanych w dzielni-

cach mieszkaniowych miast Europy środkowej wynika, że we Wrocławiu 

odnotowano stosunkowo wysoką  liczbę  gatunków (tab. 12). Według Lu-

niaka I Głażewskiej (1987) średnia liczba gatunków w tych biotopach przy-

padająca na jedną  powierzchnię  wynosiła 14, a łączna liczba gatunków 
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Tabela 11. Porównanie zagęszczeń  (par/10 ha) wybranych gatunków ptaków gniaz-
dujących 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 

Powierzchnia / Study plot 

PG PSz PS1 CmL CmLu LPi 

C. palumbus 5,9 6,5 66,6 8,9 2,0 1,5 

T. troglodytes 2,3 - - - - 1,3 

E. rubecula 4,3 2,3 - 0,1 0,5 4,0 

L megarhynehos 6,6 0,6 - 6,6 - 2,0 

T. merula. 13,4 9,5 12,4 4,3 15,6 4,0 

T. philomelos 2,6 1,0 0,4 - 3,0 

A. palustris 0,8 - - 1,2 0,5 

S. atricapilla. 12,2 4,6 - 2,3 1,6 8,0 

Ph. sibilatrix 0,5 4,3 - O 0,2 3,5 

Ph. coUybita 6,1 2,9 - 3,4 0,7 6,0 
E a1b(collis 0,4 0,2 - - 
P. caeruleus 4,2 7,6 6,7 1,6 3,8 4,0 

P. major 5,0 13,2 8,7 1,7 2,3 5,0 
G. glandarius 1,3 1,2 0,6 0,7 0,5 
C. monednin 1,0 25,4 0,2 2,7 - 
S. uulgaris 12,1 53,2 61,9 10,8 14,5 22,0 
Passer montanus 0,9 2,2 24,7 9,0 7,2 4,0 

E coelebs 5,1 9,1 7,9 2,7 6,5 5,0 

Źródło 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 zaled-
wie 29 (we Wrocławiu zarejestrowano 27 gatunków). Wysokie zagęszcze-
nie kopciuszka prawdopodobnie odzwierciedla wzrost liczebności tego ga-
tunku w środowiskach antropogenicznych (Tomiałojć  i Stawarczyk 2003). 
Bardzo niskie zagęszczenie kawki związane jest z ogólnym spadkiem li-
czebności tego gatunku w wielu miastach Europy w ostatnich kilkudzie-
sięciu latach (Luniak 2005). Wysokie zagęszczenia bogatki i modraszki we 
Wrocławiu najprawdopodobniej spowodowane było 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 porów-
naniu do badań  z lat 1970. zaskakująco niskie wydają  się  być  zagęszcze-
nia dzwońca i piegży, które są  ponad dwudziestokrotnie niższe niż  zagęsz-
czenia stwierdzone w Poznaniu i Koszalinie (tab. 13). Prawdopodobnie 
współcześnie zaznaczył  się  spadek liczebności dzwońca na terenie Wro-
cławia (porównaj: Petruk 1974; Kubacka 1974; Loch 1979), co może być  
związane z niszczeniem gniazd przez ekspansywne populacje wrony i sro-
ki. Nowym zjawiskiem jest gniazdowanie w centrum miasta uszatki, która 
do niedawna zasiedlała wyłącznie peryferie. W latach 1994-1995 wykry-
to w południowo-zachodniej części Wrocławia 12 stanowisk uszatki (ni-
niejsza praca), co jest niewspółmiernie wysokie wobec 15-18 par tego gatun-
ku podanych dla obszaru całego Wrocławia (Rachel i in. 2002). 

Niska liczebność  ptaków związanych ze środowiskiem leśnym lub par-

kowym (dzięcioły, sójka, kwiczoł , śpiewak, muchołówki, pełzacze) wystę-

pujących w południowo-zachodniej części Wrocławia wynikała z niewiel-

kiego udziału tego typu środowiska w całej powierzchni badań. Uzyskane 

oceny liczebności tych gatunków wskazują  jednak (tab. 11), że przy obli-

czeniu dla nich zagęszczeń  wyłącznie na terenach zielonych (1,87 km2), 

rezultaty te są  zbliżone do wyników uzyskiwanych na innych małych po-

wierzchniach próbnych (20-60 ha) badanych na Śląsku (Dyrcz i in. 1991). 

Porównanie liczebności i zagęszczeń  niektórych gatunków ptaków wy-

stępujących 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 udziału poszczególnych ty-

pów środowisk w badanych powierzchniach. Świadczą  o tym np. wyraźnie 

wyższe zagęszczenia gatunków leśnych (pełzacz leśny, sikora czarnogło-

wa, 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 ga-

tunków zamieszkujących parki i zadrzewienia miejskie. Zastanawiające 

są  wysokie zagęszczenia piegży i zaganiacza uzyskane w Słupsku, Gorzo-

wie i Sulechowie. W miastach tych zagęszczenia obydwu gatunków są  2-4-

krotnie wyższe niż  strefie miejskiej południowo-zachodniej części Wrocła-

wia, co jak już  wcześniej sugerowano może być  związane jest z liczną  po-

pulacją  sroki w ostatnim z tych miast (niniejsza praca). 

Ważnym składnikiem krajobrazu południowo-zachodniej części Wro-

cławia były środowiska ruderalne, które pomimo niewielkiej powierzchni 

(1,05 km2; 4,1%) stanowiły główne miejsca gniazdowania: świergotka po-

lnego, 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) (100 ha) 

Dortmund 
(278,6 ha) 

S. deacoto 3,8 6,0 3,9 8,6 1,6 

D. urbica 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 2,2 0,8 0,9 1,7 1,2 0,3 

P. caenileus 1,5 0,8 0,8 2,6 - 

C. palumbus 1,1 0,05 23,1 4,9 0,06 0,8 

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 0,3 1,4 0,7 1,2 1,1 0,1 

S. curruca 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 5,5 2,5 1,5 

A. otul 0,1 - - 

S. able° 0,1 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 wy-
stępujących w południowo-zachodniej części Wrocławia z innymi dużymi powierzch-
niami 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 

Gatunek Miasto / City 
Species WRO GLI GOR SUL ŁOM SŁU 

E tinnunculus 0,35 0,11-0,18 0,1 0,2 0,1 

C. canorus 0,4 0,3 0,7 1,15 0,4 

S. aluco 0,5 0,05 0,25 0,08 0,2 

A. otul 0,5 

P. canus 0-0,04 0,2 

P. uiridis 0,2-0,3 0,01 0,15 

D. major 0,4-0,6 0,1 0,2 

D. urbica 3,3 2,2 33,1-38,9 79,3 1,6 5,0 

P. modularis 0,35 0,04 

E. rubecula 1,2-1,6 1,2-1,4 0,2 0,5 

L. megarhynchos 3,1 0,5 1,9-2,4 2,4 

Ph. phoenicurus 1,1 0,9 1,9-2,4 1,2 0,04 1,0 

T. pilaris 0,75 1,2 2,8-3,8 1,7 0,4 

H. icterina 2,3 1,0 1,2-1,4 1,2 0,7 9,0 

S. curruca 3,5* 5,7-7,1 7,2-8,4 1,0 11,0 

E hypoleuca 0,4-0,5 0,2-0,3 

Ae. ccu idatus 0,4 0,15 

Parus palustris 0-0,12 0,7 0,3 0,2 0,3 

Parus montanus 0-0,04 0,5 0,2 0,2 

C. familiaris 0-0,04 0,5 0,4 0,5 

C. brachydactyla 0,7-0,8 0,2 0,9-1,2 3,4 0,25 0,8 

O. oriolus 0,5 0,6 0,7 0,9 

G. glandarius 0,5 0,1 

P. pica 12,8* 3,2 7,6-8,5 8,4 4,4 7,0 

C. cornix 0,75 0,4 1,2-1,4 4,3 

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 śród-
polne 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 cier-
niówki (11,7 pary/1 km2) na terenie rolniczym należą  do jednych z naj-
wyższych znanych z terenu Śląska (Dyrcz i in. 1991). Wysokiej liczebności 
tych gatunków sprzyjała obecność  zróżnicowanych zakrzewień  porastają-
cych 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, za-
ganiacz, piegża, trzcirmiczek, kapturka, kopciuszek, pleszka, białorzytka, 
pokląskwa, słowik rdzawy, śpiewak). Wynikało to częściowo z wyjątkowo 
długiego okresu intensywnych obserwacji terenowych, ale zapewne tak-
że z obecnej tendencji do ocieplania się  klimatu i związanego z tym przy-
spieszenia 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 zbiorni-
ków wodnych zlokalizowanych w południowo-zachodniej części Wrocła-
wia (szczególnie w rejonie osiedla Klecina) wpłynie niewątpliwie na znacz-
ne zubożenie awifauny tego fragmentu miasta. Szczegółowe dane o wystę-
powaniu i liczebności wielu gatunków ptaków, które przedstawiono w ni-
niejszej pracy mogą  stanowić  podstawę  dalszych badań  nad zmianami 
rozmieszczenia i liczebności awifauny dynamicznie rozwijającej się  aglo-
meracji Wrocławia. 
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STRESZCZENIE 

W pracy przedstawiono charakterystykę  awifauny południowo-zachodniej czę-
ści Wrocławia w ostatnim piętnastoleciu XX wieku. Badania prowadzono na po-
wierzchni 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 wy-

branych gatunków ptaków w okresie lęgowym oraz opisano pojawy gatunków rzad-
kich 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 ilościo-

we prowadzone we wszystkich miesiącach roku. 

Ogółem stwierdzono 193 gatunki ptaków, z czego 98 to gatunki lęgowe. Stano-

wi 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 schoeno-

baenus i strumieniówka Locustelktfluviatais.  Gatunkiem, który ponownie zagnieź-

dził  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 pta-

ków (Tomiałojć  i Stawarczyk 2003). 
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SUMMARY 

The paper provides a characteristics of the avifauna of the south-western dis-

tricts of Wrocław in the last fifteen years of the 20th century. The study was con- 

ducted 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 re-

search 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 ac-

counts 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 dpa-
ria and Wheatear Oenanthe oenanthe. Numerous unusual phenological observa-
tions 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 (To-
miałojć  and Stawarczyk 2003). 
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PTAKI ZBIORNIKA ŚWIERKLANIEC 

BIRDS OF THE ŚWIERKLANIEC RESERVOIR 

Badania awifauny zbiorników retencyjnych w Polsce podejmowano wie-

lokrotnie. Dotychczas opublikowano wyniki badań  następujących zbiorni-

ków: Zb. Poraj (Czyż  1994), Zb. Wonieść  (Kuźniak i Lorek 1993), Zb. Turaw-

ski (Stawarczyk i Karnaś  1992), Zb. Łąka (Oleksik 1992), Zb. Sulejowski 

(Tabor i in. 1999), Zb. Jeziorsko (Janiszewski i in. 1998), Zb. Mietkowski 

(Dyrcz i in. 1998), Zb. Rzeszowski (Kawa 2004), Zb. Otmuchowski (Dyrcz 

1981) i Zb. Kostrzyński (Jermaczek i in. 1990). 

Niniejsze opracowanie ma na celu omówienie awifauny Zbiornika Świer-

klaniec i próbę  oceny jej zmiany na przestrzeni ostatnich lat. Ponadto doko-

nano porównania awifauny wodno-błotnej tego zbiornika z innymi zbiorni-

kami w Polsce. 

TEREN 

Zbiornik Świerldaniec położony jest na północ od zwartej aglomeracji 

miast Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, obok miejscowości Świerkla-

niec (10 km na wschód od Tarnowskich Gór). Został  on wybudowany w latach 

1935-39 w górnym biegu rzeki Brynicy, dopływie Przemszy. Jego powierzch-

nia przy maksymalnym napełnieniu wynosi 587 ha. Zbiornik położony jest 

na wysokości 278 m n.p.m., a jego maksymalna głębokość  dochodzi do 7 m. 

Przed jego powstaniem na terenie tym znajdowały się  podmokłe łąki, torfo-

wiska i olsy (Kucia i in. 1994). Wraz z terenem przy ujściu Brynicy całkowity 

obszar badań  wyniósł  około 600 ha. 

Północną  część  zbiornika porastają  łany szuwaru trzcinowego i manno-

wego. Od strony wschodniej przylegają  do niego częściowo podmokłe łąki 
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oraz podmokły las. Brzeg południowy stanowi betonowa tama, a zachodni 
wal ziemny. Funkcją  zbiornika jest retencja wody pitnej. 

MATERIAŁ  I METODY 

Materiały do opracowania zebrano w latach 1982-2003, a w roku 2004 

przeprowadzono badania ilościowe, wykonując 13 kontroli terenowych: 17 

i 22 IV; 5, 8, 13, 15 i 27 V; 4, 19, 24, 26 i 30 VI oraz 2 VII. Część  z tych 
kontroli dotyczyła nie całego zbiornika, a tylko jego fragmentu. Liczono 
wszystkie ptaki wodno-błotne i niektóre gatunki z wróblowych. Kontrole 
przeprowadzano zarówno rano, jak i w godzinach popołudniowych. Trzy-
krotnie policzono ptaki wodne z łódki opływając ważniejsze miejsca na zbior-

niku. Ptaki notowano na mapach. Dane z lat 1980., które przytoczono 
w pracy celem porównania ze stanem dzisiejszym, zostały zgromadzone przez 
Mariusza Ostańskiego i Henryka Kościelnego. Dotyczą  one głównie sezo-
nów 1982-1985, kiedy to przeprowadzono po kilka liczeń  wybranych gatun-
ków w sezonie lęgowym. W latach 1990. dokonano łącznie około 70 kontro-
li w sezonie lęgowym (od 4 do 10 w roku). W pracy uwzględniono wszystkie 
ciekawsze obserwacje z lat 1982-2003 dokonane przez autorów oraz znaj-
dujące się  w Banku Informacji Awifaunistycznych Muzeum Górnośląskie-
go w Bytomiu. Wyjątkowo przytoczono też  dane z lat 1970. Obserwacje pod-
legające weryfikacji Komisji Faunistycznej uzyskały jej akceptację. 

Wskaźnik podobieństwa (So) składu awifauny zbiornika Świerklaniec do 
innych zbiorników polskich zbiorników zaporowych obliczono ze wzoru 
Sórensena: 

So = 2c x 100/(a + b ) 

gdzie „a" i „b" są  liczbami gatunków w obu porównywanych ugrupowa-
niach, a „c" jest liczbą  gatunków wspólnych w obu zespołach. 

PRZEGLĄD GATUNKÓW 

Łącznie na terenie badań  stwierdzono 202 gatunki ptaków, w tym 78 
gatunków lęgowych lub prawdopodobnie lęgowych i 124 przelotnych bądź  
zimujących. Symbole umieszczone przed nazwami ptaków oznaczają: 
* - gniazdowanie pewne; 
+ - gniazdowanie prawdopodobne; 
? - gniazdowanie możliwe. 
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Nur rdzawoszyi Gapia stellata. Stwierdzany wyłącznie na przelotach je-
siennych od końca października do początków grudnia. Łącznie około 25 
stwierdzeń. Najwcześniej widziany 24 X 99, najpóźniej 5 XII 04. Obserwacje 
dotyczyły przeważnie 1-2 ptaków, tylko 2 XII 02 stwierdzono 10 ptaków. 

Nur czarnoszyi Gavia arctica. Ptaki stwierdzano wyłącznie na przelo-
tach jesiennych od końca października do początków grudnia, łącznie około 
15 stwierdzeń. Najwcześniej stwierdzony 3 X 94 (P. Tomala), najpóźniej 
12 XII 99. Największą  koncentrację  zanotowano 11 XI 04 - 10 ptaków (J. Be-
tleja) oraz 7 XI 43 - 18 osobników (Fuchs 1944). 

Lodowiec Gavia irnmer. Stwierdzony jeden raz: 29-30 XI 02 -1 ad. 

*Perkozek Tachybaptus ruficollis. W latach 1983-84 stwierdzono 11-12 
par, w 1985 - 5 par, a w 2004 - 3-4 pary lęgowe. Liczebność  fluktuuje 
w zależności od poziomu wody w zbiorniku. 

*Perkoz dwuczuby Podiceps cristatus. W  roku 1983 gniazdowało 25 par, 
w 1990 - 16 par, a w roku 2001 - 18 par. W roku 2004 liczebność  oceniono 
na 20-23 pary lęgowe. Przelot wiosenny trwał  od marca do początków maja, 

a jesienny od września do końca listopada. 26 XI 04 naliczono 80 ptaków 

(J. Betleja), a 1 IV 05 - około 90 ptaków. 
*Perkoz rdzawoszyi Podiceps grisegena.  W roku 1983 stwierdzono lęgi 

1-2 par, a w 1985 - 1 pary, a w 2004 - 2 pary. Najwcześniej stwierdzony 

1 IV 95 - 1 ptak, a najpóźniej 20 XI 94 - 1 ptak 
*Zausznik Podiceps nigricollis. W latach 1980. gniazdował  mniej licznie, 

np. w 1983 - 4 pary, w 1984 - 5 par, a w 1985 - 2 pary. Po 25 par gniazdo-

wało m.in. w roku 1994 i 1997, a w roku 1996 licząc ptaki z łodzi stwierdzo-

no aż  89 par. W latach 2000-2002 notowano corocznie 20-23 pary lęgowe, 

a w roku 2004 stwierdzono 7-10 par lęgowych. Na przelotach najliczniej 

stwierdzony 11 V 04 - 100 osobników. Najwcześniej widziany 19 III 04. 

Kormoran Phalacrocorax carbo. Regularnie przelotny i sporadycznie zi-

mujący. Najliczniej stwierdzony 19 III 00 - 140 ptaków. 

*Bąk Botaurus stellaris. Lęgowy. W latach 1980. i 1990. regularnie stwier-

dzano w okresie godowym odzywające się  pojedyncze samce. Także w 2004 

stwierdzono 1 parę. Najwcześniej słyszany 9 IV 83 - 1 ptak. 

*Bączek Ixobrychus minutus. W roku 1983 stwierdzono 2 pary lęgowe. 

W późniejszym okresie nie notowany w okresie lęgowym. 

Ślepowron Nycticorax nycticorax. W roku 2002 dwukrotnie widziano 

pojedyncze osobniki: 17 III oraz 31 V (A. Sterno), a 25 V 05 - 2 ptaki. Pierw-
sza obserwacja jest jedną  z najwcześniejszych obserwacji w Polsce. 

Czapla nadobna Egretta garzetta. 13, 16 i 24 VII 02 na zbiorniku prze-

bywał  jeden dorosły osobnik (J. Betleja). 
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Tabela 1. Porównanie liczebności ptaków lęgowych Zbiornika Swierklaniec 
w latach 1980., 1990. i 2000. 
„-" - gatunek Me gnieździł  się, .?" - brak danych 

Table 1. Comparison of the numbers of breeding birds of the Świerklaniec Res-
ervoir in the 1980s, 1990s and 2000s 
"-" - no breeding recorded, "?" - no data 

Gatunek / Species 1980-1990 1991-2000 2001-2004 
Tachybaptus ruftcoUis 5-12 3-4 
Podiceps cristatus 11-25 18-23 
Podiceps grisegena 1-2 2 
Podiceps nigricollis 2-5 25-28 7-23 
Botaurus steUaris 1-2 1 1 
bcobrychus minutus 2 
Cygnus olor 2-7 1-4 3-7 
Anser anser 1 
Anas strepera 1-2 1-2 
Anas crecca 2-5 1-3 
Arras platyrhynchos 22 
Anas querquedula 1-4 2-7 3-4 
Arras clypeata 1-3 1 -2 0-1 
Aythyafenna 5 
Aythya nyroca 1 
Aythya fuligula 11 
Circus aeruginosus 1-2 1-2 1-2 
Perdix perdix 1 
Coturnix coturnix 1-2 
Rollus aquaticus 2-9 1-3 
Porzana porzana 5 1-3 1 
Porzana parna 0-1 0-1 
Crex crex 7 0-1 0-2 
GaUinula chloropus 12-13 3-6 4-5 
Fulica atra 32 2 21 
Charadrius dubius 2 0-5 0-1 
Charadrius hintiruia 0-1 0-1 
Variellus uanellus 15-30 7 2 
Gallinago gallinago 9-12 4-7 3-6 
Limosa limosa 3-8 0-1 
Trtriga totanus 1-4 3-9 2-3 
Acticis hypoleucos 0-1 0-1 
Larus melanocephalus 0-1 
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Tabela 1. cd. / Table 1. continued. 

Gatunek / Species 1980-1990 1991-2000 2001-2004 
Larus ridibundus 10-200 230-1800 120-230 
Sterna hirundo - - 1-2 
Chlidonias hybridus - 0-1 18-30 
Chliclonias niger - 0-3 0-3 
Alcedo atthis ? ? 1 
Upupa epops - - 0-1 
Anthus pratensis 35-60 ? 25-30 
Motacilla flava 12-15 ? 3-5 
Motacilla citreola - 0-2 - 
Saxicola rubetra 14-26 ? 5 
Saxicola torguata 1-2 2-5 2-3 
LocusteUa mewia ? 2-20 2-8 
LocusteUa.fluviatilis ? 1-2 1-3 
Locustella luscinioides 1-2 1-3 1-4 
Acrocephalus schoenobaenus 4-5 5-15 23 
Acrocephalus scirpaceus 8 ? 5 
Acrocephalus arundinaceus 5-6 5-8 10-17 
Sylwia nisoria - 0-3 0-2 
Remiz pendulinus 1-2 ? 2 
Lanłus collurio ? 3-5 2-5 
Lanius excubitor - - 0-1 
Carpodacus erythrinus 2-6 2-12 1-2 
Emberiza schoeniclus ? ? 34 

Czapla biała Egreta alba. Wiosną  pojawiały się  rzadko, tylko trzy stwier-
dzenia. Najwcześniej widziana 20 IV 96 - 1 ptak. Liczniej pojawiała się  póź-
nym latem i jesienią  (od lipca do początków grudnia). Najliczniej stwierdzo-
na 29 X03 - 18 ptaków. Najpóźniejszy pojaw to obserwacja 3 ptaków 2 XII 02. 
W latach 1980. nie stwierdzona. Pierwszy pojaw odnotowano dopiero w roku 
1996, a od roku 1999 stwierdzana jest corocznie. 

Czapla siwa Ardea cinerea. Pojawiała się  corocznie, ale w niedużej licz-
bie, od połowy marca do początków grudnia. Najliczniej stwierdzona 
27 III 98 - 37 ptaków (J. Betleja). 

Czapla purpurowa Ardeapurpurea. 10 V 85 widziano jednego ptaka. 
Bocian biały Ciconia ciconia. Pojedyncze osobniki spotykano przez cały 

sezon lęgowy. W pobliskich wsiach, ale położonych poza granicami terenu 
badań, corocznie były czynne 2-3 gniazda. 
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Bocian czarny Ciconia nigra. Spotykany głównie latem, od czerwca do 

sierpnia. Maksymalnie widziano 5 ptaków (30 VIII 03). 
Warzęcha Platalea leucorodia. 12 XI 99 widziano 1 juv. (S. Wilamowski), 

a 24 VII 02 - 1 ptaka. 

*łabędź  niemy Cygnus olor. Gniazdował  na zbiorniku corocznie. W roku 

1983 i 2004 stwierdzono po 7 par lęgowych. 
łabędź  czarnodzioby Cygnus columbianus. 26 XI 04 widziano 4 dorosłe 

ptaki (J. Betleja). 
łabędź  krzykliwy Cygnus cygnus. Łącznie 14 obserwacji w okresie luty-

marzec oraz listopad-grudzień. Wiosną  najwcześniej widziany 18 II 95 - 5 ad. 

(J. Saborin), a najpóźniej 13 V 01 - 1 ptak W czasie przelotu jesiennego 

najpóźniej widziany 24 XII 00 - 10 ptaków. Było to zarazem największe sta-

do. Brak stwierdzeń  sprzed roku 1995. 
Gęś  zbożowa Anserfabalis. Tylko 8 obserwacji z marca, kwietnia i paź-

dziernika. Najwcześniej stwierdzona 5 III 95 - 18 ptaków, najpóźniej 

27 X 03 - 17 ptaków. Największe stado liczyło 29 ptaków (20 IV 96). 
Gęś  białoczelna Anser albifrons. Tylko dwie obserwacje: 2 XII 02 -

3 ptaki oraz 20-27 X 03 - 1 ptak 
+Gęgawa Anser anser. Obserwacje ptaków w sezonie lęgowym wskazują  

na możliwość  lęgu jednej pary w roku 1985. Podczas przelotów stwierdzana 
rzadko, głownie w marcu i kwietniu oraz w październiku i listopadzie. Naj-
większe stado liczyło 85 osobników (13 III 97). Najwcześniej stwierdzona 
11 III 95 - 2 ptaki, najpóźniej 6 XI 94 - 1 ptak 
Świstun Anas penelope. Na przelotach wiosennych spotykany od po-

czątków marca do końca kwietnia, a w czasie przelotów jesiennych od koń- 
ca października do początków grudnia. Skrajne daty: 5 III 00 - 12 ptaków 
oraz 5 XII 04 - 2 ptaki. Najliczniej widziany 22 III 97 - 140 os. Sporadycznie 
zimował: 16 II 02 - 6, a 8 I 05 - 3 ptaki. 

+Krakwa Anas strepera. W latach 1997-98 stwierdzono 1-2 pary lęgowe, 
a w roku 2004 dwie pary. Wiosną  stwierdzana od połowy marca do począt- 
ków maja, a na przelotach jesiennych głównie w październiku i listopadzie. 
Skrajne daty pojawów: 13 III 97 - 1 para oraz 24 XI 96 - 6 ptaków. Maksy-
malnie zanotowano 14 ptaków (24 IV 99). 

*Cyraneczka Anas crecca. W roku 1983 stwierdzono 3 pary, a w roku 
1985 - 2-5 par lęgowych. Nieregularnie gniazdowała również  w latach 1990., 
np. pojedyncze pary prawdopodobnie gniazdowały w roku 1992 i 1997. Na 
przelotach liczniejsza, nawet do 220 osobników (22 X 95). Skrajne daty po-
jawów: 24 III 97 - 18 ptaków oraz 5 XII 99 - 2 ptaki. 

*Krzyżówka Anas platyrhynchos. W roku 2004 gniazdowało 21-22 pary. 
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Rożeniec Anas acuta. Obserwowany na przelotach wiosennych (od po-
czątku marca do końca kwietnia) i jesiennych (od połowy września do po-
czątków grudnia). Najwcześniej widziany 5 III 00 - 11 ptaków (jest to też  
największa stado tego gatunku), a najpóźniej 5 XII 04 - 1  . 

*Cyranka Anas querquedula. W roku 1984 stwierdzono 4 pary, a w 1985 
jedną  parę  lęgową. Po dwie pary lęgowe także w latach 1992 i 1996. Nato-
miast w roku 1998 naliczono 7 par, w roku 2001 - 3 pary, w 2002 - 4 pary, 
a w 2004 gniazdowały 3 pary. Na przelotach stwierdzana nielicznie od poło-
wy marca do początków maja oraz w lipcu, najliczniej 1 IV 03 - 25 ptaków. 
Najwcześniejsza obserwacja: 19 III 99 - 1 ptak. 

*Płaskonos Anas clypeata. W latach 1980. lęgowy, np. w roku 1983 - 
3 pary, a w 1985 - 1 para. Gniazdował  także m.in. w roku 1992 (1 para), 
1993 (2 pary) i ostatnio w 2001 roku (1 para). W sezonie lęgowym 2004 nie 
stwierdzony. W okresie wędrówek wiosennych (od połowy marca do końca 
kwietnia) i jesiennych (październik-początek grudnia) spotykany nielicznie. 
Skrajne daty pojawów: 13 III 97 - 7 ptaków oraz 5 XII 04 - 1 ptak. Najwięk-
sze stwierdzone stado liczyło 15 osobników (22 X 00). 

*Głowienka Aythyaferina. W roku 2004 stwierdzono lęgi 5 par. W la-
tach 1980. i 1990. także lęgowa, np. w roku 1992 stwierdzono 6 par. Naj-
większa zanotowana koncentracja podczas przelotów: 19 III 00 - 174 ptaki. 

*Podgorzałka Aythya nyroca. Pod koniec czerwca 1983 widziano sami-
cę  z nielotnymi młodymi. Ponadto obserwowana jeszcze trzy razy: 8 X 82 
- 2 ptaki, 9 IV 83 - 1 9 oraz 24-25 VIII 03 - 1 ptak. 

*Czernica Aythyafuligu/a. Liczebność  w roku 2004 oceniono na 10-11 
par lęgowych. 

Ogorzałka Aythya marna. Stwierdzona tylko raz: 27 X 03 - 6 ptaków. 
Lodówka C1angu/a hyematis. Jedna obserwacja: 23 XI 01 - 1 a. 

Uhla Melanittafusca. Stwierdzona cztery razy: 18 XI 96 - 1 a', 24 XI 02 - 
4 9 9, 22 XII 03 - 1 9 oraz 28 XI-5 XII 04 - 1 cr. 

Gągoł  Bucep hala clangula. Przelot wiosenny trwał  od początku marca 

do początków kwietnia, a jesienny od końca października do końca grud-

nia. Skrajne daty pojawów: 4 III 95 - 4 ptaki oraz 22 XII 03 - 3 ptaki. Obser-
wowano również  zimą, m.in. 8 II 94 - 4 ptaki oraz 16 II 02 - 8 ptaki. Naj-
większe zanotowane stado liczyło 30 osobników (23 XI 01). 

Bielaczek Mergus albelius. Stwierdzany wyłącznie w listopadzie i grud-

niu, w liczbie do trzech ptaków. Najwcześniej stwierdzony 17 XI 01 - 3, 
a najpóźniej 22 XII 03 - 2 ptaki. 

Szlachar Mergus serrafor. Trzy stwierdzenia: 30 XI 96 - 3 99, 28 XI 04 - 
1 9 oraz 11 XII 04 - 1 er. 
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Nurogęś  Mergus merganser. Wiosną  najwcześniej widziany 4 III 95 -

2 pary, jesienią  najpóźniej 22 XII 03 - 10 osobników. Największe stado (22 

ptaki) obserwowano 20 HI 99. Raz stwierdzony zimą: 16 II 02 - 16 ptaków. 
Bielik Haliaeetus albicilla. Pierwsze osobniki pojawiały się  pod koniec 

października (najwcześniej 31 X 99 - 2 ptaki) i przebywały do początków 

grudnia, kiedy zbiornik zamarzał  całkowicie (najpóźniej 5 XII 00 - 3 ptaki). 

Wiosną  pojedyncze ptaki pojawiały się  w marcu, najwcześniej 5 III 00 - 3 

ptaki. Zimą  2002/2003 jeden ptak przebywał  stale na zbiorniku od listopa-

da do lutego. Ponadto zimą  widziany 16 II 02 - 1 ptak. 
*Błotniak stawowy Circus aeruginosus. W latach 1980. gniazdował  przy 

zbiorniku, np. w 1983 stwierdzono 1 parę, a w 1985 - 2 pary. Regularnie 

gniazdował  (w liczbie 1-2 par) w latach 1990. i na początku nowego tysiącle-
cia. W roku 2004 stwierdzono 1 parę. Najwcześniejsza obserwacja: 2 IV 00 
- 1 ptak 

Błotniak zbożowy Circus cyaneus. Łącznie 14 stwierdzeń  pojedynczych 
ptaków, wyłącznie podczas jesiennego przelotu. Najwcześniej widziany 
17 VII 92, a najpóźniej 27 XI 99. 

Błotniak łąkowy Circus pygargus. Trzy stwierdzenia: 19 IV 83 - 1 para, 
17 VII 92 - 1 cr oraz 15 V 99 - 1 e. 

Orzeł  przedni Agi/da chrysaetos. Młodocianego osobnika widziano 
211X91. 

Rybołów Pandion haliaehi.s. Pojedyncze osobniki notowano wiosną  i je-
sienią. Skrajne daty pojawów: 27 III 05 oraz 19 X 97. 

Sokół  wędrowny Foko peregrinus. Łącznie cztery stwierdzenia pojedyn-
czych ptaków: 30 IV 83, 14 IV 90 (A. Imiołczyk), 6 VIII 02 i 2 X 03. 

+Kuropatwa Perdix perdix. W roku 1983 prawdopodobnie jedna para 
gnieździła się  koło Niezdary. W latach 1980. regularnie gniazdowała na po-
lach przylegających do zbiornika od wschodniej strony (poza obszarem ba-
dań). W roku 1984 roku stwierdzono tam co najmniej 10 par. Poza sezonem 
lęgowym spotykana na łąkach przy zbiorniku, np. 8 X 82 - stadko 17 pta-
ków, a 31 X 99 - 15 ptaków. Stwierdzano ją  także zimą: 26 I 93 - 12 oraz 
8 II 94 - 11 osobników. 

+Przepiórka Coturnix coturnix. Prawdopodobnie lęgowa w ostatnich la-
tach, kiedy trzykrotnie stwierdzono odzywające się  samce: 28 V 00 - 1, 
30 V 02 - 2 i 13 VII 02 - 1 ptak (J. Betleja). 

+Wodnik Rallus aquaticus. W roku 1997 wokół  zbiornika wykryto 4 od-
zywające się  samce, a 19 IV 98 podczas nocnej stymulacji magnetofonem 
naliczono ich aż  9. W roku 2004 stwierdzono co najmniej 2-3 pary lęgowe. 

+Kropiatka Porzanaporzana. W latach 1980. prawdopodobnie lęgowa, 
np. w 1985 stwierdzono w czerwcu 5 dv. Odzywające się  samce w czerwcu 
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zanotowano też  w 1996 - 1 oraz w 1997 - 3. 11 V 97 stosując stymulację  
magnetofonem wokół  zbiornika stwierdzono 11 odzywających się  ptaków. 
W czerwcu 2004 słyszano tylko jednego samca. Odzywające się  samce od-
notowano trzykrotnie w okresie wędrówek: 27 VII 96 - 1, 19 IV 98 - 1 oraz 
16 IV 00 - 2. 

+Zielonka Porzana parwa. 16 VI 04 słyszano przy zbiorniku odzywające-
go się  samca. Wcześniej jednego samca słyszano też  w lipcu 1996. Migrują-
ce zapewne ptaki spotkano natomiast 19 IV 88 - 2 d'a'. 

+Derkacz Crex crex. W roku 1997 i 2000 słyszano po jednym samcu, a w 
2004 stwierdzono dwa odzywające się  samce w okresie lęgowym. 

+Kokoszka Gallinula chloropus. W roku 1982 stwierdzono 12-13 par, 
a w 2004 roku 4-5 par lęgowych. Natomiast 11 V 97 podczas stymulacji 
magnetofonem wykryto 6 par, a 28 V 05 - 10 par. 

*Łyska Fulica atra. W roku 1982 gnieździły się  co najmniej 32 pary, a w 
roku 2004 - 21 par. 
Żuraw Grus grus. Cztery stwierdzenia: 12 IV 98 - 2, 13 X 99 - 2 oraz 

24 VIII 03 - 2 ptaki. Ponadto we wrześniu 1999 na zbiorniku istniało nocle-

gowisko, na które zlatywało się  do 150 ptaków. 
Szczudiak Himantopus himantopus. 22 IV 00 widziano dwa dorosłe pta-

ki (K. Tomala). 
*Sieweczka rzeczna Charadrius dubius. W roku 1998 stwierdzono 3 pary, 

w 1999 - 5 par, a w roku 2004 - 1 parę. Podczas przelotów spotykana 

w liczbie do 20 ptaków (np. 20 W 99). 
+Sieweczka obrożna Charadrius hiaticu/a. W czerwcu i lipcu 1984 wi-

dziano zaniepokojone pary przy zbiorniku. Prawdopodobnie lęgową  parę  
obserwowano też  20 VI 99. W czasie przelotów Meliczna (1-3 ptaki), łącznie 

11 obserwacji. Wiosną  spotykana jedynie w marcu, najwcześniej 11 III 00 -

1 ptak. Podczas przelotu jesiennego spotykana w sierpniu i wrześniu, naj-

później 19 IX 03 - 1 ptak. 
Siewka złota Pluvialis apricaria. Dwa stwierdzenia: 1 VIII 90 - 1 ptak 

oraz 21 IX 91 - 5 ptaków. 
Siewnica Pluviatis squatarola. Łącznie 13 obserwacji, prawie wyłącznie 

z okresu jesiennej wędrówki (od połowy sierpnia do początków listopada). 

Tylko jedno stwierdzenie wiosenne: 29 V 93 - 1 ad. Najpóźniej widziana 

7 XI 98 - 1 ptak. Największe stado: 23 X 82 - 60 ptaków. 

*Czajka Vanellus vaneltus. W latach 1980. znacznie liczniejsza, w 1982 -
24 pary, w 1983 - 15 par, a w latach 1984-85 - 25-30 par lęgowych. W roku 

2004 stwierdzono tylko dwie pary lęgowe. 

Biegus rdzawy Calidds canutus. Jedna obserwacja: 24-25 VIII 03 - 1 ptak 

Piaskowiec Caltdris alba. Jedna obserwacja: 8 VIII 96 - 2 ptaki. 
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Biegus malutki Calidris minuta. Łącznie 10 obserwacji. Wiosną  stwier-
dzony tylko raz: 13 V 99 - 1 ptak. Na przelocie jesiennym stwierdzany od 

końca sierpnia do końca września. Maksymalnie: 25 IX 90 - 25 osobników. 

Biegus mały Calidris temminckii. Trzy stwierdzenia: 30-31 VIII 93 -

1 ptak, 27 VII 96 - 1 ptak oraz 13 V 99 - 8 os. 
Biegus krzywodzioby Caiidris ferruginea. Trzy stwierdzenia pojedyn-

czych osobników: 12 V 99, 30-31 VIII 93 i 29-31 VIII 03. 

Biegus zmienny Calidris alpina. Łącznie 27 obserwacji. Wiosną  spoty-

kany tylko w maju, a podczas jesiennej wędrówki od początku sierpnia do 

połowy listopada. Skrajne daty pojawów: 12 V 99 - 23 ptaki oraz 14 XI 99 -

1 ptak. Największe stado: 2 X 82 - 140 os. 
Batalion Philomachus pugnax. Regularnie obserwowany na przelotach 

wiosennych (od połowy kwietnia do połowy maja) oraz jesiennych (od lipca 

do początków listopada). Skrajne daty pojawów: 27 III 05 - 4 ptaki oraz 
9 XI 96 - 1 ptak. Największe stado: 13 VII 02 - 120 ptaków (J. Betleja). 

Bekasik Lymnocryptes minimus. Jedno stwierdzenie: 18 IV 98 - 1 ptak 
*Kszyk Gallinago g ailinago. W latach 1980-1987 gniazdowało rokrocz-

nie 9-12 par. Lęgowy także w latach 1990., np. w roku 1997 - 4, a w roku 
1999 - 7 par. 23 W 00 stwierdzono 14 tokujących osobników wokół  zbiorni-
ka. W roku 2002 stwierdzono 5-6 par (J. Betleja), w 2003 - 3 pary, a w roku 
2004 - 4 pary lęgowe. Podczas przelotu jesiennego od końca sierpnia do 
końca października kilkakrotnie stwierdzano do 20 ptaków, a najwięcej 
20 VII 92 - 30 osobników. Najpóźniejsza obserwacja: 5 XII 00 - 1 ptak. 

Dubelt Galtinago media. Dwa stwierdzenia: 1 V 75 - 1 ptak (P. Mielcza-
rek, P. Profus) i 21 V 94 - 1 ptak (J. Betleja). 

*Rycyk Limosa limosa. Już  w latach 1970. gatunek ten gniazdował  na 
zbiorniku, np. w roku 1975 - 8-10 par (P. Profus). W latach 1980. także 
lęgowy, np. w roku 1982 - 6-8 par, a w latach 1983-1985 - 3-4 pary lęgowe. 
Ostatnie lęgi pojedynczych par zanotowano w roku 1989 i 1991. Później 
obserwowano już  tylko pojedyncze osobniki, przeważnie w kwietniu. 

Szlamnik Limosa lapponica. Dwa stwierdzenia pojedynczych ptaków: 
17 VIII 91 oraz 29 IX 91. 

Kulik mniejszy Numenius phaeopus. Cztery stwierdzenia pojedynczych 
osobników: 11 V 97, 5 IV 98, 29 VII 01 oraz 1 VII 04. 

Kulik wielki Numenius arquata. Łącznie 12 obserwacji podczas przelo-
tów wiosennych (marzec-kwiecień) i jesiennych (lipiec-październik). Najpóź-
niej widziany 6 X 96 - 1 ptak. Największe stado: 2 VIII 02 - 11 ptaków. 

Brodziec śniady Tringa erythropus. Wiosną  spotykany w kwietniu (tyl-
ko pojedyncze osobniki) oraz w lipcu i sierpniu. Najwcześniej stwierdzony 
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20 IV 97 i 1999, najpóźniej 31 VIII 91 - 7 oraz 31 VIII 03 - 5 ptaków (J. Be-

tleja). Największe stadko: 30 VIII 03 - 11 ptaków. 

*Krwawodziób  Tringa totanus.  W latach 1982-1990 niemal rokrocznie 

gniazdowały 3-4 pary, a w latach 1992-1997 - 3-5 par. Najliczniej gnieździł  
się  w latach 1998-2000, kiedy stwierdzano odpowiednio 9, 6-8 i 8 par. W roku 

2001 zanotowano tylko 2 pary, a w kolejnych trzech latach (2002-2004) po 

trzy pary. Brak obserwacji lęgowych ptaków w sezonach 1989, 1991 i 1995. 

Liczba par lęgowych była ściśle zależna od poziomu wody w zbiorniku. 

Kwokacz  Tringa nebulana. Wiosną  spotykany w kwietniu, najwcześniej 

12 IV 98 - 7 ptaków. Podczas przelotu jesiennego stwierdzany od końca 

czerwca do początków października, najpóźniej 8X 82 - 2 ptaki. Największą  
koncentrację  ptaków stwierdzono 31 VIII 03 - 30 osobników (J. Betleja). 

Samotnik  Tringa ochropus. Wiosną  pojedyncze osobniki notowano wy-

łącznie w kwietniu. Podczas przelotów jesiennych spotykany od połowy 

czerwca do końca października. Skrajne daty pojawów: 11 IV 93 - 1 ptak 

oraz 30 X 82 - 1 ptak. Najliczniej stwierdzony 1 VIII 90 - 20 osobników. 

Łęczak  Tringaglareola. Wiosną  spotykany od kwietnia do maja, najwcze-

śniej 1 IV 03 - 40 osobników. Jest to jedna z najwcześniejszych obserwacji 

na Śląsku (Dyrcz i in. 1991). Na przelotach jesiennych widywany od końca 

czerwca do końca sierpnia, najpóźniej 31 VIII 03 - 10 ptaków. Największe 

stado: 13 VII 02 - 170 osobników (J. Betleja). 

+Brodziec piskliwy  Actitis hypoleucos.  Pojedyncze pary gnieździły się  
w roku 1988 i 1990. 15 V 92 widziano zaniepokojoną  parę  ptaków przy ta-

mie zbiornika. Najwcześniej widziany 12 IV 98 - 1 ptak, a najpóźniej 

24 IX 94 - 1 ptak. Maksymalnie stwierdzono 20 osobników (24 VIII 03). 

Kamusznik Arenaria interpres. Jedno stwierdzenie: 24 V 92 - 1 samiec. 

Płatkonóg szydłodzioby  Phalaropus lobatus. Jedno stwierdzenie poje-

dynczego osobnika: 26 IX 92 (J. Betleja). 

*Mewa czarnogłowa  Larus melanocephalus.  W dniach 3-11 V 94 stwier-

dzono parę  z gniazdem w kolonii śmieszki (Betleja i in. 1996). Ponadto 11 V 94 

widziano młodocianego osobnika. 

Mewa mała  Larus minutus. Łącznie 8 obserwacji dokonanych w maju 

oraz w październiku i listopadzie, w liczbie do sześciu osobników. Skrajne 

daty pojawów: 7 V 93 - kilka ptaków oraz 11 XI 04 - 1 ptak (J. Betleja). 

*Śmieszka Larus ridibundus. W latach 1980. liczebność  oceniono na-

stępująco: w 1982 - 150, 1983 - 200, 1984 - 68, 1985 - 10 par lęgowych. 

W latach 1990. gnieździła się  nieco liczniej, np. w 1990 - 110 par, 1992 -

230 par, 1993 - 360 (A. Szymczyk), 1996 - aż  1300-1800 par, 1997 - 150 

par. W roku 2002 stwierdzono 230 par, w 2003 - 120 par lęgowych (J. Be-

tleja), a w roku 2004 - 77 par lęgowych. 
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Mewa pospolita Larus canus. Koczujące i nocujące ptaki na zbiorniku 

były stwierdzane od marca do grudnia. Największe stado zanotowano 

26 XI 04 - 3500 osobników (J. Betleja). 
Mewa srebrzysta Larus argentatus. Koczujące i nocujące ptaki na zbior-

niku były stwierdzane od marca do grudnia. Największe stado zanotowano 

24 XI 96 - 250 ptaków. 
Mewa białogłowa Larus cachinnans. Regularnie przelotna. Najliczniej 

stwierdzona 2 XII 04 - 290 ptaków (J. Betleja). 

Mewa żółtonoga Larus fuscus. Pięć  stwierdzeń  pojedynczych, dorosłych 
osobników: 28 IX 97, 19 X 97, 07 XI 98, 20 IV 99 i 31 VIII 03 (J. Betleja). 

*Rybitwa rzeczna Sterna hirundo. W roku 2001 gnieździły się  1-2 pary, 
a w roku 2004 - 2 pary. Z wcześniejszych lat brak dowodów lęgów, choć  
kilkakrotnie obserwowano ptaki w okresie lęgowym na zbiorniku, np. 

12 VI 96 - 1 ptak (J. Betleja), 30 V 02 - 1 para, a w lipcu 1991 obserwowano 
2 pary ptaków karmiące młode, lotne już  osobniki. 

Rybitwa popielata Sterna parad isaea. W październiku 1977 znaleziono 
martwego młodocianego ptaka przy zbiorniku. 

*Rybitwa białowąsa Chlidonias hybridus. Pierwszy lęg mial miejsce 
w roku 1993, kiedy 12-26 VIII obserwowano parę  ptaków z podlotami. W roku 
2001 prawdopodobnie gniazdowało 20 par, a w 2002 - 25-30 par. W roku 
2004 stwierdzono 18 par lęgowych. 

?Rybitwa czarna Chitdonias niger. Obserwacje ptaków w sezonie lęgo-
wym wskazują  na możliwość  gniazdowania trzech parw roku 1998 i 2002 
oraz jednej pary w 1999. Poza okresem lęgowym stwierdzana na przelotach 
od maja do sierpnia. Najwcześniej widziana 23 IV 00 - 8 ptaków. Najwięk-
szą  liczbę  ptaków stwierdzono 15 V 93 - 50 osobników. 

Rybitwa białoskrzydła Chltdontas leucopterus. Pięć  stwierdzeń: 
7 i 15 V 93 - 1 ptak, 6 V96 - 8 (J. Betleja), 11 V97 - 10 oraz 4 V 02 - 4 ptaki 
(J. Betleja). 

*Zimorodek Alcedo atthis. W roku 2004 gnieździła się  jedna para. 
Dudek Upupa epops. Trzy stwierdzenia pojedynczych osobników: 2 V 91, 

26 V 01 (ptak z pokarmem) oraz 4 V 02 (J. Betleja) sugerują  możliwość  lęgu 
w najbliższym sąsiedztwie zbiornika, poza terenem badań. 

Brzegówka Riparia riparia. Regularnie przelotna i żerująca nad zbiorni-
kiem. W okresie lęgowym i w czasie przelotów stale obecna nad zbiorni-
kiem. W roku 1992 stwierdzono 23 norki koło zabudowań  PGR przy zachod-
nim brzegu zbiornika (poza obszarem badań). 

*Świergotek łąkowy Anthus pratensis. W roku 1982 gnieździło się  co 
najmniej 60 par, a w roku 1983 co najmniej 35 par. W roku 2004 liczebność  
oceniono na 25-30 par. Podczas przelotów największe stado liczyło 50 pta-
ków (26 X 97). Stwierdzony również  zimą: 26 I 93 - 1 ptak. 
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Świergotek rdzawogardlisty Anthus ceruinus. Dwie obserwacje: 
29 IX 90 - 3 ptaki oraz 23 IV 00 - 1 ptak. 

*Pliszka żółta Motacillailaua. W latach 1980. liczniejsza, np. w 1982 -
12 par, a w 1983 - 15 par. W roku 1999 gniazdowało 15-20 par. W roku 
2004 stwierdzono tylko 3-5 par lęgowych. 

*Pliszka cytrynowa Motacilla citreola. W maju 1999 stwierdzono lęgi 
dwóch par oraz widziano dodatkowo samotnego samca. W następnym roku 
dokonano dwóch kolejnych obserwacji: 20 IV 00 - 1 d' oraz 14 V 00 -
4  a'd'.  4 V 02 widziano 2 dv w różnych miejscach (J. Betleja). 

Podróżniczek Luscirda suecica. 17 i 22 IV 04 stwierdzono dwa śpiewają-
ce samce. 

*Pokląskwa Saxicola rubetra. W  roku 1982 stwierdzono 26 par, a w roku 
1983 co najmniej 14 par lęgowych. W latach 1997-1999 oraz w 2004 gnieź-
dziło się  po co najmniej 5 par lęgowych. 

*Kląskawka Saxicola torquata. W latach 1992-1994 stwierdzono 
2 pary, w latach 1996-99 - 3-5 par, a w roku 2004 - 3 pary lęgowe. Naj-
wcześniejsza obserwacja: 25 III 84 - 1 d'. 

*Świerszczak Locustella naeuta. W latach 1990. stwierdzano najczęściej 
2-7 śpiewających samców, choć  w roku 1997 podczas nocnego liczenia 

stwierdzono aż  16-20 dcr". W latach 2000-2003 notowano od 2 do 5 samców, 

a w roku 2004 stwierdzono co najmniej 8 śpiewających samców. Najwcze-

śniej słyszany 24 IV 99. 
*Strumieniówka Locustella fluuiatilis. W roku 1993 zanotowano dwa 

samce, w 1994 i w latach 2000-2001 po jednym samcu. W roku 2004 stwier-
dzono trzy stacjonarne śpiewające samce. 

*Brzęczka Locustella luscinioides. W latach 1983-89 liczebność  ocenia-

no na dwie pary. W latach 1994-2004 corocznie notowano 1-3 pary, choć  
4 V 02 słyszano 4 śpiewające samce. Najwcześniej słyszana 17 IV 04. 

Wodniczka Acrocephalus paludicola. Jedno stwierdzenie: 19 IV 88 -

1 ptak 
*Rokitniczka Acrocephalus schoenobaenus. W latach 1983-1985 wystę-

powało co najmniej 4-5 par lęgowych. W roku 1997 stwierdzono 15 par, a w 

2004 - 22-23 pary lęgowe. 
*Trzcinniczek Acrocephalus scirpaceus. W roku 1982 stwierdzono 8 par, 

a w roku 2004 co najmniej 5 par lęgowych. 

*Trzciniak Acrocephalus arundinaceus. W roku 1982 stwierdzono 5-6 

par. W latach 1990. także gniazdował, np. w 1996 - 20 par, 1997 - 8 par, 

a w 1998 - 5 par. W roku 2002 stwierdzono 10 par lęgowych, a w roku 2004 

- 15-17 par. 



84 	 D. Szlama i in. 

*Jarzębatka Sylvia nisoria. W roku 1994 stwierdzono 2 pary (J. Betleja), 

1996 i 2000 - 3 pary, a w latach 2001-2002 - 1-2 pary lęgowe. Część  stano-

wisk mogła leżeć  poza granicami obszaru badań. 

Wąsatka Panurus biarmicus. Jedno stwierdzenie: 23 IV 95 - 1 ptak 

(J. Saborin). 
*Remiz Remiz pendultnus, W latach 1983-90 regularnie stwierdzano 1-2 

pary lęgowe. W roku 2004 - 2 pary lęgowe. Największe obserwowane stad-

ko liczyło 21 osobników (27 VII 96). 

*Gąsiorek Lanius collw-io. Gniazdował  także w poprzednich latach, np. 

w 1992 - 3 pary, 1996 - 5 par, 1997 - 5 par, 1999 - 3 pary, 2001 -
2 pary. W roku 2004 stwierdzono 4-5 par lęgowych. Najpóźniej widziany 

24 X 99 - 1 młodociany 
+Srokosz Lanius excubitor. W roku 2001 stwierdzono stałą  obecność  

jednej pary na obszarze badań. Ponadto wiele stwierdzeń  ptaków zarówno 

w sezonie lęgowym, gniazdujących jednak na polach poza omawianym tere-
nem, jak i w okresie polęgowym. 

*Dziwonia Carpodacus erythanus. W latach 1982-83 stwierdzono 2-3 
śpiewające samce, a w latach 1984-89 regularnie notowano po 5-6 sam-
ców. Liczniej występowała w pierwszej połowie lat 1990., np. w roku 1991 
stwierdzono 12 samców, w 1993 - 8 samców, a w 1994 - 13 samców. 
W drugiej połowie lat 1990. notowano 4-6 samców. Ostatnio mniej liczna 
i w latach 2001-04 notowano po 1-2 samce. 
Śnieguła Plectrophenax nivalis. Dwa stwierdzenia: 2 XI 99 - 6 ptaków 

oraz 1 XI 03 - 6 ptaków (J. Betleja). 
+Potrzos Emberiza schoeniclus. W roku 2004 liczebność  oceniono na 34 

pary lęgowe. 

Na terenie badań  stwierdzono także gniazdowanie 23 innych gatunków. 
Były to: świergotek drzewny Anthus triulalis, pliszka siwa Motacilla alba, 
słowik rdzawy Luscinia megarhynchos, kos Turdus merula, śpiewak T phito-

melos, łozówka Acrocephalus palustas, zaganiacz Hippolais icterina, gajów-
ka Sylwia borin, piegża S. curruca, cierniówka S. communis, kapturka S. atri-

capilla, piecuszek Phylloscopus trochilus, pierwiosnek Ph. collybita, czarno-
główka Parus montanus, modraszka P. caeruleus, bogatka P. major, sroka 
Pica pica, wrona Coruus corone, mazurek Passer mantanus, zięba Fringilla 

coelebs, kulczyk Serinus serinus, makolągwa Carduelis cannabina i trzna-
del Emberiza citanella. 

Ponadto stwierdzono 57 innych gatunków przelotnych, zalatujących i 
zimujących. Były to: krogulec Accipiter nisus, jastrząb A. gentilis, trzmielo-
jad Pernis aptuorus, myszołów Buteo buteo, myszołów włochaty B. lagopus, 

pustułka Falco tinnunculus, kobuz E subbuteo, bażant Phastanus colchicus, 



Ptaki Zb. świerklaniec 	 85 

grzywacz Columba palumbus, gołąb miejski C. Unia urbana, sierpówka Strep-
topelia decaocto, turkawka S. turtur, kukułka  Cuculus canorus, uszatka Asio 
otus, puszczyk Strix aluco, lelek Capnmulgus europaeus, jerzyk Apus apus, 
krętogłów Jynx torquilla, dzięcioł  zielony Picus viriclis, dzięcioł  duży Dendro-
copos major, dzięciołek D. minor, skowronek  AlnurIn arvensis, lerka LuUula 

arborea, dymówka Hirundo rustica, oknówka  Delichon urbica, jemiołuszka 
Bombycilla garrulus, strzyżyk Troglodytes troglodytes,  pokrzywnica Prunel-

la modularis, rudzik Erithacus rubecula,  słowik szary Luscinia luscinia,  plesz-
ka Phoenicurus phoenicurus,  kopciuszek Ph.  ochruros,  kwiczoł  Turdus pila-
ris, droździk T. t/tacus, paszkot  T. viscivorus,  mysikrólik Regulus regulu-s, 

muchołówka białoszyja Ficedula albicoliis,  muchołówka szara Muscicapa 
striata, raniuszek Aegithalos caudatus,  kowalik  Sitta europaea, szpak Stur-

nus vulgaris, wilga Onolus oriolus, sójka  Garrulus glandarius, kawka Co-

mus rnonedula, kruk C. coraz, gawron C.  frugilegus,  wróbel Passer domesti-

cus, jer Fringilla montTringilta, grubodziób  Coccothraustes coccothraustes, 

czyż  Carduelis spinus, dzwoniec C. chlorts,  szczygieł  C. carduelis, czeczotka 

C. jlarnmea, rzepołuch C. jlavirostris,  gil Pyrrhula pyrrhula, krzyżodziób świer-

kowy Loxia curvirostra i potrzeszcz  Miliaria ~u. 

DYSKUSJA 

Zbiornik Świerklaniec stanowi ważną  ostoję  ptaków wodno-błotnych na 

Górnym Śląsku. Awifauna zbiornika jest bogata i obejmuje 202 gatunki pta-

ków, z czego 78 lęgowych. 36 z nich to gatunki wodno-błotne (bez Passeri-

formes). Z gatunków zagrożonych i wpisanych do polskiej „Czerwonej Księ-

gi" (Głowaciński i in. 2001) regularnie gniazduje bąk, a ostatnio również  
rybitwa białowąsa. Nieregularnie gnieździ się  zielonka i sieweczka obrożna, 

a w latach 1980. stwierdzano lęgi bączka i podgorzałki. Obecnie na zbiorni-

ku gnieździ się  siedem gatunków wymienionych w Załączniku I Dyrektywy 

Ptasiej. Są  to: bąk, kropiatka, zielonka, derkacz, rybitwa białowąsa, zimo-

rodek i gąsiorek. 
W ostatnich latach awifauna lęgowa zbiornika wzbogaciła się  o następu-

jące gatunki: przepiórka, rybitwa białowąsa, rybitwa rzeczna, mewa czar-

nogłowa i pliszka cytrynowa. W roku 2002 gnieździło się  3,5% polskiej po-

pulacji rybitwy białowąsej (Komisja Faunistyczna 2003). Dla pliszki cytry-

nowej jest to jedyne miejsce gniazdowania na Górnym Śląsku i najbardziej 

na południe wysunięte stanowisko w Polsce (Tomiałojć  i Stawarczyk 2003). 

Ich gniazdowanie związane jest wzrostem liczebności, jaki obserwuje się  
w Polsce bądź  na Śląsku (Czapulak i in. 2002; Tomialojć  i Stawarczyk 2003; 
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Tabela 2. Wartość  wskaźnika podobieństwa pomiędzy różnymi zbiornikami za-
porowymi Polski 
Św - Świerklaniec (niniejsza praca); Go - Goczalkowicki (J. Betleja), Tu - Tu-
rawski (Stawarczyk i Karnaś  1992); Wo - Wonieść  (Kuźniak i Lorek 1993); Su - 
Sulejowski (Tabor i in. 1999); Je - Jeziorsko (Janiszewski i in. 1998); Lą  - Łąka 
(oleksik 1992); Ny - Nyski (T. Stawarczyk); Mi - Mietkowski (Dyrcz i in. 1998); 
Ot - Otmuchowski (Dyrcz 1981); Rz - Rzeszowski (Kawa 2004); Po - Poraj (Czyż  
1994); Ko - Kostrzyński (Jermaczek i in. 1990). 

Table 2. Similarity indices in species composition of bird assemblages on differ-
ent dam reservoirs in Poland 

Św Go Tu Wo Su Je 1,4 Ny Mi Ot Rz Po Ko 
Ko 81 85 78 76 74 94 75 56 62 48 70 59 X 
Po 64 61 68 65 73 58 79 73 70 67 52 X 
Rz 75 72 79 70 69 72 67 54 53 53 X 
Ot 53 50 56 54 51 45 61 69 67 X 
Mi 57 51 57 58 64 61 65 67 X 
Ny 58 54 61 63 59 52 71 X 
Łą  84 80 85 79 75 73 X 
Je 85 86 82 77 82 X 
Su 83 80 87 82 X 
Wo 85 86 85 X 
Tu 93 89 X 

Go 91 X 

Św X 

Czapulak i Wróblewska-Sabaj 2004). Nie stwierdzono natomiast lęgów bącz-
ka, gęgawy, podgorzałki i rycyka, które gniazdowały na zbiorniku w latach 
1980. Ich wycofanie się  (z wyjątkiem gęgawy) może wynikać  z ogólnego spad-
ku liczebności tych gatunków w Polsce (Tomialojć  i Stawarczyk 2003). Brak 
stwierdzeń  lęgów rycyka oraz spadek liczebności czajki, kszyka i świergot-
ka łąkowego może być  związany z niekorzystnymi zmianami zachodzącymi 
na samym zbiorniku i w jego otoczeniu. Zbiornik Świerklaniec charaktery-
zuje się  niewielkimi zmianami poziomu wody. Prace melioracyjne w jego oto-
czeniu doprowadziły jednak do znacznego osuszenia, mocno podmokłych 
w latach 1980., terenów we wschodniej części zbiornika oraz ekspansji trzci-
ny oraz krzewów. Zmiany te miały także negatywny wpływ na populacje in-
nych ptaków lęgnących się  na łąkach przy zbiorniku, a mianowicie świer-
gotka łąkowego, pliszki żółtej i pokląskwy. Sprzyjały one natomiast wzro-
stowi liczebności rokitniczki i trzciniaka. 
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Zbiornik Świerklaniec znajduje się  poza regularnymi trasami wędrówek 
ptaków (wzdłuż  Odry i Wisły) i stąd jego znaczenie w skali Polski jest nie-

wielkie. W skali regionalnej jest on jednak ważnym miejscem odpoczynku 

w okresie przelotów dla takich ptaków jak nury, kaczki czy mewy. Zimą, 

kiedy zamarza prawie w 100%, jego znaczenie jest znikome. Do najciekaw-

szych obserwacji faunistycznych dokonanych na zbiorniku należą  stwier-

dzenia: lodowca, czapli nadobnej, czapli purpurowej, warzęchy, orla przed-

niego, szczudlaka, dubelta, rybitwy popielatej i wodniczki. 

Porównanie 12 zbiorników zaporowych w Polsce (tab. 2) wskazuje, że 

awifauna Zbiornika Świerklaniec najbardziej podobna jest do awifauny Zbior-

nika Turawskiego i Goczalkowickiego (So>90%), a w dalszej kolejności do 

Zbiorników Wonieść, Jeziorsko i Łąka (So>80%). Warto zaznaczyć, że bo-

gatszy skład ptaków wodno-błotnych w Polsce mają  tylko trzy inne zbiorni-

ki: Jeziorsko (42 gatunki), Kostrzyński (41)  i Goczalkowicld (39), lecz są  to 

jednocześnie trzy największe zbiorniki, dla których opracowano skład awi-

fauny. Ich powierzchnia jest ponad 5-krotnie większa od powierzchni Zbior-

nika Świerklaniec. 

Ze względu na znaczenie dla lęgowych ptaków wodno-błotnych zbiornik 

został  uznany za ostoję  ptaków (Gromadzki i in. 1994). Nie jest on jednak 

objęty żadną  prawną  formą  ochrony i w związku z tym narażony jest na 

dalsze niekorzystne zmiany. Oprócz wspomnianego osuszenia podmokłych 

łąk, istotnym zagrożeniem jest nasilająca się  od wielu lat penetracja przez 

wędkarzy, pomimo że zbiornik jest rezerwuarem wody pitnej. Negatywny 

wpływ na ptaki może mieć  również  „dzika" rekreacja, głównie w jego wschod-

niej części, najcenniejszej z ornitologicznego punktu widzenia. Wskazane 

byłoby wprowadzenie w sezonie lęgowym zakazu wpływania łódkami w szu-

wary roślinności wynurzonej (np. od maja do lipca), jak również  ogranicze-

nie możliwości rozbijania namiotów. 

LITERATURA 

Betleja J.. Henel K., Schneider G. 1996. Ponowne stwierdzenie lęgu mewy 

czarnogłowej Larus metanocephalus na Śląsku. Ptaki Śląska  11:  151-152. 
Czapulak A. Adamski A.. Betleja J. 2002. Populacje mew Laridae i rybitw 

Sternidae na Śląsku w latach 1990-2000. Ptaki Śląska 14: 27-46. 
Czapulak A., Wróblewska-Sabaj A. Liczebność  i rozmieszczenie przepiórki 

Coturnix coturnix i derkacza Crex crex na Śląsku. Ptaki Śląska 15: 5: 28. 
Czyż  S. 1994. Ptaki zbiornika Poraj. Opracowanie Zarządu Zespołu Jurajskich 

Parków Krajobrazowych 2. Potok Zloty. 
Dyrcz A. 1981. Ptaki Zbiornika Otmuchowskiego. Acta zool. crac. 25: 69-102. 



SS 	 D. Szlama i in. 

Dyrcz A., Grabiński W., Stawarczyk T., Witkowski J. 1991. Ptaki Śląska -

monografia faunistyczna. Wrocław. 

Dyrcz A., Kołodziejczyk P., Martini K., Martini M. 1998. Ptaki Zbiornika 

Mietkowskiego. Ptaki Śląska 12: 17-80. 
Fuchs P. 1944. Ornithologische Beobachtungen an oberschlesischen Gewassern. 

Ber.Ver.schles. Orn. 29: 18-24. 
Głowaciński Z. (red.) 2001. Polska Czerwona Księga Zwierząt. PWRiL, Warszawa. 

Gromadzki M., Dyrcz A., Głowaciński Z., Wieloch M. 1994. Ostoje ptaków 

w Polsce. OTOP, Gdańsk. 
Janiszewski T., Włodarczyk R., Bargiel R., Grzybek J., Kaliński A., Lesner B., 

Mielczarek S. 1998. Awifauna zbiornika Jeziorsko w latach 1986-1996. Not. 

Orn. 39: 121-150. 
Jermaczek A., Czwalga T., Krzyśków T., Stańko R. 1990. Ptaki Kostrzyńskiego 

Zbiornika Retencyjnego w okresie legowym w latach 1987-1989. Lub. Przeg. 

Przyr. 1: 3-47. 
Kawa P. 2004. Ptaki zbiornika retencyjnego w Rzeszowie i terenów przyległych 

w latach 1982-2003. Ptaki Podkarpacia 10: 25-52. 
Komisja Faunistyczna 2003. Rzadkie ptaki obserwowane w Polsce w roku 2002. 

Not. Om. 44: 195-219. 
Kucia W., Wroński M., Hadaś  T. 1994. Tarnowskie Góry i okolice. Przewodnik. 

PTTK, Tarnowskie Góry. 
Kuźniak S., Lorek G. 1993. Ptaki Zbiornika Wonieść  i terenów sąsiednich. Prace 

Zakł. Biol. i Ekol. Ptaków UAM w Poznaniu 2: 1-45. 
Oleksik I. 1992. Ptaki Zbiornika Łąka (województwo katowickie). Ptaki Śląska 9: 

49-60. 
Stawarczyk T., Karnaś  A. 1992. Sukcesja lęgowych ptaków wodno-błotnych na 

Zbiorniku Turawskim w latach 1977-1991. Ptaki Śląska 9: 1-15. 
Tabor J., Ciach M., Chmielewski S. 1999. Awifauna Zbiornika Sulejowskiego 

w okresie legowym. Kulon 4: 37-53. 
Tomiałojć  L., Stawarczyk T. 2003. Awifauna Polski. Rozmieszczenie, liczebność  

i zmiany. PTOP ‚,pro Natura" ‚Wrocław. 

STRESZCZENIE 

Zbiornik Świerklaniec położony jest na północ od zwartej aglomeracji miast 
Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (10 km na wschód od Tarnowskich Gór). 
Jego powierzchnia przy maksymalnym napełnieniu wynosi 587 ha. Materiały do 

opracowania zebrano w latach 1982-2004. 
W latach 1982-2004 stwierdzono łącznie 202 gatunki ptaków, w tym 78 ga-

tunków lęgowych lub prawdopodobnie lęgowych oraz 124 gatunki przelotne bądź  
zimujące. Lęgowe ptaki wodno-błotne (bez Passertformes) reprezentowane były 
przez 36 gatunków. Sześć  spośród nich (bąk Botaurus stellaris, bączek Ixobry-
chus minutus, podgorzałka Aythya nyroca, zielonka Porzana parna, sieweczka 
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obrożna Charadrius hiaticula i rybitwa białowąsa Chlid.ontas hybridus) to gatun-

ki wpisane do polskiej „Czerwonej Księgi". Na zbiorniku gnieździ się  siedem 

gatunków wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej (bąk, kropiatka Po-

rzana porzana, zielonka, derkacz Crex crex,  rybitwa białowąsa, zimorodek Alce-

do atthts i gąsiorek Lanius colturto). Awifauna Zb. Świerklaniec najbardziej po-

dobna jest do awifauny Zb. Turawskiego i Goczalkowickiego (So>90%), a w dal-

szej kolejności do zbiorników Wonieść, Jeziorsko i Łąka (So>80%). 

Prace melioracyjne w otoczeniu zbiornika przyczyniły się  do spadku liczeb-

ności czajki Vanellus  uanellus, kszyka  Gallinago gallinago i rycyka  Limosa limo-

sa. W ostatnich latach jako lęgowe pojawiły się  rybitwa białowąsa, rybitwa rzeczna 

Sterna hirundo, mewa czarnogłowa Larus melanocephalus  i pliszka cytrynowa 

Motact/la cinerea. Do najciekawszych obserwacji faunistycznych należą  stwier-

dzenia: lodowca Gauia immer,  czapli nadobnej  Egretta garzetta, czapli purpuro-

wej Ardea purpurea,  warzęchy  Plaralpa leucorodia,  orla przedniego Aquila  chry-

saetos, szczudlaka  Himantopus himantopus, dubelta  Galtinago media,  rybitwy 

popielatej  Sterna paradisea i wodniczki  Acrocephalus paludicola. Miejsca lęgo-

wisk zagrożone są  jednak przez wędkarzy i „dziką" rekreację. 

SUMMARY 

The Świerklaniec Reservoir is situated north of the dense urban agglomer-

ation of the Upper Silesian Industrial Region (10 km east of Tarnowskie Góry). 

When the reservoir is filled to the maximum, its surface covers 587 ha. Material 

for the present study was collected in 1982-2004. 

In 1982-2004 a total of 202 bird species were recorded, including 78 breed-

ing or probably breeding and 124 migrating or wintering ones. The breeding 

birds of aquatic habitats (excepting  Passeriformes) were represented by 36 spe-

cies. Six of them (the Bittern  Botaurus stellarts, Little Bittern  Ixobrychus  mirtu-

tus, Ferruginous Duck Aythya nyroca, Little Crake  Porzana parna, Ringed 

Plover Charadrius hiaticula and Whiskered Tern Chlidonias  hybridus) arę  spe-

cies listed in the Polish "Red Book". The reservoir is the nesting site of seven 

species mentioned in the Annex 1 of the Bird Directive (the Bittern. Spotted 

Crake Porzana porzana.  Little Crake. Corn Crake Crex  crex.  Whiskered Tern, 

Kingfisher Alcedo atthis and Red-backed Shrike  Lanius collurio). The Świerkla-

niec Reservoir fauna of birds is most similar to those of the Turawa and Goczal-

kowice Reservoirs (So>90%), followed by the avifaunas of the reservoirs of Wo-

nieść, Jeziorsko and Łąka (So>80%). 

The reclamation activities within the surroundings of the Świerklaniec Res-

ervoir contributed to a decrease in the abundance of the Lapwing Vanellus ua-

nellus, Common Snipe Gallinago gallinago and Black-tailed Godwit  Limosa ltmo-

sa. In the last years the Whiskered Tern, Common Tern  Sterna hirundo, Medi-

terranean Guli Larus meianocephalus and Yellow-headed Wagtail Motacilla  citre-

ola started to breed in the area. The most interesting faunistic observations 
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include records of the Great Northern Diver Gauia immer, Little Egret Egrettu 
garzetta, Purple Heron Ardea purpurea, Spoonbill Platalea Ieucorodia, Golden 
Eagle Aquila chrysaetos, Black-winged Stilt Himantopus himantopus, Great 
Snipe Gallinago media, Arctic Tern Sterna paradisaea and Aquatic Warbler Acro-
cephalus paludicola. Unfortunately, the breeding grounds are endangered by 
anglers and "wild" recreation. 
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Cezary Dziuba 

WYSTĘPOWANIE PLUSZCZA CINCLUS CINCLUS 
W PÓŁNOCNEJ CZĘŚCI SUDETÓW ŚRODKOWYCH 

ABUNDANCE OF THE DIPPER CINCLUS CINCLUS 
1N THE MIDDLE SUDETES NORTHERN PART 

Sudety są  obszarem regularnego, choć  mniej licznego niż  w Karpatach, 
gniazdowania pluszcza. Występuje on niemal na całym terenie tego pa-
sma górskiego, gnieżdżąc się  najczęściej pomiędzy 300 a 900 m nad pozio-
mem morza (Czapulak i in. 2001). W końcu lat 1980. sudecka populacja 
została oceniona na 100-110 par (Dyrcz i in. 1991). Badania przeprowa-
dzone w roku 2000 wykazały prawie trzykrotnie wyższą  liczebności. Naj-

większe skupienia wykazano w Sudetach Zachodnich i Sudetach Wschod-
nich. Najwyższą  liczebnością  odznaczały się  Sudety Środkowe, a w ich 
północnej części występowało 38-44 par pluszczy (Czapulak i in. 2001). 
Pomimo stwierdzenia ewidentnego wzrostu liczebności ocena ta wydaje 

się  jednak zaniżona. Dowiodły tego ostatnie badania z Gór Bialskich 
i Masywu Śnieżnika, terenu z którego dysponowano najdokładniejszymi 

danymi porównawczymi dla tego gatunku w Sudetach (Czapulak i in. 2004). 

Celem niniejszych badań  było ustalenie aktualnej liczebności, rozmiesz-

czenia oraz skali wzrostu populacji pluszcza w północnej części Sudetów 

Środkowych. Ponadto starano się  określić  wpływ budek lęgowych na li-

czebność  tego gatunku. 

TEREN BADAŃ  

Badania prowadzono w północnej części Sudetów Środkowych obej-

mującej Góry Wałbrzyskie, Góry Kamienne, Bramę  Lubawską, Góry So-

wie, Obniżenie Noworudzkie i Obniżenie Ścinawki. Sieć  wodną  na tym te-

renie tworzą  dorzecza górnego Bobru, Bystrzycy oraz Ścinawki. Sudety 

Środkowe są  niższe od Sudetów Zachodnich i Wschodnich, a na obszarze 
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badań  tylko nieliczne szczyty przekraczają  wysokość  900 m n.p.m. Naj-

wyższymi wzniesieniami są  Waligóra (934 m) w G. Kamiennych i Wielka 

Sowa (1015 m) w G. Sowich. Z wyjątkiem 9-kilometrowego odcinka w dol-

nym biegu Ścinawki oraz ujściowego odcinka Czerwionka, cały obszar ba-

dań  położony jest powyżej poziomicy 300 m. Prawie 50% skontrolowanych 

odcinków znajduje się  na wysokości pomiędzy 400 a 500 m n.p.m. 

W sąsiedztwie rzek i strumieni przeważają  tereny wiejskie z łąkami, 

pastwiskami, przydomowymi ogródkami i rzadziej polarni uprawnymi. Ich 

zabudowa ma luźny charakter, a brzegi cieków są  często zabudowane wy-

sokim murkiem oporowym. Bliskość  budynków oraz przebiegające zwykle 

wzdłuż  rzek drogi są  przyczyną  powstawania bardzo nieraz licznych most-

ków i kładek. Wsie, zwłaszcza te położone powyżej 500 m n.p.m., mają  
typowy charakter łańcuchowy. Tereny wiejskie występują  wzdłuż  wszyst-

kich strumieni na łącznej długości 184 km (83%). Obszary z zabudową  
o charakterze miejskim są  obecne na 9 rzekach, a ich łączna długość  to 24 

km (11%). Zwarta zabudowa miejska natomiast występuje wzdłuż  18 km 

cieków (8%). Są  to głównie fragmenty Włodzicy w obrębie Nowej Rudy, 

Bystrzycy w Głuszycy, Bobru w Kamiennej Górze oraz Ścinawki w Mie-
roszowie. Obszary leśne zajmują  najmniej, bo zaledwie 14 km otoczenia 
cieków, co stanowi ok. 6% kontrolowanej długości. Są  to krótkie odcinki 

o średniej długości ok. 1,5 km. Przeważają  gęste uprawy świerkowe z nie-
wielką  domieszka buka Fagas sylvatica, rosnącymi na brzegach wierzba-
mi Salix sp., olszą  szarą  Alaus incana i innymi gatunkami liściastymi. Na 
dwóch rzekach obecne są  niewielkie, sztuczne zbiorniki zaporowe: zbior-
nik Bukówka (200 ha) w początkowym biegu Bobru oraz Jezioro Bystrzyc-

kie (50 ha) na Bystrzycy koło Zagórza Śląskiego. 

Jesienią  2003 na terenie badań, głównie w jego środkowej i zachodniej 
części, rozwieszono 125 budek lęgowych, z czego prawie 95% pod różnego 
typu mostkami. Zostały one rozwieszone w ramach projektu „Czynna ochro-
na pluszcza i włochatki w Sudetach Środkowych" prowadzonego przez 
członków Wałbrzyskiego Oddziału Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot. 

METODYKA 

W roku 2004 obserwacje prowadzono w kwietniu i maju, głównie 

w zachodniej części obszaru badań. Polegały one na 1-2 kontrolach cie-

ków wodnych. Jesienią  tego samego roku inne osoby zaangażowane w pro-
jekt ochrony pluszczy skontrolowały wschodnią  część  terenu badań  w celu 

ustalenia stopnia zajęcia wywieszonych budek lęgowych. W roku 2005 
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obserwacje prowadzono od połowy marca do początku czerwca. W zachod-
niej oraz środkowej części terenu badań  zostały przeprowadzone dwie, rza-

dziej trzy kontrole. Wschodnia część  obszaru (Włodzica, dolny bieg Ści-
nawki oraz ich dopływy) została objęta 1-2 kontrolami. Sprawdzano zna-
ne już  stanowisk pluszcza oraz inne potencjalne miejsca. W ramach ba-

dań  intensywnie wyszukiwano gniazda. 

W roku 2004 kontrolami objęto 15 rzek i strumieni o łącznej długości 

ponad 140 km. Natomiast w roku 2005 skontrolowano 26 cieków o łącz-

nej długości 222 km. Obserwacje prowadzono na Bobrze, Bystrzycy do 

ujścia Złotego Potoku, Ścinawce oraz ich większych dopływach (tab. 1). 

Za stanowiska pewne uznano miejsca stwierdzeń  par z gniazdami lub 

podlotami, obserwacji co najmniej jednego ptaka oraz miejsca z dużą  ilo-

ścią  odchodów. Ocenę  liczebności dla lat 2000-2003 oparto na danych 

z inwentaryzacji populacji pluszcza w całych Sudetach (Czapulak i in. 2001) 

oraz własnych obserwacjach prowadzonych głównie na terenie Bramy Lu-

bawskiej, Gór Kamiennych i Wałbrzyskich. 

Określając zagęszczenie populacji, Bystrzycę  podzielono na dwa ok. 10-

kilometrowe odcinki: górny od źródeł  do Głuszycy włącznie oraz dolny od 

Głuszycy do ujścia Złotego Potoku. Oddzielnie potraktowano również  dol-

ny i górny odcinek Ścinawki. Dla każdego z cieków, dla którego obliczono 

zagęszczenie, określono jego nachylenie w metrach na 1 km. Z map w ska-

li 1:25 000 odczytano wysokość  nad poziomem morza dolnej i górnej gra-

nicy strumienia. Na podstawie tych samych map dla każdego z kontrolo-

wanych potoków określono także (z dokładnością  do 100 m) długość  jego 

biegu w danej klasie wysokości nad poziomem morza oraz w wyróżnio-

nych kategoriach środowiska. Za odcinki o charakterze miejskim uznano 

fragmenty cieków leżące w obrębie danej miejscowości, które w ponad 50% 

objęte były zwartą  zabudową. 

WYNIKI 

Liczebność  i rozmieszczenie. Ogólną  liczebność  pluszcza na terenie 

badań  oceniono w roku 2004 na 59-60 par, a w roku 2005 na 68-69 par. 

Pluszcze były spotykane w trzech wyróżnionych typach siedlisk, ale pra-

wie 83% par występowało na odcinkach przepływających przez wsie. Nie 

stwierdzono jednak, aby ptaki preferowały którekolwiek z nich. Obserwo-

wany rozkład udziału par lęgowych w poszczególnych kategoriach środo-

wiska nie różnił  się  od rozkładu oczekiwanego (x2 = 0,46, df = 2, NS). Ich 

rozmieszczenie w poszczególnych mezoregionach przedstawia się  nastę-

pująco: 
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Brama Lubawska. Występowało tu łącznie 12-13 par. Na Bobrze gnieź-
dziło się  8 par, w tym jedna powyżej zbiornika zaporowego Bukówka 
(P. Wasiak). Dwie pary stwierdzono na Zlotnej, a po jednej parze na Żywi-
cy. Świdniku oraz być  może na wpadającej do Bobru Czarnuszce. 

Góry Kamienne. Liczebność  oceniono na 21 par. Najwięcej pluszczy 
gnieździło się  na Zadrnej, gdzie stwierdzono 5 par. Po trzy pary gniazdo-
wały na Ścinawce (górny bieg powyżej Mieroszowa), Sokołowcu i Rybnej. 
Na potoku Szkło występowały 2 pary, a na Złotej Wodzie, Lesku, Dziku 

Ryc. 1. Rozmieszczenie pluszcza w północnej części Sudetów Środkowych w la-
tach 2004-2005 
A - pary z gniazdami w budkach, B - pary z gniazdami w innych miejscach, C -
pary bez gniazd lub pojedyncze osobniki. D - miejsca z dużą  ilością  odchodów, E 
- stanowiska niepewne, F - granica makroregionu, G - granica państwa 

Fig. 1. Distribution of the Dipper in the northern part of the Middle Sudetes in 
2002-2003 
A - pairs with nests in nest boxes, B - pairs with nests in other places, C - pairs 
without nests or single birds. D - sites with abundant feaces, E - uncertain 
breeding sites, F - border of the macroregion, G - state border 
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oraz bezimiennym dopływie Zadrnej koło Krzeszówka po jednej parze. Parę  
ptaków stwierdzono również  na innym dopływie Zadrnej - Olszanicy. 

Góry Wałbrzyskie. Na sześciu skontrolowanych ciekach wykryto łącz-
nie 18 par. Ptaki najliczniej zasiedlały Walimkę  (7 par) oraz Bystrzycę  (6 
par). Lęgi dwóch par stwierdzono na Młynówce, a po jednej parze wystę-
powało na Jaworzynce, Złotym Potoku i Złotej Wodzie. 

Góry Sowie. Oszacowano, że występowało tu w sumie 5 par. Po dwie 

pary gniazdowały na Sowim Potoku i Włodzicy, a jedną  parę  stwierdzono 

w górnym biegu Bystrzycy w miejscowości Sierpnica. 
Obniżenie Noworudzkie. Liczebność  oceniono na 5 par wykazując ich 

obecność  na trzech potokach. Po dwie pary gniazdowały na Włodzicy 

i Jugowskim Potoku. W roku 2000 prawdopodobnie jedna para występo-

wała także na potoku Czerwionek (Czapulak i in. 2001). 

Obniżenie Ścinawki. Stwierdzono 7 par występujących na pięciu cie-

kach. Tylko 2 pary gnieździły się  na Ścinawce (w Go]ińsku i Tlumaczowie). 

Dwa stanowiska wykryto także na Pośnej, a po jednym na Włodzicy, Rasz-

kowskim Potoku i Czerwionku. 
Zagęszczenie populacji. W roku 2005 najwięcej par występowało na 

Bobrze i Walimce, gdzie stwierdzono odpowiednio 8 i 7 par. Zagęszczenie 

pluszczy na kontrolowanym odcinku Bobru wynosiło 1,8 pary/5 km, a na 

Walimce osiągnęło wyższą  wartość  4,0 pary/5 km. Zagęszczenie na gór-

nym odcinku Bystrzycy było tylko nieznacznie wyższe niż  na dolnym 

i wynosiło odpowiednio 1,9 i 1,4 pary/5 krn. Na wszystkich przebadanych 

ciekach zagęszczenia kształtowały się  w zakresie 0,2-4,5 pary/5 km (tab.1). 

Najniższą  wartość  wykazano na dolnym odcinku Ścinawki, zaś  najwyższe 

zagęszczenie zanotowano na Sokołowcu, niewielkim dopływie górnego 

odcinka Ścinawki. 
Najwyższe zagęszczenia były stwierdzane na ciekach o spadkach wy-

noszących 19,7 oraz 32,2 m/1 km. Pomimo tego nie stwierdzono istotnej 

zależności między nachyleniem strumienia a zagęszczeniem pluszczy 

(r = 0,27, N = 26, NS). 
Rozmieszczenie pionowe.  Prawie 50% stanowisk pluszczy było po-

łożonych w przedziale 400-500 m nad poziomem morza. Najwyższe stano-

wisko stwierdzono w górnym odcinku Walimki w Górach Wałbrzyskich 

i znajdowało się  ono na wysokości 610 m n.p.m. Najniżej zaś  gniazdującą  
parę  odnotowano na ujściowym fragmencie potoku Czerwionek w Obniże-

niu Noworudzkim - 300 m n.p.m. Blisko 31% par występowało w prze-

dziale wysokości od 500 do 600 metrów. Chociaż  udział  par gniazdują-

cych w przedziale 400-500 m był  wyższy od wartości oczekiwanych, w roz-

kładach nie było istotnych różnic statystycznych (x2 = 10,07, df = 5). Plusz- 
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Tabela 1. Liczebność  i zagęszczenia pluszcza na ciekach wodnych w północnej 

części Sudetów Środkowych w latach 2000 i 2005 
L - liczebność, Z - zagęszczenie (pary/5 km), ,,-" - gatunek nie gnieździł  się, „?" -

brak danych 

Table 1. Numbers and densities of the Dipper on streams in the northern part of 
the Middle Sudetes in 2000 and 2005 
L - no. of pairs, Z - density (pairs/5 km), "-" - no breeding recorded, „7" - no data 

Potok 
Stream 

2000 2005 

km L Z km L Z 

Bóbr 21,7 4-5 0,9-1,2 21,7 8 1,8 

?lotna 2,3 1 ? 2,3 2 4,3 

Żywica 2,7 1-2 ? 2,7 1 1,9 

Świdnik 3,3 1 ? 3,3 1 1,5 

Czarnuszka ? ? ? 1,3 0-1 0-3,8 

Zadrna ? 1 ? 17,5 5 1,4 
Olszanica ? 1 ? ? 1 ? 
dopływ Zadniej ? ? ? 2,0 1 2,5 

Lesk 20,5 0,0 16,0 1 0,3 

Szkło 4,0 1 1,3 4,0 2 2,5 

Ścinawka (g. bieg) 11,5 1 0,4 12,5 4 1,6 
Sokolowiec 2,5 2 4,0 3,3 3 4,5 

Ścinawka (d. bieg) 24,0 1 0,2 23,8 1 0,2 
Włodzica 18,0 5 1,4 18,0 5 1,4 

Sowi Potok 5,0 1 1,0 6,0 2 1,7 
Jugowski Potok 4,5 1 1,1 4,3 2 2,3 

Pośna 12,0 1-2 0,4-0,8 10,2 2 1,0 
Dzik 10,0 1 0,5 10,0 1 0,5 
Raszkowski Potok 4,5 1 1,1 4,4 1 1,1 
Czerwionek 10,5 2 1,0 2,0 2 ? 

Bystrzyca 16,5 4 1,2 21,3 7 1,6 
Złota Woda 5,0 1-2 1,0-2,0 5,0 2 2,0 
Rybna 8,0 3 1,9 6,8 3 2,2 
Jaworzynka 4,0 1 1,2 3,3 1 1,5 
Walimka 6,0 1 0,8 8,7 7 4,0 
Młynówka 4,0 1 ? 7,6 2 1,3 
Złoty Potok 7,0 1 0,7 4,3 1 1,2 

Razem / Total 208,0 38-42 222,3 68-69 
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cze nie preferowały więc na obszarze badań  określonej wysokości, a ob-
serwowany rozkład rozmieszczenia wynikał  ze znaczącej przewagi terenów 

położonych poniżej poziomicy 500 m. 
Lokalizacja gniazd. Najwięcej spośród 57 znalezionych gniazd (ponad 

56%) było zbudowanych w budkach lęgowych, które najczęściej były 

umieszczane pod mostami (tab. 2). Pozostałe gniazda zbudowane w miej-

scach sztucznych również  w większości znajdowały się  pod mostami 

(31,6%), a pięć  gniazd (8,8%) zostało znalezionych w różnego rodzaju prze-

pływach. Stwierdzono zaledwie dwa gniazda (3,5%) umieszczone w miej-

scach naturalnych i obydwa zbudowane były pod nawisem brzegu stru-

mienia. Ich udział  jest z pewnością  zaniżony, co jest związane z większą  
trudnością  ich wykrycia. W sumie udział  gniazd założonych na konstruk-

cjach zbudowanych przez człowieka wynosił  ponad 96%. 

Znaczenie budek lęgowych. W latach 2004-2005 pluszcze gniazdo-

wały w 32 ze 125 wywieszonych budek lęgowych. W roku 2004 gniazda 

stwierdzono w 21, a w 2005 w 30 budkach. Najwyższy wzrost liczby par 

lęgowych, związany z obecnością  budek, odnotowano na Walimce w Gó-

rach Wałbrzyskich (tab. 3). W roku 2004 ptaki zajęły na tym potoku dwie, 

a rok później pięć  budek. Również  na pozostałych ciekach, na których 

stwierdzono wyraźny wzrost liczebności, pluszcze chętnie gniazdowały 

w budkach lęgowych. Na przykład 

na Bystrzycy 5 z 7 gniazd, a na 6ci-

nawce i Zadrnej po 4 z 5 gniazd było 

umieszczonych w budkach. Jedynie 

na potoku Rybna liczebność  nie ule-

gła zmianie po wywieszeniu budek, 

choć  wszystkie pary odbywały w 

nich lęgi. 

10 

DYSKUSJA 
300 400 500 600 700 800 

50 - 

40 - 

30 - 

20 - 

o 

Przeprowadzona w latach 1998-

2001 ocena liczebności pluszcza w 

polskiej części Sudetów wykazała 

znaczny wzrost liczby par lęgowych 

w porównaniu z połową  lat 1980. 

(Czapulak i in. 2001). Wzrost liczeb-

ności zaznaczył  się  na całym obsza-

rze tych gór i był  najbardziej wyraź- 

wysokość  n.p.m. (m) / height a.s.l. (m) 

Ryc. 2. Rozmieszczenie pionowe par 
pluszczy w północnej części Sudetów 
Środkowych w latach 2004-2005 

Fig. 2. Vertical distribution of the Dip-
per pairs in the northem part of the 
Middle Sudetes in 2004-2005 



Położenie gniazda / Nest location 

most / bridge budka /nest box 

półka / ledge 

wnęka / cave 

budka / nest box 

budka / nest box 

Razem / Total 

N gniazd 
No. of nests 

Udział  (%) 
Percentage 

27 47,4 

11 19,3 

7 12,3 

4 7,0 

1 1,8 

5 8,8 

2 3,5 

57 100,0 

mur / wall 

próg wodny / waterfall 

przepust / culvert 

brzeg / bank 
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Tabela 2. Umiejscowienie gniazd pluszcza w latach 2004-2005 

Table 2. Location of the Dipper nests in 2004-2005 

ny w Sudetach Zachodnich i Pogórzu Zachodniosudeckim (ponad trzy-
krotny). W Sudetach Wschodnich, gdzie pluszcze były badane od roku 
1985 (Czapulak i in. 1988). stwierdzono ok. 50% więcej par. Na terenie 
Sudetów Środkowych odnotowano ponad 2,5 krotny wzrost liczebności. 
W latach 1980. liczebność  pluszcza w północnej części tego makroregionu 
wynosiła 11-12 par (Dyrcz i in. 1991: Czapulak i in. 2001). W latach 2000-
2003 wielkość  populacji na terenie badań  oceniono na 41-47 par (Czapu-
lak i in. 2001; dane własne). Obecne obserwacje wykazały jeszcze wyższą  
liczebność  i w roku 2005 wynosiła ona 68-69 par lęgowych (tab. 4). 

Bardzo niska liczba par stwierdzonych w latach 1980. wynikała przede 
wszystkim z braku kontroli cieków pod kątem występowania pluszczy. 
W tamtym okresie takie kontrole przeprowadzono jedynie na Ziemi Klodz-
kiej (Czapulak i in. 1988) oraz w Karkonoszach i w Kotlinie Jeleniogórskiej 
(A. Wojciechowski). Także ocena dla roku 2000, ze względu na przyjętą  
podczas tamtych badań  metodykę  (1-2 kontrole) mogła być  zaniżona (Cza-
pulak i in. 2001). Wskazują  na to stwierdzenia par pluszczy z lat 2001-
2003 w miejscach, w których nie były one stwierdzone w roku 2000. Rów-
nież  ostatnie badania w Górach Bialskich i Masywie Śnieżnika wykazały, 
że ocena dla lat 2001-02 była zaniżona (Czapulak i in. 2004). Tym nie-
mniej na wyższą  liczebność  w roku 2005 z pewnością  miało wpływ wywie-
szenie budek jesienią  2003. Przynajmniej na niektórych ciekach odnoto-
wano istotny wzrost liczby par lęgowych. Uregulowanie brzegów strumie-
ni, niesprzyjająca zakładaniu gniazd konstrukcja mostów (bez wnęk i pó-
łek) i wylesienie większości terenów położonych nad ciekami prawdopo- 
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Tabela 3. Liczebność  i zagęszczenie pluszcza na wybranych potokach północnej 
części Sudetów Środkowych przed i po wywieszeniu budek lęgowych 
N - liczba par, Z - zagęszczenie (pary/5 km) 

Table 3. Numbers and density of the Dipper on some streams of the northern part 
of the Middle Sudetes before and after installation of nest boxes 
N - number of pairs, Z - density (pairs/5 km) 

Potok 
Stream 

Długość  
Length 

(km) 

Liczba budek 
No. of nest 

2000-2003 2005 

boxes N Z N Z 

Bystrzyca 21,3 18 4 0,9 7 1,6 

Walimka 8,7 20 2 1,1 7 4,0 

Młynówka 7,6 6 1 0,6 2 1,3 

Ścinawka 36,3 17 2 0,3 5 0,7 

Sokołowiec 3,3 10 2 3,0 3 4,5 

Rybna 6,8 10 3 2,2 3 2,2 

Sowi Potok 6,0 5 1 0,8 2 1,7 

Zadma 17,5 19 1-2 0,3-0,6 5 1,4 

Szkło 4,0 5 1 1,2 2 2,5 

Bóbr 21,7 6 4-6 0,9-1,4 8 1,8 

dobnie w znacznym stopniu ograniczały wcześniej liczbę  potencjalnych 

miejsc gniazdowych. Według Del Guasta (2003) dostępność  odpowiednich 

miejsc do założenia gniazda jest jednym z podstawowych czynników decy-

dujących o liczebności pluszcza. W Rheinhessen w Niemczech, po rozwie-

szeniu 200 budek lęgowych zaobserwowano 3-krotny wzrost liczby par 

lęgowych (Kaiser 1988). Wzrost liczebności populacji, związany w różnym 

stopniu z wywieszaniem budek lęgowych, odnotowano również  w innych 

lokalnych populacjach, np. w północnej Bawarii (Cersovsky 1998, 2003), 

Hesji (Schneider 2001) czy Saksonii (Gonschorek 1995). Budki lęgowe są  

chętnie akceptowane przez pluszcze jako miejsca gniazdowe, co może sprzy-

jać  wyższej wykrywalności par lęgowych. Tym niemniej w Górach Bial-

skich i Masywie Śnieżnika w latach 2002-2003 wykazano wyższą  liczeb-

ność  (o 57-65%) pluszczy niż  w latach 1999-2001, pomimo braku budek 

na tym terenie (Czapulak i in. 2004). 

Stwierdzone w niniejszych badaniach średnie zagęszczenie populacji 

lęgowej jest zbliżone do wartości podawanej dla całej polskiej części Sude-

tów (Czapulak i in. 2001). Podobne zagęszczenie stwierdzono również  

w Górach Kaczawskich (Struś  2004), gdzie jednak nie odnotowano warto- 
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Tabela 4. Porównanie liczebności pluszcza w północnej części Sudetów Środko-
wych w latach 1980., 2000-2003 i 2005 

Table 4. Comparison of the Dipper abundance in the northern part of the Middle 
Sudetes in the 1980s, 2002-2003 and 2005 

Mezoregion / Mesoregion 1980. 2000-2003 2005 

Brama Lubawska 2 8-11 12-13 
Góry Kamienne 3-4 10-12 21 
Góry Sowie 1 3 5 
Góry Wałbrzyskie - 10 18 
Obniżenie Noworudzkie 1 4 5 
Obniżenie Ścinawki 3 6-7 7 

Razem / Total 10-11 41-47 68-69 

ści wyższych niż  1,8 pary/5 km. W Polsce wyższe wartości niż  w północnej 
części Sudetów Środkowych otrzymano w Tatrach (Cichocki i Mielczarek 
1993, 2003), w Górach Bialskich i Masywie Snieżnika (Czapulak i in. 2004) 
oraz w Bieszczadzkim Parku Narodowym (Wasilewski i Zajchowski 2000) 
- tab. 5. Także w większości innych europejskich populacji notowano wy-
ższe, przeważnie 2-3-krotnie, średnie zagęszczenia (Schmid 1985a; Rochć  
1989; Daulne 1990; Vickery 1991; Vangeluwe i in. 1993; Rochć  i d'Andurain 
1995: Wilson 1996). Zbliżone wartości (1,2-2,1 par/5 km) odnotowano 
w austriackich Alpach (Wagner 1984, 1985; Sackl i Dick 1988) oraz w Niem-
czech - 1,6 par/5 km (Klein i Schaack 1972). Natomiast prawie identycz-
ny zakres wartości (0,2-4,6 par/5 km), ale przy niższym średnim zagęsz-
czeniu stwierdzono we Francji (G. Marzolin inf. ustna w Rochć  i d' Andu-
rain 1995). Skrajnie wysokie zagęszczenie zostało odnotowane na rzece 
Kusnachter w Szwajcarii - 16,5 par/5 km (Hegelbach 2004) oraz w gór-
nych biegach rzek Lauter i Lindach w północnej Wirtembergii - 14,3 par/ 
5 km (Schmid 1985a). 

Za najważniejszy czynnik wpływający na liczebność  i zagęszczenie plusz-
czy uważany jest odczyn wód (Ormerod i M. 1985a, 1985b, 1986; Vickery 
1991). Niskie pH silnie ogranicza liczebność  oraz różnorodność  gatunko-
wą  wodnych bezkręgowców stanowiących podstawowy pokarm tych pta-
ków (Sutcliffe i Carrick 1973: Townsend i in. 1983; Stoner i in. 1984; 
Ormerod i in. 1985b; Vickery 1991). Pluszcz jako gatunek nierozerwalnie 
związany ze środowiskiem wodnym jest dobrym bioindykatorem jakości 
środowiska rzecznego (Sorace i in. 2002). W Sudetach Zachodnich wzrost 
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Tabela 5. Zagęszczenia (pary/5 km) lęgowych populacji pluszcza w polskich gó-
rach 

N - liczba skontrolowanych strumieni, km - łączna długość  skontrolowanych stru-
mieni 

Table 5. Densities (pairs/5 km) of the Dipper breeding populations in the Polish 

mountains • 
N - number of checked streams, km - total length of checked streams 

L.p. Pasmo górskie 
Mountain range N km 

Zagęszczenie / Density 

x Max. 

1 Tatrzański PN 24 75,5 2,5-3,0 3,6 

2 Magurski PN 6 35 0,6-1,1 2,5 

3 Bieszczadzki PN 6 35 2,4-2,6 4,2 

4 Pogórze Przemyskie 3 35 0,3 1,4 

5 Sudety 105 925 1,2 5,0 

6 Góry Kaczawskie 23 100 1,4 1,8 

7 N Sudety Środkowe 27 222 1,5-1,8 4,5 

8 Góry Stołowe ? ? ? 2,5-3,0 

9 Masyw Śnieżnika 12 125 3,0 5,0 

Źródło danych / References: 1 - Cichocki i Mielczarek 1993, 2003; 2-4 - Wasilew-

ski i Zajchowski 2000; 5 - Czapulak i in. 2001; 6 - Struś  2004; 7 - niniejsza 

praca; 8 - Mikusek i Dyrcz 2003; 9 - Czapulak i in. 2004. 

jego liczebności w dużej mierze związany był  z poprawą  jakości wód (Cza-

pulak i in. 2001). Podczas niniejszych badań  nie dokonywano pomiarów 

pH wody. W Wałbrzychu i okolicach przemysł  wydobywczy węgla kamien-

nego funkcjonował  do połowy lat 1990. Obecnie działają  tylko zakłady 

koksownicze w zachodniej części Wałbrzycha. Upadek przemysłu spowo-

dował  znaczne ograniczenie zanieczyszczenia powietrza, co mogło mieć  

istotny wpływ na poprawę  jakości wody. Nadal jednak większość  cieków 

w obrębie i najbliższym sąsiedztwie Wałbrzycha (np. Pelcznica, Szczaw-

nik, górny bieg Lesku) pozostaje silnie zanieczyszczona, zwłaszcza ścieka-

mi komunalnymi, co uniemożliwia bytowanie pluszczom. Czapulak i in. 

(2004) sugerowali, że na lepszą  przeżywalność, a tym samym wyższą  li-

czebność  pluszczy mogła mieć  wpływ seria łagodniejszych zim, jakie od-

notowano w latach 1990. 

Za ważny czynnik limitujący liczebność  pluszczy uważane jest nachy-

lenie strumienia. Większy spadek rzeki powoduje szybszy przepływ wody, 
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a w konsekwencji jej lepsze natlenienie i mniejsze nagrzewanie. Sprzyja to 

występowaniu niektórych wodnych bezkręgowców takich jak jętki Ephe-

meroptera, widelnice Plecoptera i chruściki Trichoptera (Allen 1998) będą-

cych pokarmem preferowanym przez pluszcze (Ormerod 1985; Ormerod 
i in. 1985a; Tyler i Ormerod 1994). Większe nachylenie sprzyja również  
powstawaniu płycizn, gdzie ptaki mogą  żerować  bardziej efektywnie (Or-

merod i in. 1985a; Vickery 1991). W środkowej Walii najwyższe zagęszcze- 

nia stwierdzono na potokach o spadku wynoszącym 20-27 m/1 km, które 

charakteryzowały się  wysokim zagęszczeniem chruścików i widelnic (Or-

merod i in. 1985a). Dodatni wpływ nachylenia strumieni na występowa- 

nie pluszczy odnotowano także m.in. w środkowej Azji (Budris 1981) oraz 

na Sycylii, gdzie stwierdzono jednocześnie negatywny wpływ wzrostu tem-
peratury wody (Sara i in. 1994). Ekstremalnie wysokie zagęszczenie 
(16,5 p/5 km) wykazano na potoku o nachyleniu 40 m/1 km (Hegelbach 
2004). Natomiast w południowo-zachodniej Szkocji pluszcze występowały 
mniej licznie na rzekach o spadku większym niż  20 m/1 km (Vickery 1991). 
Na niektórych terenach czynnik ten nie miał  istotnego wpływu na zagęsz-
czenie pluszczy (Breitenmoser -Wilrsten i Marti 1987; Boitier 1998, Cza-
pulak i in. 2004). Również  w badanej populacji inne czynniki miały decy-
dujący wpływ na liczebność  tego gatunku. 

Pluszcz wykazuje dużą  plastyczność  w doborze miejsc gniazdowania, 
co pozwala mu zajmować  liczne struktury stworzone przez człowieka. 
W badanej populacji około 96% znalezionych gniazd było umieszczonych 
w miejscach sztucznych. Ponieważ  jednak gniazda założone w miejscach 
naturalnych są  trudniejsze do znalezienia, wynik ten można uznać  za nie- 
co zawyżony. Podobny udział  gniazd zbudowanych w miejscach stworzo-
nych przez człowieka otrzymano w większości badanych dotychczas euro-
pejskich populacji pluszcza np. w Niemczech - 87% (Rockenbauch 1985). 
Austrii - 79% (Wagner 1985), Irlandii - 85-86% (Perry 1983; Smiddy i in. 
1995), Szwecji - 79% (Borgstróm 1991), w Czechach - 85% (Kunstmuller 
2000), a także na Słowacji - 74% (Urban 1993) i we Włoszech - 81% (Fra-
casso i in. 2000). Również  na Ziemi Klodzkiej 82% znalezionych gniazd 
znajdowało się  na sztucznych konstrukcjach z czego ogromną  większość , 
podobnie jak w wyżej wspomnianych badaniach, stanowiły mosty (Czapu-
lak i in.1988). Nieco niższy udział  tak położonych gniazd stwierdzono we 
Francji - 66% (Boitier 1988), w Szwajcarii - 64% (Breitenmoser-Wiirsten 
1988), a także w Niemczech i Austrii - 59% (Mildenberger 1984; Dick i Sackl 
1985). Na terenie badań  ponad 56% gniazd było umieszczonych w bud-
kach lęgowych, z których większość , podobnie jak reszta gniazd z miejsc 
sztucznych, znajdowała się  pod mostami. Najbardziej zbliżone wartości 
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otrzymano w rejonie Rheinhessen w Niemczech, gdzie udział  naturalnych 
miejsc stanowił  niespełna 3%, a budki ponad 65% miejsc lęgowych (Ka-
iser 1988). 

W niektórych populacjach, zwłaszcza z terenów słabo lub w minimal-

nym stopniu przekształconych, większość  par zakłada gniazda w miej-

scach naturalnych. We Francji na dwóch ciekach o prawie niezmienionym 

charakterze 71% i 84% par gniazdowało w takich miejscach (Rochć  i d'An-

durain 1995). Wysoki udział  naturalnych miejsc gniazdowych odnotowa-
no także w Niemczech - 79% (Steffens i Sturm 1978), północnej Finlandii 

- 71% (Pihlainen i Tolvanen 1994), w Szkocji - 67% (Vickery 1991) oraz 
w środkowej Słowenii - 54% (Bożić  1997). Natomiast w jednej z populacji 

z północnych Czech ptaki wyraźnie preferowały umieszczanie gniazd na 

skale (80%) pomimo dostępności innych, zarówno naturalnych, jaki sztucz-

nych miejsc (Benda 1997). 

Stanowiska pluszczy znajdowały się  na wysokości od 300 do 610 me-

trów nad poziomem morza, a prawie 50% par występowało między 400 

a 500 m.n.p.m. Identyczny udział  par gniazdujących w tym przedziale od-

notowano w całych Sudetach Środkowych (Czapulak i in. 2001). W przeci-

wieństwie jednak do niniejszych badań  stwierdzono mniejszy udział  sta-

nowisk znajdujących się  między 500 a 600 m niż  w przedziale 300-400 m 

n.p.m. Także w całej polskiej części Sudetów najwięcej par gniazdowało 

w przedziale 400-500 m, a różnice regionalne wynikały z odmiennych wy-

sokości poszczególnych partii Sudetów (Czapulak i in. 2001). Wśród ba-

danych populacji z Europy występuje duże zróżnicowanie pionowego roz-

mieszczenia. W Alpach średnia wysokość  stanowisk wynosiła 1200 m, 

a najwyżej położone gniazda stwierdzano powyżej 2100 m n.p.m. (Breiten-

moser-Wrsten i Marti 1987: Wilson i Breitenmoser-WfIrsten 1997). We 

Francji pluszcze gniazdowały na wysokości od 170 do 930 m.n.p.m. (Rochć  
i d'Andurain 1995), a w północno-zachodniej Irlandii nie stwierdzono par 

lęgowych powyżej poziomicy 200 m (Perry i Angew 1993). 

Na terenie badań  ptaki nie preferowały określonej wysokości nad po-

ziomem morza, a stwierdzony rozkład był  uwarunkowany konfiguracją  
kontrolowanego obszaru. Podobny wynik uzyskano w Górach Bialskich 

i Masywie Śnieżnika (Czapulak i in. 2004) oraz w Szwajcarii (Breitenmo-

ser-WfIrsten i Marti 1987). Natomiast w górach Harzu pluszcze występo-

wały znacznie częściej na wyżej położonych strumieniach, preferując wy-

sokości od 400 do 600 m.n.p.m. (Zang 1995). Także w Walii najwyższe 

zagęszczenia odnotowano w górnych odcinkach rzek (Ormerod i in. 1985b). 

W Szkocji zagęszczenia były wyższe na niższych wysokościach, gdzie rzeki 

były wyraźnie szersze (Wilson 1996). 
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W polskiej części Sudetów liczebność  pluszcza została w ostatnim cza-
sie oszacowana na 270-300 par lęgowych (Czapulak i in. 2001). Później-
sze obserwacje prowadzone w różnych mezoregionach (Czapulak i in. 2004; 
Struś  2004; niniejsza praca) wskazują, że może być  ona zaniżona. Wzrost 

liczebności odnotowany w Sudetach Środkowych jest bardzo zbliżony do 
ostatnich zmian liczebności w G. Bialskich i Masywie Śnieżnika (Czapu-
lak i in. 2004). A zatem sugerowana przez autorów tamtej pracy liczeb-
ność  sudeckiej populacji (400-450 par) zdaje się  być  bliższa rzeczywistości. 
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STRESZCZENIE 

W latach 2004-2005 prowadzono obserwacje pluszczy w północnej części Su-

detów Środkowych. W roku 2004 kontrolami objęto 15 strumieni o długości 140 

km, a w roku 2005 - 26 cieków o łącznej długości 222 km. Ocenę  liczebności 
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oparto na liczbie znalezionych gniazd, obserwacji ptaków i miejsc z dużą  ilością  
odchodów. 

Liczebność  populacji lęgowej oceniono na 59-60 par w roku 2004 i 68-69 par 

w roku 2005. Pluszcze występowały najliczniej w Górach Kamiennych i Wałbrzy-

skich (odpowiednio 21 i 18 par). Na kontrolowanych ciekach zagęszczenia kształ-

towały się  w zakresie 0,2-4,5 par/5 km. Nie było ono zależne od nachylenia stru-
mienia. Stanowiska lęgowe położone były na wysokości 300-610 m n.p.m., a pra-

wie 50% par gniazdowało między 400 a 500 m n.p.m. Ptaki nie preferowały okre-
ślonej wysokości nad poziomem morza. 96% spośród 57 znalezionych gniazd było 
umieszczone w miejscach sztucznych, z czego większość  w budkach lęgowych. 

W porównaniu z latami 2000-2003 liczba par lęgowych wzrosła 1,5 krotnie. 

Mogło to być  związane z upadkiem przemysłu w rejonie Wałbrzycha i znaczną  
poprawą  jakości wód. Pluszcze gniazdowały w 32 ze 125 wywieszonych budek 
lęgowych. Na niektórych potokach miało to istotny wpływ na wzrost liczby par 
lęgowych. 

SUMMARY 

In 2004-2005 observations of Dippers were performed in the northern part of 

the Middle Sudetes. The controls of 2004 covered 15 streams of a total length of 
140 km, and those of 2005 - 26 watercourses totalling 222 km. The estimation of 

abundance was based on the number of nests found, bird observations and rec-
ords of sites abounding with faeces. 

The Dipper breeding population was assessed at 59-60 pairs in 2004, and at 
68-69 pairs in 2005. The birds were the most numerous in the mountain ranges 
of Góry Kamienne and Góry Wałbrzyskie (21 and 18 pairs respectively). Along all 
studied watercourses the densities ranged from 0.2 to 4.5 pairs/5 km. No statisti-

cal correlation was found between the river gradient and the species density. The 
breeding sites were situated at a height of 300-610 m a.s.1., nearly 50% pairs 

nesting between 400 and 500 m a.s.l. The Dippers did not prefer any specific 
altitude. Of the 57 nests discovered, 96% were built in man-made places, the 
majority in nest boxes. 

In comparison with 2000-2003, the number of breeding pairs increased 1.5-fold. 
To a great extent, this could result from the industrial decline observed in the 
region of Wałbrzych and considerable improvement in the quality of water in the 
streams. The Dippers nested in 32 of the 125 nest boxes hanged. At some streams 
this essentially contributed to the increase in the number of breeding pairs. 
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AWIFAUNA LĘGOWA STAWÓW RYBNYCH 

W POLUDNIOWO-ZACHODNIEJ CZĘŚCI 

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO 

BREEDING BIRDS OF FISHPONDS IN THE SOUTH-WESTERN PART 
OF THE LUBUSKIE VOIVODESHIP 

Stawy hodowlane są  atrakcyjnym środowiskiem do gniazdowania wie-

lu gatunków ptaków wodno-błotnych. Badania nad awifauna lęgową  sta-

wów były prowadzone na wielu kompleksach w całym kraju (np. Kruszyk 

i in. 1995, Witkowski i in. 1995, Czapulak i in. 1998, Szlama i Majewski 

1998, Szyra 2001, Wiehle 2002, Wiehle i in. 2002, Wojciechowski i Jani-

szewski 2003). 

Południowo-zachodnia część  woj. lubuskiego jest uboga w naturalne 

zbiorniki wodne. Jedynymi potencjalnymi miejscami lęgów ptaków wod-

no-błotnych w tej części województwa są  dość  licznie rozmieszczone stawy 

rybne. Stosunkowo niewiele danych o ptakach tego terenu można znaleźć  
w monografii Ptaki Śląska (Dyrcz i in. 1991) oraz w pracach omawiających 

wybrane gatunki lub grupy ptaków (Czapulak i in. 2002, Lontkowski i Sta-

warczyk 2003). Dodatkowo jeden z kompleksów (Niwica) znalazł  się  wśród 

akwenów Śląska poddanych waloryzacji ogólnopolskiej (Stawarczyk 2001). 

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie awifauny lęgowej wybranych 

kompleksów stawów wraz z wykazaniem ważności niniejszych miejsc dla 

niektórych gatunków ptaków. 

TEREN BADAŃ  

Badaniami objęto 14 kompleksów stawów hodowlanych i 1 kompleks 

„glinianek" położonych w południowo-zachodniej części woj. lubuskiego 

(ryc. 1). Wszystkie opisywane stanowiska położone są  w obrębie sześciu 

gmin na terenie pow. zarskiego. Są  to: gm. Trzebiel - kompleksy: Niwica, 
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Ryc. 1. Mapa terenu badań  
A - granica powiatu, B - główne drogi, C - większe miejscowości, D - lasy, E -
kompleksy stawów, F - granica Parku Krajobrazowego „Luk Mużakowa". Nume-
racja kompleksów zgodna z tab. 1 

Fig. 1. Map of the study area 
A - border of the district, B - main roads, C - larger towns, D - forests, E - 
fishpond complexes, F - border of the Landscape Park "Łuk Mużakowa". Num-
bering of complexes according to table 1 
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Tabela 1. Spis kontrolowanych kompleksów stawów 

Table 1. List of checked fishpond complexes 

i 	Nazwa kompleksu Powierzchnia 
Area 

Name of complex 
(ha) 

Lata badań  
Years of study 

1 Niwica 
2 Łuków 

3 Mieszków 

40 
31 
45 

1997-2003 
1997-2003 

1997-2003 

4 Grotów 58 1997-2000, 2002-2003 

5 Janików 80 1997-2000, 2002-2003 

6 Miłowice 80 1998-2000, 2002-2003 

7 Tuplice I 46 1997-2003 

8 Tuplice II 48 1997-1999, 2001 

9 Tuplice In 25 1997-1999 

10 Łazy 20 1997-2003 

11 Brody 57 1997-1999, 2001-2003 

12 Bier7 58 1997-1999, 2001-2002 

13 Chełm żarski 45 1996-1999, 2001-2003 

14 Białków 10 1996-1999, 2001 

15 Nowiniec 20 1996-1999,2001 

Łuków, Mieszków; gm. Lipinki Łużyckie - Grotów; gm. żary - Janików, 

Milowice, gm. Tuplice - Tuplice I, H i III, Lazy; gm. Brody - Brody, Biecz 

oraz gm. Lubsko - Chełm Źarski, Nowiniec i Białków. Stawy charaktery-

zowały się  niewielką  powierzchnią  i obszar żadnego z kompleksów nie prze-

kraczał  100 ha (tab. 1). Liczba stawów na poszczególnych kompleksach 

wynosiła od 2 do 8. Szerokość  pasa roślinności wynurzonej, głównie szu-

waru trzcinowego, była zróżnicowana i maksymalnie dochodziła do 15 m 

(Tuplice I). Najmniejszy udział  roślinności przybrzeżnej występował  na sta-

wach, gdzie prowadzono najintensywniejszą  gospodarkę  rybacką  (Niwica, 

Grotów, Janików). Natomiast największe obszary trzcinowisk występowa-

ły na stawach koło Mieszkowa, Łukowa, Bród i Chełmu jarskiego. Oto-

czenie stawów różniło się  w zależności od kompleksu. Część  stawów np. 

Grotów, Janików, Tuplice I i Biecz otoczone były w całości lasami. Inne 

graniczyły z terenami otwartymi, głównie łąkami i nieużytkami, rzadziej 

polarni. Jednakże we wszystkich przypadkach kompleksy przynajmniej 

z jednej strony graniczyły z terenami leśnymi. Ponadto niektóre stawy usy-

tuowane były blisko zabudowań  np. w Mieszkowie, Tuphcach, Brodach 

czy Miłowicach. 
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MATERIAŁ  I METODY 

Obserwacje prowadzono w latach 1996-2003. Nie wszystkie komplek-

sy kontrolowano corocznie (tab. 1). Liczebność  ptaków lęgowych ustalano 

na podstawie 2-4 kontroli w sezonie. Poszczególne obserwacje prowadzo-

no w następujących terminach: kwiecień, pierwsza połowa maja i druga 
połowa czerwca. Przy szacowaniu liczebności opierano się  na zaleceniach 

Borowiec i in. (1981) i Ranoszka (1983). Liczebność  perkoza dwuczubego 

Podiceps cristatus i rdzawoszyjego P. grisegena oraz łabędzia niemego Cy-

gnus olor ustalano na podstawie tokujących par, ilości gniazd lub rodzin. 

Liczebność  perkozka Tachybaptus ruficollis,  bąka Botaurus stellaris, chru-

ścieli Rallidae na podstawie odzywających się  ptaków. Nie stosowano sty-

mulacji głosowej, przez co liczebność  perkozka i chruścieli może być  zani-

żona. Liczebność  kaczek (właściwych i grążyc) szacowano w oparciu o licz-

bę  pływających par lub samic, a błotniaka stawowego Circus aeruginosus 

na podstawie znalezionych gniazd lub tokujących ptaków. Lęgowe siew-

kowate Charadriiidae liczono w oparciu o tokujące ptaki lub objawy za-

niepokojenia. Liczebność  rybitwy czarnej  Chlidonias niger ustalano na 

podstawie znalezionych gniazd i liczby dorosłych ptaków latających nad 

kolonią. Natomiast liczebność  ptaków wróblowych  Passeriformes określa-

no na podstawie śpiewających samców. Populacje krzyżówki Anas platyr-

hynchos i łyski Fulica atra oszacowano tylko na wybranych obiektach 

w roku 1999. 

PRZEGLĄD GATUNKÓW 

Perkozek Tachybaptus ruficoilis. Corocznie gniazdowało łącznie do 18 

par (tab. 2 i 3), chociaż  jego liczebność  może być  zaniżona ze względu na 

brak liczeń  ze stosowaniem stymulacji głosowej. Najliczniejszy w komplek-

sach Biecz i Chełm żarski, gdzie stwierdzano do 5 par. 

Perkoz dwuczuby Podiceps cristatus. Łącznie w poszczególnych latach 

gniazdowało 15-35 par (tab. 2 i 3). Najliczniej na stawach w Milowicach do 

9-10 par w roku 1999 i na leśnym stawie koło Tuplic do 9 par (1999). Nie 

Tabela 2. Liczebność  wybranych gatunków ptaków na poszczególnych komplek-
sach stawów w latach 1996-2003 
Numeracja kompleksów zgodna z tab. 1 

Table 2. Numbers of chosen bird species on fish-pond complexes in 1996-2003 
Numbering of complexes according to table 1 
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Tabela 3. Łączna liczebność  wybranych gatunków ptaków na kontrolowanych kom-
pleksach stawów w poszczególnych latach 
W nawiasach podano liczbę  skontrolowanych obiektów 

Table 3. Total numbers of breeding pairs of chosen bird species in fishpond com-
plexes in consecutive seasons 
In parentheses the number of checked complexes 

Gatunek 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Species (14) (15) (15) (8) (11) (11) (10) 

T. ruftcoUts 6-7 18 18 9 8-9 7 1 

P. cristatus 25-26 30-35 36-37 19 25-29 21-22 15-16 

P. grisegena 14-15 13-16 11 6-7 13 6 2 

P. nigrcollis 3-4 1-2 1 0-1 0-1 

B. steUaris 2 1 1 1 

C. olor 17-18 22 17-19 7-9 10-12 18 12 

A. anser 1 2 2 
A. strepera 2 2 3 

A. crecca 2 

A.  querquerli iln 1 0-3 1 1 1 1-2 

A. clypeata 1 1-2 

A. fertna 27 43 42 36 26 19 5-7 
A. fuligula 76-81 80 122-124 19 37 28 5 
B. clangula 14-16 23-25 24-26 15 16 13-14 8 
C. aeruginosus 13 13 13 7 10-11 9 8 
R. aquntirus 5 4 1 1-2 
P. parna 0-1 

G.  chloropus 1 2 2 
G. gros 2 4-5 2 1 4 2 2 
Ch_  dubius 3 1 2-3 2-3 1 1 
V vaneUus 3-4 3-4 1 5 5 1-2 1 
G. gallinago 4 1 1 1 1 
T. ochropus 1 2 1-3 0-1 0-2 1 
Ch. niger 20-25 14-18 20 15-17 10-15 10-12 
A. atthis 3-4 3 2 1 
A.  arundinaceus 32 73 73 16 28 27 33 

stwierdzono lęgów na najmniejszych stawach koło Białkowa i gliniankach 
koło Tuplic. Także na większych kompleksach nie występował  corocznie, 
np. w Janikowie, Grotowie i Nowińcu. 
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Perkoz rdzawoszyi Podiceps gdsegena. Gniazdował  na 9 kompleksach, 
łącznie do 16 par (tab. 2 i 3). Jego liczebność  wahała się  w poszczególnych 
latach. Najliczniej gniazdował  na stawach koło Chełmu Żarskiego, gdzie 
w roku 1996 stwierdzono 8-9 par. W pozostałych latach na tym stanowi-
sku gnieździło się  1-5 par. W roku 1990 na siedmiu kompleksach stwier-
dzono 10-13 par (A. Czapulak, G. Lorek). 

Zausznik Podiceps nigricollis. Prawdopodobnie lęgowe pary stwierdzo-
no na trzech kompleksach stawów: Łazy - pojedyncze pary w latach 2000-
2001, Brody - para w roku 2002 i Chełm Żarski - 1-4 pary w latach 1996, 
1998-1999. Nie uzyskano jednak dowodów lęgu. 

Bąk  Botattru.s stellads. Pojedyncze, „buczące" samce stwierdzono na 
trzech kompleksach stawów (tab. 2), w latach 1998-99 i 2002 na Chełmie 
Zarskim oraz w roku 1998 w Lwach i w 2001 w Brodach. 

Bocian czarny Ciconia nigra. Latające lub żerujące 1-2 ptaki, prawdo-
podobnie gniazdujące w otaczających stawy lasach, obserwowano na 10 
kompleksach. Najczęściej w okolicach Janikowa, Grotowa, Bród i małych 
stawów koło Białkowa i Nowitica. Na podstawie tych obserwacji liczeb-

ność  bociana czarnego w okolicach kontrolowanych stawów można oszaco-

wać  na około 5 par. 

Łabędź  niemy Cygnus olor. Nie stwierdzony tylko na stawach koło Biał-
kowa. Łącznie gniazdowało 12-27 par (tab. 2). Najliczniej w Janikowie -

4 pary w latach 2002-2003 oraz w Bieczu - 4 pary w latach 1998-1999. 
Nie corocznie gniazdował  na stawach koło Grotowa i gliniankach koło Tu-

plic. W 18 lęgach stwierdzono od 1 do 4 piskląt odmiany immutabilis. 

W roku 1990 na sześciu kompleksach stwierdzono co najmniej 17 par, 

a w sierpniu 1995 na dziewięciu kompleksach 15 parz młodymi. (A. Cza-

pulak, G. Lorek) 
Gęgawa  Anser anser. Parę  z pisklętami widziano w roku 1998 na sta-

wach koło Chełma Żarskiego. Ponadto po 2 pary obserwowano na wyspie 

na stawach koło Mieszkowa w latach 2000-2001, jednak nie uzyskano 

dowodów lęgu. W roku 1990 parę  z pisklętami widziano na stawach koło 

Janikowa (A. Czapulak, G. Lorek). 

Krakwa Anas strepera. Nieregularne, prawdopodobne gniazdowanie 
1-2 par stwierdzono na czterech kompleksach (tab. 2). Nie uzyskano do-

wodów lęgu. 
Cyraneczka Anas crecca. 1 V 97 dwie pary widziano na stawach koło 

Chełma Żarskiego. 

Krzyżówka Anas piaty rhynchos. Gniazdowała na wszystkich komplek-

sach, jednak nie ustalano dokładanych liczebności lęgowych par. W roku 

1999 liczebność  krzyżówki oszacowano na 7 kompleksach (Niwica, Lu- 



116 	P. Czechowski, M. Bocheński, M. Sidelnik 

ków, Mieszków, Grotów, Janików, Milowice i Tuplice), na których gniaz-

dowało od 2 par (Łuków) do 9-10 (Niwica), a łącznie 37-48 par. 

Cyranka Anas querqueduta. Prawdopodobne gniazdowanie 1-3 par 

stwierdzono na sześciu kompleksach (tab. 2). Najczęściej ptaki obserwo-
wano na stawach koło Chełmu Żarskiego (w latach 1996-1999 - 1-3 pary). 
Na pozostałych stanowiskach obserwowana jedynie w 1-2 sezonach. 

Płaskonos Anas clypeata. Obserwowany na dwóch stanowiskach: 
19 VI 03 - 1 d' i 2 99 w Mieszkowie oraz 12 V 02 - 1 para w Bieczu. 

Głowienka Aythya ferina. Łącznie gniazdowało do 43 par na 12 stano-
wiskach (tab. 2 i 3). Najliczniej obserwowana w Niwicy, Lwach i stawie 

leśnym koło Tuplic, do 12-15 par. Wielokrotnie obserwowano samice wo-

dzące młode. 
Czernica Aythya fuligula. Gniazdowała na wszystkich kompleksach. 

Łącznie stwierdzono gniazdowanie do 124 par (tab. 2 i 3). Najliczniej na 
stawach koło Biecza, Chełmu Zarskiego i leśnym koło Tuplic - do 20-25 
par. Kilkakrotnie obserwowano samice z młodymi. 

Gągoł  Bucephala clangula. Nie stwierdzony tylko na dwóch komplek-
sach (Mieszków i Bialków). Na pozostałych gniazdowało łącznie 8-26 par 
(tab. 2 i 3). Najliczniej na gliniankach koło Tuplic (do 8 par) oraz na sta-
wach koło Milowie i Łazów do 4 par. Corocznie obserwowano kilka samic 

z młodymi. 
Kania czarna Malw migrans. Na podstawie obserwacji ptaków liczeb-

ność  oszacowano na 6 par, które gniazdowały najprawdopodobniej w la-
sach w najbliższej okolicy stawów. Pojedyncze pary stwierdzono: Niwica-
Łuków - lata 1997-2003, Grotów-Janików - lata 1998-2000 i 2003, oko-
lice Tuplic - lata 1997-2001, 2003, Brody - 1999, Biecz-Chełm Żarski -
lata 1996, 1998-1999 i 2001 oraz Bialków-Nowiniec - lata 1996-1998. 

Kania ruda 114i/ous mituus. Liczebność, ocenianą  podobnie jak w przy-
padku poprzedniego gatunku, oszacowano na 7 par. Poszczególne pary 
stwierdzono w okolicach: Niwica-Łuków - lata 1998, 1999-2003, Janików 
- 1999 i 2002, Milowice - 1998-99, 2002, okolice Tuplic - 1997-99, Bro-
dy - 1998-2002, Bieez-Chełm żarski - 1996-1999 oraz Białków-Nowiniec 
- 1996-1999 i 2001. 

Błotniak stawowy Cirus aeruginosus. Lęgowy na wszystkich komplek-
sach, jednak nie corocznie. Łącznie gniazdowało 7-13 par (tab. 2 i 3). Poza 
stawami koło Łazów, gdzie w roku 1998 stwierdzono 3 pary, na pozosta-
łych kompleksach występowały 1-2 pary. 

Orlik krzykliwy Aquita pomarina. 1 V 98 obserwowano najpierw jed-
nego ptaka, a potem tokującą  parę  orlików nad stawami koło Biecza (Cze-
chowski i in. 2004). 
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Rybołów Pandion halicietus W latach 1996-1997 i 2002-2003 sied-
miokrotnie obserwowano 1-2 ptaki (polujące, odlatujące z rybą  w kierun- 
ku lasów) w okresie koniec maja - początek lipca. Obserwacji dokonano 
na kompleksach: Niwica, Mieszków, Janików, Łazy, Biecz i oraz Nowiniec. 
Powyższe dane mogą  wskazywać  na prawdopodobne gniazdowanie 1-2 par 
w okolicznych lasach. 

Wodnik Rallus aquaticus Stwierdzony tylko na 5 kompleksach, a łącz-
na liczebność  wynosiła 1-5 par (tab. 2 i 3). Wobec braku stosowania sty-
mulacji głosowej, podana liczebność  jest zaniżona. Najliczniej, 3 pary 
stwierdzono na stawach koło Chełmu żarskiego. 

Zielonka Porzana parom Jednego ptaka wypłoszono 4 V 00 z trzcin na 
stawach k. Janikowa (Czechowski i in. 2004). 

Kokoszka Gallinula chloropus. Pojedyncze pary stwierdzano nie corocz-
nie na czterech stanowiskach (tab. 2). Liczebność  prawdopodobnie zani-
żona na skutek braku zastosowania stymulacji głosowej. 
Łyska Fulica atra. Lęgowa na wszystkich kompleksach stawów. W roku 

1999 liczebność  par lęgowych oszacowano na 9 stanowiskach (Niwica, 
Łuków, Mieszków, Grotów, Janików, Miłowice, Tuplice I i III, Lazy). Łącz-

nie stwierdzono na tych kompleksach 63-67 par, najliczniejsza była 

w Miłowicach - 16-17 par. 
Żuraw Grus grus. Stwierdzany (nie każdego roku) w liczbie 1-2 par na 7 

kompleksach stawów (tab. 2). Łączną  liczebność  oszacowano na 1-5 par. 

Sieweczka rzeczna Charadrius dubius.  Gniazdowała nie corocznie 

w liczbie 1-3 par na spuszczonych stawach w sześciu kompleksach (tab. 2). 

Najliczniej (2-3 pary) na stawach koło Nowirlca w roku 1996. Tam też  gniaz-

dowała najregularniej (4 lata z 5 badanych). 

Czajka Vanellus vanellus. Nie corocznie na ośmiu kompleksach gniaz-

dowało do 5 par na spuszczonych stawach (tab. 2). Najliczniej po trzy 

pary w Grotowie w roku 2000 i Bieczu w 2001. 

Kszyk Gailinago gallinago. Lęgowe pary stwierdzono na trzech stano-

wiskach w łącznej liczbie do 5 par (tab. 2). Na łące przy stawach koło No-

wińca w roku 1996 zanotowano trzy pary. 

Samotnik Tringa ochropus. Pojedyncze pary nie corocznie stwierdzano 

na siedmiu stanowiskach (tab. 2). Najczęściej, w trzech sezonach, obser-

wowany na stawach k. Janikowa i Nowińca. 

Rybitwa czarna Chtidonias niger. Kolonie lęgowe znajdowano nie co-

rocznie na trzech stanowiskach (tab. 2). W latach 1997, 2000-2001 

w Łukowie - 15-25 par, w roku 1998 i 2003 w Mieszkowie odpowiednio 
2-3 i 10-12 par oraz w Janikowie w roku 1998 i 2002 - 10-15 par. W roku 

1990 stwierdzono 10 par (5 gniazd) w Łukowie i 2-3 pary (1 gniazdo) 

w Janikowie (A. Czapulak, G. Lorek). 
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Zimorodek Alcedo atthis. Pojedyncze ptaki obserwowano nie corocznie 

w sezonie lęgowym na 6 kompleksach (tab. 2). Nie uzyskano dowodów 

lęgu. 
Trzciniak Acrocephalus arundinaceus. Lęgowy na wszystkich komplek-

sach, łączną  liczebność  w zależności od roku oceniono na 13-73 pary. 

Najliczniej występował  w Milowicach do 23 par (1999) i Chełmie Zarskim 

do 20 par (1996). 

DYSKUSJA 

Z uwagi na brak naturalnych zbiorników wodnych w południowo-za-
chodniej części woj. lubuskiego, stawy rybne są  ważnym miejscem rozro- 
du dla ptaków wodno-błotnych i atrakcyjnym miejscem do żerowania dla 
gniazdujących w najbliższej okolicy ptaków szponiastych. Stawy są  szcze-
gólnie istotne dla takiego gatunku jak perkoz rdzawoszyi, który gniazduje 
tu w liczbie do 16 par. Dla całej Ziemi Lubuskiej wraz ze Słońskiem podaje 
się  liczebność  30-60, czasami do 200 par, a dla sąsiedniego Śląska 600-
800 par (Tomialojć  i Stawarczyk 2003). Stosunkowo wysoką  liczebność  
osiągają  także perkozek, labędż  niemy, gągoł  i błotniak stawowy. Na pod-
stawie liczebności podanych w „Awifaunie Polski" (Tomialojć  i Stawarczyk 
2003) można przyjąć, że na terenie badań  (samych stawach, jak i w naj-
bliższej okolicy) 1-2% populacji krajowej następujących gatunków: gągoł, 
kania czarna i kania ruda. Gniazdują  tu także coraz mniej liczne w kraju 
gatunki jak: kszyk, samotnik i rybitwa czarna. 

Stwierdzono występowanie 7 gatunków ptaków wpisanych do Polskiej 
Czerwonej Księgi Zwierząt (Głowaciński 2001): 
- 1 gatunek z kategorii VU (narażone na wyginięcie) - rybołów; 
- 3 gatunki z kategorii NT (niższego ryzyka, lecz bliskie zagrożenia) - ka-

nia czarna, k. ruda i zielonka; 
- 3 gatunki z kategorii LC (najmniejszej troski) - bąk, bieliki orlik krzykliwy. 

Badania wykazały występowanie 14 gatunków ptaków wymienionych 
w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej, są  to: bąk, bocian czarny, kania czar-
na, kania ruda, bielik, błotniak stawowy, orlik krzykliwy, rybołów, zielon-
ka, żuraw, rybitwa czarna i zimorodek. Na liście tej znajdują  się  także: 
bocian biały Cironia ciconia, trzmielojad Pernis cip Worus, derkacz Crex crex, 
dzięcioł  zielonosiwy Picus canus, dzięcioł  czarny Dryocopus martius i lerka 
Lullula arborea, nie wymienione w przeglądzie gatunków i mniej związane 
ze środowiskiem stawowym, ale gniazdujące w najbliższym sąsiedztwie 
stawów. 
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Znaczenie, jakie mają  opisywane kompleksy stawów dla awifauny re-

gionu sprawia, że należy rozważyć  zastosowanie wobec nich dostępnych 

form ochrony przyrody. W chwili obecnej kompleksy: Niwica, Łuków, Miesz-

ków, Lazy, Tuplice I, II i III leżą  na obszarze Parku Krajobrazowego „Łuk 

Mużakowa" i są  objęte wynikającą  z tego ochroną. Z pewnością  jak naj-

szybciej ochroną  (np. w postaci użytku ekologicznego) należałoby objąć  
bardzo cenne ornitologicznie stawy koło Chełma źarskiego. 

Z braku prowadzenia bardziej szczegółowych badań  na omawianym 

terenie we wcześniejszych latach, nie jest możliwe porównanie zebranego 

materiału i przeanalizowanie ewentualnych zmian liczebności gniazdują-

cych na stawach ptaków. Wiadomo, że w latach 1980., podobnie jak obec-

nie, liczniej gniazdował  perkoz rdzawoszyi, gągoł, notowano także lęgi rybi-

twy czarnej (Dyrcz i in. 1991). 
W okresie badań  nie zauważono większych spadków liczebności oma-

wianych gatunków. Jedynie liczebność  perkoza rdzawoszyjego zauważal-

nie zmalała w ostatnich latach. Niemniej zjawisko to może być  związane 

zarówno z fluktuacją, jak również  ze spadkiem liczebności, który w ostat-

nich latach obserwowano także w innych regionach kraju (Tomialojć  
i Stawarczyk 2003). 
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STRESZCZENIE 

Praca omawia występowanie 33 lęgowych gatunków ptaków wodno-błotnych 
na piętnastu kompleksach stawów hodowlanych w południowo-zachodniej części 
województwa lubuskiego. Najbardziej interesujace gatunki gniazdujące na tym 
obszarze to: perkoz rdzawoszyl Podiceps grisegena (do 18 par), bąk Botaurus stel-
!ans (3 pary), gągoł  Bucephala clanguia (do 26 par), błotniak stawowy Cirus aeru-
ginosus (do 13 par), samotnik Tringa ochropus (do 3 par), rybitwa czarna Chlido-
Mas niger (10-25 par). Stawy są  także miejscem żerowania, gniazdujących w naj-
bliższej okolicy, kilku par bociana czarnego Clconia nigra, kani czarnej Milvus 
migrans, kani rudej Mi/vus mavus, bielika Haliaeetus albicilla i prawdopodobnie 
gniazdującego rybołowa Pandion haliaetus. Na omawianym terenie stwierdzono 
gniazdowanie lub prawdopodobne gniazdowanie siedmiu gatunków umieszczo-
nych w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt. Z wyjątkiem perkoza rdzawoszyjego, 
w okresie badań  nie stwierdzono istotnego spadku liczebności gniazdujących pta-
ków. 
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SUMMARY 

The paper discusses the occurrence of 33 breeding species of waterbirds in 15 

complexes of fishing ponds in the south-western part of the Lubuskie Voivode-
ship. The most interesting species nesting within this area include the Red-
necked Grebe Podiceps grisegena (up to 18 pairs ), Bittern  Botaurus steUaris (3 
pairs), Goldeneye Bucephala clangula (up to 26 pairs), Marsh Harrier Circus aeru-
ginosus (up to 13 pairs), Green Sandpiper Tringa ochropus  (up to 3 pairs) and 

Black Tern Chlidonias niger (10-25 pairs). Besides, the fishponds represent also 

the foraging ground of a few pairs of the Black Stork Ciconia nigra, Black Kite 
Miivus migrans, Red Kite Miluus milvus and White-tailed Eagle Haliaeetus 

breeding in the immediate vicinity, as well as of the Osprey Pandion haliaetus, 

which probably nests there too. Seven bird species included in the Polish Red List 
of Animals have been recorded to breed or probably breed within the area dis-

cussed. Except for the Red-necked Grebe, no significant decrease in the numbers 
of nesting birds was observed in the study period. 
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AWIFAUNA PRZELOTNA I ZIMUJĄCA 
ŚRODKOWEGO ODCINKA DOLINY ODRY 

MIGRATING AND WINTERING AVIFAUNA 
OF THE ODRA RIVER VALLEY MIDDLE SECTION 

Dolina Odry, drugiej co do wielkości rzeki w Polsce, jest ważnym miej-

scem dla ptaków w ciągu całego roku. Ukazało się  kilka prac omawiają-
cych awifaunę  doliny tej rzeki, najczęściej jednak dotyczyły one krótkich 

odcinków, głównie w jej górnym biegu (Dyrcz 1971; Borowiec i Tarnawski 
1982; Lontkowski i in. 1988; Stajszczyk 1994; Hebda i Wyszyński 2002) 

lub omawiały wyniki zimowych liczeń  (Czapulak i Betleja 1998, 2001). 

W przypadku środkowego odcinka doliny Odry poznano skład awifauny 

lęgowej (Czechowski i in. 2002). Brak jest natomiast całościowych opraco-

wań  omawiających występowanie ptaków w okresie przelotów i zimą  w tej 

części rzeki. Dotychczasowe prace z tego terenu dotyczyły tylko wybra-
nych grup ptaków lub pojedynczych gatunków (Lewartowski i in. 1986; 
Czechowski i Sidelnik 2001; Czechowski i in. 2001, 2004; Czechowski 

2002; Czechowski i Jędro 2002; Czechowski 2004a, 2004b). Wiele infor-

macji z okresu do końca lat 1980. zawartych jest w monografii „Ptaki Ślą-

ska" (Dyrcz i in. 1991). 
Celem niniejszej pracy jest przedstawienie składu i liczebności przelot-

nej i zimującej awifauny w latach 1994-2004. Podjęto także próbę  okre-

ślenia znaczenia środkowego odcinka doliny Odry w okresie polęgowym 

dla niektórych grup ptaków. 

TEREN BADAN 

Badania prowadzono na 129 km odcinku doliny Odry pomiędzy miej-

scowością  Bytom Odrzański a ujściem Nysy Łużyckiej do Odry tj. od 417 
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do 546 km szlaku żeglugowego (ryc. 1). Szerszy opis omawianego terenu 
znajduje się  w pracy Czechowskiego i in. (2002). 

MATERIAŁ  I METODY 

Zasadniczą  część  materiału zebrano w latach 1994-2002. W tym czasie 
przeprowadzono 1278 kontroli wybranych fragmentów doliny Odry. Naj-
intensywniej obserwacje prowadzono w latach 1997-2001, głównie na od-
cinku Bytom Odrz.-Krosno Odrz. (tab. 1). Pojedyncza kontrola obejmowa-
ła obserwacje na odcinku od 2 do 30 km długości doliny (średnio 7 km). 
Materiał  uzupełniono wybranymi obserwacjami fenologicznymi lub dużych 
stad z lat 2003-2004. 

W czasie każdej kontroli notowano liczebność  większości ptaków wod-
no-błotnych i szponiastych Falcomformes oraz niektórych wróblowych 
Passeriformes. W przypadku gęsi Anser sp. ograniczono się  do notowania 
stad w czasie intensywniejszego przelotu oraz ptaków żerujących. W przy-
padku gatunków pospolitych notowano większe stada, a także wczesne 
i późne obserwacje fenologiczne oraz przypadki zimowania. 

Fenologię  występowania niektórych gatunków zaprezentowano na wy-
kresach. Ponieważ  cały obszar badań  nie był  kontrolowany równomiernie, 
wykresy dotyczą  najlepiej zbadanego odcinka doliny (Pomorsko-Laski, 12 
km) i obejmują  lata 1997-2001. W tym czasie dokonano tam 250 kontroli. 

Dla niektórych gatunków wyliczono średnią  datę  przylotu w latach 1995-
2002, jednak nie w każdym przypadku dysponowano danymi ze wszyst-
kich sezonów. 
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Tab. 1. Rozkład dni, w których prowadzono obserwacje w latach 1994-2002 

Takle 1. Distribution of observation days in 1994-2002 

Miesiąc 
Month 

Rok / Year Razem 

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Total 

I 2 7 13 20 23 14 15 9 103 

II 4 13 22 19 15 16 7 96 

III 8 11 18 26 24 19 17 12 135 

IV 1 3 7 20 24 26 26 17 15 139 

V 1 1 7 24 26 28 21 22 11 141 

VI 3 2 17 17 20 15 15 9 98 

VII 5 16 10 18 20 7 76 

VIII 1 21 14 18 21 14 4 93 

IX 1 2 1 21 19 15 17 16 7 99 

X 3 4 2 25 19 14 13 11 3 94 

XI 5 24 19 14 10 5 4 81 

XII 2 8 16 27 26 15 14 7 8 123 

Razem 
Total 

8 32 62 228 248 226 203 175 96 1278 

PRZEGLĄD GATUNKÓW 

Nur rdzawoszyi Gauia stel/ata. 11 XI 98 obserwowano 1  juu. pod Nową  

Solą  (Czechowski i in. 2004). 

Nur czarnoszyi Gauia arctica. Trzy obserwacje: 30 X 00 - 1  juu. koło 

Krępy, 2 I 01 - 1 jw". kolo Cigacic oraz 9 XI 01 - 1 ptak koło Pomorska. 

Perkozek Tachybabtus ruficollis. Obserwowany w ciągu całego roku, 

ale najczęściej zimą. W czasie większości kontroli stwierdzano 1-2 osobni-

ki. Nieco liczniej obserwowany w kwietniu, maksymalnie do 20 osobników 

- 10 IV 00 na Czarnej Łasze. 

Perkoz dwuczuby Podiceps cristatus. Nieregularnie i nielicznie obser-

wowany w okresie migracji. Pierwszy wiosenny pojaw zanotowano 8 III 01 

- 1 ptak pod Stanami. Najczęściej obserwowany w drugiej połowie marca 

i pierwszej połowie kwietnia, w liczbie do 8 osobników (15 IV 00). Jesienią  

spotykany rzadziej, w zasadzie tylko w dwóch okresach: sierpień-wrzesień  

(7 stwierdzeń) oraz w grudniu (8 stwierdzeń). Najpóźniejsza jesienna ob-

serwacja: 23 XII 01 - 1 ptak w ujściu Czarnej Strugi. Zimą  1999/2000, 

1 osobnik przebywał  w ujściu Ołoboku. Ponadto pojedynce ptaki stwier-

dzono 5 II 01 koło Starej Wsi i 8 II 01 pod Cigacicami. 
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Perkoz rdzawoszyi Podiceps gnsegena. Trzy obserwacje pojedynczych 

ptaków: 19 V 98 pod Kiełczem, 28 III 99 k. Tarnawy oraz 10 i 15 IV 00 na 

Czarnej Łasze. 

Perkoz rogaty Podiceps auritus. Jednego ptaka widziano 9 XII 98 pod 

Nową  Solą  (Czechowski i in. 2004). 

Zausznik Podiceps nigncollis. Jednego ptaka obserwowano 12-14 IV 97 

na rozlewiskach popowodziowych w okolicy Bobrownik. Poza tym stwier-

dzony trzykrotnie wiosną  2000 na Czarnej Łasze: 10 IV - 1 ptak, 15 IV -

12 ptaków i 21 IV - 7 osobników oraz 23 IV 04 - 1 ptak k. Lasek. 

Kormoran Phalacrocorax carbo. Obserwowany w ciągu całego roku, 

jednak najliczniej i najczęściej w czasie wędrówki wiosennej (ryc. 2). Szczyt 

tej migracji przypadał  na drugą  połowę  marca. Notowano wtedy do 90 pta-

ków w czasie kontroli - 11 IV 02 na Czarnej Łasze. Przelot jesienny najwy-

raźniej zaznaczał  się  w październiku i listopadzie. Ptaki obserwowano rza-

dziej niż  wiosną, ale także do kilkudziesięciu osobników w czasie kontroli, 

maksymalnie: 17 XI 00 - 100 ptaków na odcinku Pomorsko-Laski (15 km). 

Zimował  w miarę  regularnie, maksymalnie do kilkunastu ptaków. 
Bąk Botaurus stellaris. 3 IV 99 przelotnego samca słyszano koło Radni-

cy, a 21 IV 02 podczas nocnej kontroli na Czarnej Łasze słyszano 3 poje- 
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Ryc. 2. Dynamika liczebności kormorana w dolinie Odry na odcinku Pomorsko-
Laski w latach 1997-2001 
A - średnia liczebność, B - maksymalna liczebność  ptaków w danym okresie 

Fig. 2. Numbers dynamics of the Shag in the Odra River valley between Pomorsko 
and Laski in 1997-2001 
A - average number, B - maximum number of birds in a given period 
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dyncze, przelatujące osobniki. Raz odnotowany zimą: 28 XII 95 - 1 ptak 
koło Lasek. 

Czapla biała Egretta alba. Wiosną  pojedyncze ptaki obserwowano: 
17-18 IV 98 w Nowej Soli, 30 III 02 koło Lasek, 11 i 19 IV 02 na Czarnej 
Lasze oraz 30 III 02 - 2 ptaki koło Głuchowa. Jesienią  zanotowano 17 
obserwacji 1-10 ptaków, przy czym część  stwierdzeń  mogła dotyczyć  tych 
samych ptaków, dłużej pozostających w tych samych miejscach. Najwcze-
śniej stwierdzona 3 VIII 01 - 1 ptak koło Przyborowa, natomiast najpóź-

niej i zarazem najliczniej 12 XII 01 - 10 ptaków koło Radnicy Zimą  obser-
wowano 5 razy pojedyncze ptaki: 12 11 00 koło Nowej Soli, 28 I 01 poniżej 
Stanów, 5-9 II 01 pod Kiełczem oraz 30 XII 01 koło Lasek i zapewne ten 
sam ptak 16 I 02 w ujściu Ołoboku. 

Czapla siwa Ardea cinerea. Regularnie obserwowana w ciągu całego 

roku (ryc. 3). Nieco częściej i liczniej obserwowana jesienią  i zimą  (do 25 

osobników - 6 VIII 98 k. Nowej Soli). Wyjątkowe duże koncentracje zano-
towano w sierpniu i wrześniu 1997 po lipcowej powodzi. Obserwowano 
wtedy do 300 osobników (7 IX) na Czarnej Lasze i 200 ptaków (28 VIII) pod 
Nową  Solą. Podobnie było w sierpniu i wrześniu 2001, gdy na rozlewi-
skach pod Nową  Solą  obserwowano do 100 czapli. Zimą  obserwowana re- 
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Miesiąc /  Monlh 

Ryc. 3. Dynamika liczebności czapli siwej w dolinie Odry na odcinku Pomorsko-

Laski w latach 1997-2001 
Objaśnienia jak na ryc. 2 

Fig. 3. Numbers dynamics of the Grey Heron in the Odra River valley between 

Pomorsko and Laski in 1997-2001 
Explanations - see fig. 2 
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gularnie, najczęściej po kilka osobników. Łącznie notowano do 90 czapli 

(tab. 2), a najwięcej ptaków zanotowano 15 I 00 - 26 osobników na odcin-

ku Dąbrowa-Cigacice (27 km). 

Czapla purpurowa Ardea purpurea. 27 IV 00 pojedynczego ptaka wi-

dziano k. Bródek (Czechowski i in. 2004). 

Bocian czarny Ciconia nigra. Najwcześniejszy przylot zanotowano 

19 III 95 - 1 ptak k. Lasek. Średnia data przylotu przypadła na 30 III 

(N = 6). Wędrówka wiosenna słabo zaznaczona. Z okresu wędrówki jesien-

nej pochodzi 28 obserwacji z sierpnia i września. Najpóźniej obserwowany 

29 IX 01 - 1 imm. k. Cigacic. Największe stado widziano 20 VIII 97 - 17 

osobników k. Nowej Soli. 

Bocian biały Ciconia ciconia. Najwcześniejszy przylot zanotowano 5 III 01 

- 1 ptak koło Nowej Soli. Przelot wiosenny nie zaznaczał  się. W maju 

i czerwcu obserwowano zgrupowania osobników nielęgowych. Największe 

z nich liczyły do 55 osobników (18 V 96) na Czarnej Łasze. Większe stada 

obserwowano w sierpniu, np. 25 VIII 98 - 85 ptaków w okolicach Nowej 

Soli oraz 5 VIII 01 - 88 osobników kolo Krosna Odrz. Zanotowano jeden 

przypadek zimowania: 17 I 01 prawdopodobnie młodociany ptak, będący 

w dobrej kondycji, przebywał  w okolicy Milska. 
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Ryc. 4. Dynamika liczebności łabędzia niemego w dolinie Odry na odcinku Po-
morsko-Laski w latach 1997-2001 
Objaśnienia jak na ryc. 2 

Fig. 4. Numbers dynamics of the Mute Swan in the Odra River valley between 
Pomorsko and Laski in 1997-2001 
Explanations - see fig. 2 
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Ryc. 5. Dynamika liczebności łabędzia 
krzykliwego w dolinie Odry na odcinku 
Pomorsko-Laski w latach 1997-2001 
Objaśnienia jak na ryc. 2 

Fig. 5. Numbers dynamics of the Whoo-
per Swan in the Odra River valley be-
tween Pomorsko and Laski in 1997-2001 
Explanations - see fig. 2 
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łabędź  niemy Cygnus °tor. Gatunek regularnie przelotny i zimujący 
(ryc. 4). Migracje wiosenne nie zamaczały się  wyraźnie i miały charakter 
odlotu z miejsc zimowania. Do połowy czerwca spotykano zgrupowania 
liczące do kilkudziesięciu ptaków, np. 15 VI 95 - 70 osobników k. Lasek. 
Latem obserwowano przede wszystkim ptaki lęgowe. Od września wzra-
stała częstotliwość  i liczba obserwowanych łabędzi. Szczyt liczebności przy-
padał  na okres grudzień-luty. W styczniu notowano łącznie do 430 łabę-
dzi (tab. 2). Spoptykano je na całym odcinku, ale miejscami szczególnej 
koncentracji zimowych były: port w Nowej Soli, pola w ujściu Bobru k. 
Krosna Odrz. oraz dolina Odry w okolicy Lasek. Największe stada obser-
wowane w tych miejscach liczyły odpowiednio: 180 osobników (1 II 98), 
185 osobników (30 XII 99) i 140 osobników (281103). Od lutego liczebność  
łabędzi spadała, choć  wyjątkowo 23 IV 04 zanotowano 130 ptaków na 
polach k. Lasek. Udział  ptaków pierwszo- i drugorocznych w zgrupowa-
niach różnił  się  w poszczególnych porach roku. Najwyższy był  jesienią  (37%) 
i wraz z upływem okresu jesienno-zimowego malał  do 34% zimą  oraz 24% 
wiosną. Latem tylko wyjątkowo widywano drugoroczne ptaki. 
łabędź  czarnodzioby Cygnus columbianus. W dniach 29 XI-12 XII 97 

obserwowano 3-6 ad. w ujściu Bobru, 7 XII 03 - 6 ad. i 2 imm. koło Retna 

oraz w dniach 14 XI-22 XII 04 na 
polach koło Strumienna przebywa-
ło od 2 do 7 ad. i 2 imm. 
łabędź  krzykliwy Cygnus cy-

gnus. Pierwsze ptaki pojawiały się  
na początku listopada, najwcze-
śniejsza obserwacja: 1 XI 03 -
94 ad. i 1 imm. przy ujściu Bobru 
(ryc. 5). Wędrówka wiosenna miała 

charakter odlotu z zimowisk, choć  
w marcu zaznaczał  się  szczyt liczeb-
ności. Ostatnie łabędzie notowano 

w kwietniu: 13 IV 96 - 2 ad. i 4 /mm. 
k. Nietkowa. Najczęściej obserwo-

wano stada liczące po kilkanaście 

lub kilkadziesiąt osobników. Pięcio-

krotnie zanotowano stada liczące 

ponad 100 ptaków, w tym najwięk-

sze: 26 XII 03 - 477 ad. i 74 imm. w 
ujściu Bobru. Udział  ptaków mlo- 
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Tabela 2. Liczebność  ptaków wodnych podczas styczniowych liczeń  w latach 1996-

2002 
W nawiasach podano łączną  długość  (km) skontrolowanych odcinków doliny 

Table 2. Numbers of waterbirds during the January counts in 1996-2002 

In parentheses total length (km) of checked section is given 

Gatunek 
Species 

1997 

(120) 

Lata / Years 

1998 	1999 2000 

(109) 	(123) 	(116) 

1996 

(90) 

2001 

(80) 

2002 

(90) 

Aix galericulata 1 

Alcedo atthis 1 8 6 12 6 

Anas acuta 2 1 

Anas crecca 10 2 12 4 8 

Anas penelope 1 1 3 14 7 

Anas platyrhynch.os 2050 1020 2400 9800 7100 4430 5700 

Anser albifrons 1 

Anser anser 16 1 

Anser fabalis 21 300 1 15 

Anser sp. 47 76 190 

Ardea cinerea 23 1 49 49 88 53 26 
Aythyaferina 3 2 2 14 5 14 

Aythyafuligula 390 40 74 60 140 73 100 
Aythy a mania 2 
Bucephala clangula 470 86 320 410 1200 300 470 
Ciconia ciconia 1 
Cygnus cygrtus 71 24 190 137 71 25 43 
Cygnus olor 300 51 240 340 420 430 54 
Egretta alba 1 
Flatca atra 8 10 43 1 36 
Haltaeetus albicilla 19 10 3 7 29 8 18 

Larus carlu-s 4 3 1 
Larus ridibundus 4 1 1 

Lymnocryptes minimus 1 

Melartitta fusca 2 

Mergus albellirs 13 13 10 11 34 5 30 

Mergus merganser 260 56 320 400 990 200 260 
Mergus serrator 1 

Phalacrocorax carbo 1 1 7 7 2 4 
Podiceps cristatus 1 

Tachybaptus ruficoUis 3 2 4 2 6 
Tringa ochropus 2 
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dych najniższy był  jesienią  (ok. 2%), najwyższy zimą  (13 %), a wiosną  wy-
nosił  ok. 10%. 

Gęś  zbożowa Anser fabatts. Jesienią  pierwsze ptaki pojawiały się  
w drugiej połowie września. Najczęściej i najliczniej obserwowano przelot- 

ne stada w październiku, do 1100 osobników dziennie (16 X 99 k. Nowej 

Soli). Intensywność  przelotu spadała w listopadzie. Regularnie obserwo-
wana zimą, w stadach liczących do 400 ptaków. Migracja wiosenna rozpo-
czynała się  na początku lutego, a najintensywaniej przebiegała w połowie 

tego miesiąca. Ostatnie gęsi obserwowano w kwietniu, najpóźniej 25 IV 01 -

1 ptak pod Cigacicami. Większość  obserwacji dotyczyła ptaków przelatu-
jących. Rzadko spotykano ptaki odpoczywające czy żerujące na ziemi lub 
wodzie. 

Gęś  białoczelna Anser a/bberons. Wędrówka wiosenna rozpoczynała się  
już  w połowie lutego, a jej szczyt przypadał  na drugą  i trzecią  dekadę  mar-

ca. Największe obserwowane w tym czasie stada liczyły 300 osobników. 
Wyjątkowo notowano na polach w okolicach Lasek (18-19 III 99) i na Czar-

nej Lasze (25 III 00) koncentracje liczące po około 1100 osobników. Prze-

lot kończył  się  w kwietniu, najpóźniejsza obserwacja: 28 IV 00 - 1 ptak 

kolo Cigacic. Znacznie mniej intensywna wędrówka jesienna rozpoczyna-

ła się  pod koniec września, najwcześniejsza obserwacja: 24 IX 98 - 1 ptak 

koło Nowej Soli i trwała do końca listopada. Największe stada obserwowa-

ne w tym czasie to 200 osobników koło Cigacic (7 X 01) i Nietkowa (16 XI 97). 

Z okresu zimowego pochodzi 7 obserwacji, po kilka, maksymalnie 20 osob-

ników (12 I 98 koło Nowej Soli). Podobnie jak w przypadku gęsi zbożowej, 

znaczna większość  obserwacji dotyczyła ptaków przelatujących. 

Gęgawa Anser anser. Początek wędrówki wiosennej trudno odróżnić  od 

zimowania. Pierwsze migrujące stada obserwowano w lutym: 8 II 99 - 60 

osobników i 12 II 00 - 24 ptaki pod Krosnem Odrz. Szczyt migracji zazna-

czał  się  w pierwszej połowie marca. Pojedyncze gęgawy regularnie widy-

wano jeszcze w kwietniu i maju, a nawet czerwcu. Obserwacje te zapewne 

dotyczyły jednak ptaków, które utraciły lęgi. Wędrówka jesienna była znacz-

nie mniej obfita niż  wiosenna. Rozpoczynała się  w połowie sierpnia, a szczyt 

osiągała pod koniec września i wygasała w październiku. Skrajne daty: 

11 VIII 98 - 15 osobników k. Pomorska i 24 X 01 - 4 ptaki k. Brodów. 

Zimą  zanotowano kilkanaście obserwacji, najczęściej po kilka osobników. 

Bernikla kanadyjska Brania canadensis. Jednego ptaka obserwowa-

no 23 III 97 koło Krzesina (Czechowski i in. 2004). 

Bernikla białolica Brania leucopsts. Stwierdzona 5 razy. 17-18 III 99 -

4 ptaki, a 27 XI 99 - 1 ptaka widziano koło Nowej Soli. Ponadto pojedyn-

cze ptaki obserwowano 19 III 99 na Czarnej Lasze, 10 III 00 koło Pomor-

ska oraz 2 II 02 koło Radowic (Czechowski i in. 2004). 
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Ohar Tadorna tadorna. Obserwowany czterokrotnie: 29 XI 97 - 6 pta-
ków k. Kiełcza, 16 IV 98 - 3 ad. k. Nowej Soli, 19 III 99 - 3 ad. na Czarnej 
Łasze oraz 7 IX 01 - 1 imm. k. Nowej Soli (Czechowski i in. 2004). 

Mandarynka Aix galericulata. Dwa stwierdzenia: 3 III 01 i 25 IV 01 
prawdopodobnie tego samego samca widziano k. Przytoczek, a 21 I 02 -
samicę  pod Krosnem Odrz. (Czechowski i in. 2004). 
Świstun  Anas  penelope. Wędrówka wiosenna rozpoczynała się  na prze-

łomie lutego i marca (ryc. 6), a swój szczyt osiągała w drugiej połowie mar- 
ca. Na Czarnej Łasze obserwowano wtedy stada liczące do 500 osobników 
(19 III 99, 25 i 30 III 00). Ostatnie ptaki wiosną  widywane były do końca 
kwietnia, najpóźniejsza obserwacja: 29 W 00 - 1 cr k. Nowej Soli. W lipcu 
i sierpniu zanotowano po jednej obserwacji pojedynczych ptaków. Przelot 
jesienny rozpoczynał  się  w połowie września i był  znacznie mniej obfity niż  
wiosenny. Największe stada obserwowano w listopadzie, np. po 40 osob- 
ników pod Pomorskiem (9 XI 01) i koło Przytoczek (11 XI 01). Regularnie, 
ale nielicznie zimował  (17 obserwacji podczas 5 zim), najczęściej pojedyn-
czo lub w parach, maksymalnie w stadach po kilka osobników. 

Krakwa  Anas strepera.  Pierwsze obserwacje wiosenne pochodzą  z po-
czątków marca: 2 III 00 - 2 ptaki kolo Nowej Soli, 4 III 02 - 1 ptak koło 
Cigacic. Najliczniej wiosną  obserwowana na przełomie marca i kwietnia. 

Ryc. 6. Dynamika liczebności świstuna w dolinie Odry na odcinku Pomorsko-
Laski w latach 1997-2001 
Objaśnienia jak na ryc. 2 

Fig. 6. Numbers dynamics of the Wigeon in the Odra River valley between Pomor-
sko and Laski in 1997-2001 
Explanations — see flg. 2 
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Największe stado: 30 osobników - 21 IV 00 na Czarnej Łasze. Obserwacje 
z końca maja i czerwca dotyczą  najprawdopodobniej osobników lęgowych 

(Czechowski i in. 2002). Z okresu migracji jesiennej pochodzi zaledwie 10 
obserwacji (IX - 3, X - 3, XI - 4). Najczęściej notowano pojedyncze osobni-

ki, maksymalnie 4 ptaki. Ponadto trzy razy obserwowana pod koniec grud-

nia: 25 XII 96 - 5 ptaków koło Tarnawy oraz 29 XII 99 i 18 XII 01 pojedyn-
cze osobniki pod Nową  Solą. 

Cyraneczka Anas crecca. Początek migracji wiosennej trudno odróż-
nić  od zimowania. Szczyt przelotu przypadał  na przełom marca i kwietnia 
(ryc. 7). Na Czarnej Łasze obserwowano wtedy stada liczące do 500 osob-
ników (30 III 00). W V-VIII obserwowana była rzadko i nielicznie. Wyjątko-

wo w roku 2001, na rozlewiskach pod Nową  Solą  notowano do 550 pta-

ków (21 VIII 01). Migracja jesienna była znacznie mniej intensywna niż  
wiosenna. W tym czasie największe stado zaobserwowano 11 XI 01 - 30 
osobników k. Przytoczek. Zimą  obserwowana regularnie, ale nielicznie. 
Najczęściej notowano 1-4 osobniki, maksymalnie: 15 I 00 - 12 ptaków na 

Czarnej Łasze. 

Krzyżówka Anas platyrhynchos. Najliczniej obserwowana zimą, kiedy 

notowano koncentracje do 2500 osobników na kilkunastu kilometrach 
długości rzeki. Łącznie w styczniu notowano do 9800 ptaków (tab. 2). Mak- 
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Ryc. 7. Dynamika liczebności cyraneczki w dolinie Odry na odcinku Pomorsko-
Laski w latach 1997-2001 
Objaśnienia jak na ryc. 2 

Fig. 7. Numbers dynamics of the Teal in the Odra River valley between Pomorsko 
and Laski in 1997-2001 
Explanations - see fig. 2 
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symalnie stwierdzono 2800 ptaków (20 I 00) na odcinku Krosno Odrz.-

Połęcko (15 km). Najmniej liczna późną  wiosną  i latem. Największe kon-

centracje w tym czasie nie przekraczały kilkudziesięciu osobników. Wy-

jątkowo latem 2001, na rozlewiskach w okolicy Nowej Soli obserwowano 

stada liczące do 1100 ptaków (21 VIII 01). Od drugiej połowy sierpnia li-

czebność  krzyżówek na Odrze wzrastała, 
Rożeniec Anas acuta. Przelot wiosenny rozpoczynał  się  pod koniec lu-

tego i był  najintensywniejszy w ostatniej dekadzie marca. Największe sta-

da (120 i 250 ptaków) zanotowano odpowiednio 25 i 30 III 00 na rozlewi-

skach pod Krosnem Odrz. Graniczne daty migracji: 22 II 97 - 6 osobni-
ków koło Krosna Odrz. i 20 IV 01 - 3 ptaki pod Cigacicami. Wędrówka 
jesienna była mniej intensywna niż  wiosenna i rozpoczynała się  na po-

czątku października, osiągając niewielki szczyt w połowie miesiąca. Naj-
większe stado: 17 X 97 - 11 osobników koło Nowej Soli. Przelot wygasał  
w połowie listopada. Graniczne daty: 1 X 98 - 2 osobniki i 5 XII 98 -

1 ptak k. Tarnawy. Ponadto, w okresie od połowy grudnia do połowy lute-
go zanotowano 10 obserwacji pojedynczych ptaków. 

Cyranka Anas querquedula. Wiosną  pierwsze ptaki pojawiały się  za-
zwyczaj w drugiej połowie marca. Średnia data przylotu przypadła na 19 III 
(N= 6), z najwcześniejszą  obserwacją  4 III 02 - 1 osobnik koło Cigacic. 
Najliczniej występowała w kwietniu. W tym czasie na Czarnej Łasze obser-
wowano stada liczące do 70 osobników (2 IV 00). Rzadziej i zdecydowanie 
mniej licznie notowana latem i jesienią, najczęściej po kilka osobników. 
Raz widziano stado 70 osobników - 24 VIII 01 pod Cigacicami. Wyjątko-
wo, w sierpniu 2001, na rozlewiskach po Nową  Solą  obserwowano stado 
liczące 160 ptaków - 3 VIII 01. Ostatnia obserwacja jesienna pochodzi 
z 10 X 98 - 1 ptak koło Brodów. 

Płaskonos Anas clypeata. Wędrówka wiosenna zaczynała się  w poło-
wie marca. Najwcześniejsze stwierdzenie: 18 III 00 - 2 ptaki na Czarnej 
Łasze. Nasilenie przelotu obserwowano w drugiej dekadzie kwietnia. Naj-
większe stada liczyły 70 osobników (21 IV 00 na Czarnej Łasze). Przelot 
przeciągał  się  do początków czerwca. Ostatnia obserwacja wiosenna: 
11 VI 02 - 4 ptaki k. Czerwieńska. Znacznie mniej intensywna migracja 
jesienna rozpoczynała się  na przełomie lipca i sierpnia, i rozciągała się  do 
połowy listopada. Graniczne daty: 31 VII 01 - 1 osobniki 13 XI 99 - 1 ptak 
- obie obserwacje pod Nową  Solą. Największe zgrupowanie jesienne (30 
osobników) zanotowano 24 VIII 01 kolo Cigacic. 

Głowienka Aythya ferina. Początek migracji wiosennej trudno odgra-
niczyć  od zimowania. Wyraźny szczyt przelotu zaznaczał  się  w drugiej po-
łowie marca (ryc. 8). Największe stada obserwowane wiosną  liczyły do 150 
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osobników. Raz stwierdzono stado 220 ptaków - 21 III 00 k. Radnicy. 

Ostatnie ptaki były obserwowane pod koniec maja. Jesienią, pojedyncze 

głowienki pojawiały się  na Odrze już  pod koniec lipca. Najwcześniejsze 

jesienne stwierdzenie: 31 VII 01 - 2 osobniki k. Nowej Soli. Jednak nieco 

częściej i liczniej obserwowane były dopiero pod koniec listopada i w grud-

niu. Corocznie, ale nielicznie (najczęściej po kilka osobników) zimowały. 

Największe zimowe stado - 41 ptaków stwierdzono 19 XII 97 k. Brodów. 
Czernica Ayłhyafuligula. Podobnie jak w przypadku głowienki, począ-

tek migracji wiosennej był  trudny do odróżnienia od zimowania. Szczyt 

przelotu przypadał  na drugą  połowę  marca (ryc. 9). Obserwowano wtedy 
stada liczące do 200 osobników (6 III 96, koło Lasek). Wędrówka rozciąga-

ła się  jeszcze do połowy maja. W miesiącach letnich kilkukrotnie obserwo-
wano pojedyncze ptaki. Słabo zaznaczona migracja jesienna rozpoczynała 

się  na przełomie października i listopada. Wzrost liczebności zaznaczał  się  
w grudniu. Zimowała regularnie, najczęściej w stadach liczących kilkana-

ście osobników. Wyjątkowo 12 I 96 zanotowano 82 ptaki koło Połęcka. 

Ogorzałka Aythya manila. Obserwowana czterokrotnie: 3-9 II 01 - 1 

w Nowej Soli, 28 XII 01 na odcinku od Bytomia Odrz. do Nowej Soli (13 km) 

odnotowano łącznie 4 i 3 dv imm., 30 XII 01 - 1 i  1 cr  imm.  k. Bródek. 

a 16 I 02 - 1 a' ad. k. Nietkowa. 

Ryc. 8. Dynamika liczebności głowienki w dolinie Odry na odcinku Pomorsko-

Laski w latach 1997-2001. 
Objaśnienia jak na ryc. 2 

Fig. 8. Numbers dynamics of the Pochard in the Odra River valley between Pomor-
sko and Laski in 1997-2001 
Explanations - see fig. 2 
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Edredon Somateria mollissima. 22 IV 97 widziano dorosłego samca koło 
Nowej Soli (Czechowski i in. 2004). 

Lodówka C/angu/a hyemalis. 9 XII 98 obserwowano samicę  koło Kieł-
cza (Czechowski i in. 2004). 

Markaczka Melanitta nigra. Pojedyncze ptaki w upierzeniu samic widzia-
no 9 XII 98 k. Nowej Soli i 7 XII 01 k. Pomorska (Czechowski i in. 2004). 

Uhla Melanitta fusca. Pojedyncze ptaki w upierzeniu samic obserwo-
wano: 29 XII 99 koło Wielobłota, 15 I 00 pod Cigacicami, 2 XII 01 k. Leśnej 
Góry, 28 XII 01 powyżej Starej Wsi oraz 30 XII 01 k. Lasek. Ponadto: 
15 I 00 - 1 ptak pod Milskiem. 

Gągoł  Bucephala c/angu/a. Jesienią  pierwsze osobniki pojawiały się  na 
Odrze w drugiej połowie października: najwcześniejsze daty: 17 X 97 
i 17 X 00 - po 1 osobniku k. Nowej Soli i Nietkowa. Szczyt liczebności 
przypadał  w grudniu i pierwszej połowie stycznia (ryc. 10). Maksymalnie 
w tym czasie zanotowano 300 osobników na 17 km odcinku Milsko-Ciga-
cice (29 XII 99). W styczniu notowano łącznie do prawie 1200 ptaków (tab. 
2). Początek wędrówki wiosennej trudno zauważalny, niewielkie nasilenie 
migracji występowało w połowie marca. Przelot ustawał  na początku kwiet-
nia. Potem obserwowane były ptaki lęgowe (Czechowski i in. 2002). Latem 
obserwowany tylko raz: 20 VIII 97 - 1 ptak k. Nowej Soli. 

100 — 

N 
	No = 1284 

80 — 
	E A 

❑ B 

60 — 

40 — 

20 — 

VII 	VIII 	IX 	X 	XI 	XII 	I 	II 	III 	IV 	V 	VI 
Miesiąc / Month 

Ryc. 9. Dynamika liczebności czernicy w dolinie Odry na odcinku Pomorsko-La-
ski w latach 1997-2001 
Objaśnienia jak na ryc. 2 

Fig. 9. Numbers dynamics of the Tufted Duck in the Odra River valley between 
Pomorsko and Laski in 1997-2001 
Explanations - see fig. 2 
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Bielaczek Mergus albe//us. Zwykle pierwsze bielaczki notowano w pierw-
szej połowie grudnia, choć  najwcześniejsze stwierdzenie pochodzi 
z 17 XI OO - 3 ptaki w szatach 9/ (mm. k. Nietkowa. Zimą  spotykany na 
całym odcinku, w stadkach liczących maksymalnie 25 osobników (20 I 00, 
pod Czarnowem). W marcu, w czasie wyraźnie zaznaczającego się  przelotu 
wiosennego, ptaki obserwowano częściej. Największe stado z tego okresu 
to 28 ptaków 17 III OO k. Radnicy. Ostatnie ptaki widywane były do połowy 
kwietnia. Ostatnia obserwacja: 19 IV 02 - 6 ptaków na Czarnej Lasze. 

Szlachar Mergus serrator. Stwierdzony siedmiokrotnie. Pojedyncze ptaki 
w upierzeniu samic obserwowano: 12 XI 94 koło Tarnawy, 13 XII 97 poni-
żej Nowej Soli, 9 XII 98 pod Starą  Wsią, 7 XII 01 k. Brodów oraz 26 XII 02 
w Krośnie Odrz. Poza tym: 13 I 96 - 1  d  koło Brodów, a w dniach 
5 II-8 IV 99, 1 a przebywał  w rejonie Nowej Soli (20 obserwacji). 

Nurogęś  Mergus merganser. W okresie od V do VIII notowany niezbyt 
często i nielicznie (ryc. 11). Większość  obserwacji dotyczyła ptaków lęgo-
wych (Czechowski i in. 2002). Dopiero od połowy listopada obserwowany 
był  wyraźny wzrost liczebności na Odrze. Najliczniej występował  w grud-

niu i styczniu. W styczniu 2000 na kontrolowanym odcinku zimowało ptra-
wie 1000 ptaków (tab. 2). W tym czasie notowano zgrupowania liczące 

ponad 200 ptaków na kilkunastu kilometrach rzeki, np. 29 XII 99 - 220 
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Ryc. 10. Dynamika liczebności gągoła w dolinie Odry na odcinku Pomorsko-Laski 
w latach 1997-2001 
Objaśnienia jak na ryc. 2 

Fig. 10. Numbers dynamics of the Goldeneye in the Odra River valley between 
Pomorsko and Laski in 1997-2001 
Explanations - see fig. 2 
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ptaków na odcinku Tarnawa-Cigacice (12 km), 15 I 00 - 245 osobniki na 

odcinku Dąbrowa-Cigacice (27 km). Od połowy lutego liczebność  spadała. 

Trzmielojad Pernis apivorus. Bardzo nielicznie obserwowany w czasie 

migracji, częściej jesienią. Wiosną  obserwowano w zasadzie przylot pta-

ków na tereny lęgowe. Najwcześniej zanotowany 22 IV 00 - 1 ptak k. Byto-

mia Odrz. Większość  obserwacji z okresu V-VII dotyczyła ptaków lęgo-

wych (Czechowski i in. 2002). Najczęściej notowano trzmielojady w sierp-

niu (17 obserwacji i 23 ptaków), w tym 6 VIII 00 - 4 ptaki pod Nową  Solą. 

Siedmiu kolejnych obserwacji pojedynczych ptaków dokonano we wrze-
śniu. Ostatniego ptaka widziano 20 IX 02 na Czarnej Łasze. 

Kania czarna Milvus migrans. Wędrówka wiosenna miała charakter 

przylotu na lęgowiska. Średnia data przylotu przypadła na 25 III (N = 8), 

z najwcześniejszym stwierdzeniem: 10 III 00 - 1 osobnik k. Nietkowa (Cze-
chowski 2004b). Migracja jesienna zaznaczała się  wyraźniej, szczególnie 

w sierpniu. Obserwowano wtedy maksymalnie do 4 ptaków np. 24 VII 01 
pod Cigacicami i 27 VIII 99 k. Lasek. Ostatnie ptaki notowano w połowie 
września: 17 IX 95 - 1 ptak k. Lasek (Czechowski 2004b). 

Kania ruda Milvus mi/vus. Pierwsze kanie pojawiały się  zwykle w dru-
giej połowie lutego. Średnia data przylotu przypadała na 25 II (N = 8), 
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Ryc. 11. Dynamika liczebności nurogęsi w dolinie Odry na odcinku Pomorsko-
Laski w latach 1997-2001. 
Objaśnienia jak na ryc. 2 

Fig. 11. Numbers dynamics of the Goosander in the Odra River valley between 
Pomorsko and Laski in 1997-2001 
Explanations - see fig. 2 
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z najwcześniejszą  datą: 13 II 01 - 1 osobnik k. Pomorska. W połowie mar-
ca kanie obserwowane były częściej i liczniej: do 9 ptaków - 16 III 01 k. 
Nietkowa (Czechowski 2004b). W okresie letnio-jesiennym najliczniej ob-
serwowana we wrześniu. Spotykano wtedy do 9 osobników (3 IX 01 k. 
Cigacic). Migracja przeciągała się  do końca października. Ostatnia jesien-
na obserwacja pochodzi z 22 XI 98 - 1 osobnik k. Nowej Soli. Zimą  1998/ 
1999 jedna kania przebywała w okolicy Tarnawy. 

Bielik Hatiaeetus albicilla. Regularnie obserwowany nad Odrą  w ciągu 
całego roku, jednak najczęściej i najliczniej zimą  oraz wczesną  wiosną. 
Z okresu V-XI pochodzi 100 obserwacji 143 osobników, natomiast w mie-
siącach XII-IV zanotowano 291 obserwacji 438 ptaków. W połowie stycz-
nia 2000 na całym odcinku doliny sttwierdzono 29 bielików. Znaczna więk-
szość  obserwacji dotyczyła pojedynczych ptaków. W okresie zimowo-wio-
sennym obserwowano do 6 bielików, np. 10 III 01 w okolicach Brodów 
(Czechowski 2004b). Średni udział  ptaków młodych był  największy wio-
sną  (32%) i latem (26%), a wyraźnie mniejszy jesienią  (13%) i zimą  (14%). 

Błotniak stawowy Circus aeruginosus. Pierwsze ptaki pojawiały się  
zwykle w drugiej połowie marca. Średnia data przylotu przypadła na 26 III 

(N = 8), z najwcześniejszą  obserwacją: 17 III 00 - 1 d'  imm. pod Laskami 

(Czechowski 2004b). Szczyt przelotu wiosennego zaznaczał  się  w pierw-

szej połowie kwietnia. Wiosną  stwierdzano do 6 ptaków, np. 31 III 01 koło 

Radnicy. Koczowanie polęgowe, a potem migracja jesienna rozpoczynała 

się  na przełomie lipca i sierpnia. Najliczniej błotniaki obserwowane były 

na przełomie sierpnia i września - do 6 ptaków 21 VIII 98 k. Wysokich. 

Przelot trwał  do początku października. Ostatnia obserwacja pochodzi 

z 15 X 01 i dotyczy 1 widzianej pod Nową  Solą. 

Błotniak zbożowy Circus cyaneus. Pierwsze błotniaki notowano w ostat-

niej dekadzie września. Najwcześniejszy jesienny pojaw zanotowano 

20 IX 02 - 1 9 na Czarnej Łasze. W miesiącach jesiennych przelot nasilał  
się  i przechodził  w zimowanie. Nieco częściej błotniaki obserwowano 

w styczniu. Początek wędrówki wiosennej trudno odróżnić  od zimowania. 

Najliczniej obserwowany w marcu, szczególnie w drugiej połowie. Przelot 

wygasał  na początku maja. Ostatnia obserwacja wiosenna pochodzi 
z 3 V 97 - 1 9 pod Czarnowem. Ponadto, pojedyncze dorosłe samce zano-

towano 5 VI 99 k. Lasek, 2 VII 95 k. Radnicy i 23 VII 03 k. Brodów (Cze-

chowski 2004b). Jednak trudno stwierdzić, czy dotyczą  one ptaków mi-

grujących, czy koczujących po stracie lęgów. Najczęściej obserwowano 1-2 

ptaki. Wyjątkowo, 15 II 02 pod Nową  Solą  obserwowano 1 a' ad. i 12 pta-

ków w szatach samic lub młodocianych. Niemal w każdym miesiącu udział  
samców wśród obserwowanych ptaków był  niższy niż  samic i młodych. 
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Błotniak stepowy Circus macrourus. 30 XII 01 obserwowano samicę  
na polach koło Lasek (Czechowski i in. 2004). 

Błotniak łąkowy Circus pygargus. Poza miejscami lęgowymi (Czechow-

ski i in. 2002) zanotowany 13 razy (III - 1, IV - 3, V - 2, VIII - 4, IX - 3). 
Skrajne daty: 12 III 99 - 1 imm. k. Lasek (Czechowski 2004) i 26 IX 00 -

1 imm. k. Cigacic. Dwa razy obserwowano dorosłe samce i dwa razy doro-
słe samice. Pozostałe obserwacje dotyczyły ptaków w szatach młodocianych. 

Jastrząb Accipiter gentilis. Mimo, że gniazdujące w Polsce populacje 
tego gatunku są  osiadłe (Tomialojć  i Stawarczyk 2003), to w okresie wę-
drówek wzrastała częstotliwość  obserwacji i liczba obserwowanych pta-
ków w dolinie Odry. Wyraźnie liczniej obserwowany w październiku. Czę-
ściej notowany także zimą, przede wszystkim w styczniu. Większość  ob-
serwacji dotyczyła pojedynczych ptaków, a najwięcej w czasie kontroli za-
notowano cztery osobniki. 

Krogulec Accipiter nisus. Początek migracji wiosennej trudno odróżnić  
od zimowania. Przelot wyraźnie zaznaczał  się  w połowie marca. Początek 
migracji jesiennej (i/lub dyspersji polęgowej) można było zaobserwować  
już  w sierpniu. Jednak największe nasilenie przelotu przypadało około 
połowy października, np. 24 X 01, k. Nietkowa, w ciągu kilku godzin ob-
serwacji zanotowano 20 przelatujących ptaków (Czechowski i Jędro 2002). 
Zimą  obserwowany był  regularnie, najczęściej pojedyncze osobniki. 

Myszołów Buteo buteo. Migracja wiosenna niezbyt obfita. Najwyraźniej 
zaznaczała się  na przełomie lutego i marca, kiedy notowano do 50 osobni-
ków w ciągu kilku godzin obserwacji (10 III 01 koło Nowej Soli). Przelot 
jesienny był  znacznie bardziej intensywny. Rozpoczynał  się  pod koniec 
sierpnia, a największe nasilenie obserwowano na przełomie października 
i listopada. W czasie kontroli notowano wówczas do ponad 100 migrują-
cych ptaków. Najliczniejszy przelot obserwowano 24 X 01 na odcinku Po-
morsko-Laski, kiedy w ciągu kilku godzin przeleciało ok. 580 myszołowów 
(Czechowski i Jędro 2002). Zimą  regularnie, ale nielicznie (najczęściej po-
jedyncze osobniki), obserwowany na całym odcinku doliny. Najwięcej, po 
13 ptaków, na kilkunastu kilometrach doliny obserwowano 16 i 24 I 99 
w okolicach Lasek i Nowej Soli. 

Dwukrotnie koło Wyszyny 30 X 00 i 11 X101 obserwowano pojedyncze 
osobniki myszołowa wschodniego B. b. vulpinus (Czechowski i in. 2004). 

Kurhannik Buteo rufinus. Dorosłego ptaka widziano 13 V 00 koło La-
sek (Czechowski i in. 2001). 

Myszołów włochaty Buteo iagopus. Regularnie występował  w okresie 
migracji i zimowania. Pierwsze ptaki pojawiały się  w połowie listopada. 
Ostatnie osobniki obserwowano jeszcze w kwietniu. Skrajne daty obser- 
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wacji to: 14 X 01 - 1 osobnik k. Nowej Soli i 21 IV 00 - 1 ptak pod Cigaci-
cami. Najczęściej obserwowany w grudniu i styczniu. Rozkład obserwacji 
w poszczególnych miesiącach: X - 6 (10 ptaków), XI - 3 (3), XII - 18 (22), 

I - 17 (22), H - 12 (18), III - 8 (12), IV - 2 (2). Zwykle obserwowano poje-
dyncze ptaki, tylko 15 II 02 widziano w sumie 5 ptaków pod Nową  Solą. 

Orlik krzykliwy Aquila pomarina. Jednego ptaka widziano 2 IV 02 koło 
Lasek (Czechowski i in. 2004). 

Orzełek Hieraccetus pennatus. 12 V 01 widziano osobnika odmiany ja-
snej koło Krosna Odrz. (Czechowski i in. 2004). 

Rybołów Pandion haliaetus. Z okresu wiosennego pochodzi 17 obser-
wacji, z najwcześniejszą: 30 III 02 k. Lasek (Czechowski 2004b). Migracja 
jesienna bardziej obfita, rozpoczynała się  w drugiej połowie sierpnia, 
a najczęściej ptaki widywane były we wrześniu. Najpóźniejsza obserwacja: 
24 X 01 - 1 osobnik k. Lasek (Czechowski i Jędro 2002). Raz widziano 
2 ptaki - 4 IX 98 na Czarnej Łasze, poza tym wszystkie obserwacje doty-
czyły pojedynczych osobników. 

Pustułka Falco tinnuncu/us. Mimo, że jest to gatunek w dużej mierze 
osiadły można wyróżnić  przeloty wiosenne oraz, w szczególności, jesien-
ne. Wiosną, najczęściej i najliczniej pustułki obserwowane były w połowie 

marca. W tym czasie notowano do 6 pustułek w czasie kontroli, np. 

24 III 01 k. Nowej Soli. Od kwietnia do końca lipca w dolinie Odry obser-

wowane były przede wszystkim ptaki lęgowe (Czechowski i in. 2002). Prze-

lot jesienny zaznaczał  się  od sierpnia do listopada, a najliczniej pustułki 

obserwowano we wrześniu. Widywano w tym czasie do 8 pustułek dzien-

nie, np. 21 IX 98 i 26 IX 99 pod Nową  Solą. Regularnie, ale bardzo nielicz-

nie (maksymalnie do 6 ptaków) spotykana zimą, na całym kontrolowanym 

odcinku doliny. 
Kobczyk Falco vespertinus. Stwierdzony dwukrotnie: 10 IX 00 - 1 

koło Wyszyny i 27 VIII 01 - 1 juv. koło Nowej soli (Czechowski i in. 2004). 

Drzemlik Falco columbarius. W omawianym okresie stwierdzony 16 

razy (IX - 1, X - 3, XII - 3, I - 2, II - 2, III - 3 i IV - 2). Skrajne daty 
pojawów: 28 IX 99 - 1 /turm. k. Cigacic i 17 IV 02 - 1 d' k. Lasek. Dzie-

więć  obserwacji dotyczyło dorosłych samców, pozostałe samic lub ptaków 

młodych. 
Kobuz Falco subbuteo. Pierwsze kobuzy przylatywały w drugiej połowie 

kwietnia, (średnio 25 W. N = 5), a najwcześniejsze stwierdzenie pochodzi 
z 12 IV 98 - 1 ptak k. Nowej Soli. Przelot wiosenny nie zaznaczał  się. W 

tym czasie obserwowano pojedyncze ptaki. Jesienią, szczególnie we wrze-

śniu ptaki obserwowane były częściej. Maksymalnie jednego dnia - 1 IX 
00 k. Nietkowa - obserwowano 4 osobniki (w jednej grupie) (Czechowski 
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2004b). Ostatnie ptaki notowano do końca października. Najpóźniejsza 

obserwacja: 15 XI 03 - 1 imm. koło Przyborowa. 

Raróg Falco cherrug. Jednego ptaka widziano 1 IX 00 koło Nietkowa 
(Czechowski i in. 2001). 

Sokół  wędrowny Falco peregdnus. W omawianym okresie zanotowano 

7, wyłącznie jesiennych, obserwacji. Pięciokrotnie gatunek ten odnotowa- 
no w okolicach Nowej Soli: 10 X 98 - 1 imm., 22 VIII 99 - 1 Mim., 26 IX 99 
- 1 ptak, 1 X 99 - 1 ad. oraz 30 IX 01 - 1 ad. Ponadto 24 X 01 widziano 
1 imm. k. Nietkowa, a 29 XII 01 - 1 ad. k. Krosna Odrzańskiego. 

Przepiórka Coturnix coturnix. Najwcześniejsze stwierdzenie: 13 IV 99 - 
1 er pod Nietkowem. 

Wodnik Rallus aquaticus. Poza okresem lęgowym zanotowany 24 razy. 
Rozkład liczby obserwacji w poszczególnych miesiącach jest następujący: 
III - 3, IV - 4, VIII - 5, IX - 5, X - 6, XI - 1. Najwcześniej słyszano 3 
wodniki przelatujące nocą, 27 III 99 k. Przytoczek. Najpóźniej obserwowa-
no 1 ptaka 2 XI 01 k. Pomorska. Najczęściej stwierdzano 1-3 ptaki. Na 
Czarnej Łasze dwukrotnie zanotowano po cztery ptaki (4 i 10 IV 00). 

Kropiatka Porzana porzana. W okresie migracji pojedyncze samce 
stwierdzono 4 V 99 k. Nowej Soli i 21 IV 00 na Czarnej Lasze. Ponadto 
29 IV 99 słyszano 2 d'a' k. Dąbrowy oraz 19 IV 03 - 1 o" k. Ciemnic. 

Derkacz Crex crex. Mimo, że gatunek ten miejscami licznie występuje 
na obszarze badań  (Czechowski i in. 2002), spoza okresu lęgowego pocho-
dzą  tylko trzy obserwacje: 30 IV 99 - 1 d' k. Nowej Soli, 4 IX 98 - 1 ptak na 
Czarnej Łasze oraz 20 IX 00 - 1 ptak na polach k. Cigacic. 

Kokoszka Gallinula chloropus. W czasie wędrówki wiosennej obserwo-
wana tylko 5 razy: 24 IV 96 - 3 osobniki i 29 IV 96 - 4 ptaki koło Nietko- 
wa, ponadto pojedyncze ptaki widziano 28 II Ol k. Cigacic, 8 III 01 k. 
Nietkowa oraz 8 IV 96 pod Tarnawą. Jesienią  obserwowana częściej: 10 
razy we wrześniu, 7 razy w październiku oraz raz w listopadzie: 1 XI 02 - 
2 ptaki w Nowej Soli. Z okresu zimowego pochodzą  dwie dalsze obserwa-
cje: 10 I 01 - 1 ptak k. Nietkowa i 30 XII 01 - 2 ptaki kolo Nowej Soli. 
Łyska Fulica atra. Pierwsze stwierdzenia z okresu migracji wiosennej 

pochodzą  z połowy lutego - 13 II 01 - 4 osobniki k. Pomorska i 22 II 01 -
6 ptaków w Cigacicach. Najwyraźniej przelot zaznaczał  się  na przełomie 
marca i kwietnia. W tym okresie najczęściej widywane były stada liczące 
do kilkudziesięciu ptaków, maksymalnie: 21 III 96 - 65 osobników k. La-
sek. Migracja jesienna prawie zupełnie nie zaznaczała się. Zanotowano 
w tym czasie jedynie 10 obserwacji (X - 3, XI - 7). Zimowanie łysek stwier-
dzano rokrocznie. Stałymi miejscami były okolice portu w Nowej Soli, gdzie 
maksymalnie zanotowano 90 osobników (5 II 01) i okolice mostu w Kro- 
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śnie Odrz., do 30 ptaków - 30 I 01 i 4 H 01. Ponadto, każdego roku obser-
wowano łyski w kilku innych miejscach. Wyjątkowo dużo (165 ptaków) 
zanotowano 8 II 01 pod Cigacicami. 
żuraw Grus gros. Pierwsze wiosenne pojawy, od 1 do 25 ptaków, noto-

wano w pierwszej połowie lutego. Średnia data przylotu przypadła na 18 H 
(N = 7), z najwcześniejszym zanotowanym przylotem: 8 II 01 - 1 ptak pod 
Cigacicami i 1 osobnik pod Kiełczem. Szczyt przelotu przypadał  na drugą  
połowę  marca. Największe stada z tego okresu liczyły 35 osobników 
(30 III OO k. Lasek). W okresie W-VII, oprócz ptaków lęgowych, widywano 
stada liczące nawet kilkadziesiąt osobników, np. 21 IV 00 - 48 ptaków na 

Czarnej Łasze. W drugiej połowie sierpnia rozpoczynała się  migracja je-
sienna. Jej szczyt najwyraźniej zaznaczał  się  w drugiej połowie październi-
ka, gdy w czasie kontroli obserwowano od 50 do 330 przelatujących pta-
ków. Dwa razy obserwowany późną  jesienią: 7 XI 01 - 6 ptaków k. Lasek 

oraz 27 XI 99 - 3 ptaki pod Nową  Solą. Zimą  dwa stwierdzenia: 22 XII OO 
- 10 osobników k. Lasek i 18 I 01 - 4-5 osobników na Czarnej Łasze. 

Ostrygojad Haernatopus ostralegus. Pojedyncze ptaki widziano 12 IV 

98 koło Czarnowa, 9 V 98 k. Milska oraz 12 IV 99 k. Cigacic (Czechow-
ski i in. 2004). Ponadto 14 V 96 zanotowano dwa ptaki pod Czarnowem. 

Sieweczka rzeczna Charaddus dubius. Najwcześniejszy przylot stwier-

dzono 4 IV 99, kiedy pojedyncze ptaki widziano koło Nowej Soli i Pomor-

ska. W lipcu częstotliwość  obserwacji i liczebność  ptaków wzrastała, gdy 

pojawiały się  rodziny z ptakami młodymi. Najpóźniejsza obserwacja: 

17 IX 97 - 3 osobniki k. Lasek. 
Sieweczka obrożna Charadrius hiaticula. W 12 obserwacjach zanoto-

wano łącznie 16 ptaków. Dwa razy wiosną  (po 2 ptaki): 18 III 99 - k. Nowej 

Soli oraz 4 V 94 k. Lasek. Poza tym obserwowana raz w lipcu, 5 razy w 

sierpniu i 4 razy we wrześniu. Najpóźniejsza obserwacja: 19 IX 97 - 1 

osobnik pod Nową  Solą. 

Siewka złota Pluutatis apricaria. Wiosną  odnotowano 70% ogółu stwier-

dzeń  i ponad 94% ogółu osobników. Pierwsze siewki widywano już  w lu-

tym: 9 II 01 - 1 ptak k. Nietkowa. Maksymalnie w tym okresie zanotowa-
no: 200 ptaków - 9 III 01 na oziminach pod Nową  Solą  oraz 180 ptaków -

25 III 00 na Czarnej Łasze. Wiosną  ostatnie siewki widziano 10 N OO - 36 

osobników na Czarnej Łasze. W okresie jesiennym zanotowano tylko 17 

obserwacji, najpóźniej: 21 XI 04 - 22 ptaki k. Krosna Odrz. 

Siewnica Pluutalis sguatarola. Wiosną  tylko jedna obserwacja: 16 V 99 

- 1 ptak w szacie godowej koło Starej Wsi. Jesienią  cztery obserwacje po-

jedynczych ptaków: 23 i 29 X 99 koło Pomorska, 6 XI 99 pod Nową  Solą  
oraz 1 X 01 koło Głuchowa. 
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Czajka towarzyska Vanellus gregarius. 12 IV 97 widziano dorosłego 
ptaka koło Lasek (Czechowski i Sidelnik 2001). 

Czajka Vaneltus vanellus. Najwcześniejsza obserwacja pochodzi już  
z 30 I 02 - 70 osobników k. Nietkowa. Średnia data przylotu przypadła na 
15 II (N = 8). Wiosną  obserwowano do ponad 2600 przelatujących ptaków 
w ciągu kilku godzin (13 III OO k. Cigacic). Już  w pierwszej połowie czerw-
ca obserwowano stada, liczące ponad 100 ptaków, podejmujące wędrów-
kę  jesienną. Maksymalnie zanotowano 150-160 osobników 26 VI 99 pod 
Krosnem Odrz. Migracja jesienna była bardzo rozciągnięta w czasie, ale 
mniej obfita niż  wiosną. Maksymalnie w tym okresie obserwowano stada 
liczące do 900 ptaków (13 IX 97 k. Nowej Soli). Największe nasilenie prze-
lotu jesiennego zanotowano 16 X 00, gdy pod Cigacicami w ciągu kilku 
godzin przeleciało blisko 1300 osobników. Ostatnie czajki widywano zwy-
kle w listopadzie. Wyjątkowo późno pojedyncze osobniki obserwowano 22 
XII 00 pod Laskami i 19 XII 04 k. Czerwieńska. 

Biegus malutki Calidris minuta. 10 stwierdzeń  wyłącznie z sierpnia 
i września, łącznie 33 ptaki. Skrajne daty pojawów: 22 VIII 99 - 3 osobniki 
k. Nowej Soli i 18 IX 98 - 5 juv. na  żwirowni k. Krosna Odrz. Maksymalnie 
zanotowano 11 ptaków (4 IX 98) powyżej Krosna Odrz. 

Biegus mały Calidris temmincldi. Stwierdzony szcześciokrotnie (Cze-
chowski i in. 2004). Cztery razy pojedyncze ptaki spotkano koło Nowej 
Soli: 6 V 98, 27-28 V 98, 10 V 99 i 5 V 01. Ponadto 28 V 99 - 1 osobnik k. 
Krosna Odrz. i 5 VIII 04 - 5 ptaków k. Brodów. 

Biegus krzywodzioby Calidrisfen-ugina. Wiosną  stwierdzony dwa razy: 
29-30 IV 00 - 3 ad. i 1 V 00 - 1 ad. na rozlewiskach pod Nową  Solą. 
Jesienią  zanotowano pięć  obserwacji: 14 IX 97 - 1 ptak pod Bobrownika-
mi, 17 IX 97 - 1 juv. koło Lasek, 4-5 IX 98 - 1 juv. na  żwirowni koło 
Krosna Odrz., 22 VIII 99 - 7 jutr. oraz 24-28 VIII 99 - 1 juu. w Nowej Soli. 

Biegus zmienny Calidris alpina. Wiosną  zanotowany dwa razy: 
12 III 99 - 1 ptak koło Radnicy i 2-10 IV 00 - 3 ptaki na rozlewiskach na 
Czarnej Łasze. W okresie wędrówki jesiennej stwierdzony 16-krotnie (1\L = 
43), najczęściej 1-3 ptaki. Skrajne daty: 31 VII 01 - 1 ad. koło Stanów i 
7 X 01 - 1 juv. pod Cigacicami. Maksymalnie obserwowano 14 ptaków 
(14 IX 97) na rozlewiskach popowodziowych w rejonie Bobrownik. 

Batalion Phitomachus pugnax. Wiosną  pierwsze bataliony notowano 
pod koniec marca (25 III 99 - 7 osobników k. Nowej Soli). Ostatnie ptaki 
obserwowano w drugiej połowie maja (21 V 98 - 1 ptak k. Nowej Soli). 
Najczęściej notowano po kilka-kilkanaście ptaków. Maksymalnie stwier-
dzono 60 osobników 10 IV 00 na Czarnej Lasze. Raz obserwowany w czerw-
cu 21 VI 02 - 2 osobniki na rozlewiskach k. Czerwieńska. Jesienią  zano- 
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towano 20 obserwacji, łącznie 110 osobników. Skrajne daty: 27 VII 01 - 

14 ptaków k. Nietkowa i 21 IX 97 - 9 ptaków k. Nowej Soli. W tym czasie 

maksymalnie stwierdzono 19 osobników - 5 IX 97 k. Nowej Soli. 

Bekasik Lymnocryptes minimus. W 48 obserwacjach zanotowano łącz-
nie 178 ptaków (ryc. 12). Wiosną  widziany 22 razy w kwietniu i raz w maju. 

Skrajne daty: 1 IV 99 - 2 osobniki k. Lasek i 1 IV 00 - 1 osobnik k. Nowej 

Soli oraz 2 V 01 - 2 ptaki w ujściu Śląskiej Ochli. W tym czasie najczęściej 

notowano 1-8 ptaków, maksymalnie 14 IV 01 - 15 bekasików k. Otynia 

(Czechowski i in. 2004). Jesienią  zanotowano 23 obserwacje. Najwcześniej 

widziany 29 IX 01 - 1 ptak k. Cigacic. W tym okresie najczęściej obserwo-

wano 1-2 ptaki, najwięcej: 2 XI 01 - 30 bekasików k. Pomorska (Czechow-

ski i in. 2004). Zimą  dwie obserwacje pojedynczych ptaków pod Nową  Solą: 

15 I 00 i 5 II 01. 

Kszyk Gallinago gallinago. Wędrówka wiosenna zaczynała się  zwykle 

w pierwszej połowie marca, najwcześniejsza obserwcja: 5 III 97 - 1 ptak k. 

Lasek. Zwykle obserwowano do kilkudziesięciu osobników, ale wyjątko-

wo, przy wyższym stanie wody na Czarnej Łasze, notowano do 150 ptaków 

(2 IV 00). Do końca kwietnia przelot ustawał, a później obserwowano głów-

nie ptaki lęgowe. Rozciągnięta w czasie i mniej obfita migracja jesienna 

rozpoczynała się  zwykle na przełomie czerwca i lipca. W tym czasie obser-

wowano zwykle po kilka, kilkanaście ptaków. Wyjątkowo wysokie liczeb-

ności stwierdzano w latach, gdy na Odrze były letnie powodzie. W roku 
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1997 notowano koncentracje do 300 osobników (1 IX) pod Nową  Solą. 

W roku 2001 notowano do 200 ptaków k. Nowej Soli (21 VIII), ponad 120 
kszyków k. Nietkowa (27 VIII) i pod Pomorskiem (27 X). Ostatnie pojedyn-
cze kszyki, być  może podejmujące próbę  zimowania, obserwowano pod 

koniec grudnia: 28 XII 00 pod Milskiem i 28 XII 01 k. Nowej Soli. 
Dubelt Gallinago media. Jednego ptaka widziano 30 VIII 01 k. Nietko-

wa (Czechowski i in. 2004). 

Słonka Scolopax ru,sticota. Pojedyncze, przelotne ptaki napotkano pięć  
razy, wyłącznie wiosną: 21 III 96 i 25 III 97 koło Lasek, 31 III 96 k. Tama-

wy, 17 HI 00 pod Przyborowem oraz 7 IV 01 na Czarnej Łasze. 

Rycyk Limosa limosa. Obserwowany osiem razy, wyłącznie wiosną: 

14 V 96 - 2 ptaki w ujściu Bobru, 5 IV 99 i 24 IV 00 - odpowiednio 2 i 1 
ptak koło Bobrownik, 25 III-10 IV 00 - 1-5 ptaków na Czarnej Łasze, 
15 1V 00 - 1 osobnik koło Lasek oraz 10 IV 04 - 4 ptaki na Czarnej Łasze. 

Szlamnik Limosa lapponica. 20 VI 97 dorosłego ptaka obserwowano 
koło Lasek (Czechowski i in. 2004). 

Kulik mniejszy Numenius ph.aeopus. Cztery wiosenne stwierdzenia 
pojedynczych ptaków: 2 IV 99 - k. Lasek, 4 V 99 - k. Czerwieńska, 
20 IV 00 - k. Otynia oraz 28 IV 00 k. Czarnowa (Czechowski i in. 2004). 

Kulik wielki Numenius arquata. W omawianym okresie zanotowano 
41 obserwacji kulików. Ich rozkład w poszczególnych miesiącach przed-
stawia się  następująco: III - 17 obserwacji (22 osobniki), IV - 12 (19), VI -
5 (12), VIII - 4 (12), IX - 3 (3). Część  obserwacji marcowych i kwietniowych 
dotyczyła ptaków lęgowych (Czechowski i in. 2002). Skrajne daty: 5 III 97 
- 1 osobnik k. Lasek i 21 IV 98 - 1 ptak k. Cigacic. Najczęściej obserwo-
wano pojedyncze ptaki, a największe stadka liczyły do 8 osobników 
(22 VI 95 k. Lasek i 20 VIII 97 k. Pomorska). 

Brodziec śniady Tringa erythropus. W omawianym okresie zanotowa-
no 28 obserwacji. Wiosną, wyłącznie w kwietniu, widziany 9 razy. Skrajne 
daty: 10 IV 00 - 1 osobnik na Czarnej Łasze i 29 IV 96 - 1 ptak k. Nietko-
wa. Najliczniej, 12 osobników zanotowano 18 IV 98 pod Nową  Solą. Wyjąt-
kowo, w czerwcu 2002, 4 razy obserwowano 1-3 ptaki na śródpolnym roz-
lewisku pod Czerwieńskiem. Jesienią  obserwowany 6 razy w sierpniu i 8 
razy we wrześniu (głównie w latach powodzi: 1997 i 2001). Największa 
koncentracja: 14 IV 97 - 83 osobniki pod Nową  Solą. Wyjątkowo późno 
stwierdzony 11 3.:1 97 - 1 ptak k. Nowej Soli. 

Krwawodziób Tringa totanus. Obserwowany 43 razy, głównie wiosną  
Najwcześniej zanotowany 17 III 02 - 1 osobnik na Czarnej Łasze. Najczę-
ściej i najliczniej pojawiał  się  w pierwszej połowie kwietnia, do 8 ptaków -
4 IV 96 k. Nietkowa. Większość  obserwacji majowych dotyczyła ptaków 
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lęgowych (Czechowski i in. 2002). W czerwcu 2002 kilkakrotnie obserwo-

wano 1-2 ptaki na rozlewisku k. Czerwieńska. Jesienią  5 obserwacji 1-2 

ptaków, w tym 29 XI 97 - 1 osobnik pod Nową  Solą. 

Kwokacz Tringa nebularia. Wędrówka wiosenna rozpoczynała się  na 

początku kwietnia. Skrajne daty, obie pod Nową  Solą: 10 IV 99 - 2 osob-

niki i 14 V 98 - 1. Zwykle obserwowano po kilka ptaków, najwięcej: 

18 IV 99 - 21 osobników k. Nowej Soli. Migracja jesienna znacznie bar-

dziej rozciągnięta w czasie, ale mniej obfita. Skrajne daty: 21 VI 02 -

1 osobnik k. Nietkowa i 6 X 97 - 1 ptak pod Nową  Solą. Najczęściej obser-

wowano 1-3 ptaki, maksymalnie 16 osobników - 21 VIII 01 k. Nowej Soli. 

Samotnik Tringa ochropus. Wiosenna migracja rozpoczynała się  zwy-

kle w drugiej połowie marca. Najwcześniej stwierdzony 5 III 97 - 1 osob-

nik k. Lasek. Wiosną  najczęściej obserwowano 1-4 ptaki, najwięcej 10 pta-

ków na Czarnej Łasze (10 IV 00). Przelot kończył  się  w maju. Migracja 

jesienna rozciągnięta, rozpoczynała się  już  w czerwcu, a kończyła się  zwy-

kle w drugiej połowie października. Najpóźniejsze stwierdzenie: 6 XI 01 -

1 osobnik k. Cigacic. Najczęściej notowano po kilka osobników, maksy-

malnie: 28 VIII 97 - 12 pod Nową  Solą. Ponadto w styczniu 2000 dwa razy 

stwierdzono pojedyncze ptaki: 15 I k. Cigacic i 16 I pod Nową  Solą. 

Łęczak Tringa glareola. Przelot wiosenny rozpoczynał  się  w połowie 

kwietnia, najwcześniejsza obserwacja: 14 IV 02 - 2 osobniki k. Nowej Soli. 

W tym czasie obserwowano zwykle po kilkanaście, kilkadziesiąt ptaków, 

maksymalnie: 1 V 00 - 95 osobników k. Nowej Soli. Ostatnie ptaki widy-

wano jeszcze w czerwcu. Migracja jesienna bardzo rozciągnięta w czasie 

i mniej liczna niż  wiosenna. W tym czasie notowano zwykle po kilka pta-

ków, ale w latach 1997 i 2001 nawet po kilkadziesiąt, maksymalnie: 

21 VIII 01 - 52 ptaki pod Nową  Solą. Najpóźniejsza obserwacja: 18 IX 98 -

1 jut). k. Krosna Odrz. 

Brodziec piskliwy Actitis hypoleucos. Pierwsze ptaki pojawiały się  zwy-

kle w połowie kwietnia, choć  wyjątkowo stwierdzony już  4 IV 98 - 1 ptak 

k. Tarnawy. Wiosną, podczas kontroli obserwowano maksymalnie 9 osob-

ników - 5 V 98 k. Nowej Soli. Obserwacje czerwcowe i lipcowe dotyczyły 

najczęściej osobników lęgowych (Czechowski i in. 2002). Migracja jesien-

na rozpoczynała się  w drugiej połowie lipca. W tym czasie zanotowano 

maksymalnie 14 osobników - 15 VIII 97 pod Nową  Solą. Przelot wygasał  

pod koniec września. Ostatnia obserwacja pochodzi z 11 X 98 - 1 ptak 

w Nowej Soli. 
Wydrzyk ostrosterny Stercorarius parasiticus. 5 V 01 obserwowano 

dorosłego ptaka k. Stanów (Czechowski i in. 2004). 
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Mewa mała Larus minutus. Trzy obserwacje: 30 IV 97 - 1 ad. i 25 IV 00 
- 1 ad. w Nowej Soli oraz 28 IV 00 - 1 imm. k. Pomorska (Czechowski i in. 
2004). 
Śmieszka Larus ridibundus. Obserwowana w ciągu całego roku. Mi-

gracja wiosenna zaznaczała się  w marcu i kwietniu. Notowano w tym cza-

sie koncentracje liczące ponad 600 ptaków (np. 30 III 00 na Czarnej Łasze 
i 30 III 01 pod Nietkowem). Latem obserwowana regularnie, ze szczytem 
liczebności pod koniec sierpnia. Wyjątkowo duże koncentracje, liczące 1000 
ptaków, notowano w sierpniu 2001 na rozlewiskach popowodziowych pod 
Nową  Solą. Najrzadziej i najmniej licznie (zwykle do kilku osobników) ob-
serwowana w grudniu i styczniu. 

Mewa pospolita Larus canus. Obserwowana w ciągu prawie całego roku. 
Wiosną, ptaki najczęściej obserwowano w marcu. W czerwcu i lipcu ob-
serwowana najrzadziej, a od sierpnia znów nieco częściej. Szczyt przelotu 
jesiennego zaznaczał  się  w listopadzie i pierwszej połowie grudnia. Najczę-
ściej obserwowano 1-4 ptaki, maksymalnie 18 osobników - 1 XII 98 k. 
Cigacic. Przez większość  roku udział  ptaków w szatach młodocianych był  
nieznacznie mniejszy niż  ptaków dorosłych. Natomiast wyraźnie więcej 
młodych ptaków obserwowano jesienią, od sierpnia do grudnia. 

Mewa żóltonoga Larusfuscus. Stwierdzona dwa razy (Czechowski i in. 
2004): 19 VI 96 - 1 subad. k. Brodów i 13 IV 98 - 1 ad. w Nowej Soli. 

Mewa srebrzysta Larus argentatus. Obserwowana w ciągu całego roku. 
Najczęściej w marcu oraz w sierpniu i wrześniu. Zwykle notowano 1-3 
osobniki, najwięcej stwierdzono: 24 osobniki - 6 II 00 i 18 ptaków -
31 I 02 pod Brodami. W ciągu roku częściej obserwowano ptaki w szatach 
młodocianych, a ich udział  szczególnie wzrastał  w sierpniu i wrześniu. 

Mewa białogłowa Larus cachinnans. Zanotowano jedynie dwa pewne 
stwierdzenia tego gatunku: 26 IV 02 - 3 imm. (1.wiosna) pod Brodami 
oraz 29 XII 02 - 1 ad. w grupie mew srebrzystych w Krośnie Odrz. Praw-
dopodobnie pojawiała się  częściej, jednak większość  obserwacji ptaków 
oznaczonych pierwotnie jako mewa srebrzysta, jest obecnie niemożliwa 
do zweryfikowania. 

Mewa siodłata Larus marinus. Stwierdzona dwukrotnie: 9 IV 98 - 2 ad. 
k. Pomorska i 2 IV 00 - 1 imm. na  Czarnej Łasze (Czechowski i in. 2004). 

Rybitwa wielkodzioba Stenia caspia. Obserwowana 4 razy (Czechow-
ski i in. 2004): 17 VIII 99 - 3 osobniki k. Stanów, 9 IV 00 - 2 ad. w Krośnie 
Odrz., 25 VIII 01 - 2 ptaki i 11 IX 03 - 1 ptak k. Stanów. 

Rybitwa rzeczna Sterna hirundo. Łącznie zanotowano 104 ptaki w 49 
stwierdzeniach. Rozkład obserwacji: IV - 13 razy (41 ptaków), V - 22 (41), 
VI - 6 (13), VII - 6 (8) i VIII - 2 (2). Maksymalnie obserwowano grupki po 
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7 ptaków. Skrajne daty: 18 IV 98 - 1 ptak pod Nową  Solą  i 4 VIII 98 - 
1 ptak koło Krosna Odrz. 

Rybitwa czarna Chlidonias niger. W 17 obserwacjach (wyłącznie wio-
sną) stwierdzono łącznie 99 osobników. Maksymalnie widziano 50 ptaków 
na Czarnej Łasze (8 V 96). Skrajne daty: 25 IV 00 - 1 ptak pod Kiełczem 
i 4 VI 97 - 6 osobników w Nowej Soli. 

Rybitwa białoskrzydła Chlidonias leucopterus. Dwie obserwacje: 8 V 96 
- 47 ptaków na Czarnej Łasze oraz 13 V 97 - 80 osobników pod Nową  
Solą  (Czechowski i in. 2004). 

Siniak Columba oenas. Najwcześniejszy przylot zanotowano 15 II 97 - 
2 ptaki k. Lasek. Średnia data przylotu przypadła na 27 II (N = 7). Migracje 
wiosenne i jesienne słabo zaznaczone. Największe stado obserwowane je-
sienią, 26 IX 99 k. Nowej Soli, liczyło 50 osobników. Od zimy 1998/1999 
na polach pod Nową  Solą  regularnie zimowały stada siniaków liczące do 
60 ptaków (22 XII 00). Ponadto 21 I 00 obserwowano 60 ptaków k. Czar-
nowa i 3 XII 04 - 80 osobników k. Nietkowa. 

Grzywacz Columba palumbus. Wiosną  pierwsze ptaki obserwowano pod 
koniec lutego. Średnia data przylotu przypadła na 26 II (N = 6), z najwcze- 
śniejszą  obserwacją  7 II 97 - 1 ptak k. Czerwieńska. Wyraźne nasilenie 
przelotu zaznaczało się  w drugiej połowie marca, gdy notowano po kilka-
set przelatujących ptaków. 21 III 00 i 29 III 98 widziano po 600 grzywaczy 
pod Nową  Solą. Jesienią  większe stada obserwowano od początku wrze- 
śnia (np. 2 IX 98 - 160 ptaków k. Cigacic). Najintensywniej migracja je-
sienna zaznaczała się  w połowie października. Notowano wtedy przelatu- 
jące stada liczące do kilkuset ptaków, np.: 1 X 98 - 650 osobników k. 
Nowej Soli lub 7 X 04 - 1000 ptaków w dwóch stadach k. Lasek. Najpóź-
niejsze obserwacje jesienne pochodzą  z listopada: 24 XI 98 - 1 osobnik k. 
Pomorska oraz 25 XI 01 - 2 ptaki k. Krępy. Ponadto 13 stwierdzeń  1-5 
ptaków w okresie XII-II, najczęściej w okolicach Nowej Soli. 

Turkawka  Streptopelia turtur. Najwcześniejsze stwierdzenie pochodzi 
z 26 IV 98 - 1 ptak, a najpóźniejsze 26 IX 99 - 5 osobników. Największe 
stada zanotowano 14 IX 98 - 21 osobników oraz 24 VII 99 - 20 ptaków. 
Wszystkich tych obserwacji dokonano w okolicach Nowej Soli. 

Kukułka  Cuculus canorus. Wczesny przylot zanotowano 17 IV 99 - 1 c? 
pod Nową  Solą. Jesienią  najpóźniej widziana 17 IX 94 - 1 ptak k. Lasek. 

Płomykówka  Tyto alba. Jednego, prawdopodobnie koczującego osob-

nika widziano 15 III 03 w nadodrzańskich bunkrach k. Nietkowa. 

Jerzyk  Apus apus. Najwcześniejsze przyloty stwierdzono 26 IV 00 -

4 ptaki oraz 29 IV 99 - 1 ptak. Najpóźniejsza obserwacja: 29 IX 00 - 1 ptak. 
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Największe zanotowane stada: 700 osobników (24 V 00) i 400 ptaków 
(2 VI 98). Wszystkich tych obserwacji dokonano w rejonie Nowej Soli. 

Zimorodek Alcedo atthis. Wędrówka wiosenna nie zaznaczała się. Naj-

częściej obserwowano pojedyncze osobniki. Natomiast od lipca wyraźnie 

wzrastała częstotliwość  obserwacji i liczebność  obserwowanych zimorod-
ków. Związane było to zapewne z dyspersją  młodych osobników i wędrów- 

ką  jesienną. Przelot wyraźnie zaznaczał  się  w drugiej połowie listopada, 
a więc wtedy, gdy jeziora i mniejsze cieki często zamarzają. Maksymalnie 
zanotowano 14 osobników (29 XII 99) w okolicach Nowej Soli. Zimorodki 
zimowały w dolinie Odry regularnie, ale bardzo nielicznie. Najmniej licz-
nie, zwykle do 3 osobników, obserwowane były w styczniu i lutym. 
Żołna Merops apiaster. Przelotnego ptaka widziano 27 VI 98 k. Brodów 

(Czechowski i in. 2004). 
Dudek Upupa epops. W okresie przelotów 6-krotnie odnotowano 1-2 

ptaki (5 razy w kwietniu i raz w sierpniu). Skrajne daty: 7 IV 01 - 2 ptaki 
na Czarnej Łasze i 13 VIII 00 - 1 ptak pod Bobrownikami. 

Krętogłów Jynx torquilla. Wczesny przylot 2 ptaków stwierdzono 
9 IV 99 k. Cigacic. 

Lerka Lullula arborea. Najwcześniejszy przylot zaobserwowano 28 II 97 
- 1 osobnik k. Lasek. Średnia data przylotu przypadła na 29 II/1 III (N = 5). 
Najpóźniej widziana 19 XI 98 - 1 ptak k. Cigacic. Wyjątkowo duże stadko 
zanotowano 1 X 04 - 70 osobników k. Lasek. 

Skowronek Alauda aruensis. Przelot wiosenny rozpoczynał  się  zwykle 
w połowie lutego. W tym czasie obserwowano stada liczące do 400 osobni- 
ków - 24 II 01 k. Cigacic. Szczyt wędrówki przypadał  w marcu, kiedy no- 
towano stada liczące do 700 ptaków, np. 2 i 6 III 96 k. Lasek. Tamże 
19 III 96 zanotowano intensywny przelot, gdy w ciągu kilku godzin przela- 
ciało ok. 3000 osobników. Jesienią  najliczniej stwierdzony 8 X 04 - około 
1000 osobników na polach k. Zawady. Corocznie, ale nielicznie zimował . 
Zimą  maksymalnie zanotowano 6 ptaków (5 I 96 k. Lasek). 

Górniczek Eremophila cdpestris. Stwierdzony ośmiokrotnie. Pięć  razy 
koło Lasek: 22 XII 95 - 6 osobników, 29 XII 95 - 35, 30-31 XII 95 - 70, 
25 II 96 - 200 i 17 XI 96 - 14. Ponadto 15 I 97 - 40 osobników k. Nowej 
Soli, 6 XII 98 - 1 ptak k. Otynia i 17 XII 98 - 14 ptaków k. Nietkowa. 

Dymówka Hirundo rustica. Najwcześniejszy przylot pojedynczych pta-
ków zanotowano 4 IV 99 koło Pomorska i 4 IV 00 na Czarnej Łasze. Śred-
nia data przylotu przypadła na 8 IV (N = 7). Ostatnią  dymówkę  zanotowa-
no 9 XI 97 pod Nową  Solą. 

Oknówka Delichon urbica. Najwcześniej widziana 15 IV 98 - 1 ptak k. 
Milska. 
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Świergotek polny Anthus campestris. Dwie obserwacje: : 20 IV 96 -
2 ptaki koło Lasek oraz 23 IV 00 - 1 ptak pod Bobrownikami. 
Świergotek drzewny Anthus trivialis. Najwcześniejsze stwierdzenie: 

6 IV 01 - 4 ptaki koło Lasek; najpóźniejsze: 17 X 00 - 1 ptak k. Brodów. 
Świergotek łąkowy Anthus pratensts. Przelot wiosenny zaczynał  się  

na przelotnie lutego i marca, a szczyt osiągał  w drugiej połowie marca. 
Obserwowano wtedy stadka do 35 ptaków. Największe stado zanotowano 
25 VII 01 - 80 osobników pod Cigacicami. Regularnie, ale bardzo nielicz-
nie obserwowany zimą. Najczęściej po kilka osobników. Największe zimo-
we stadko (6 osobników) widziano 2 I 01 koło Cigacic. 
Świergotek rdzawogardly Anthus cervirtus. Stwierdzony dwukrotnie: 

30 IV-11 V 00 - 1 d' k. Bobrownik oraz 2 V 01 jeden ptak koło Otynia 
(Czechowski i in. 2004). 

Siwerniak Anthus spinoletta. Obserwowany 9 razy: 6 IV 98 - 1  ad. 
w szacie godowej nad Czarną  Strugą, 22 I 00 - 3 ptaki w Nowej Soli, 
17 II 01 - 1 ptak koło Lasek, 16 III 01 - 1 ptak, 30 XII 01 - 3 ptaki i 16 I 02 
- 1 ptak pod Brodami, 16 I 01 - 2 ptaki i 24 I 02 - 1 osobnik koło Cigacic 
oraz 2 II 02 - 3 ptaki koło Głuchowa. 

Pliszka żółta Motacilla flam. Przylot pierwszych ptaków następował  
na początku kwietnia. Średnia data przylotu przypadła na 5 IV (N = 7), 

z najwcześniejszą  obserwacją  30 III 96 - 1 o" pod Nietkowem. Wiosną  więk-
szych stad nie zanotowano. W czasie wędrówki jesiennej największe stada 

liczyły 50-60 osobników (6 IX 98 pod Nową  Solą). 28 VIII OO w czasie wylo-
tu pliszek z noclegowiska znajdującego się  w trzcinowisku w ujściu Białki 

pod Nową  Solą  naliczono 325 ptaków. Najpóźniej widziana 12 X 00 - 1 

ptak k. Cigacic. 
Pliszka górska Motacilla cinerea. Jedna zimowa obserwacja: 31 XII 95 

- 1 9 w Nietkowie (Czechowski 2002) 
Pliszka siwa Motacilla alba. Pierwsze pliszki notowano zwykle na po-

czątku marca. Średnia data przylotu przypadła na 4 III (N = 7), z najwcze-

śniejszą  obserwacją: 27 II 99 - 1 ptak pod Milskiem. Wiosną  nie zanoto-

wano większych koncentracji, maksymalnie: 13 III 00 - 17 osobników pod 

Cigacicami. Największe koncentracje jesienne, po 30 ptaków, obserwowa-

no 21 IX 98 pod Cigacicami oraz 27 VIII 01 koło Brodów. Dwa razy odno-
towano zimowanie pojedynczych ptaków: 8, 14 XII 98 i 16 I 99 k. Cigacic 
oraz 15 XII 00 pod Pomorskiem. Obserwacja z 13 II 01 pod Pomorskiem 
najprawdopodobniej dotyczy wczesnego przylotu. 

Jemiołuszka Bombycilla garrulus. Od listopada do kwietnia zanotowa-

no łącznie 38 obserwacji, głównie w Nowej Soli i Krośnie Odrz. Rozkład 

obserwacji w poszczególnych miesiącach: XI - 5, XII - 10, I - 7, II - 6, 
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III - 5, IV - 5. Skrajne daty to: 17X[ 96 - 5 osobników w Czerwieńsku oraz 
20 IV 96 - 4 ptaki w Nietkowie. Największe stado widziano 9 III 01 - 100 
ptaków w Nowej Soli. 

Pokrzywnica Prunetta modularis. W 38 obserwacjach z okresu gru-
dzień-luty zanotowano łącznie 53 osobniki. Nie stwierdzona jedynie zimą  
1997/1998. Natomiast wyjątkowo licznie obserwowana zimą  2000/2001, 
kiedy to w 28 spotkaniach stwierdzono 37 ptaków. Zwykle napotykano 
pojedyncze ptaki, 6 razy obserwowano po dwa ptaki, a trzykrotnie grupki 
3-5 ptaków. 7 XII 01 zanotowano 7 osobników na odcinku Brody-Laski. 

Słowik szary Luscinia luscinia. Najwcześniejsza obserwacja: 23 IV 99 
- 1  d'  w Krośnie Odrzańskim. 

Słowik rdzawy Luscinia megarhynchos. Najwcześniej słyszano śpiewa-
jące samce 20 IV 96 k. Lasek i 20 IV 00 k. Nowej Soli i Zawady. 

Podróżniczek Luscinia svectca. Dwie obserwacje: 21 IV 97 - 1 9 k. 
Nowej Soli i 21 IV 00 - 1 o' na Czarnej Łasze (Czechowski i in. 2004). 

Kopciuszek Phoenicurus ochruros. Najwcześniejsze stwierdzenie 
14 III 99 - 3 ptaki k. Lasek. Średnia data przylotu przypadła na 24 III 
(N = 6). Najpóźniejsza obserwacja: 30 X 00 - 1 imm. k. Pomorska. 

Pleszka Phoenicurus phoenicurus. Najwcześniejsze stwierdzenie pocho-
dzi z 5 IV 97 - 1 d' k. Krosna Odrz. Najpóźniej widziana 11 XI 00 - 1 ptak 
k. Nowej Soli. 

Pokląskwa Saxicola rubetra. Najwcześniej obserwowana 16 IV 00 -
2 ptaki k. Nowej Soli. 

Kląskawka Saxicola torquata Najwcześniejszy pojaw zanotowano 2 III 97 
- 1 ptak k. Lasek. Najpóźniej widziana 16 X 04 - 2 ptaki k. Lasek. 

Białorzytka  Oenanthe oenanthe. Najwcześniej zanotowana 11 IV 98 -
2 ptaki pod Nową  Solą. Najpóźniejsza obserwacja: 12 X 98 - 1 osobnik 
także pod Nową  Solą. 

Drozdoń  ciemny Zoothera sibirica. 5 101 jednego samca obserwowano 
koło Lasek (Czechowski i in. 2004). 
Śpiewak Turdus philomelos. Najwcześniejszy przylot zanotowano 1 III 97 

- 5 osobników k. Lasek. Średnia data przylotu przypadła na 9 III (N = 7). 
Zanotowano jedną  obserwację  zimową: 2 I 02 - 1 ptak k. Cigacic. 

Droździk Turdus iliacus. Pięć  razy obserwowano od 1 do 3 zimujących 
ptaków pod koniec grudnia i w styczniu. Dwie obserwacje pojedynczych 
ptaków z końca lutego (28 II 97 k. Nietkowa i 29 II 00 k. Pomorska) doty-
czyły zapewne wczesnego przylotu. Większe koncentracje zanotowano 
w drugiej połowie marca, kiedy widziano stada liczące po kilkaset osobni-
ków np.: 12 III 99 - 500 osobników k. Lasek, 23 IV 01 - 350 ptaków k. 
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Przyborowa. Jesienią  zwykle obserwowano pojedyncze osobniki, ale 
27 X 00 k. Nietkowa widziano stado liczące około 330 ptaków. 
Świerszczak Locustella mewia. Najwcześniej śpiewającego samca za-

notowano 27 IV 03 k. Lasek. 
Rokitniczka Acrocephalus schoenobaenus. Najwcześniej zanotowana 

12 W 00 - 1 d' k. Cigacic. Najpóźniej widziana 11 X 98 - 1 ptak w Nowej 
Soli. 
Łozówka Acrocephalus palustris. Najwcześniej stwierdzona 3 V 99 -

1 d' k. Krępy. 
Trzcinniczek Acrocephalus scirpaceus. Najwcześniejsza obserwacja: 

19 IV 98 - 1 C 1" k. Kiełcza. 
Zaganiacz Hippolais icterina. Najwcześniej zanotowany 30 IV 01 - 2 cre 

k. Lasek. 
Jarzębatka Sylwia nisoria. Najwcześniejszy przylot zanotowano 4 V 01 

- 1 ptak pod Nową  Solą  oraz 5 V 01 - 1 ptak na Czarnej Lasze. 
Piegża Sylwia curruca. Najwcześniej słyszana 7 IV 01 - 1 cr na Czarnej 

Łasze. Średnia data przylotu przypadła na 16 IV (N = 7). 
Cierniówka Sylvia communis. Najwcześniej zanotowana 17 IV 98 -

1 ptak k. Nowej Soli. Średnia data przylotu przypadła na 22 IV (N = 7). 

Kapturka Sylwia atricapi/la. Najwcześniej obserwowana 5 IV 01 - 1 d' 

k. Lasek. Średnia data przylotu przypadła na 9 IV (N = 7). 

Świstunka leśna Phylloscopus sibilatnx. Najwcześniej śpiewające samce 

stwierdzono 20 IV 00 w okolicach Pomorska, Krępy i Nowej Soli. 

Pierwiosnek Phylloscopus colIybita. Najwcześniejszy przylot zanotowano 

14 III 99 - k. Lasek. Średnia data przylotu przypadła na 22 III (N = 6). 

Jesienią  najpóźniej widziany 17 X OO k. Nietkowa. Wyjątkowo jednego ptaka 

obserwowano 3 XII 95 k. Lasek. 
Piecuszek Phylloscopus trochilus. Najwcześniej słyszany 30 III 02 - 1 c? 

k. Lasek. 
Zniczek Regullus ignicapillus. Najwcześniej obserwowany 18 III 01 -

1 o' k. Lasek. 
Muchołówka szara Muscicapa striata. Późna obserwacja pojedynczego 

ptaka - 18 X 98 k. Stanów. 
Muchołówka żałobna Ficedula hypoleuca. Najwcześniej stwierdzona 

21 IV 00 - 3 crd w rez. Bukowa Góra k. Bobrownik. 

Wąsatka Panurus biarmicus. Nieregularnie i nielicznie spotykana poza 

sezonem lęgowym, w większych trzcinowiskach nad Odrą. Rozkład obser-

wacji w poszczególnych miesiącach: IX - 1 obserwacja (4 osobniki), X - 6 
(30), XI - 7 (39). XII - 4 (8), I - 4 (16), II - I (4), HI - 5 (11). Największe 

stadko: 28 XI 00 - 12 ptaków k. Lasek. 
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Modraszka Parus caeruleus. Największe stadka liczące 70 i 50 osobni-

ków zanotowano 3 III 01 k. Lasek. 

Remiz Remiz pendulinus. Najwcześniej widziany 25 III 00 - 5 ptaków 

k. Radnicy. 
Gąsiorek Lanius collurio. Pierwszego samca zanotowano 29 IV 97 k. 

Nowej Soli. Najpóźniejsza obserwacja: 10 X 02 - 1 juv. pod Nową  Solą. 

Srokosz Lanius excubitor. Wiosną  część  ptaków znikała i było to zwią-

zane z odlotem z zimowisk. Obserwacje od połowy marca do połowy lipca 

dotyczyły przede wszystkim ptaków lęgowych (Czechowski i in. 2002). Od 

sierpnia wzrastała częstotliwość  i lićzba obserwacji, co zapewne związane 

było z dyspersją  ptaków. Najliczniej srokosze obserwowano we wrześniu -

do 8 osobników (11 IV 00 pod Nową  Solą). Zimą  spotykany regularnie na 
całym odcinku, ale nielicznie. Maksymalnie stwierdzono 5 ptaków k. No-
wej Soli (28 XII 00). 

Orzechówka Nuctfraga caryocatactes. Jednego ptaka widziano 7 X 95 
w Laskach (Czechowski i in. 2004). 

Wrona Corvus cornix. Kilkukrotnie obserwowano stada liczące ponad 

100 ptaków, największe: 26 VIII 98 - 200 osobników k. Nietkowa. 
Czarnowron Coruus corone. Zanotowano osiem obserwacji w okolicy 

Nowej Soli, głównie w sierpniu i wrześniu. Wiosną  jedna obserwacja: 
12 III 98 - 1 ptak. Poza obserwacją  2 ptaków z 14 IX 97, pozostałe dotyczą  
pojedynczych osobników, najczęściej przebywających w grupach wron si-
wych. Ponadto 23 III 96 widziano 2 ptaki k. Lasek. 

Mazurek Passer montanus. Kilkakrotnie notowano stada liczące po-
nad 200 ptaków, w tym dwa razy ok. 300 - 6 X 97 oraz 27 XII 00 k. Nowej 
Soli. 

Zięba Fringilla coetebs. Wielokrotnie wiosną  obserwowano stada liczą-
2e ok. 1500 osobników. Zanotowano także większe koncentracje: 19 III 00 
- ok. 3000 osobników k. Krępy i 21 III 97 - ok. 3000 ptaków k. Nietkowa. 

Jer Fringilla montifringilia. Pierwsza jesienna obserwacja pochodzi 
z 21 IX 02 - 1 ptak na Czarnej Łasze. Najpóźniej wiosną  zanotowany 
21 IV 00 - 1 ptak k. Ciemnic. Największą  koncentrację  widziano 31 III 98 
- 300 osobników pod Wysokimi. Zimą  obserwowany bardzo nielicznie. 

Dzwoniec Carduelis chloris. Największą  koncentrację  obserwowano 
10 XI 98 - 180 osobników pod Nową  Solą. 

Szczygieł  Carduelis carduelis. Dziesięć  razy zanotowano stada ponad 
100 ptaków, w tym największe 26 IX 00 - 500 osobników na polach pod 
Cigacicami. 

Makolągwa Carduelis cannabina. Największe stado, 400 osobników, 
widziano 14-15 IX 00 k. Cigacic. 
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Rzepołuch Carduelis flavirostris. Siedem obserwacji: 15 I 97 - 5 pta-
ków k. Lasek, 1 III 98 - 3 koło Lasek, 29 III 98 - 2 osobniki k. Nowej Soli, 
10 XI 00 - 8 ptaków pod Krosnem Odrz., 24 XI 00 - 2 ptaki k. Zawady, 
31 X 01 - 6 ptaków k. Lasek oraz 14 III 04 - 14 ptaków k. Czerwieńska. 

Czeczotka Carduelts flammea. Pierwsze pojawy notowano w połowie 
października. Najwcześniejsza obserwacja: 17 X 00 - 2 osobniki k. Nie-
tkowa. Najczęściej i najliczniej obserwowana w grudniu i styczniu. Naj-
większe stada, po 80 ptaków, zanotowano 13 XII 96 pod Nową  Solą  i 
23 XII 96 k. Lasek. Najpóźniejsza obserwacja wiosenna: 15 IV 02 - 1 osob-
nik k. Nowej Soli. 

Krzyżodziób świerkowy  Loxia curvirostra.  W 28 obserwacjach zanoto-
wano łącznie 101 ptaków. Rozkład tych obserwacji jest następujący: I - 1 
obserwacja (1 ptak), II - 2 (4), III - 4 (7), IV - 3 (4), V - 2 (13), VI - 1 (2), VII 
- 10 (58), VIII - 1 (1), IX- 2 (9), X- 1 (1), XI - 0 (0), XII - 1 (1). Największe 
stadko liczyło 27 ptaków (22 VII 01) k. Nowej Soli. 

Dziwonia  Carpodacus erythrinus.  Najwcześniej zanotowana 10 V 01 -
1 o' k. Leśnej Góry. 

Grubodziób  Coccothraustes coccothraustes.  Luźne stado liczące ok. 420 

ptaków widziano 16 III 96 k. Nietkowa. 
Śnieguła  Plectrophenax nivalis. Zanotowano łącznie 14 obserwacji (83 

ptaki). Rozkład obserwacji: X - 3, XI - 3, XII - 3, I - 4 oraz II - 1. Najwcze-

śniejsze stwierdzenie pochodzi z 30 X 99 - 1 osobnik k. Nowej Soli. Naj-

późniejsza, a zarazem najliczniejsza obserwacja to 50 ptaków 25 II 1996 

k. Lasek. Poza tym, najczęściej notowano 1-3 ptaki. 

Trznadel Emberiza citrinella. Największą  koncentrację, liczącą  500 osob-

ników obserwowano 27 XII 00 pod Nową  Solą. 

Ortolan  Emberiza hortulana. Najwcześniej słyszany 24 IV 98 - 1  o' pod 

Dąbrową. 
Potrzeszcz Emberiza calandra. W okresie zimowym zanotowano kilka-

naście obserwacji stad liczących od 100 do 400 osobników W tym naj-

większe - po 400 ptaków - 25 II 96 na polach k. Lasek oraz 21 I 02 na 

Czarnej Łasze. 

DYSKUSJA 

Na środkowym odcinku doliny Odry zanotowano 232 gatunki ptaków. 

Dla większości grup ptaków teren ten pełni ważną  rolę  nie tylko w czasie 

sezonu lęgowego (Czechowski i in. 2002), ale także podczas wędrówek 

i okresu zimowego (tab. 2). 
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Podobnie jak w całym kraju (Tomiałojć  i Stawarczyk 2003) wzrosła licz-

ba zimowych obserwacji kormorana i odnotowano także kilka zimowych 

obserwacji czapli białej. Podobnie na całym Śląsku w ostatnich latach zi-

mowanie tych gatunków jest coraz częstsze (Czapulak i Betleja 2001). 
Omawiany fragment doliny Odry jest stałym miejscem licznego zimo-

wania łabędzi krzykliwych i wraz z Doliną  Dolnej Odry oraz Parkiem Naro-
dowym „Ujście Warty" stanowi najważniejsze zimowisko tego gatunku 

w kraju (Tomiałojć  i Stawarczyk 2003). W okolicach Krosna Odrz., gdzie 
notowano największe zimujące stada, łabędzie krzykliwe obserwowano już  
pod koniec lat 1980. i na początku lat 1990. (Dyrcz i in. 1991; Czapulak 
1992). 

W przeciwieństwie do łabędzi, prezentowany obszar nie jest atrakcyj-
nym miejscem żerowania dla gęsi w okresie przelotów. Nie spotykano więk-

szych koncentracji żerujących lub odpoczywających ptaków. Przyczyną  
najprawdopodobniej jest brak rozległych pól, które stanowią  dogodne miej-
sca żerowiskowe dla wędrujących gęsi. Jedynie wiosną  przy sprzyjających 

warunkach wodnych obserwowano do 1100 osobników gęsi białoczelnej. 

Natomiast w okolicach Bieganowa (pow. słubicki), kilkanaście km w dół  
rzeki od badanego odcinka spotyka się  stada gęsi liczące do 13 tysięcy 

ptaków (Czechowski i Bocheński, w przyg.). 
Corocznie, głównie w okresie wędrówki wiosennej, obserwuje się  regu-

larnie spotykane w Polsce gatunki kaczek właściwych. Liczniejsze kon-
centracje jednak widuje się  tylko w latach z większymi wiosennymi wyle-
wami Odry. Najważniejszym dla wędrujących w tym okresie kaczek, ale 
także innych ptaków wodno-błotnych jest polder Czarna Lacha powyżej 
Krosna Odrz. Zanotowano także regularne przypadki zimowania świstu-
na i kilkanaście obserwacji rożeńca. Obserwacje te są  zbieżne z coraz częst-
szymi przypadkami zimowania tych gatunków w ostatnich latach w całym 
kraju (Tomiałojć  i Stawarczyk 2003). 

W przypadku głowienki i czernicy największe liczebności notowano wio-
sną  i jedynie wtedy obserwowano zgrupowania przekraczające 200 osob-
ników. Dolina środkowej Odry nie jest istotnym miejscem zimowania (tab. 
2), chociaż  w niektóre lata spotykano większe grupki zimujących ptaków, 
głównie w zachodniej części terenu badań. Na ten fragment Odry wraz ze 
zbiornikami Raduszec i Dychów na Bobrze koło Krosna Odrz. wskazują  
Czapulak i Betleja (2001) w podsumowaniu akcji zimowego liczenia pta-
ków wodnych na Śląsku. Jesienią  oba gatunki były obserwowane w ma-
łych ilościach i nigdy nie tworzyły większych koncentracji jak w innych 
miejscach kraju, stawach czy zbiornikach (Witkowski i in. 1995; Czapu- 
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lak i in. 1998; Janiszewski i in. 1998). Podobnie na Odrze między Brze-
giem a Oławą  oba gatunki były mniej liczne jesienią  (Stajszczyk 1994). 

Dla gągoła i nurogęsia Odra stanowi ważne miejsce zimowania (tab. 2) 
i oba gatunki należą  w tym okresie do najliczniejszych ptaków wodnych. 
Na preferowanie przez gągoła i nurogęsia środkowego odcinka Odry w po-
równaniu do jej górnego fragmentu piszą  także Czapulak i Betleja (2001). 

Stosunkowo rzadko na badanym odcinku obserwowano kaczki mor-
skie, które, wydaje się, bardziej preferują  górne odcinki Odry i liczne zbior-
niki zaporowe na Dolnym i Górnym Śląsku (Dyrcz i in. 1991; Tomialojć  
i Stawarczyk 2003). Potwierdzeniem tego jest liczba obserwacji tych ka-
czek na Odrze między Brzegiem a Oławą  (Stajszczyk 1994). 

W dolinie środkowej Odry notuje się  jedne z najwcześniejszych przylo-
tów kani czarnej i rudej, co wynika z położenia doliny na zachodzie kraju 
i występującej tu licznej populacji lęgowej obu gatunków (Adamski i in. 
1999; Czechowski i in. 2002). 

Dolina środkowej Odry nie stwarza dogodnych warunków dla wędrują-
cych siewek i jedynie kilka gatunków obserwuje się  regularnie, ale nielicz-

nie. Większe liczebności siewek i większą  różnorodność  gatunkową  notuje 

się  tylko w okresie wiosennych i letnich wylewów rzeki, gdy tworzą  się  
dogodne miejsca do żerowania. Regularnie i czasami w większych stadach 

obserwuje się  siewkę  złotą, która wyraźnie liczniejsza jest wiosną  niż  je-

sienią. Podobną  zależność  zauważono w dolinie Odry koło Bieganowa (Ję-

dro i in. 2004). Odwrotną  sytuację  przedstawiają  Dyrcz i in. (1991) dla 

całego Śląska oraz Tomiałojć  i Stawarczyk (2003) dla kraju. 

Nielicznie obserwuje się  także mewy i rybitwy. Jedynie śmieszka jest 

obserwowana regularnie i licznie. Niska liczebność  mew może być  związa-

na z brakiem większych miast na kontrolowanym odcinku oraz brakiem 

wysypisk odpadów miejskich w najbliższej okolicy rzeki, które są  ważnymi 

miejscami żerowania i zimowania dla tych ptaków (Faber i Neubauer 2001; 
Neubauer i in. 2001; Zagalska-Neubauer 2004). Potwierdzają  to obserwa-

cje w okolicach Słubic, gdzie regularnie obserwuje się  mewy w większych 

liczebnościach i stwierdzono liczne ich zimowanie (dane własne). Po obu 

stronach rzeki w tym miejscu znajdują  się  większe miasta: Słubice po stro-
nie polskiej i Frankfurt po niemieckiej. W przypadku rybitw niska liczeb-

ność  wynikać  może z wysokiej lesistości omawianego fragmentu Odry. 

Duża liczba kontroli oraz położenie terenu badań  w zachodniej Polsce 

i w dolinie dużej rzeki zaowocowały licznymi wczesnymi stwierdzeniami 
wiosennymi wielu gatunków ptaków wróblowych. Zanotowano także re-
gularne zimowanie niektórych gatunków, np. pokrzywnicy. 
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W okresie migracji zanotowano większe koncentracje niektórych po-

spolitych gatunków, np. skowronka, zięby - do 3000 ptaków, szczygła 

i trznadla - do 500 ptakó, grubodzioba i potrzeszcza - do 400 oraz mazur-

ka - do 300 osobników. 
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STRESZCZENIE 

Na podstawie obserwacji prowadzonych w latach 1994-2004 scharakteryzo-

wano migrację  i zimowanie ptaków na liczącym 129 km długości środkowym od- 
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cinku doliny Odry między Bytomiem Odrzańskim a ujściem Nysy Łużyckiej. Oma-
wiany odcinek ma duże znaczenie dla zimujących łabędzi niemych Cygnus olor i 
krzykliwych C. cygnus oraz niektórych kaczek: krzyżówki Anas platyrhynchos, 

gągoła Bucephala ctangula i nurogęsi Mergus merganser. Pozostałe omawiane blasz-
kodziobe Anseriformes występują  liczniej tylko w czasie wyższych stanów wody 
w Odrze, szczególnie wiosną. Podobnie jest z ptakami siewkowymi Charadrii i me-
wami Larus sp., których większe liczebności i zróżnicowanie gatunkowe obserwu-
je się  w czasie wylewów Odry. Regularnie obserwuje się  przeloty siewki złotej Plu-
vialis apricaria, czajki Vanetlus uanellus, bataliona Phttomachus pugnax, kszyka 
Gal/inago gallinago i brodżców Tringa sp. oraz śmieszki bolus ridibundus. Na 
omawianym terenie zanotowano również  wiele stwierdzeń  wczesnowiosennych lub 
późnojesiennych migrujących ptaków drapieżnych, np. kani rudej Miluus mituus 
i wróblowych, np. kląskawki Scudcola torquatus, muchołówki szarej Muscicapa 
strtata. W okresie migracji obserwowano także większe koncentracje niektórych 
pospolitych gatunków, np. skowronka Alauda aruensis, zięby Fringitta coelebs -
do 3000 os., szczygła Carduelts carduelis i  trznadla Emberica citrinella - do 500 
os. Stwierdzono również  regularnie zimowanie pokrzywnicy Prunella modularts. 

SUMMARY 

The paper characterizes the migration and wintering of birds along a 129-km-
long section of the Odra River valley between Bytom Odrzański and the Nysa Łu-
życka River mouth based on observations made in 1994-2004. The studied sec-
tion is of great importance to wintering Mute Swans Cygnus otor and Whooper 
Swans C. cygnus, and also to some ducks, e.g. the Mallard Anas platyrh.ynchos, 
Goldeneye Bucephala clangula or Goosander Mergus merganser. The remaining 
representatives of Anseriformes discussed are more abundant ordy at higher 
water levels of the Odra, especially in spring. This concerns also waders Charadrii 
and gulls Larus sp., whose bigger numbers and higher species diversity are noted 
during the Odra overflows. Regularly, observations of migrating Golden Plovers 
Pluutalis apricaria, Lapwings Vanellus uanettus, Ruffs Philomachus pugnax, Com-
mon Snipes Gallinago gatlinago and Tringa sp. as well as Black-headed Gulls 
Larus ridibundus are made. Besides, within the study area numerous early spring 
and late autumn records of migrating raptors have been made, for instance of the 
Red Kite Miluus miluus and representatives of Passeriformes such as the 
Stonechat Saxicola torquata or Spotted Flycatcher Muscicapa striata. During mi-
gration larger concentrations of some common bird species have also been ob-
served: the Skylark Alauda arvensts, Chaffinch Fringilla coelebs - up to 3000 
inds, Goldfinch Carduelts carduelts and Yellowhammer Emberiza citrinella - up to 
500 inds. Moreover, the Dunnock Prunella modularis has been noted to regularly 
winter here. 
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MATERIAŁY DO AWIFAUNY ŚLĄSKA 

CONTRIBUTIONS TO THE SILESIAN AVIFAUNA 

PIERWSZE STWIERDZENIE SIEWECZKI PUSTYNNEJ 

CHARADRIUS LESCHENAULTH NA ŚLĄSKU 

12 VI 05 na Zbiorniku Topola pod Paczkowem obserwowałem niedoj-

rzałą  sieweczkę  pustynną  Charadrius leschenaultii. Dobre warunki pogo-

dowe, oświetlenie oraz nieznaczna odległość  obserwacji (25-50 m) pozwo-

liły mi przyjrzeć  się  ptakowi i wykonać  serię  zdjęć  (Fot. 1), dzięki którym 

było możliwe potwierdzenie prawidłowości oznaczenia gatunku. 

Ptaka dostrzegłem około godz. 16, gołym okiem z odległości kilkudzie-

sięciu metrów. Jego dostrzeżenie nie było trudne, stał  wśród traw i ude-

rzająco świecił  jasnym upierzeniem w tonacji piaskowożółtej. Początkowo 

przypuszczałem, że mam do czynienia z którąś  z rzadko zalatujących cza-

jek lub siewką  z rodzaju Pluvialts. Ptak wydawał  się  duży, a na taki odbiór 

miala wpływ niewielka odległość  obserwacji, jasne ubarwienie i obecność  
drobnych sieweczek rzecznych w jego towarzystwie. Ponadto przeważnie 

przyjmował  wyprostowaną  postawę  z wyciągniętą  szyją, co nadawało jego 

sylwetce wysmukły wygląd. Sposobem żerowania, przystawania i kłania-

nia się, nie różnił  się  od innych sieweczek. Jedyną  różnicą  było to, że żero-

wał  nie tylko na wyschniętym błocie, ale równie chętnie brodził  w dość  
głębokiej wodzie. Przechodząc między żwirowymi łachami nie unikał  za-

nurzenia całych nóg, czy niemal przepływania. Nogi były jasne, zwłaszcza 

skok, o żółtawym zabarwieniu. Zwracał  również  uwagę  długi, cienki dziób, 

nie kojarzący się  z sieweczkami. Cały spód ciała był  biały z wyjątkiem peł-
nej obroży na piersi - o lekko rdzawym (zwłaszcza po bokach) zabarwie-

niu. Rdzawe pióra były wyraźnie obecne również  na płaszczu i barków-

kach. Poza nimi płaszcz szary, pióra wytarte bez luskowania. Wierzch gło-

wy jaśniejszy niż  płaszcz, zwłaszcza kark i czoło. Policzki ciemniejsze, 

zwłaszcza okolica oka, a brew jasna. Jednak rysunek głowy był  niekontra-

stowy i niewyraźny. W locie ptaka widziałem krótko i tylko z boku. Ude-

rzały znaczne rozmiary i bardzo jasne upierzenie. Długie i smukłe skrzy- 
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dla, jasne paski skrzydłowe oraz ciemne skrzydełko i lotki pierwszorzędo-

we były najbardziej kontrastowymi cechami. Boki ogona rozlegle białe, ale 

już  bez kontrastów. Nie zauważyłem czy nogi w locie wystawały poza ogon. 

Ptak był  raczej skryty, choć  niezbyt płochliwy, gdy podchodziłem bliżej 

przestawał  żerować  i odchodził. Obserwowałem go przez ok. 1,5 godziny, 

poczym odszedłem pozostając na zbiorniku jeszcze ok. godziny. Inni ob-

serwatorzy nie napotkali go podczas porannej kontroli tego zbiornika, nie 

było go tam też  przed zmrokiem (ok. 20). 

Oznaczenia dokonałem podczas obserwacji dopiero po obejrzeniu ta-

blic w książce (Jonsson 1998). Nie miałem już  wtedy wątpliwości, że mam 

do czynienia z sieweczką  pustynną. Oparłem się  na zauważonych cechach 

sylwetki, wielkości, jasnej barwie nóg oraz długim dziobie. Wymienione 

cechy nie są  jednak wystarczające w przypadku napotkania ptaków mniej 

typowych. 

Fot. 1. Sieweczka pustynna na Zb. Topola, czerwiec 2005 (fot. M. Zarzycki) 

Phot. 1. Greater Sand Plover, Topola Reservoir, June 2005 
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W warunkach terenowych najwięcej problemów sprawia odróżnienie 
sieweczki pustynnej od sieweczki mongolskiej Charadrius mongolus. Spra-
wę  komplikuje znaczne zróżnicowanie morfologiczne w obrębie obu ga-
tunków. Obecnie wyróżnia się  pięć  podgatunków sieweczki mongolskiej 
oraz trzy s. pustynnej (Hirschfeld i in. 2000). Powoduje to, że identyfikacja 
gatunków odbywa się  na podstawie zestawu subtelnych cech. Za najpew-
niejsze cechy diagnostyczne uznaje się  obecnie: wielkość  i kształt dzioba 
oraz położenie zgrubienia paznokcia. U sieweczki pustynnej jest on poło-
żony zawsze tak, że obejmuje dłuższą  część  dzioba, podczas gdy u mon-
golskiej znajduje się  blisko końca. Dodatkowo u pustynnej jest on mniej 
wypukły niż u mongolskiej. Powoduje to wrażenie cienkiego zaostrzonego 
dzioba u pustynnej wobec krótkiego i zgrubiałego przed końcem u mon-
golskiej. Innymi pomocnymi cechami przy rozpoznawaniu sieweczki pu-
stynnej są: bardziej wyprostowana sylwetka, sugerująca siewnicę  P1uvia-
lis squatarola (sieweczka pustynna sprawia przez to wrażenie większej, 
choć  rozmiary obu gatunków nakładają  się  w znacznym stopniu); inna 
postawa — zbalansowane i wypoziomowane ciało, gdy u mongolskiej wy-

daje się, że przód jest bardziej „obciążający" niż  tył. Głowa sieweczki pu-
stynnej jest ponadto bardziej wydłużona, podczas gdy u mongolskiej spra-

wia wrażenie okrągłej. Pomocna w identyfikacji jest też  obecność  rdza-

wych piór na pokrywach skrzydłowych, choć  występują  one także u wschod-

niego podgatunku sieweczki mongolskiej. W locie warto zwrócić  uwagę  na 

wystające poza ogon nogi oraz ciemniejszy pasek końcowy na ogonie. O ile 

warunki pozwalają  ocenić  czy nogi nie są  zabrudzone, ich jasne, żółtawo-

zielone zabarwienie wskazuje na sieweczkę  pustynną. Są  to jednak cechy 

łatwe do przeoczenia i wymagające znacznego doświadczenia. Głosy, roz-

miar bieli ogona oraz proporcja długości dzioba do odległości dziób — oko 

są  uznawane za mylące. 

Najbliżej Polski położone są  lęgowiska podgatunku Ch . 1. columbinus 

(najbardziej podobnego do sieweczek mongolskich), który występuje 

od Turcji do Iranu. Zasięgi pozostałych podgatunków rozciągają  się  w środ-

kowej Azji od Morza Kaspijskiego po Mongolię. Zimowiska wschodniego 

podgatunku nominatywnego znajdują  się  na wyspach Australii Oceanii, 

zaś  pozostałych (columbinus i crassirostris) głównie u wschodnich wybrze-

ży Afryki. 
Jest to 6 stwierdzenie sieweczki pustynnej w Polsce (Tomialojć  i Sta-

warczyk 2003) i pierwsze stwierdzenie na Śląsku. Zarazem jest to pierw-

sza obserwacja tego gatunku na śródlądziu Polski. Wszystkich wcześniej-

szych stwierdzeń  dokonano nad Zatoką  Gdańską. 
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The first record of the Greater Sand Plover 
Charadrius leschenaultii from Silesia 

On 25th June 2005 one immature bird was observed on the Topola Reservoir 
(Nysa district). It was Me sixth record for Poland, but the first one from the inland. 
Observation accepted by the Avifaunistic Commission. 

Marek Zarzycki,  ul. Nadbrzeżna 30/2, 58-250 Pieszyce 

ZIMOWANIE PTAKÓW WODNO-BŁOTNYCH NA POLACH 

IRYGACYJNYCH WE WROCŁAWIU W SEZONIE 2004/2005 

Zimą  2004/2005 odnotowałem na polach irygacyjnych w północno-

wschodniej części Wrocławia zimowanie kilku gatunków ptaków wodno-

błotnych, których pojawy w tym okresie były dotychczas słabo udoku-

mentowane z obszaru Śląska (Dyrcz i in. 1991), a w przypadku niektórych 

z nich także z Polski (Tomialojć  i Stawarczyk 2003). Od grudnia 2004 do 

końca lutego 2005 roku prowadziłem regularne kontrole części pól iryga-

cyjnych. Kontrole prowadzone były dwa razy w ciągu tygodnia, na stałej 

trasie obejmującej mozaikę  środowisk (łąki i podmokle zbiorowiska ro-

ślinne zalewane ściekami, odstojniki ścieków, skraje szuwarów trzcino-

wych). Wyznaczona trasa liczeń  obejmowała około 180 ha, co stanowiło 

13% całej powierzchni pól irygacyjnych (1422 ha). 

W trakcie obserwacji stwierdziłem następujące gatunki ptaków wodno-

błotnych: 

Gęgawa  Anser anser. 8 I 05 widziałem jednego ptaka. 

Wodnik  RaIlus aquaticus. 11 XII 04 jednego ptaka widziano w trzcino-

wisku pod Świniarami. 

Żuraw  Grus gros .  Stwierdzany niemal podczas każdej kontroli. Od 4 do 

18 XII stwierdzałem do 62, a 21 XII 04 zanotowałem 86 ptaków. Na po-

czątku stycznia liczba ptaków była znacznie niższa (6-8), ale w drugiej 

połowie stycznia i w pierwszej połowie lutego 2005 po 30-50 ptaków, 



Materiały do awifauny Śląska 	 167 

a największą  ich liczbę  stwierdziłem 1 II 05 - 56 osobników i 19 II 05 - 53 
ptaki. Duże wahania liczebność  tego gatunku podczas kolejnych liczeń  
mogły być  spowodowane powracaniem ptaków z żerowiska o zmierzchu, 
co uniemożliwiało dokładną  ocenę  liczebności. 

Czajka Vartellus uanellus. 4, 6 i 14 XII 04 obserwowałem stada liczące 
odpowiednio 110, 130 i 140 osobników. 18 i 21 XII 04 stwierdziłem jedne-
go i dwa ptaki, 1 i 4 I 05 - 4, a 15 I 05 - ponownie 2 osobniki. 

Kszyk Gattinago gallinago. Odnotowany podczas 12 z 22 kontroli. Mak-
symalnie zanotowalem 5 osobników (22 I, 22 i 24 II 05). 

Bekasik  Lymnocryptes minimus.  Pojedyncze ptaki stwierdziłem 4, 6, 
14, 18, 21, 28 XII 04 oraz 8 I 05. 1 I 05 wypłoszyłem dwa osobniki, a 18 I 05 -
3 ptaki. 

Samotnik  Tringa ochropus. Pojedyncze ptaki zanotowałem 14 i 21 XII 04, 
15 i 25 I 05 oraz 24 II 05. 

Za wyjątkiem żurawia, którego stałe noclegowisko znajdowało się  poza 
wyznaczoną  trasą  liczeń, wszystkie ptaki obserwowano na stałej trasie 

przemarszu. W związku z tym łączna liczba zimujących przedstawicieli 
siewkowych mogła być  wyższa. 

Wśród odnotowanych ptaków, na szczególną  uwagę  zasługuje zimowa-
nie dużego stada żurawi, którego maksymalną  liczebność  stwierdzono na 

początku lutego. Dotychczasowe zimowe obserwacje żurawia z Polski do-

tyczyły na ogół  pojedynczych osobników (Dyrcz i in. 1991; Bednorz i in. 

2000), choć  największe stwierdzone stado liczyło 50 ptaków (Tomialojć  
i Stawarczyk 2003), jednak w przypadku ptaków z Wrocławia można mó-

wić  o wyraźnym przywiązaniu do zimowiska. 

Interesującym faktem jest zimowanie bekasika i bekasa. Do roku 1987 

odnotowano na Śląsku zaledwie cztery zimowe obserwacje bekasika (Dyrcz 

i in. 1991). 
Fakt zimowania coraz większej liczby ptaków na terenie Polski, niewąt-

pliwie należy wiązać  z postępującym ocieplaniem klimatu (Tomialojć  i Sta-

warczyk 2003), co objawia się  zwłaszcza wzrostem temperatur w miesią-

cach zimowych. Na tle ostatnich czterech dekad, zima 2004/2005 cha-
rakteryzowała się  wyraźnie wyższą  średnią  temperaturą  dobową  i krótkim 

okresem zalegania pokrywy śnieżnej (Ryc. 1 i 2). Zimą  2004/2005 najniż-
sza średnia temperatura dobowa wystąpiła w lutym (Ryc. 1), co najpraw-

dopodobniej wpłynęło na opuszczenie zimowisk przez bekasiki. Niskie tem-
peratury i pojawienie się  pokrywy śnieżnej nie spowodowało jednak wyco-

fania się  zimujących żurawi. 
Kolejnym czynnikiem sprzyjającym zimowaniu ptaków na polach iry-

gacyjnych we Wrocławiu jest obecność  silnie zanieczyszczonych wód ście- 
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Rys. 1. Zmiany średniej dobowej temperatury powietrza we Wrocławiu zimą  2004/ 

2005 

Czarną  poziomą  linią  zaznaczono okres zalegania pokrywy śnieżnej 

Fig. 1. Changes of the mean daily air temperature in the city of Wrocław during 
the winter 2004/2005 

Black horizontal line marks the period with a snow layer 

Ryc. 2. Średni okres zalegania pokrywy śnieżnej (A) i średnia temperatura (B) 
zimą  (grudzień-luty) na podstawie wieloletnich danych meteorologicznych z Wro-
cławia 

Linią  przerywaną  zaznaczono warunki pogodowe w zimie 2004/2005 

Fig. 2. Average number of days with a snow layer (A) and mean temperature (B) 
during winter (December-February) in the consecutive periods of 1962 and 2005 
Broken lines show weather conditions during the winter 2004/2005 
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kowych, które zamarzają  w temperaturze znacznie poniżej 0°C. W faunie 
bezkręgowców osadów ściekowych z tego rejonu dominują  larwy dużych 
muchówek z rodzaju Eristalis sp., a ich zagęszczenie może osiągnąć  75 
osobników na 1 m2  (Orłowski, w druku). Muchówki te stanowią  istotny 

składnik diety wielu ptaków (Cramp 1998). 

Zimowanie ptaków na niezamarzających wodach śródlądowych stało 

się  w ostatnich latach dość  powszechnym zjawiskiem, szczególnie w silnie 

uprzemysłowionych rejonach Polski, np. na Górnym Śląsku (Dyrcz i in. 

1991; Cempulik 1992; Tomialojć  i Stawarczyk 2003). Duży areał  zasie-

wów kukurydzy na terenie Polski jest czynnikiem sprzyjającym zimowa-

niu żurawi, które w tym okresie żerują  głównie na resztkach pożniwnych 

tej rośliny (np. Vegvari 2002). 

Panu prof. dr. hab. Marianowi Rojkowi z Katedry Agrometeorologii Akademii 
Rolniczej we Wrocławiu dziękuję  za udostępnienie wieloletnich danych pogodo-
wych ze Stacji Meteorologicznej we Wrocławiu-Swojcu. 
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Wintering of some waterbirds species on the sewage farm 
in the Gity of Wrocław in the season of 2004/2005 

During the winter 2004/2005 on the savage farm M Wrocław (SW Poland) 
wintering of the following bird species was recorded: the Crane Grus grus (max. 

56 individuals), Lapwing Vanellus vanellus (max. 4 inds.), Common Snipe Galiina- 

go gallinago (up to 5 inds.), Jack Snipe Lymnocryptes minimus (3 inds.) and single 

birds of the Greylag Goose Anser anser and Green Sandpiper Tringa ochropus. 
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Weather conditions during this winter were milder than during the previous 40 
years (Fig. 1-2). 

Grzegorz Orłowski, Katedra Rolniczych Podstaw Kształtowania Środowiska AR, 
pl. Grunwaldzki 24, 50-363 Wrocław, e-mail: orlog@poczta.onet.pl  

ZNISZCZENIA KOLONII LĘGOWYCH GAWRONA 
CORVUS FRUGILEGUS WE WROCŁAWIU I OKOLICACH 

PODCZAS WIOSENNEJ NAWAŁNICY W ROKU 2005 

30 V 05 roku około godziny 183° zanotowano we Wrocławiu i okolicach 

niezwykle silną  burzę, podczas której prędkość  wiatru przekroczyła 33 

m/s (120 km/h). Na Dolnym Śląsku prędkość  wiatru na ogół  nie przekra-

cza 2-4 m/s (dane IMGW we Wrocławiu). Poza stratami materialnymi, głów-

nie w drzewostanie, spowodowała zniszczenia kilku dolnośląskich kolonii 
gawrona Corvus frugilegus. Ze względu na spadkowy trend ilościowy tego 
gatunku, jaki notuje się  w ostatnich latach, zwłaszcza na terenach rolni-
czych Polski (Równina Wrocławska - Czapulak i Betleja 2002; Ziemia Lesz-
czyńska - Kuźniak i in. 2005; Wysoczyzna Siedlecka - Kasprzykowski 
2005; Wielkopolska - Kujawa i Klajber 2005) niezwykle ważne jest reje-
strowanie przyczyn regresu, a zwłaszcza dokumentowanie wszelkich zja-
wisk o charakterze losowym, które mają  wyraźnie destrukcyjny wpływ na 
populację  gawrona. 

W kwietniu i maju 2005 skontrolowałem dziewięć  kolonii lęgowych gaw-
rona we Wrocławiu i jego okolicach, w trakcie których określiłem liczbę  
gniazd. W przeciągu 1-2 tygodni od przejścia opisywanej burzy, dokona-
łem ponownego liczenia gniazd i lustracji strat w koloniach. Straty sięga-
jące 91-100% stanu gniazd zarejestrowałem w siedmiu spośród ośmiu kon-
trolowanych wcześniej kolonii (Tabela 1). Zniszczeniu uległy kolonie 
położone na południe od wrocławskiego osiedla Leśnica. Po przejściu na-
wałnicy kolonie w Leśnicy i Środzie Śląskiej były nienaruszone i przeby-
wały tam jeszcze ptaki. W zniszczonych koloniach znajdywałem częściowo 
zniszczone gniazda (nadal umieszczone na drzewach), gniazda leżące na 
ziemi oraz gniazda znajdujące się  na połamanych drzewach (wiatrołomach). 
W poszczególnych koloniach (Oleśnica, Wojnarowice, Pietrzykowice, Wro-
cław-Klecina, Wrocław-Huby) tylko w pojedynczych strąconych gniazdach 
udało mi się  stwierdzić  zabite pisklęta, a także dorosłe ptaki (Oleśnica). 
Niewielka liczba zabitych ptaków może wskazywać  jednak, że duża część  
młodych zdążyła już  opuścić  kolonie. Nie można jednak wykluczyć, że część  
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Tabela 1. Liczba gniazd w koloniach lęgowych gawrona we Wrocławiu i okolicach 
przed (A) i po przejściu (B) nawałnicy w maju 2005 

Table 1. Number of nests in rookeries in the city of Wrocław and its surroundings 
before (A) and after (B) the storm in May 2005 

Lokalizacja kolonii 
Location of colony 

Liczba gniazd 
No. of nests 

Ubytek 
Loss 

A B (Vo) 
Środa Śląska 52 -50 O 
Wrocław-Leśnica 25 -25 O 
Wrocław-Klecina (Park Kleciński) -300 5-10 >97 
Wrocław-Krzyki( ul. Hallera i Wiśniowa) 18 1 94 
Wrocław-Huby (ul. Boczna i Pułaskiego) 22 O 100 
Wrocław-Pilczyce (ul. Lotnicza) 25 O 100 

Pietrzykowice 14 O 100 

Oleśnica (Park Miejski) -400 O 100 

Wojnarowice 65 -5 91 

ofiar została zjedzona przez padlinożerców, zważywszy na dość  długi okres 

pomiędzy nawałnicą  a szacowaniem strat. 

W literaturze znajdują  się  informacje na temat strat w lęgach gawrona 

na skutek niekorzystnych warunków pogodowych (Kasprzykowski 2000), 

a także śmiertelności ptaków dorosłych w okresie zimowym, która jest 

dość  częstym zjawiskiem w komunalnych noclegowiskach ptaków kruko-

watych (Kasprzykowski 2002; Jadczyk 2004). W ostatnich dziesięciole-

ciach powszechne było także niszczenie kolonii i tępienie gawronów przez 

ludzi (Jakubiec 2005). Przedstawione w niniejszej pracy obserwacje mogą  
wskazywać  także na kolejny poważny problem, wynikający z postępują-

cych zmian klimatycznych. Związany jest z nimi wzrost liczby zjawisk o 

charakterze ekstremalnym tj. silnych burz, długotrwałych opadów, przed-

łużających się  okresów suszy (Raisanen i in. 2004). Zjawiska takie mogą  
zdecydowanie negatywnie wpływać  na populacje niektórych gatunków pta-

ków, szczególnie gniazdujących kolonijnie w gniazdach otwartych. 
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Devastation of the breeding colonies of the Rook Corvus frugilegus 
in the city of Wrocław and its surroundings 

during the severe spring storni in 2005 

On 30th May a fierce storm (wind velocity exceeding 33 in/s) took place in 
Wrocław and the surroundings of the city, causing devastation to the colonies of 
the Rook Corvus frugtlegus. Seven of the nine rookeries controlled sustained da-
mage, which reached 91-100% of nests (table 1). In particular colonies, only in 
single nests fallen were dead nestlings found, and in one also adult birds. The 
progressing climatic changes, which involve intensification of phenomena extre-
me in character (strong storms, long lasting precipitation, prolonged drought pe-
riods) may have a negative effect on the populations of some bird species, particu-
larly ones breeding in open nests. 

Grzegorz Orłowski, Katedra Rolniczych Podstaw Kształtowania Środowiska AR, 
p1. Grunwaldzki 24, 50-363 Wrocław, e-mail: orlog@poczta.onet.pl  
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OBSERWACJE FAUNISTYCZNE 

FAUNISTIC OBSERVATIONS 

Poniżej publikujemy zestawienia obserwacji fenologicznych, dużych stad 
i rzadkich gatunków ptaków obserwowanych na Śląsku w roku 2004. 
Uwzględniono również  obserwacje z lat wcześniejszych pominięte w po-
przednich zestawieniach. Oparte są  one na materiałach, jakie nadesłano 
do Kartoteki Awifauny Śląska. Uwzględniono również  informacje podane 
na stronie internetowej Pawła Gębskiego (http: / /republika.pl/serwis_or - 
nitologiczny). Przy doborze obserwacji kierowano się  następującymi zasa-
dami• 

a) obserwacje fenologiczne - publikowane są  wszystkie stwierdzenia 
gatunku spoza okresu regularnego występowania na Śląsku. 

b) obserwacje dużych stad - publikowane są  obserwacje stad więk-

szych niż  dotąd obserwowane bądź  też  dużych stad, jeśli zasługują  one na 

uwagę  z faunistycznego punktu widzenia; 

c) obserwacje rzadkich gatunków - publikowane są  stwierdzenia ga-

tunków, które do końca 2000 roku były obserwowane na Śląsku mniej niż  
100 razy. Uwzględniono w nim również  gatunki, które w przeszłości były 

liczne, a obecnie są  rzadko obserwowane na Śląsku. Podobnie jak w ostat-

nim zestawieniu podano informację  o liczbie pojawów danego gatunku na 

Śląsku. Zawarta jest ona w kodzie liczbowym podanym po nazwie gatun-

kowej, na który składa się  liczba pojawów w bieżącym stuleciu, w poprzed-

nim wieku oraz łączna liczba stwierdzeń  gatunku na Śląsku. Za jeden 
pojaw/stwierdzenie traktowano zarówno pojedyncze spotkanie, jak rów-

nież  kilkakrotne obserwacje tej samej liczby osobników (lub zbliżonej 
w przypadku gatunków trudno wykrywalnych) w danym miejscu, doko-

nane w stosunkowo niedługim odstępie czasu. Również  wszystkie obser-

wacje ptaków lęgowych na danym stanowisku uznawano za dotyczące jed-

nego pojawu. Symbol „ca" oznacza przybliżoną  liczbę  pojawów, natomiast 

symbol „n" oznacza, że liczby stwierdzeń  nie można określić  nawet w przy-

bliżeniu. W związku z komunikatem specjalnym Komisji Faunistycznej 

(2005) zweryfikowano liczbę  stwierdzeń  gatunków rzadkich. Wszystkie 
stwierdzenia gatunków podlegających weryfikacji uzyskały akceptację  
Komisji Faunistycznej. 



174 	 Obserwacje fenologiczne 

Obserwacje fenologiczne 

Phenological observations 

nur rdzawoszyi Gavia stellata 
2 V 04 - 2 ptaki, Zb. Mietkowski, pow. wrocławski (A. Milewski) 
13, 16 V 04 - 1 izm., Bielawa, pow. dzierżoniowski (M. Pach) 
17 VI 04 - 1 ptak, Zb. Mietkowski, pow. wrocławski (P. Gębski) 

nur czarnoszyi Gavia arctica 
24 V 04 - 1 imm., Zb. Bukówka, pow. kamiennogórski (P. Wasiak) 
10 VI 04 - 1 ptak, Zb. Mietkowski, pow. wrocławski (P. Gębski, G. Orłowski) 
1 VIII 04 - 1 im., Maniów, pow. wrocławski (A. Adamski) 

perkoz rdzawoszyi Podiceps grisegena 
22 XII 04 - 1 ad., Zb. Slup, pow. jaworski (P. Gębski) 

perkoz rogaty Podiceps auritus 
13 I 03 - 1 ad., Bytom Odrz., pow. nowosolski (R. Rybarczyk) 
13 I 03 - 1 ad., Brzeg Głogowski, pow. głogowski (R. Rybarczyk). 
1 I 04 - 2 ptaki, Opole (pow.) (I. i K. Zyśko, J. Zarska) 

bąk Botaurus steltaris 
25 XII 04 - 1 ptak, Zb. Otmuchowski, pow. nyski (P. Socha) 

bocian biały Ciconia ciconia 
10, 25 I 04 - 1 ptak, Wójcice, pow. nyski (L. Witkowski, J. Szymczak) 
19 III 04 - 1 ptak. Bronów, pow. bielski (W. Chromik, K. Henel) 
19 III 04 - 1 ptak, Mnich, pow. cieszyński (W. Chromik, K. Henel) 
12 XII 04 - 1 ptak, Otmuchów, pow. nyski (P. Socha) 
24 XII 04 - 3 juv., Dębowiec, pow. cieszyński (H. Linert) 

łabędź  czarnodziony Cygnus columbianus 
20, 22 II 04 - 2 ptaki, Chodlewko, pow. trzebnicki (E. Mielnicz,ek) 
19 XII - 5 ad. i 2 imm., 22 XII 04 - 7 ad. i 2 imm., Strumienno, pow. krośnieński 

(S. Rubacha) 

gęś  zbożowa Anser fabalis 
VI-VIII 04 - 2 ptaki (łącznie ok. 10 obserwacji), Zb. Mietkowski, pow. wrocławski 

(P. Gębski i inni) 

gęś  białoczelna Anser albifrons 
3 V 04 - ok.10 ptaków, Zielony Dąb, pow.trzebnicki, (M. Zarzycki, G. Orłowski) 
5 IX 04 - 3 ad., Wrocław-Swiniary (R. Rychter, A. Bujanowicz) 
7 IX 04 - 1 ad., Zb. Słup, pow. jaworski (A. Bronowicki) 
10 IX 04 - 5 ptaków, Radziądz, pow. trzebnicki (W. Lenkiewicz) 

krakwa Anas strepera 
12 II 04 - 1 d', Zb. Mietkowski, pow. wrocławski (P. Gębski) 
22 XII 04 - 1 d', Zb. Słup, pow. jaworski (P. Gębski) 
26 XII 04 - 1 ptak, Zb. Mietkowski, pow. wrocławski (G. Orłowski, P. Gębski) 

rożeniec Anas acuta 
17 I, 4 i 12 II 04 - 1 d', Zb. Mietkowski, pow. wrocławski (P. Gębski, G. Orłowski) 
7 II 04 - 1 cr i 1 ?, Wrocław-Osobowice (G. Orłowski, M. Sęk) 
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cyranka Anas querquedula 
29 X 04 - 1 Zb. Dychów, pow. krośnieński (M. Bocheński, P. Czechowski) 

hełmiatka Netta rufina 
9-10 I 04 - 1 d, Chorula, pow.krapkowicki (J. Siekiera, W. Michalik, M. Kasprzak, 

N. Chmura, R. Świerad) 
19 XII 04 - 2 dd, zb. Goczalkowicki, pow. pszczyński (J. Król) 
26 XII 04 - 1 d, Opole (pow.) (K. Żyśko) 

podgorzałka Aythya nyroca 
5 XII 04 - 1 ?, Ruda Sulowska, pow. milicki (W. Lenkiewicz) 
19-29 XII 04 - 1 	Katowice (pow.) (J. Betleja i inni) 

szlachar Mergus serrator 
17 I, 15 II 04 - 1 Zb. Rybnicki, pow. rybnicki (M. Rojek) 

błotniak stawowy Circus aeruginosus 
11 III 04 - 1 Przygodzice, pow. ostrowski (R. Kaczmarek) 
31 X 04 - 1 juu., rez. ,,Stawy Przemkowskie", pow. polkowicki (S. Rubacha i inni) 

orlik krzykliwy Aquilla pomarina 
21 III 04 - 1 ptak, Wrocław-świniary (B. Kaźmierczak) 
21 III 04 - 1 ptak, Rudy, pow. raciborski (D. Szlama) 

rybołów Pandion haliaetus 
14 III 04 - 1 ptak, Raków, pow.wroclawski (T. Drazny) 
6 XI 04 - 1 ptak, zb.Bukówka, pow.kamiennogórski (P. Wasiak i inni) 

przepiórka Coturnix coturnix 
17 IV 04 - 1 d, Wrocław-Świniary (A. Milewski) 

zielonka Porzana parna 
30 III 04 - 1 d, Zabrze-Makoszowy (pow.) (M. Skóra) 
22 X 04 - 1 d ad., Rybnik (pow.) (K. Henel) 

derkacz Crex crex 
10 IV 04 - 1 d, Stanowice, pow. rybnicki (R. Kaczmarczyk) 

Żuraw Grus grus 
18 XII - 61 ptaków, 19 XII - 63 ptaki, 21 XII 04 - 87 ptaków, Wrocław-Osobowice 

(G. Orłowski, A. Bujanowicz) 
19 XII 04 - 170 ptaków, Radziądz, pow. trzebnicki (W. Lenkiewicz) 
26 XII 04 - 2 ptaki, Slup, pow. średzki (A. Kąkol) 

sieweczka obrożna Charadrius hiaticula 
30 X 04 - 1 ptak, Zb. Mietkowski, pow. wroclawski (P. Gębski) 

siewka złota Pluvialis apricaria 
27 XII 04 - ok. 20 ptaków, Przygodzice, pow. ostrowski (M. Matysiak) 

siewnica Pluvialis squatarola 
25 VI 04 - 1 ad., Zb. Topola, pow. ząbkowicki (J. Szymczak, P. Socha) 

czajka Vanellus vanellus 
4 I 04 - 1 ptak. Zb. Rybnicki, pow. rybnicki (M. Rojek) 
4 II 04 - 140 ptaków, Zb. Mietkowski, pow. wrocławski (G. Orłowski) 
18 XII - 1 ptak, 21, 25 XII - 2 imm., 26 XII 04 - 1 ptak, Wrocław-Osobowice 

(G. Orłowski, P. Gębski, B. Kaźmierczak) 
19 XII 04 - 1 ptak, Czerwieńsk, pow. zielonogórski (P. Czechowski) 
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piaskowiec Calidris alba 
12 V 04 - 1 ptak, zb. Mietkowski, pow. wrocławski (P. Gębski) 
15-16 V 04 - 2 ptaki, Ruda Zmigrodzka, pow. trzebnicki (W. Lenkiewicz) 

biegus malutki Calidris minuta 
3 V 04 - 1 ptak, Radziądz, pow. trzebnicki (W. Lenkiewicz, G. Orłowski, M. Za-

rzycki) 
15, 22 V 04 - 1 ptak, Wrocław-Świniary (G. Orłowski) 
26 V 04 - 2 ptaki, Zb. Turawski, pow. opolski (A. Wojciechowski i inni) 

biegus mały Calidris temminckii 
11 X 04 - 2 ptaki. Wrocław-Świniary (G. Orłowski) 

biegus krzywodzioby Catidrisferruginea 
7-8 V - 1 ptak, 27 V 04 - 2 ptaki, Zb. Turawski, pow. opolski (J. Stasiak i inni) 
9 V 04 - 1 ad., Ruda Zmigrodzka, pow. trzebnicki (G. Orłowski, M. Zarzycki, 

W. Lenkiewicz) 

biegus zmienny Calidris alpina 
4 VI 04 - 2 ptaki. Zb. Topola, pow. ząbkowicki (J. Szymczak) 

biegus plaskodzioby Limicola falcinellus 
20-22 V 04 - 1 ptak, Wrocław-Świniary (G. Orłowski) 

batalion Philomachus pugnaz 
4 III 04 - 1 ptak, Wrocław-Świniary (A. Pola) 

bekasik Lymnocryptes minimus 
23 II - 1 ptak, 7 III 04 - 2 ptaki, Rybnik-Boguszowice, pow. rybnicki (R. Kruszyk, 

E. Pyśk, M. Rojek, A. Sojka) 
14 III 04 - 2 ptaki, Zb. Mietkowski, pow. wrocławski (G. Orłowski, M. Jaśkiewicz) 
4, 6, 14, 18 i 28 XII 04 - 1 ptak, Wrocław-Osobowice (G. Orłowski) 
16 XII 04 - 1 ptak, Rybnik-Boguszowice, pow. rybnicki (A. Sojka) 
26 i 28 XII 04 - 1 ptak, Bytom (pow.) (S. Beuch) 

kszyk Gallinago gallinago 
4, 6 i 11 XII- 1 ptak, 14 XII - 3 ptaki, 18 XII - 6 ptaków, 25, 28 XII 04 - 2 ptaki, 

Wrocław-Osobowice (G. Orłowski, P. Gębski) 

kulik wielki Numenius arquata 
19 XII 04 - 3 ptaki, Radziądz, pow.trzebnicki (W. Lenkiewicz) 
19 XII 04 - 3 ptaki, Zb. Mietkowski, pow. wrocławski (P. Gębski, G. Orłowski) 
19 XII 04 - 4 ptaków, Zb. Goczalkowicki, pow. pszczyński (J. Król) 

krwawodziób Tringa totanus 
11, 13 XI 04 - 2 ptaki, Radziądz, pow. trzebnicki (W. Lenkiewicz, R. Rybarczyk, 

P. Kołodziejczyk) 
27 XI 04 - 1 ptak, Ruda Sulowska, pow. milicki (W. Lenkiewicz) 

samotnik Tringa ochropus 
12 I 04 - 1 ptak, Głogów (pow.) (R. Rybarczyk) 
15 I 04 - 1 ptak, Chorula, pow.krapkowicki (R. Świerad) 
25 I 04 - 1 ptak, Wójcice, pow. nyski (D. Rusinowski, J. Szymczak) 
2 II 04 - 1 ptak, Świdnica (pow.) (A. Drę2ek, O. Żemojcin) 
25 XII 04 - 1 ptak, Wrocław-Świniary (G. Orłowski, P. Gębski) 
29 XII 04 - 1 ptak, Zb. Mietkowski, pow. wrocławski (P. Gębski) 
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kamusznik Arenaria interpres 
11 IV 04 - 1 ad., Przygodzice, pow. ostrowski (M. Matysiak) 
11 V - 2 ptaki, 13-14 V 04 - 1 ptak, Dębowiec, pow. cieszyński (H. Linert) 
26 V 04 - 1 ptak, Zb. Turawski, pow. opolski (A. Wojciechowski i inni) 
9-10 X 04 - 1 ptak, Radziądz, pow. trzebnicki (W. Lenkiewicz i inni) 

płatkonóg szydłodzioby Phalaropus lobatus 
26-27 V 04 - 1 Wrocław-Świniary (R. Rybarczyk i inni) 
27 V 04 - 1 ptak, Zb. Turawski, pow. opolski (J. Stasiak i inni) 

mewa mała Larus minutus 
3 III 04 - 1 ad., Zb. Mietkowski, pow. wrocławski (P. Gębski, G. Orłowski) 
9 XII 04 - 1 juu./I zima, Zb. Mietkowski, pow. wrocławski (G. Orłowski) 

mewa żóltonoga Larus fuscus 
18 I 04 - 1 ad., Gliwice (pow.) (D. Szlama) 
21 III 04 - 1 ptak, Zabrze-Makoszowy (pow.) (D. Szlama) 

rybitwa wielkodzioba Sterna caspia 
13 VI 04 - 1 ad., zb. Mietkowski, pow. wrocławski (G. Orłowski, A. Milewski) 
13 X - 1 ad., 22, 25 X 04 - 1 juu., Radziądz, pow. trzebnicki (A. Zalisz) 

rybitwa rzeczna Sterna hirundo 
3 IV 04 - 2 ptaki, Radziądz, pow. trzebnicki (W. Lenkiewicz) 

rybitwa białowąsa Chlidonias hybrida 
24 X 04 - 1 juu., Landek, pow. bielski (R. Kruszyk i inni) 

siniak Columba oenas 
24 I 04 - 1 ptak, Zmigród, pow. trzebnicki (W. Lenkiewicz) 
3 XII 04 - 80 ptaków, Nietków, pow. zielonogórski (P. Czechowski) 

kukułka Cuculus canorus 
5 IV 04 - 1 d', Lubockie, pow.lubliniecki (A. i K. Henel) 
11 IV 04 - 1 d', Wrocław-Sołtysowice (J. Błaszczyk) 
12 IV 04 - 1 d', zb. Nyski, pow. nyski (J. Szymczak, D. Rusinowski, P. Socha) 

jerzyk Apus apus 
13 IV 04 - 3 ptaki, Bytom (pow.) (S. Beuch) 
16 IV 04 - 4 ptaki, Przyszowice, pow. gliwicki (S. Beuch) 
5 X 04 - 1 ptak, Zb. Goczalkowicki, pow. pszczyński (Z. Tarnogórski) 

dudek Upupa epops 
16 III 04 - 1 ptak, Jodłowiec, pow. oleśnicki (K. Rybak) 

dymówka Hirundo rustica 
20 III 04 - 1 ptak, Zb. Mietkowski, pow. wrocławski (L. Barcik i inni) 
21 III 04 - 1 ptak, Stanowice, pow. rybnicki (R. Kaczmarczyk) 

siwerniak Anthus spinoletta 
4. 26 I, 15 II 04 - 1 ptak, Zb. Rybnicki, pow. rybnicki (M. Rojek) 
23 II 04 - 2 ptaki. Rybnik-Boguszowice, pow. rybnicki (E. Pyśk) 
14-15 VII 04 - 1 ptak, Wrocław-Świniary (W. Lenkiewicz. G. Orłowski) 
25 XII 04 - 2 ptaki, Zb. Rybnicki, pow. rybnicki (M. Rojek) 

świergotek drzewny Ant hus trivialis 
28 III 04 - 1 d', Zb. Mietkowski, pow. wrocławski (G. Orłowski, M. Zarzycki) 
28 III 04 - 2 ptaki, Masyw Dzikowca, pow. wałbrzyski (SKN Ornitologów U.Wr.) 
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słowik rdzawy Luscinia megarhynchos 
18 IV 04 - 1 d', Wrocław-Psie Pole (T. Dramy) 

podróżniczek Luscinia svecica 
19 III 04 - 1 ci', jez.Farskie, pow. gliwicki (M. Skóra) 
19 III 04 - 5 d'd, Buków, pow. wodzisławski (G. Chlebik) 
20 III 04 - 1 d', Zabrze (pow.) (D. Szlama) 
20 III 04 - 1 cr, Wroclaw-Świniary (G. Orłowski) 

kopciuszek Phoenicurus ochruros 
16 XII 04 - 1 Rybnik (pow.) (A. Sojka) 
28-29 XII 04 - 1 ptak, Wrocław (pow.) (B. Kaźmierczak) 

pleszka Phoenicurus phoenicurus 
17 X 04 - 1 Bielawa, pow. dzierżoniowski (M. Pach) 

pokląskwa Saxicola rubetra 
28 III 04 - 1 ?, Komorów, pow. świdnicki (T. Zarzycki) 

kląskawka Scucicola torquata 
1 XI - 1 o' ad., 1 a imrn. i 2 Y Y, 7 XI 04 - 1 o' ad. i 1 9, Bielawa, pow. dzierżoniow- 

ski (M. Pach) 
6 XI 04 - 1 d', Wrocław (pow.) (J. Błaszczyk) 
20, 27 XI, 12, 26, 29 XII 04 - 1 d', Bytom (pow.) (Sz. Beuch) 

białorzytka Oenanthe oenanthe 
14 X 04 - 1 Y /imm., Imbramowice, pow. świdnicki (G. Orłowski, P. Gębski) 

śpiewak Turdus philomelos 
30 I 04 - 1 ptak, Katowice (pow.) (J. Kotecki) 
27 II 04 - 1 ad., Opole (pow.) (K. Garncarz) 

świerszczak Locustella naevia 
21 IV 04 - 1 o', Stare Kolnie, pow.opolski (G. Hebda) 

strumieniówka Locustella fluviatilis 
11 IX 04 - 1 ptak, Jez. Koskowickie, pow. legnicki (A. Bronowicki) 

brzęczka Locustella luscinioides 
4 IV 04 - 1 o', Wrocław-Świniary (B. Kaźmierczak, P. Wojtasiewicz) 
9 IV 04 - 1 d, Przygodzice, pow. ostrowski (R. Kaczmarek) 
23-25 IX 04 - 1 ptak, Jez. Koskowickie, pow. legnicki (A. Bronowicki) 

rokitniczka Acrocephalus schoenobaenus 
4 IV 04 - 1 o', Wrocław-świniary (B. Kaźmierczak, P. Wojtasiewicz) 
4 W 04 - 1 d', Kędzierzyn-Koźle (pow.) (R. Smykała) 

piegża Sylvia curruca 
6 IV 01 - 1 d', Wrocław-Sępolno (J. Udolf) 

kapturka Sylvia atricapilla 
21 111 01 - 1 d', Wrocław-Sępolno (J. Udolf) 

cierniówka Sylvia communis 
19 IX - 2 juv., 25 IX 04 - 1 ad., Bytom (pow.) (S. Beuch) 
23 IX 04 - 1 juv., Katowice (pow.) (J. Kotecki) 

pierwiosnek Phylloscopus coUybita 
6 III 04 - 1 d', Wrocław - Park Szczytnicki (M. Zarzycki) 
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7 III 04 - 1 d', Wrocław-Osobowice (M. Zarzycki) 
7 XI 04 - 1 ptak. Bielawa, pow. dzierżoniowski (M. Pach) 
11 XI 04 - 1 ptak, Wrocław-Karłowice (K. Martyniak) 
5, 11 XII 04 - 2-3 ptaki, Zb. Słup, pow. jaworski (P. Gębski, B. Kaźmierczak) 

zniczek Regulus ignicapillus 
21 III 04 - 1 Tworków, pow. raciborski (A. i K. Henel) 

muchołówka mała Ficedula parna 
18 IV 04 - 1 d', Chwaliszów, pow. wałbrzyski (A. Drężek, O. Żemojcin) 

muchołówka żałobna Ficedula hypoleuca 
6 X 04 - 1 ptak, Wrocław-Biskupin (A. Milewski) 

dziwonia Carpodacus erythrinus 
11 V 04 - 1 o", Brody, pow. zielonogórski (P. Czechowski) 

Obserwacje dużych stad 

Observations of large flocks 

perkoz dwuczuby Podiceps cristatus 
2 XII 04 - 1250 ptaków, Zb. Goczalkowicki, pow. pszczyński (J. Król) 

czapla biała Egretta alba 
26 IX 04 - 127 ptaków, Ruda Milicka, pow. milicki (R. Rychter) 
25 IX 04 - 126 ptaków, Radziądz, pow. trzebnicki (W. Lenkiewicz) 
23 IX 04 - 110 ptaków, Ruda Zmigrodzka, pow. trzebnicki (A. Zalisz) 
15 X 04 - 100 ptaków, Niezgoda, pow. trzebnicki (A. Zalisz) 

łabędź  czarnodzioby Cygnus columbianus 
4 IV 04 - 43 ptaki, Przygodzice, pow. ostrowski (R. Kaczmarek. W. Blaźniak) 
27 XI 04 - 40 ptaków, Niezgoda, pow. trzebnicki (W. Lenkiewicz) 
24 III 04 - 30 ptaków. Przygodzice, pow. ostrowski (R Kaczmarek. M. Radziszewski) 

łabędź  krzykliwy Cygnus cygnus 
21 XI - 245 ptaków, 25 XI - 530 ptaków, 28 XI - 497 ad.155 imm., 2 XII - 526 ad. 

i 56 imm., 5 XII - 583 ad. i 71 imm., zb. Raduszec, pow. krośnieński (S. 

Rubacha, A. Krystek, P. Czechowski) 
13 XII - 307 ad. i 45 imm., 19 XII - 343 ad. i 61 imm., 22 XII 04 - 323 ad. i 50 

imm., Strumienno, pow. krośnieński (S. Rubacha, A. Krystek) 

gęś  zbożowa/białoczelna Anserfabalis/albtfrons 
31 X 04 - ok. 40000 ptaków, Zb. Otmuchowski, pow. nyski (D. Rusinowski) 
29 XII 04 - 39500 ptaków, Zb. Mietkowski, pow. wroclawski (P. Gębski) 
6 III 04 - 33900 ptaków. Zb. Mietkowski, pow. wrocławski (P. Gębski i inni) 

gęś  białoczelna Anser albtfrons 
2 XI 04 - 2500-3000 ptaków, Wziąchowo Male, pow. milicki (M. Matysiak) 

gęgawa Anser anser 
10 IX 04 - 1800 ptaków, Radziądz, pow. trzebnicki (W. Lenkiewicz) 

świstun Anas penelope 
28 III 04 - 1000 ptaków, Zb. Turawski, pow. opolski (T. Kaczmarek) 
24 III 04 - 560 ptaków, Przygodzice, pow. ostrowski (R. Kaczmarek, M. Radzi-

szewski) 
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28 III 04 - 550 ptaków, Zb. Mietkowski, pow. wrocławski (G. Orł owski, M. Zarzyc-
ki, A. Chlebowski) 

płaskonos Anas clypeata 
11 IX 04 - 1050 ptaków, Radziądz, pow. trzebnicki (T. Stawarczyk) 
15 X 04 - 750 ptaków, Radziądz, pow. trzebnicki (A. Zalisz) 

głowienka Aythyaferina 
22 VII 04 - 2000 ptaków, Radziądz, pow. trzebnicki (A. Zalisz) 

ogorzałka Aythya marna 
14 XI 04 - 15 drr i 4 I I. Zb. Goczalkowicki, pow. pszczyński (R. Kruszyk, J. Król) 

uhla Melanitta fusca 
11 XII - 11 ptaków, 22 XII 04 - 12 ptaków, Zb. Słup, pow. jaworski (P. Gębski. 

B. Kaźmierczak) 

nurogęś  Mergus merganser 
7 XI - 750 ptaków, 15 XI - 700 ptaków, 5 XII 04 - 800 ptaków, Ruda Sułowska, 

pow. milicki (A. Zalisz, W. Lenkiewicz) 
15 XI 04 - 500 ptaków. Niezgoda, pow. trzebnicki (A. Zalisz) 

bielik Haliaeetus albicilla 
9 X 04 - 50 ptaków, Radziądz, pow. trzebnicki (W. Lenkiewicz) 
10 X 04 - 36 ptaków, Jamnik, pow. trzebnicki (E. Mielniczek) 
22 X 04 - 31 ptaków, Ruda Sułowska, pow. milicki (A. Zalisz) 
25 XI 04 - 30 ptaków, Radziądz, pow. trzebnicki (A. Zalisz) 

żuraw Grus grus 
26 IX 04 - 1550 ptaków (noclegowisko), Radziądz, pow. trzebnicki (G. Orłowski) 

łyska Fulica atra 
27 XI 04 - 2900 ptaków, Zb. Łąka, pow. pszczyński (R. Zbroński) 

siewka złota Pluvialis apricaria 
3 XI 04 - 2200 ptaków, Ruda Sułowska, pow. milicki (P. Gębski, A. Zalisz, 

M. Szymański, C. Pióro, S. Dąbrowski) 
30 X - 1050 ptaków, 1 XI 04 - 1170 ptaków, Radziądz, pow. trzebnicki (W. Len-

kiewicz, P. Gębski) 
29 X 04 - 700 ptaków, Jamnik, pow. trzebnicki (A. Zalisz) 

czajka Vartellus ~wilna 
3 X 04 - 3500-4000 ptaków, zb.Otmuchowski, woj.opolskie (M.Zarzycki) 

piaskowiec Calidris alba 
16 IX 04 - 11 ptaków, Zb. Turawski, woj. opolskie (R. Świerad) 

biegus malutki Calidris minuta 
23 X 04 - 80 ptaków, Wielikąt, pow.wodzisławski (D. Szlama i inni) 

rycyk Limosa limosa 
11 IV 04 - 110 ptaków, Stawy Przygodzickie, pow. ostrowski (M. Matysiak) 

kwokacz Tringa nebularia 
14 VII 01 - 220 ptaków, Zb. Otmuchowski, pow. nyski (A. Pola) 
14 VII 02 - 160 ptaków, Zb. Nyski, pow. nyski (A. Pola, T. Drazny) 

samotnik Tringa ochropus 
7 IV 04 - 44 ptaki, Zielony Dąb, pow. trzebnicki (A. Zalisz) 
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łęczak Tringa glareola 
14 VII 02 - 550 ptaków, Zb. Nyski, pow. nyski (A. Pola, T. Drazny) 
20 VII 02 - 510 ptaków, Zb. Otmuchowski, pow. nyski (A. Pola, T. Drazny) 

mewa pospolita Larus casus 
26 XII 04 - 3200 ptaków, Swiętochłowice (pow.) (J.Wojtczak) 

mewa białogłowa/srebrzysta Larus cachinnans/argentatus 
16 X 04 - 750-800 ptaków, Niezgoda, pow. trzebnicki (W. Lenkiewicz) 
28 X - 550 ptaków, 4 XI - 560 ptaków, 10 XI - 770 ptaków, 28 XI - 550 ptaków, 

4 XII - 1100 ptaków, 19 XII 04 - 980 ptaków, Zb. Mietkowski, pow. 
wrocławski (P. Gębski, G. Orłowski) 

28 XI 04 - 740 ptaków, zb. Goczałkowicki, pow. pszczyński (J. Król) 

mewa białogłowa Larus cachinnans 
16 XII 04 - 1400 ptaków, Zb. Mietkowski, pow. wrocławski (P. Gębski, G. Orłowski) 

rybitwa rzeczna Sterna hirundo 
2 VIII - 300 ptaków, 4 VIII 04 - 600 ptaków, Ruda żmigrodzka, pow. trzebnicki 

(A. Zalisz) 

turkawka Streptopelia turtur 
22 VIII 04 - 93 ptaki, Boboluszki, pow. głubczycki (M. Buchalik) 

grzywacz Columba palumbus 
1 X 04 - 2000 ptaków, Studzionka, pow.pszczyński (R.Kruszyk) 
3 X 04 - 800 ptaków, Pyskowice, pow. gliwicki (Sz. Beuch, A. Ostrowska) 

jerzyk Apus apus 
17 V 04 - ok. 11000 ptaków, Zb. Goczalkowicki, pow. pszczyński (J. Król) 
15 V 04 - 3750 ptaków, Zb. Mietkowski. pow. wrocławski (P. Gębski, B. Kaźmierczak) 

lerka Lululla arborea 
1 X 04 - 70 ptaków, Laski, pow. zielonogórski (P. Czechowski) 
3 X 04 - 40 ptaków, Katowice (pow.) (A. Imiolczyk) 

skowronek Alauda arvensis 
8 III 04 - 1000 ptaków, Zawada, pow. zielonogórski (P. Czechowski, G. Jędro) 

dzierlatka Galerida cristata 
25 II 04 - 18 ptaków, Zb. Rybnicki, pow. rybnicki (M. Buchalik) 

siwerniak Anthu_s spinoletta 
14 XII - 63 ptaki, 18 XII 04 - 57 ptaków, Wrocław-Swiniary (G. Orłowski) 
22 II 04 - 45 ptaków, Wrocław-Świniary (G. Orłowski) 

jemiołuszka Bombycilla garrulus 
2 XI 04 - 800 ptaków, Radziądz, pow. trzebnicki (M.Matysiak) 
12 XII 04 - 400 ptaków, Bytom (pow.) (A. Ostrowska, S. Beuch) 

pokrzywnica Prunella modularis 
1 X 04 - 15 ptaków, Laski, pow. zielonogórski (P. Czechowski) 

kwiczoł  Turdus pilaris 
291 04 - 1300 ptaków, Wroclaw-Świniary (P. Gębski, R. Świerad) 

paszkot Turdus viscivorus 
27 III 04 - 30 ptaków, Golińsk, pow.walbrzyski (SKN Ornitologów U.Wr.) 
15 II 04 - 22 ptaki, Raków, pow.wrocławski (T. Drazny) 
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sroka Pica pica 
15 I 04 - 370 ptaków, Głogów (pow.) (R. Rybarczyk) 
7 XII 04 - 420 ptaków, Wrocław-Klecina (G. Orłowski) 

wrona siwa Corvus cornix 
6 III 04 - 520 ptaków, Wrocław-Osobowice (G. Orłowski) 

mazurek Passer montanus 
16 IX 04 - 1200 ptaków, Zb. Mietkowski, pow. wrocławski (G. Orłowski) 

czyż  Carduelis spinus 
15 II 04 - 420 ptaków, Raków, pow. wrocławski (T. Drazny) 

makolągwa Carduelis cannabina 
24 I 04 - 620 ptaków, Przygorzele, pow. namysłowski (P. Gębski) 

potrzeszcz Miliaria calandra 
17 X 04 - 350 ptaków, Powidzko, pow. trzebnicki (A. Zalisz) 
31 X 04 - 300 ptaków, Zb. Raduszec, pow. krośnieński (P. Czechowski, M. Sidelnik) 

śnieguła Plectrophenax nivalis 
29 II 04 - 700 ptaków, Str. Bogaczowice, pow. wałbrzyski (K. Żarkowski i inni) 
4, 5 i 9 XII - 420 ptaków, 16 XII - 1050 ptaków, 19 XII - 900 ptaków, 26 XII - 900 

ptaków, 27 XII - 1450 ptaków, 29 XII 04 - 1600 ptaków, Zb. Mietkow- 
ski, pow. wrocławski (G. Orłowski, M. Zarzycki, P. Gębski) 

Obserwacje rzadkich gatunków 

Obsenrations of rare birds 

lodowiec Gavia immer 	 3/8/17 
19 XII 04 - 1 jau., Zb. Mietkowski, pow. wrocławski (G. Orłowski, P. Gębski, 

M. Zarzycki, B. Kaźmierczak) 

kormoran mały Phalacrocorax pygmaeus 	 4/3/ca 10 
20 V-15 VI 04 - 1 ad., Zb. Goczałkowicki, pow. pszczyński (J. Betleja i inni) 
23 V 04 - 1 imm. Roztropice, pow. bielski (J. Król) 

czapla nadobna Egretta garzetta 	 32/64/97 
28 IV 02 - 1 ptak. rez. Łężczak, pow. raciborski (W. Michalik i inni) 
16 IV 04 - 1 ad., Żory (pow.) (A. Sojka) 
16-17 V 04 - 3 ptaki, Dębowiec, pow. cieszyński (J. Król, H. Linert) 
9 i 29 V 04 - 1 ad., Zb. Nyski, pow. nyski (P. Gębski, M. Leszczyński) 
5 VII 04 - 1 ad., Ochaby, pow. cieszyński (J. Jagiełko) 
24 VII - 2 ptaki, 26 VII 04 - 1 ptak, zb. Otmuchowski, pow. nyski (P. Socha, 

J. Szymczak) 
8 VIII 04 - 1 ptak, Stawno, pow. milicki (R. Rychter) 
15, 18, 22 VIII 04 - 1 ptak, Zb. Goczalkowicki, pow. pszczyński (Sz. Beuch, A. i K. 

Henel) 
18, 22, 25, 29-30 VIII i 5 IX 04 - 1-2 ptaki, Pawłowice, pow. pszczyński (M. Rojek. 

A. i K. Henel, R. Skowronek, R. Zbroński) 
5 IX 04 - 1 ptak, Stawno, pow. milicki (R. Rychter) 

czapla purpurowa Ardea purpurea 
3 VII 04 - 5 par z gniazdami, Zb. Goczalkowicki, pow. pszczyński (J. Betleja, 

G. Schneider, J. Król) 
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warzęcha Platalea leucorodia 	 13/16/34 
4 V 03 - 1 ptak. Ochaby, pow. cieszyński (H. Linert) 
6 VI 04 - 1 ptak, Zb. Goczalkowicki, pow. pszczyński (D. Szlama i inni) 
26 VI, 11 VII 04 - 1 ptak, Zb. Otmuchowski, pow. nyski (P. Socha, J. Szymczak) 
27 VI 04 - 1 ptak, Zb. Kozielno, pow. nyski (J. Szymczak, P. Socha) 

ibis kasztanowaty Piegadis faicinellus 	 3/4/n 
25 IX - 4 ptaki, 26 IX 04 - 3 ptaki, Przygodzice, pow. ostrowski (W. Urbankiewicz 

i inni) 
23-24 IX 04 - 1 ptak, Zb. Otmuchowski, 26 IX 04 - 1 ptak, Zb. Nyski, pow. nyski 

(P. Socha, Ł. Stopyra, M. Zarzycki) 

gęś  krótkodzioba Anser brachyrhynchus 	 3/6/9 
29 II, 5, 7 III 04 - 1 ad., Osiek, pow. trzebnicki (W. Lenkiewicz) 

gęś  mata Anser erythropus 	 3/43/48 
3, 5 i 6 X 04 - 2 ad., Radziądz, pow. trzebnicki (W. Lenkiewicz, A. Pola, A. Zalisz) 

bernikla kanadyjska Branta canadensis 	 5/21/26 
28 XI, 19 XII 04 - 1 ad., Zb. Mietkowski, pow. wrocławski (G. Orłowski, M. Zarzyc-

ki, B. Kaźmierczak, P. Gębski) 

bernikla rdzawoszyja  Branta ruficollis 	 4/33/37 
3 III 04 - 1 ptak, Zb. Mietkowski, pow. wrocławski (G. Orłowski, P. Gębski) 

bernikla obrożna Branta bernicla 	 4/23/31 
11 XI 04 - 1 juv., Proszkowice, pow. wrocławski (M.  Zarzycki, G. Orłowski) 
14 XI 04 - 1 ad., Zb. Topola, pow. ząbkowicki (M. Zarzycki) 

bernikla białolica  Branta leucopsis 	 43/63/109 
14 n - 1 ptak, 15 II 04 - 3 ptaki, Zmigród, pow. trzebnicki (W. Lenkiewicz) 
21 II 04 - 2 ptaki, Powidzko, pow. trzebnicki (W. Lenkiewicz) 
6 III 04 - 1 ptak, Borzęcin, pow. trzebnicki (W. Lenkiewicz, A. Zalisz) 
6 III 04 - 1-2 ptaki, Zb. Mietkowski, pow. wrocławski (P. Gębski i inni) 
6 VI 04 - 1 ptak, Zb. Topola, pow. ząbkowicki (M. Pluta) 
27 VI 04 - 1 ptak, Radziądz, pow. trzebnicki (A. Zalisz, P. Gębski, W. Lenkiewicz) 
7, 9 i 12 VIII 04 - 1 ptak, Radziądz, pow. trzebnicki (A. Zalisz i inni) 
5-6 X 04 - 1 ptak, Radziądz, pow. trzebnicki (A Zalisz) 
9 X 04 - 1 ptak, Zb.Mietkowski, pow. wrocławski (P. Gębski) 
23 X 04 - 1 ptak, Zb. Nyski, pow. nyski (D. Rusinowski) 
24 X 04 - 1 ptak, Radziądz, pow. trzebnicki (K.  i K. Radom) 
2, 13 XI 04 - 1 ptak, Wziąchowo Male, pow. milicki (M. Matysiak, W. Lenkiewicz) 
14 XI 04 - 1 ptak, Radziądz, pow. trzebnicki (W. Lenkiewicz) 
21 XI 04 - 1 ptak, Chodlewo, pow. trzebnicki (W. Lenkiewicz) 
28 XI - 1 ptak, 2 XII 04 - 3 ptaki, Zb. Mietkowski, pow. wrocławski (G. Orłowski) 
22 XII 04 - 1 ptak, Zb. Słup, pow. jaworski (P. Gębski) 

kazarka Tadorna ferruginea 
23 III 02 - 1 g, Dębowiec, pow. cieszyński (H. Linert) 
31 VII 04 - 1 ptak, Zb. Goczalkowicki, pow. pszczyński (M. Buchalik) 
16 VIII 04 - 1 i ljuv., Radziądz, pow. trzebnicki (W. Lenkiewicz) 

mandarynka Aix galericulata 
28 III 02 - 1 para, Debowiec, pow. cieszyński (H. Linert) 
30 V 04 - 1 para, Pokrzywna, pow. nyski (G. Hebda) 
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hełmiatka Netta rufina 
26 IV-15 VI 03 - para z 3 pull, Januszkowice, pow.krapkowicki (W. Michalik, 

N. Chmura, R. Świerad) 
28-31 V - 9 z 6-8 pull, VI-VII 04 - 3-4 pary z pull, Wielikąt, pow. wodzisławski 

(D. Szyra) 
V-VI 04 - Y z 4 puli, Januszkowice, pow. krapkowicki (W. Michalik, N. Chmura, 

R. Świerad) 
27 VI 04 - z 2 pull, rez. Lężczak, pow. raciborski (K. i A. Henel) 

kobczyk Falco vespertinus 	 18/65/89 
25 V 03 - 1 ad., Zb. Nyski, pow. nyski (Ł. Czajka) 
17 V 04 - 1 a, Dębowiec, pow. cieszyński (J. Król) 
18 V - 1  d',  3 IX 04 - 1 d, Buków, pow. wodzisławski (G. Chlebik) 
11 IX 04 - 1 ptak, Wrocław-Świniary (G. Orłowski) 
4 X 04 - 1 juv., Zb. Mietkowski, pow. wrocławski (A. Drężek, O. Zemojcin) 

raróg Falco cherrug 	 2/26/30 
25 IX 04 - 1 juv., zb. Nyski, pow. nyski (T. Stawarczyk i inni) 

szablodziób Recuvirostra avosetta 	 12/32/45 
5 IV 04 - 3 ptaki, Katowice-Szopienice (J. Saborin) 
29-30 V 04 - 2 ptaki, Wrocław-Świniary (G. Orłowski i inni) 
23 V 04 - 2 ptaki, Goczalkowice-Zdrój, pow. pszczyński (J. Dastych, J. Król) 

mornel Charadrius morinellus 
14 IX 02 - 1 ad., Bierutów, pow. oleśnicki (T. Drazny) 

biegus arktyczny Calidris melanotos 	 6/9/15 
28 V 04 - 2 ptaki, Zb. Turawski, pow. opolski (J. Stasiak, A. Raniczkowska) 

biegus płowy Tryngites subrujicollis 	 1/8/9 
26 IX 04 - 1 juv., Zb. Turawski, pow. opolski (D. Szlama, M. Ostański) 

dubelt Ga/linago media 
16 V 03 1 ptak, Jastrzębie Zdrój (pow.) (E. Pyśk) 
13 IV 04 - 1 ptak, Stanowice, pow. rybnicki (R. Kaczmarczyk) 
4 V 04 - 1 ptak, Wrocław-Osobowice (G. Orłowski) 

wydrzyk ostrosterny Stercorarius parasiticus 	8/70/80 
30 V 04 - 1 ad., Zb. Otmuchowski, pow. nyski (P. Gębski) 
11 VII 04 - 1 juv., Zb. Nyski, pow. nyski (P. Gębski, B. Kazmierczak) 
5 IX 04 - 1 ptak, Zb. Topola, pow. ząbkowicki (M. Pach) 

wydrzyk dlugosterny Stercorarius longicaudus 4/ca 16/ca 20 
28 IX 04 - 1 juv., Zb. Goczalkowicki, pow. pszczyński (J. Król) 

mewa czarnogłowa l,arus meianocephalus 
12 IV 04 - 2 ad., Przygodzice, pow. ostrowski (M. Matysiak) 
18 IV 04 - para, Niedźwiedzice, pow. legnicki (A. Chlebowski) 
9 V 04 - 1 ad., Zb. Sudety, pow. dzierżoniowski (J. Widawski) 
V i VI 04 - 2 pary z gniazdami, Zb. Nyski (P. Kołodziejczyk, J. Szymczak) 
4 i 6 VI 04 - 1 para, Zb. Kozielno, pow. nyski (J. Szymczak) 
9 VI 04 - 3 pary (2 gniazda), Zb. Goczałkowicki (J. Betleja, G. Schneider, J. Król) 
28 VII 04 - 1 juv./I-sza zima, Zb. Mietkowski (P.Gębski, G. Orłowski) 
17 VIII 04 - 1 juv., Ruda 2migrodzka, pow. trzebnicki, (W. Lenkiewicz) 
26 LX 04 - 1 juv., Zb. Nyski, woj. opolskie (J. Szymczak) 
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mewa romańska Larus michahellis 
27 V-21 VII 98 -lerz9L. cachinnans (lęg mieszany), Zb. Goczałkowicki, pow. 

pszczyński (J. Betleja, G. Schneider) 

orlica Larus ichthyaetus 	 2/9/11 
25 II-10 III 04 - 1 ad., Zb. Mietkowski, pow. wrocławski (P. Gębski i inni) 
10 VI 04 - 1 ad., Zb. Mietkowski, pow. wrocławski (G. Orłowski, P. Gębski, 

B. Kazmierczak) 

mewa siodłata Larus marinus 	 12/37/50 
8 II 04 - 1 ad., Zb. Łąka, pow. pszczyński (R. Kruszyk) 
28 II 04 - 3 ad., Zb. Turawski, pow. opolski (T. Kaczmarek) 
4, 15 i 31 X 04 - 1 ad., Zb. Dzierżno Duże, pow. gliwicki (A. Gorczewski) 
12 XI 04 - 1 ad., Gliwice (pow.) (J. Betleja) 
26 XII 04 - 1 ad., Świętochlowice (pow.) (J. i M. Wojtczak) 

mewa trójpalczasta Rissa tridactyla 	 2/54/57 
24 IV 04 - 1 (mm., zb. Sosnówka, pow. jeleniogórski (M. Stajszczyk) 

rybitwa krótkodzioba Sterna nilotica 	 2/2/4 
11 VII 04 - 1 ad., zb. Turawski, pow. opolski (D. Szlama i inni) 

rybitwa białowąsa Chlidonias hybrida 
6-26 VI 04 - 9 parz gniazdami, Zb. Otmuchowski, pow. nyski (T. Zarzycki, P. So-

cha, J. Szymczak) 
27 V-15 VI 04 - 436 par, Zb. Goczalkowicki, pow. pszczyński (J.Betleja, G.Schne-

ider, J.Król) 
1 VIII-10 X 04 - 4-5 par, Iłownica, pow. bielski (J. Król) 
31 VII 04 - 18 parz gniazdami, Wola, pow. pszczyński (M. Ledwoń) 
17-30 VI 04 - 18 par, Zb. Swierklaniec, pow. tarnogórski (H. Kościelny, K. Belik) 
25 VI-24 VII 04 - 7 par, Wilczkowice, pow. oświęcimski (Z. Krzanowski, D. Rogalski) 
23 VI-2 VIII 04 - 4 pary. Harmęże, pow. oświęcimski (Z. Krzanowski. D. Rogalski, 

R. Cichoń) 

sowa błotna Asio flammeus 
2 VI 04 - 1 ptak, Miedziana, pow. opolski (W. Michalik, J. i A. Siekiera) 

żołna Merops apiaster 
V i VI 04 - 4 pary z gniazdami, pow. średzki, woj.dolnośląskie (A. Kąkol i inni) 
19 V-5 VIII 04 - 10 par (6 stanowisk), pow. wołowski, woj. dolnośląskie (J. Czep-

nik i inni). 
28 V-6 VIII 04 - 2 pary, pow. klodzki, woj. dolnośląskie (R. Mikusek, T. Belka) 
29 V 04 - 1-3 pary (1 gniazdo), pow. ostrowski, woj. wielkopolskie (M. Radziszew-

ski i inni) 
28 VII 04 - 8 ptaków (2 gniazda), pow. ząbkowicki, woj.dolnośląskie (A. Wuczyński) 
10 VII 04 - 1 ptak, Krzyżanowice, pow. wrocławski (J. Błaszczyk) 
2 IX 04 - 1 ptak, Kościerzyce, pow. brzeski (M. Stajszczyk) 

dzięcioł  białoszyi Dendrocopos syriacus 	 3/40/43 
12 XII 04 - 1 ptak. Wrocław-Krzyki (A. Milewski) 

pliszka cytrynowa Motacilla citreola 	 7/21/29 
24 IV 04 - 1 c?, Katowice (pow.) (J. Kotecki) 
26 V-10 VI 04 - 2 d' d' i 1 4, Wrocław-Świniary (G. Orłowski i inni) 
12, 24 VII 04 - 1 a^ subad. (obserwowany i schwytany), Zb. Turawski, pow. opolski 

(G. Hebda, A. Wojciechowski, M. Wybraniec) 
19 IX 04 - 1 d' ad., Wrocław-Świniary (J. Błaszczyk) 
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wójcik Phylloscopus trochiloides 
7 VI 04 - 2 aa, Masyw Snieżnika, pow. klodzki (R. Mikusek) 

dzierzba czarnoczelna Lanius minor 
22 VII 04 - 1 ptak, Miodary, pow. namysłowski (K. Źyśko, W. Lapiński) 

pasterz Sturnus roseus 
	

2/6/n 
11 VI 02 - 6 ad., Wrocław-Sołtysowice (J. Błaszczyk) 

Gatunki introdukowane lub pochodzące z niewoli 
Escapes or introduced birds 

flaming mały Phoenicopterus minor 
13-25 VIII 04 - 1 ptak, Wrocław-Świniary (G. Orlowski i inni) 
27 i 28 VIII 04 - 1 ptak, Radziądz, pow. trzebnicki (W. Lenkiewicz) 

łabędź  czarny Cygnus atratus 
26 VI, 19 VII, 1 VIII 04 - 2 ad., Wielikąt, pow.wodzisławski (D. i L. Szyra, R. Zbroń-

sld, A. i K. Henel) 

śnieżyca duża Anser caerulescens 
7 XI-19 XII 04 - 1 ad., Pszczyna (pow.) (J. Król i inni) 

śnieżyca cesarska Anser canagicus 
5 III 04 - 1 ad., Opole (pow.) (R. Świerad) 

karolinka Aix sponsa 
8 VI 04 - 1 o', Bardo, pow. ząbkowicki (T. Stawarczyk) 
3 XI 04 - 1 o'', Sanie, pow.trzebnicki (P. Gębski, M. Szymański, A. Zalisz) 
27 XI 04 - 1 o", zb.Rybnicki, pow. rybnicki (A. Sojka) 
10 XII 04 - 1 c?, Głogów (pow.) (R. Orzechowski) 

kapturnik  Lophodytes cucullatus 
10 X 04 - 1 juv., Radziądz, pow. trzebnicki (W. Lenkiewicz i inni) 

SUMMARY 

The above lists of observations are based on data mainly from 2004, sent to 
the Silesian Avifauna Scheme by coworkers of the Department of Avian Ecology, 
Wrocław University. Section "Phenological observations" presents records from 
outside the period of regular occurrence of a given species in Silesia. Section "Ob-
servations of large flocks" comprises sightings of flocks larger than previously 
noted or interesting from the faunistic point of view. Section "Observations of rare 
birds" contains observations of species that tui the end of the 20th century were 
recorded in Silesia up to 100 times. This part includes also records of species that 
were more common in the past but are rare nowadays. The number codes follo-
wing the species name mean: number of records in this century slash number of 
records in the 20th century slash total number of records in Silesia. "ca" means 
approximate number of records, and "n" instead of a number - unknown number 
of these. 
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XXVI ZJAZD ORNITOLOGÓW ŚLĄSKA 

26TH MEETING OF SILESIAN ORNITHOLOGIS 	lb 

Zjazd odbył  się  5 marca 2005 w Instytucie Zoologicznym Uniwersytetu 

Wrocławskiego. Uczestniczyło w nim 160 osób. Po otwarciu zjazdu wysłu-

chaliśmy pierwszego referatu: Cezary Dziuba i Piotr Wasiak przedstawili 

wyniki swoich badań  nad ptakami Gór Wałbrzyskich i Kamiennych, a więc 

terenów raczej mało znanych ogółowi ornitologów na Śląsku. Potem Ro-

man Guziak poinformował  nas o wstępnych rezultatach liczeń  bociana 

białego w Polsce, w roku 2004, które nastrajają  dość  optymistycznie. W 

następnym wystąpieniu Mateusz Ledwoń  omówił  sytuację  populacji lęgo-

wych rybitw w dolinie górnej Wisły oraz działania, jakie przeprowadzono w 

ramach czynnej ochrony tej grupy ptaków. Wyniki tych działań  jedno-

znacznie wskazywały, że poprzez budowę  odpowiednich platform można 

stworzyć  rybitwom nowe miejsca do lęgów. Z kolei Andrzej Czapulak pod-

sumował  występowanie wybranych gatunków na Śląsku w okresie polę-

gowym. Na zakończenie tej sesji Jacek Betleja i Paweł  Gębski przedstawili 

raport o rzadkich ptakach obserwowanych na Śląsku w roku 2004. 

Część  popołudniowa zaczęła się  od wystąpienia Przemysława Chyla-

reckiego, który przedstawił  wyniki kolejnego roku liczeń  ptaków w ramach 

Monitoringu Pospolitych Ptaków Lęgowych. Prelegent omówił  także zna-

czenie tych badań  dla ochrony ptaków i faunistyki. Kolejne dwa wystąpie-

nia miały charakter bardziej „rozrywkowy" i dotyczyły ptaków kontynentu 

amerykańskiego. Marek Martini zademonstrował  film o swojej podróży do 

Kanady, który przybliżył  nam ptaki występujące w okolicach Toronto. Na 

zakończenie zjazdu Tadeusz Stawarczyk podzielił  się  swoimi wrażeniami z 

pobytu w Kostaryce, ilustrując swoje wystąpienie wieloma przeźroczami 

tamtejszych ptaków. 
Złotymi Odznakami Śląskiego Klubu Ornitologicznego uhonorowano 

Robert Kaczmarek z Ostrowa Wlkp. i Aleksander Milewski z Wrocławia. 
AD 
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