ZIMOWANIE PTAKÓW WODNO-BŁOTNYCH NA POLACH
IRYGACYJNYCH WE WROCŁAWIU W SEZONIE 2004/2005
Zimą 2004/2005 odnotowałem na polach irygacyjnych w północnowschodniej części Wrocławia zimowanie kilku gatunków ptaków wodnobłotnych, których pojawy w tym okresie były dotychczas słabo udokumentowane z obszaru Śląska (Dyrcz i in. 1991), a w przypadku niektórych
z nich także z Polski (TomialojC i Stawarczyk 2003). Od grudnia 2004 do
końca lutego 2005 roku prowadziłem regularne kontrole części pól irygacyjnych. Kontrole prowadzone były dwa razy w ciągu tygodnia, na stałej
trasie obejmującej mozaikę środowisk (łąki i podmokłe zbiorowiska roślinne zalewane ściekami, odstojniki ścieków, skraje szuwarów trzcinowych). Wyznaczona trasa liczeń obejmowała około 180 ha, co stanowiło
13% całej powierzchni pól irygacyjnych (1422 ha).
W trakcie obserwacji stwierdziłem następujące gatunki ptaków wodnobłotnych:
Gęgawa Anser anser. 8 I 05 widziałem jednego ptaka.
Wodnik Raltus aquaticus. 11 XII 04 jednego ptaka widziano w trzcinowisku pod Świniarami.
Żuraw Grus grus . Stwierdzany niemal podczas każdej kontroli. Od 4 do
18 XII stwierdzałem do 62, a 21 XII 04 zanotowałem 86 ptaków. Na początku stycznia liczba ptaków była znacznie niższa (6-8), ale w drugiej
połowie stycznia i w pierwszej połowie lutego 2005 po 30-50 ptaków,
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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 uniemożliwiał o 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 jednego 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. Maksymalnie 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 zimowanie dużego stada żurawi, którego maksymalną liczebność stwierdzono na
początku lutego. Dotychczasowe zimowe obserwacje żurawia z Polski dotyczyły 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 mówić 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, niewątpliwie należy wiązać z postępującym ocieplaniem klimatu (Tomialojć i Stawarczyk 2003), co objawia się zwłaszcza wzrostem temperatur w miesiącach zimowych. Na tle ostatnich czterech dekad, zima 2004/2005 charakteryzowała się wyraźnie wyższą średnią temperaturą dobową i krótkim
okresem zalegania pokrywy śnieżnej (Ryc. 1 i 2). Zimą 2004/2005 najniższa średnia temperatura dobowa wystąpiła w lutym (Ryc. 1), co najprawdopodobniej wpłynęł o na opuszczenie zimowisk przez bekasiki. Niskie temperatury i pojawienie się pokrywy śnieżnej nie spowodował o jednak wycofania się zimujących żurawi.
Kolejnym czynnikiem sprzyjającym zimowaniu ptaków na polach irygacyjnych 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
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Ryc. 2. Średni okres zalegania pokrywy śnieżnej (A) i średnia temperatura (B)
zimą (grudzień-luty) na podstawie wieloletnich danych meteorologicznych z Wrocławia
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 zasiewów kukurydzy na terenie Polski jest czynnikiem sprzyjającym zimowaniu 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 pogodowych 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 Galiinago 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

