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 przekracza 2-4 m/s (dane IMGW we Wrocławiu). Poza stratami materialnymi, głównie 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 rolniczych Polski (Równina Wrocławska - Czapulak i Betleja 2002; Ziemia Leszczyńska - Kuźniak i in. 2005; Wysoczyzna Siedlecka - Kasprzykowski
2005; Wielkopolska - Kujawa i Klajber 2005) niezwykle ważne jest rejestrowanie przyczyn regresu, a zwłaszcza dokumentowanie wszelkich zjawisk o charakterze losowym, które mają wyraźnie destrukcyjny wpływ na
populację gawrona.
W kwietniu i maju 2005 skontrolowałem dziewięć kolonii lęgowych gawrona we Wrocławiu i jego okolicach, w trakcie których określiłem liczbę
gniazd. W przeciągu 1-2 tygodni od przejścia opisywanej burzy, dokonałem ponownego liczenia gniazd i lustracji strat w koloniach. Straty sięgające 91-100% stanu gniazd zarejestrowałem w siedmiu spośród ośmiu kontrolowanych wcześniej kolonii (Tabela 1). Zniszczeniu uległy kolonie
położone na południe od wrocławskiego osiedla Leśnica. Po przejściu nawałnicy kolonie w Leśnicy i Środzie Śląskiej były nienaruszone i przebywały tam jeszcze ptaki. W zniszczonych koloniach znajdywał em 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, Wrocław-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
Środa Śląska
Wrocław-Leśnica
Wrocław-Klecina (Park Kleciński)
Wrocław-Krzyki( ul. Hallera i Wiśniowa)
Wrocław-Huby (ul. Boczna i Pułaskiego)
Wrocław-Pilczyce (ul. Lotnicza)
Pietrzykowice
Oleśnica (Park Miejski)
Wojnarowice

Liczba gniazd
No. of nests
A
B
52
-50
25
-25
-300
5-10
1
18
22
O
O
25
14
O
O
-400
-5
65

Ubytek
Loss
(Vo)
O
O
>97
94
100
100
100
100
91

ofiar została zjedzona przez padlinożerców, zważywszy na dość długi okres
pomiędzy nawał nicą 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 krukowatych (Kasprzykowski 2002; Jadczyk 2004). W ostatnich dziesięcioleciach 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 postępujących zmian klimatycznych. Związany jest z nimi wzrost liczby zjawisk o
charakterze ekstremalnym tj. silnych burz, długotrwałych opadów, przedłużających się okresów suszy (Raisanen i in. 2004). Zjawiska takie mogą
zdecydowanie negatywnie wpływać na populacje niektórych gatunków ptaków, 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 damage, 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 extreme in character (strong storms, long lasting precipitation, prolonged drought periods) may have a negative effect on the populations of some bird species, particularly ones breeding in open nests.
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