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ZIMOWANIE PTAKÓW WODNYCH NA CIEKACH
GÓRSKICH W SUDETACH ŚRODKOWYCH
I WSCHODNICH
W1NTERING OF WATERFOWL ON MOUNTAIN WATERCOURSES
IN THE MIDDLE AND EAŚ11,RN SUDETES
Zimowe liczenia ptaków wodnych mają na Śląsku wieloletnią tradycję
i odbywają się corocznie w styczniu od roku 1983 (Czapulak 1986; Czapulak i Stawarczyk 1988; Czapulak 1991; Czapulak i Betleja 1998: Czapulak i Betleja 2001). Liczenia takie, w oparciu o tą samą metodykę, są prowadzone także przez pozostałe centrale regionalne w kraju ( Dombrowski
i in. 1985; Kot i in. 1987; Zyska i in. 1990; Dombrowski i in. 1993; Piotrowska 2003).
Najważniejszym czynnikiem wpływającym na liczebność ptaków zimujących na ciekach wodnych jest temperatura powietrza oraz warunkowany przez nią stopień zlodzenia odcinków rzek (np. Czapulak i Betleja 2001;
Piotrowska 2003). Miejscami dogodnymi dla zimowania ptaków są miasta, zwłaszcza duże aglomeracje miejskie, stanowiące swoiste wyspy ciepła. W ich obrębie temperatura powietrza zimą jest często istotnie wyższa
niż na terenach otaczających (Hinkel i in. 2003; Szymanowski 2005).
W miastach ptaki są także często dokarmiane przez ludzi. Na średnią temperaturę zimową wpływają również silnie lokalne warunki klimatyczne.
Sudety należą do najchłodniejszych i najwilgotniejszych regionów Polski.
Ich klimat ma charakter górski i podgórski, wykazując również cechy pośrednie (Schmuck 1948). Większość cieków w Sudetach to potoki i strumienie, a leżące nad nimi ośrodki miejskie są zazwyczaj słabo rozwinięte.
Należy się spodziewać, że powyższe uwarunkowania nie będą sprzyjać licznemu zimowaniu ptaków wodnych, a skład gatunkowy będzie uboższy
i wyraźnie inny niż stwierdzany w nizinnej części Śląska.
Niniejsza praca omawia wyniki akcji liczenia ptaków wodnych na górskich i podgórskich ciekach Sudetów reali7owanej przez Studenckie Kolo
Naukowe Ornitologów Uniwersytetu Wrocławskiego. Jej celem jest przedstawienie składu gatunkowego oraz zmian liczebności najliczniejszych
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gatunków, głównie w kontekście surowości poszczególnych sezonów zimowych. Starano się również ocenić znaczenie Sudetów dla zimowania ptaków
wodnych w skali Śląska.

TEREN BADAN
Obserwacje prowadzono głównie w Sudetach Środkowych na ciekach
Gór Wałbrzyskich, Gór Kamiennych, Bramy Lubawskiej, Obniżenia Ści-

Ryc. 1. Mapa terenu badań
A - miasta, B - kontrolowane cieki, C - granica państwa.
Fig. 1. Map of the study area
A - towns, B - checked rivers, C - state border.
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nawki, Kotliny Kłodzkiej, Gór Bardzkich i Orlickich, a częściowo również
Gór Bystrzyckich i Sowich. Głównymi rzekami makroregionu są górne
odcinki Bobru, Nysy Kłodzkiej. Bystrzycy oraz Ścinawka. Sudety Środkowe są znacznie niższe od Sudetów Zachodnich i Wschodnich. Najwyższymi szczytami są Wielka Sowa (1015 m n.p.m.) w Górach Sowich oraz Orlica (1084 m n.p.m.) w Górach Orlickich. Poszczególne mezoregiony różnią
się od siebie wysokością nad poziomem morza. Na terenie badań od górskiej części obszaru najwyraźniej odróżnia się Dolina Ścinawki leząca na
wysokości 280-380 m n.p.m. W części wschodniej znajduje się największa
śródgórska kotlina Sudetów - Kotlina Kłodzka, granicząca bezpośrednio
z Sudetami Wschodnimi. Przepływająca przez nią Nysa Kłodzka jest zarazem najdłuższą rzeką makroregionu. Największe miejscowości położone
nad kontrolowanymi ciekami to Kłodzko, Bystrzyca Kłodzka, Polanica Zdrój,
Duszniki Zdrój, Głuszyca, Mieroszów, Kamienna Góra i Lubawka (ryc. 1).
Niewielki fragment rzeki Bystrzycy (ok. 6 km) poniżej Bystrzycy Górnej
znajduje się w obrębie Przedgórza Sudeckiego.
W Sudetach Wschodnich liczenia przeprowadzono jedynie na Białej
Lądeckiej - prawobrzeżnym dopływie Nysy Kłodzkiej, największej rzece
Gór Złotych. Góry Złote są jednym z najbardziej krajobrazowo zróżnicowanych i najdłuższych pasm górskich w Sudetach, które na terenie Polski
ma długość ok. 35 km. Największe ośrodki miejskie położone nad Białą
Lądecką to Lądek Zdrój i Stronie Śląskie.
Łącznie kontrolami objęto 12 rzeki strumieni. Łączna długość kontrolowanych odcinków wynosiła 267-298 km (tab. 1). Główne i zarazem najdłuższe rzeki (np. Nysa Kłodzka, Bóbr, Ścinawka) mają w swym przebiegu
bardzo zróżnicowany charakter. W pobliżu źródeł są to niewielkie, wartkie
strumienie, natomiast odcinki położone niżej mają charakter wolno płynących, choć niezbyt głębokich rzek z nielicznymi bystrzami. Z uwagi na
dużą zmienność przepływu, a co za tym idzie zwiększone ryzyko powodziowe, brzegi rzek są najczęściej silnie przekształcone i umocnione. W obrębie
osad ludzkich najpowszechniejszym sposobem regulowania cieków jest
ich zabudowa wysokim murkiem oporowym. Wsie, zwłaszcza te położone
powyżej 500 m n.p.m., charakteryzują się łańcuchowym typem zabudowy
i swym położeniem są dostosowane do przebiegu dolin rzecznych.
Większość kontrolowanych cieków (ponad 83%) znajdowała się powyżej
poziomicy 300 m n.p.m., głównie w przedziałach wysokości 300-400 i 400500 m (odpowiednio ponad 28% oraz 36%), znacznie mniej w przedziale
500-600 m (12%), a cieki położone powyżej 600 m stanowiły ponad 7%.
Wśród dolnych odcinków rzek tylko niecały 1% znajdował się poniżej
wysokości 250 metrów. Jedynie krótki fragment Białej Lądeckiej znajdował się powyżej 800 m n.p.m. Otoczenie strumieni w większości stanowiły
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Tabela 1. Długość poszczególnych rzek i potoków (km) kontrolowanych w czasie
liczeń zimowych w Sudetach Środkowych i Wschodnich w okresie I/II 2005-1/II
2007
Table 1. Length of the rivers and streams (km) controlled during winter counts of
waterfowl in the Middle and Eastern Sudetes in I/II 2005-1/11 2007 periods
Okresy / Periods

Rzeka / River

1/II 2005 XII 2005 I/II 2006 XII 2006 I/II 2007
Nysa Kłodzka

68,9

55,3

62,9

68,9

Biała Lądecka

49,0

44,0

44,0

44,0

68,9
49,0
36,8

Bystrzyca Dusznicka

32,6

36,8

36,8

36,8

Ścinawka d. bieg

19,5

25,8

25,8

25,8

25,8

Ścinawka g. bieg

12,6

12,6

12,6

12,6

12,6

-

3,3

3,3

3,3

3,3

Bystrzyca

27,5

27,5

27,5

27,5

27,5

Walimka

8,7

8,7

8,7

8,7

8,7

Rybna

6,8

6,8

6,8

6,8

6,8

Bóbr

26,1

26,1

22,8

26,1

26,1

Zadrna

15,9

15,9

15,9

15,9

15,9

Lesk

16,1

16,1

-

16,1

16,9

283,7

278,9

267,1

292,5

298,3

Sokołowiec

Razem / Total

❑ max

K

■ min

12 oc
8

JG

Cl max
■ min

-4-8 -

-8

-12 -

122 05

XII 05

I 06

XII 06

107

II 05

XII 05

1106

XII 06

11 07

Ryc. 2. Średnie maksymalne i minimalne temperatury powietrza w Kłodzku (K) i
Jeleniej Górze (JG) w ciągu 10 dni przed poszczególnymi terminami liczeń
Fig. 2. Mean maximum and minimum air temperatures measured in Kłodzko (K)
and Jelenia Góra (JG), during ten days preceding each count
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tereny odlesione o charakterze wiejskim, znacznie mniej liczne były tereny
leśne (z dużym udziałem drzew iglastych). Odcinki z zabudową miejską
były obecne wzdłuż 33,4 km strumieni, co podczas poszczególnych liczeń
stanowiło 11,2-12,5% długości kontrolowanych cieków. Na dwóch rzekach
znajdują się niewielkie, sztuczne zbiorniki zaporowe: zbiornik Bukówka
(200 ha) w początkowym biegu Bobru oraz Jezioro Bystrzyckie (50 ha) na
Bystrzycy kolo Zagórza Śląskiego. Ponadto w Kamiennej Górze, w bliskim
sąsiedztwie rzeki Zadrny, znajduje się rekreacyjny zalew miejski o powierzchni 7,4 ha.

METODYKA
Liczenia przeprowadzono w styczniu i lutym 2005 oraz w grudniu, styczniu i lutym podczas sezonów zimowych 2005/06 i 2006/07. Obejmowały
one trzy zasadnicze rejony stanowiące dorzecza Nysy Klodzkiej, Bystrzycy
(wraz z górnym biegiem Ścinawki i Sokołowcem) oraz Bobru (ryc. 1). Na
każdym z tych terenów starano się przeprowadzać kontrole wszystkich
cieków podczas jednego dnia, aby zminimalizować błąd wynikający z przemieszczania się ptaków pomiędzy rzekami oraz wzdłuż cieków na inne
wysokości nad poziomem morza. W poszczególnych rejonach liczenia odbyty się w następujących terminach: dorzecze Nysy Klodzkiej - 22-23 I 05,
17-18 XII 05, 28 I 06 (B. Lądecka - 21-22 I 06), 16-17 XII 06, 27 I 07 (B.
Lądecka - 20-21 I 07); dorzecze Bystrzycy - 20 II 05, 10 XII 05, 18-19 II
06, 09 XII 06 oraz 17 II 07; dorzecze Bobru - 19 II 05, 11 XII 05 (Lesk 3 XII), 20 II 06, 10 XII 06 i 18 II 07.
Podczas poszczególnych okresów liczeń kontrolowano 11-12 cieków
(tab.1). Kontrole polegały na marszu wzdłuż rzeki i zapisywaniu gatunku
i liczby ptaków przebywających na wodzie lub w bezpośrednim jej sąsiedztwie. Obserwacje nanoszono na mapy w skali 1: 25 000. Nie notowano
ptaków lecących, chyba że ewidentnie poruszały się wzdłuż rzeki lub zniżały nad nią lot. Dłuższe rzeki były podzielone na odcinki kontrolowane
przez poszczególnych obserwatorów. Zasadniczo nie liczono ptaków na
zbiornikach wodnych, jak również na zbiorniku zaporowym Jezioro Bystrzyckie. Jedynymi wyjątkami byty położony przy Zadmie zalew miejski
w Kamiennej Górze oraz leżące nad Leskiem stawy żwirowni w Sędzisławiu.
W celu oceny liczebności krzyżówki w miastach, za odcinki miejskie uznano rzeki w obrębie Kłodzka (3.1 km), Bystrzycy Klodzkiej (2,6 km), Polanicy
Zdroju (1,8 km), Dusznik Zdroju (3.0 km), Lądka Zdroju (2,4 km), Stronia
Śląskiego (0,9 km), Kamiennej Góry (4,5 km), Mieroszowa (2,6 km) oraz
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Głuszycy (2,7 km). Przy obliczaniu średnich zagęszczeń tego gatunku
w dorzeczu Bystrzycy pominięto wyjątkowo niskie wartości z potoków Sokoł owiec, Walimka i Rybna, na których krzyżówka prawie nie zimowała.
Dane o temperaturze i grubości pokrywy śnieżnej dla Kłodzka i Jeleniej
Góry zaczerpnięto ze strony www.weatheronline.pl. Poszczególne okresy,
w których odbywały się liczenia, charakteryzowały się dużą zmiennością
warunków atmosferycznych, a ponieważ zarówno temperatura, jak i opady śniegu mają niewątpliwy wpływ na zamarzanie rzek (szczególnie w ich
górnych odcinkach) danych o temperaturze i pokrywie śnieżnej użyto jako
wskaźników stopnia zlodzenia cieków wodnych.
W okresach styczeń-luty odstępy pomiędzy liczeniami w dorzeczu Nysy
Kł odzkiej a dorzeczami Bobru i Bystrzycy były większe niż w grudniu. Na
pierwszym z tych obszarów liczenie prowadzono w styczniu, a na drugim
w lutym. Stąd na wykresach dotyczących temperatury powietrza w Kłodzku i Jeleniej Górze podano dane odpowiednio dla stycznia i lutego, w celu
dokładniejszego odzwierciedlania warunków panujących na kontrolowanych rzekach. Dane o temperaturze i grubości pokrywy śnieżnej (ryc. 2 i 3)
to średnie z 10 dni poprzedzających każde liczenie, aby uwzględnić czas
potrzebny ptakom na zareagowanie na zmieniające się warunki atmosferyczne.
Spośród miesięcy, w których prowadzone były liczenia, zdecydowanie
niską temperaturą i dużą grubością pokrywy śnieżnej wyróżniły się styczeń i luty roku 2006. W styczniu zanotowano aż 27 dni z temperaturą
maksymalną nie przekraczającą WG, a w lutym takich dni było 14. Natomiast grudzień tego samego roku
cm
25
okazał się spośród wszystkich okreo Kłodzko
sów liczeń najcieplejszy (ryc. 2) i po20
■Jelenia Góra
zbawiony w zupełności opadów śniegu (ryc. 3). Zarówno w Kłodzku.
15
jak i w Jeleniej Górze zanotowano
w tym miesiącu tylko jeden dzień,
ID
w którym temperatura powietrza nie
przekroczyła 0°C. Pozostał e okresy
liczeń (w latach 2005 i 2007) chao
rakteryzowaly się raczej przeciętny1/112005 X112005 H 2006 )112006 n2007
mi dla zimowej pory roku warunkami (ryc. 2 i 3). W grudniu, styczniu
Ryc. 3. Średnia grubość pokrywy śnieżi lutym 2005 odnotowywano mienej w ciągu 10 dni przed poszczególnysięcznie 9-17 dni z temperaturą pomi terminami liczeń
wietrza nie przekraczającą 0°C; nieFig. 3. Mean snow cover thickness
co cieplejsze były styczeń i luty 2007
during ten days preceding each count
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- zanotowano w tych miesiącach odpowiednio 5 i 3 dni z temperaturą powietrza poniżej 0°C.

WYNIKI
Przegląd gatunków
Łącznie na kontrolowanych ciekach odnotowano 19 gatunków ptaków
wodnych. W trakcie poszczególnych okresów liczeń stwierdzano występowanie 10-12 gatunków (tab. 2). Do wykazu dołączono również obserwacje
ptaków związanych ze środowiskiem wodnym: pliszki górskiej Motacilla
cinerea i pliszki siwej M. alba. W przypadku niektórych gatunków uwzględniono także pojedyncze obserwacje pochodzące spoza okresu badań.
Perkozek Tachybaptus ruficolłis. Zimował w miejscach o spokojniejszym nurcie z głębszą wodą. Stwierdzany głównie na Nysie Kłodzkiej między Kłodzkiem a Bardem Śląskim oraz na Bobrze kolo Marciszowa. Maksymalnie do 10 osobników w okresie I i II 05.
Czapla biała Egretta alba. 19 II 06 widziano 1 ptaka na Bystrzycy pomiędzy Bystrzycą Dolną a dzielnicą Świdnicy - Kraszowicami.
Czapla siwa Ardea cinerea. Na terenie badań był to trzeci pod względem liczebności gatunek. Najczęściej obserwowana na największych rzekach: Nysie Kłodzkiej - do 35 ptaków, Białej Lądeckiej - do 21 ptaków,
a mniej licznie na Bystrzycy Dusznickiej i Bobrze - do 8 ptaków (tab. 2).
Najliczniej występowała w grudniu 2005, kiedy odnotowano w sumie 74
osobniki (tab. 2). Zwykle spotykano pojedyncze osobniki. Największe stado: 17 XII 05 - 26 ptaków nad Nysą Kłodzką między Kłodzkiem a Krosnowicami (S. Rusiecki). Najwyżej zimujący ptak został stwierdzony na wysokości 715 m n.p.m. na Bystrzycy Dusznickiej kolo Zieleńca (28 I 06).
Łabędź niemy Cygnus olor. W poszczególnych okresach stwierdzany
w liczbie do 86 osobników (tab. 2). Najwięcej ptaków przebywało na Nysie
Kłodzkiej pomiędzy Bystrzycą Kłodzką a Bardem, gdzie w grudniu 2005
i styczniu 2006 stwierdzono odpowiednio 72 i 39 osobników. Do pięciu
łabędzi zimowało także zimą 2005/2006 na Bobrze między Kamienną Górą
a Marciszowem. W styczniu 2006, 13 osobników stwierdzono na dolnym
odcinku Ścinawki między Tłumaczowem a ujściem rzeki do Nysy KI.,
a 22 105 pięć ptaków przebywało na Bystrzycy Dusznickiej przy jazie w Szalejowie Dolnym. Ponadto stwierdzany na zalewie w Kamiennej Górze (do
9 ptaków) oraz na stawach żwirowni w Sędzisławiu (do 11 osobników).
Gęgawa Anser anser. 22 I 05 obserwowano jednego ptaka na Nysie Kłodzkiej koło Barda Śląskiego (K. Misztal, A. Balcerzak).
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Tabela 2. Wyniki zimowych liczeń ptaków wodnych na ciekach wschodniej i środkowej części Sudetów w okresie I/11 2005-1/11 2007
Table 2. Results of winter waterfowl counting on the Middle and Eastern Sudetes
watercourses in 1/II 2005-1/II 2007 periods

Gatunek / Species
Tachybaptus ruftcollis

Okres / Period
I/II 2005 XII 2005 I/II 2006 XII 2006 I/II 2007
10

6

5

-

1

42-43

74

Cygnus °tor

11

86

Anser anser

1

-

Anas penelope

5

1

Anas crecca

1

-

-

1

9

2350

2640

2970

2230

3350

-

-

2

1

1

1

1

12

14

33

24

27

1

-

Egretta alba
Ardea cinerea

Anas platyrhynchos
Anas acuta
Aythya fuligula
Mergus merganser
Gallinula chioropus
Gallinago gaUinago

Alcedo atthis
anclus cinclus

3

30

25-29

43

53

22

28

-

-

-

1

-

Tringa ochropus
Larus ridibundus

3

-

1

-

1

-

10

10

188-189 207-210

1

8

6

176-177

214

195

Motacilla cinerea

1

2

1

3

6

Motacilla alba

1

1

-

12

12

12

Liczba gatunków
No. of species

12

10

Świstun Anas penelope. Trzy obserwacje na Bystrzycy Dusznickiej:
22 I 05 widziano d' i 3 99 w Szalejowie Dolnym (315 m n.p.m.) oraz jednego
osobnika w Dusznikach Zdroju w stadzie krzyżówek na wysokości 525 m
n.p.m. (B. Franczak), a 17 XII 05 także w Dusznikach widziano 19.
Cyraneczka Anas crecca. Obserwowana trzykrotnie: 20 II 05 - 1 9 na
Bystrzycy w Lubachowie poniżej Zb. Bystrzyckiego (P. Grochowski),
16 XII 06 - 1 9 na Bystrzycy Dusznickiej kolo Szalejowa Górnego oraz
27 107 - 4 crcr i 5 99 również na Bystrzycy Dusznickiej pomiędzy Polanicą
Zdrój a Szalejowem Górnym (345 ni n.p.m.).
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I/II 05

XII 05

I/II 08

XII 06

1/1107

Ryc. 4. Średnie zagęszczenia krzyżówki (os. /5 km) na ciekach w dorzeczu
Nysy Klodzkiej (A), Bystrzycy (B) i Bobru (C) podczas poszczególnych okresów liczeń
Fig. 4. The mean densities of the
Mallard (ind./5 km) on watercourses in
basins of the Nysa Klodzka (A). Bystrzyca (B) and Bóbr Rivers (C)

80 ,

I/II 05

XII 05

I/1108

XII 08

1/0 07

Ryc. 5. Udział krzyżówek zimujących na
miejskich odcinkach rzek podczas kolejnych liczeń
Fig. 5. Percentage of Mallards on the
urban parts of rivers during particular
winter counts
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Krzyżówka Anas piaty rhynchos.
Najliczniejszy z obserwowanych gatunków (tab. 2). Najwięcej krzyżówek występowało podczas łagodnej
zimy 2007, kiedy stwierdzono ponad 3300 ptaków (średnio 69 osobników/5 km, N = 9) oraz w najzimniejszym okresie w I i II 06 - blisko
3000 osobników (średnio 64 ptaki/
5 krn, N = 8). Spośród trzech pozostałych liczeń dość wysoką liczebność odnotowano jeszcze w grudniu
2005 - ponad 2600 ptaków (średnio 56 osobników/5 km, N = 9),
a zdecydowanie najniższą podczas
wyjątkowo ciepłego grudnia 2006 około 2240 osobników (średnio 48
ptaków /5 km. N = 9). Najliczniej
zimowała na Nysie Kłodzkiej (z wyjątkiem stycznia 2005). najdłuższej
rzece na terenie badań, gdzie jednak nie osiągała najwyższych zagęszczeń. Maksymalną liczbę ptaków (ponad 1000 osobników)
stwierdzono na niej w styczniu 2006
(83 ptaki/5 km). W dorzeczach Bystrzycy i Bobru najliczniej byla
stwierdzana na Bystrzycy i Zadmie.
Na tej ostatniej rzece osiągała również najwyższe na terenie badań zagęszczenia (190 ptaków/5 km). Było
to spowodowane głównie przebiegiem rzeki przez teren zabudowany
Kamiennej Góry i bliskością atrakcyjnego dla ptaków zalewu miejskiego. Niemal zupełnie nie występowała na niewielkich rzekach i strumieniach o wartkim nurcie (Sokołowiec,
Walimka, Rybna), na których spotykano po 2-3 osobniki.
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Średnie zagęszczenia w dorzeczach Bobru i Bystrzycy (odpowiednio 62-98
oraz 64-74 ptaków/5 km) były wyższe niz w dorzeczu Nysy Kłodzkiej (32-52
ptaków/5 km) - ryc. 4.
W miastach zimowało 41-60% krzyżówek (ryc. 5). Najwięcej ptaków przebywało tam w styczniu i lutym 2005 i 2007 (ponad 1400 ptaków), a najmniej w styczniu i lutym 2006 (1230 osobników). Najliczniej stwierdzana
w Kamiennej Górze (do 660 ptaków), Kłodzku (do 240 ptaków) oraz Mieroszowie (do 200 ptaków) i Głuszycy (do 170 osobników). Wcześniej
w Kamiennej Górze zimowała mniej licznie: 29 I 00 - 240 ptaków, a 13 1 01
- tylko 190 osobników (C. Dziuba).
Rożeniec Anas acuta. Stwierdzony dwukrotnie w roku 2006: 28 I - 1 o"
w Bystrzycy Kłodzkiej i 19 II - 1 d' w stadzie krzyżówek w Głuszycy (W. Lewandowski).
Czernica Aythya fuligula. W sezonach 2005/06 i 2006/07 jeden samiec zimował na Zadmie oraz zalewie miejskim w Kamiennej Górze .
Nurogęś Mergus merganser. Zimował głównie na Nysie Klodzkiej pomiędzy Kłodzkiem a Bardem Śląskim. Podczas liczeń w grudniu 2005 i 2006
oraz w styczniu 2007 wszystkie obserwowane ptaki przebywały na tym
odcinku. W styczniu 2006 nurogęsi zimowały także na innych, mniejszych
ciekach. Na Nysie Klodzkiej poniżej Kłodzka stwierdzono wówczas 22 z 33
odnotowanych osobników. Pozostałe ptaki obserwowano na Nysie powyżej Kłodzka (6 ptaków), w dolnym biegu Ścinawki (3 ptaki) oraz na Białej
Lądeckiej (2 osobniki). Także w grudniu 2005 połowa z 12 obserwowanych nurogęsi przebywała na Ścinawce poniżej Ścinawki Dolnej.
Kokoszka Gallinula chloropus. 28 I 06 - 1 ptak na Nysie Kłodzkiej
w centrum Kłodzka (P. Kisiel, A. Ciechańska).
Kszyk Gallinago gallinago. 9 XII 06 wypłoszono jednego ptaka nad brzegiem Lesku koło Czarnego Boru (N. Mazur).
Samotnik Tringa ochropus. 18 H 06 - 1 ptak na Ścinawce w Golińsku
na wysokości 480 m n.p.m. (P. Wasiak). Samotnika widziano również
9 XII 06 na Bystrzycy poniżej Zbiornika Bystrzyckiego.
Śmieszka Larus ridibunclus. 10 XII 05 - 1 ptak na Bystrzycy w Burkatowie.
Zimorodek Alcedo atthis. Obserwowany najliczniej w roku 2005, kiedy
podczas obydwu kontroli stwierdzono łącznie po 10 osobników. Jedynie
na Bystrzycy Dusznickiej był obserwowany podczas czterech liczeń w liczbie od 1 do 3 ptaków. Poza tym stwierdzany na dolnym odcinku Ścinawki
(1-3 ptaki), Białej Lądeckiej (1-2 ptaki), Nysie Kłodzkiej (1-3 ptaki), Bobrze
(1-2 ptaki) oraz Zadmie (1-3 osobniki). Podczas surowej zimy w styczniu
i lutym 2006 nie odnotowano ani jednego zimorodka. Najwyżej zimującego ptaka obserwowano 22 I 05 na Bystrzycy Dusznickiej na wysokości
525 m n.p.m. (B. Franczak). W latach wcześniejszych zimorodki obserwo-
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wano również w górnym biegu Ścinawki, na której przebywało maksymalnie do 3 ptaków (8 XII 01; C. Dziuba).
Pluszcz Ctnclus cinclus. Pod względem liczebności był to drugi obserwowany na obszarze badań gatunek (tab. 2). Najwięcej pluszczy stwierdzono podczas najcieplejszego okresu (grudzień 2006), kiedy odnotowano
łącznie 214 osobników. W dorzeczu Nysy Klodzkiej i Bystrzycy odnotowano wówczas najwyższe średnie zagęszczenia (odpowiednio 4,5 i 4,2 osobników/5 km), a na Bobrze i Zadrnej było ono wtedy najniższe (1,0 ptak/
5 km). Pomimo okresu niskich temperatur, w styczniu 2006 średnie zagęszczenie w dorzeczu Nysy Kłodzkiej było takie same jak w styczniu 2005
(3.8 ptaków/5 km). Średnie zagęszczenia dla dorzeczy Bystrzycy i Bobru
były w tych okresach również bardzo zbliżone (odpowiednio 3.2 i 3.4 oraz
1,9 i 2,0 osobnika/5 km). W ciepłym lutym 2007 średnia wartość zagęszczenia w dorzeczu Bobru (1,1 ptaka/5 km) była prawie o połowę mniejsza
niż w poprzednich sezonach.
Najliczniej pluszcze zimowały w dorzeczu Nysy Kłodzkiej na Bystrzycy
Dusznickiej (20-58 ptaków), Nysie Kłodzkiej (33-53 ptaki) oraz Białej Lądeckiej (33-49 ptaków). Na Bystrzycy stwierdzano od 16 do 27 osobników.
Niewiele pluszczy zimował o w dorzeczu Bobru. Na Zadrnej i Bobrze przebywało maksymalnie do 11-12 ptaków, a prawie zupełnie nie spotykano
pluszczy (1 ptak w XII 05 i 06) na rzece Lesk.
Najwyższe zagęszczenia odnotowano na Bystrzycy Dusznickiej (do 7,9
ptaków/5 km w grudniu 2005) oraz na Białej Lądeckiej (do 5,1 osobników/5 km w grudniu 2006) i Walimce (do 6,3 osobników/5 krn w lutym
2007). Na Nysie Kłodzkiej i Bystrzycy zagęszczenia były niższe i maksymalnie wynosiły odpowiednio 4,2 oraz 4,5 osobników/5 km. Ogólnie najniższe zagęszczenia stwierdzano w dorzeczu Bobru (do 3.8 ptaków/5 krn
na Zadmie w lutym 2005), a najniższą wartość wykazano na rzece Lesk
- 0,3 osobnika/5 km.
Średnie zagęszczenia w dorzeczu Bobru (od 1,0 do 2,0 ptaków/5 km,
N = 3) były wyraźnie niższe niż w dorzeczach Nysy Klodzkiej i Bystrzycy
(odpowiednio 3,6-4,5 oraz 3,2-4.2 osobników/5 lun, N = 4 i 5).
Pliszka górska Motacilla cinerea. Stwierdzana podczas każdego okresu
liczeń w liczbie od 1 do 6 osobników. Dokonano następujących obserwacji: 22 I oraz 17 XII 05 - 1 ptak na Bystrzycy Dusznickiej poniżej Polanicy
Zdroju: 10 XII 05 - 1 ptak na Bystrzycy między Bystrzycą Górną
a Burkatowem; 30 I 06 - 1 osobnik na Ścinawce w Ścinawce Dolnej
(W. Grzesiak); 16 XII 06 - 1 ptak na Białej Lądeckiej między Radochowem
a Trzebieszowicami (E. Sawicka, M. Kwiatkowski) oraz jeden osobnik na
Bystrzycy Dusznickiej powyżej Szalejowa Dolnego; 9 XII 06 - 1 osobnik na
Bystrzycy w Bystrzycy Górnej; 27 1 07 - 2 osobniki poniżej Polanicy Zdroju na Bystrzcy Dusznickiej oraz 2 ptaki na Ścinawce koło Gorzuchowa
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i w Ścinawce Dolnej; 17 II 07 - 1 osobnik na Bystrzycy w Bystrzycy Górnej
oraz 1 samiec na Walimce powyżej Walimia (575 m n.p.m.) (T. Maszkało).
Poza tym 14-22 XII 01 jeden ptak przebywał na rzece Lesk w Boguszowie
(C. Dziuba, P. Wasiak).
Pliszka siwa Motacilla alba. 22 I 05 - 1 ptak na Bystrzycy Dusznickiej
koło Szalejowa Górnego (335 ni n.p.m.), a 11 XII 05 (485 m n.p.m.) obserwowano 1 osobnika na Bobrze koło Lubawki (P. Lewandowska).

DYSKUSJA
Niniejsze opracowanie stanowi pierwszą próbę przedstawienia zimowania ptaków wodnych na niewielkich ciekach w Sudetach. Dotychczas
w ramach liczeń zimowych rzeki górskie na tym terenie były kontrolowane
tylko fragmentarycznie (np. Czapulak i Stawarczyk 1988; Czapulak i Betleja 2001). Jedynie podczas liczeń w styczniu 1985 prowadzono obserwacje na ciekach w Sudetach Środkowych i Wschodnich - m. in. na Nysie
Kłodzkiej, Bystrzycy Dusznickiej, Ścinawce i Bobrze (Kot i in. 1987), a pod
koniec lat 1980. na Nysie Kłodzkiej i Białej Lądeckiej (A. Czapulak i in.).
Także w Karpatach podczas styczniowych liczeń kontrolowano jedynie
niewielkie fragmenty cieków (Zyska i in. 1990). Pozostałe opracowania z tej
części Polski dostarczają jedynie wyrywkowych danych na temat zimowania ptaków wodnych na górskich ciekach (Kunysz i Hordowski 2000; Walasz 2000) lub dotyczą awifauny pojedynczych rzek czy też jednego sezonu
(Kunysz 1998; Grzybek i Kuziemko 2004). Również w Górach Świętokrzyskich obserwacje dotyczące zimowania na rzekach były prowadzone w ograniczonym zakresie (Wilniewczyc i Polak 2002). Zatem tylko w niewielkim
stopniu można dokonać porównania uzyskanych wyników z danymi zebranymi w podobnych warunkach na Śląsku i w innych częściach kraju.
Skład gatunkowy zimującej awifauny ptaków wodnych w Sudetach był
ubogi. Spośród 19 odnotowanych gatunków jedynie 7 wystę powało podczas każdego liczenia, a 10 podczas co najmniej trzech spośród pięciu liczeń. Do zdecydowanie najliczniejszych należało pięć gatunków: krzyżówka, pluszcz, czapla siwa, łabędź niemy i nurogęś, przy czym tylko dwa
pierwsze były spotykane na wszystkich rzekach objętych kontrolami. Na
Sanie w Przemyślu (6 krn rzeki) w latach 1960-98 odnotowano zimą łącznie 20 gatunków ptaków, z których kilka było widzianych jednokrotnie
(Kunysz 1998). Na 14 kilometrach niewielkiej rzeki Belnianki w Górach
Świętokrzyskich w sezonie 1995/96 zimowały zaledwie dwa gatunki krzyżówka i zimorodek (Wilniewczyc i Polak 2002). Natomiast na dolnym
Sanie stwierdzono zimą 18 gatunków ptaków wodnych (Grzybek i Kuziemko
2004).
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Cieki wodne w górskiej części Sudetów mają największe znaczenie dla
zimowania pluszcza. Występujący w Polsce podgatunek C. c. aquaticus
jest osiadły. Zimą liczebność tego gatunku na poszczególnych ciekach jest
silnie uzależniona od warunków pogodowych, głównie temperatury powietrza. Przy znacznym spadku temperatury ptaki przemieszczają się z reguły
na niewielkie odległości, na większe cieki z niezamarzniętą wodą (Cramp
1988). W trudnych warunkach może dochodzić do lokalnych skupień (Haensel 1977), gdzie występuje raczej bronienie indywidualnych dystansów
osobniczych niż terytoriów (Schuster 1953; Balat 1962; Shaw 1978). Na
Śląsku podczas wyjątkowo mroźnego stycznia 1985 w klasie rzek, do której należały również Bystrzyca, Ścinawka i Biała Lądecka występowało
wówczas łącznie tylko 37 pluszczy, a na najmniejszych ciekach wśród których były Bystrzyca Dusznicka i Bystrzyca Łomnicka zanotowano zaledwie jednego ptaka (Kot i in. 1987).
W latach 1980. na głównych rzekach okolic Kłodzka stwierdzano zwykle niższe zagęszczenia pluszczy niż podczas niniejszych liczeń. Na Nysie
Klodzkiej między Międzylesiem a Bardem w surową zimę 1984/85 zimowało 37 osobników (zagęszczenie 3,5 ptaka/5 km), a w łagodniejszą zimę
rok później 19 osobników (1,7 ptaka/5 km) (Dyrcz i in. 1991). W łagodną
zimę 1988/89 obserwowano na tej rzece w grudniu i styczniu odpowiednio 28 i 25 osobników (2.1 i 1,9 ptaków/5 km), a w lutym tylko 9 ptaków
(0,7 osobników/5 km). (A. Czapulak i in.). Wskazywałoby to na duże znaczenie największej rzeki rejonu Kłodzka dla pluszczy podczas okresów niskich temperatur i pogorszenia warunków na wyżej położonych, mniejszych ciekach. Za stwierdzeniem tym przemawiają odwrotne proporcje liczebności na jednym z większych dopływów Nysy Kłodzkiej - Białej Lądeckiej. W surowe zimy w latach 1985 i 1987 stwierdzono na niej 19 i 21
ptaków (2,4 i 2,6 osobnika/5 km), a w łagodniejsze w latach 1986 i 1988
po 27 osobników (3,4 ptaka/5 km) (Dyrcz i in. 1991). Także podczas łagodniejszej zimy 1988/89 na rzece tej zimowało od 28 do 38 ptaków
(A. Czapulak i in.). W latach 2005-07 najwięcej pluszczy na Nysie Kłodzkiej przebywało również podczas surowej zimy - 53 ptaki w styczniu 2006
(4,2 osobnika/5 km), ale niemal taką samą liczebność stwierdzono podczas wyjątkowo ciepłego stycznia 2007 (50 osobników. zagęszczenie 3,5
ptaka/5 km). Również w przypadku Białej Lądeckiej uzyskane wyniki odbiegają od trendu z lat 1980. Wysokie liczebności odnotowano zarówno
podczas ciepłego okresu w grudniu 2006 - 45 osobników (5,1 ptaków/
5 km), jak i w zimnym styczniu 2006 - 40 osobników (4,5 ptaków/5 km).
Bardzo zbliżone liczebności stwierdzono na Białej Lądeckiej podczas zimy
2002/03, kiedy na krótszym odcinku (38 km) odnotowano wówczas 33-51
ptaków (4,5-6,5 osobników/5 km) (Czapulak i in. 2004).
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Najwyższe w Polsce zimowe zagęszczenia pluszcza odnotowano w latach
2005-06 w zachodniej części Beskidów Zachodnich, gdzie stwierdzono
maksymalnie 35 oraz 25 ptaków/5 km rzeki. Natomiast łącznie z zachodnią
częścią Pogórza Zachodniobeskidzkiego na obszarze tym średnie
zagęszczenie wynosiło 6,3- 8,3 osobników/5 km (M. Ledwoń, inf. ustna).
Obserwowany wzrost liczebności pluszcza w okresie zimowym może być
odzwierciedleniem ogólnego wzrostu liczebności populacji lęgowej w Sudetach, jaki zaobserwowano w ostatnich latach (Czapulak i in. 2001, 2004;
Dziuba 2006).
Podczas zimowych liczeń na Śląsku w latach 1996-99 wykazywano od
38300 do 72580 krzyżówek oraz 460-820 czapli siwych (Czapulak i Betleja 2001). Podczas niniejszych badań w styczniu i lutym występowało średnio około 2900 krzyżówek. Można zatem stwierdzić, że na głównych rzekach Sudetów Środkowych i części Sudetów Wschodnich zimuje 4-8%
krzyżówek z obszaru Śląska. W przypadku czapli siwej stwierdzano corocznie średnio 40 ptaków tj. 5-8% zimujących w regionie osobników.
Dotychczasowe liczenia na Śląsku wykazały, że w łagodne zimy wzrasta liczebność niektórych gatunków ptaków. Dotyczy to zwłaszcza krzyżówki oraz m.in. czapli siwej (Czapulak i Stawarczyk 1988: Czapulak
i Betleja 1998, 2001). Zależność taką stwierdzono także dla wielu gatunków w skali całego kraju (Dombrowski 1994). Na podstawie uzyskanych
wyników trudno jest wyciągnąć jednoznaczne wnioski co do wpływu warunków atmosferycznych na ogólne występowanie najliczniejszych gatunków. W dwóch sezonach zimowych krzyżówka występowała liczniej,
a pluszcz mniej licznie w styczniu i lutym niż w grudniu, ale różnice te
były spowodowane najwyraźniej innymi czynnikami. Biorąc pod uwagę
wszystkie liczenia, najwyższe liczebności krzyżówki odnotowano zarówno
podczas najzimniejszego, jak ciepłego okresu liczeń. Natomiast najmniej
ptaków tego gatunku zimowało w okresie najwyższych temperatur w grudniu 2006. W czasie zimnego stycznia i przeciętnie zimnego lutego 2006
stwierdzono najniższy udział krzyżówek występujących w miastach, chociaż w Kłodzku i Bystrzycy Klodzkiej podczas liczenia poprzedzonego najniższymi temperaturami występowało wówczas najwięcej ptaków. W analogicznym okresie w roku 2007 udział krzyżówek zimujących w miastach
był prawie identyczny, ale liczebność w tym środowisku była wówczas najwyższa. Wysoka liczebność kaczek w zimnym okresie oraz niska w czasie
wysokich temperatur była zapewne spowodowana stopniem zlodzenia
i związaną z nim dostępnością zbiorników wodnych. Wartkie cieki górskie
zamarzają znacznie wolniej niż rzeki na nizinach. Podobny trend można
zaobserwować w rozmieszczeniu i liczebności nurogęsi, które najliczniej
obserwowano w czasie mroźnego I/II 2006. Tylko wtedy też obserwowano
ten gatunek na innych rzekach niż Nysa Kłodzka. Na Śląsku w czasie su-
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rowych zim wyraźnie wzrastała rola mniejszych rzek takich jak Bóbr i Nysa
Kłodzka, na których skupiało się do 20% zimujących w regionie ptaków
(Czapulak i Stawarczyk 1988).
Prawdopodobnie w Sudetach krzyżówka zimuje obecnie liczniej niż pod
koniec lat 1980. (A. Czapulak, inf. ustna). Podobnych spostrzeżeń dokonano także na obszarze Małopolski (Walasz 2000). Podczas ogólnopolskich
liczeń ptaków wodnych w styczniu 1985 na mniejszych ciekach (klasy przepływu do 5,0 m3/s oraz od 5,1 do 15 m3/s) krzyżówka była gatunkiem
najliczniejszym (Kot I in. 1987). Na najmniejszych rzekach (razem z Bystrzycą Dusznicka, i Łomnicką) jej zagęszczenie wynosiło około 34 osobniki/5 km. Na większych ciekach (razem z Bystrzycą, Ścinawką i Białą Lądecką) występowała zaś w zagęszczeniu około 62 ptaków/5 krn (Kot i in.
1987). Na obszarze badań, podczas liczeń w styczniu i lutym, na najmniejszych ciekach krzyżówka osiągała średnie zagęszczenie od 82 do ponad
100 ptaków/5 km, a na rzekach o większym przepływie (od 5.1 do 15 m3/s)
od 36 do 46 osobników/5 km. W latach 2005-07 na Białej Lądeckiej notowano 215-485 ptaków. Na tym samym odcinku w latach 1985-86 obserwowano 80-100 ptaków, a w okresie 1988-89 - po około 30 osobników
(A. Czapulak). Kompletne dane z tamtego okresu dotyczące Nysy Kłodzkiej
zebrano jedynie podczas wyjątkowo mroźnej zimy w roku 1985. Na odcinku kontrolowanym także podczas niniejszych badań odnotowano wówczas 700 ptaków (A. Czapulak). Również w kolejnych sezonach liczeń na
całym obszarze badań, podczas głównego okresu zimowania w styczniu
i lutym, liczebność krzyżówki była coraz wyższa. Wzrost liczebności krzyżówek zimujących w Sudetach może być związany z powolnym wzrostem
populacji lęgowej tego gatunku na terenie Polski, co przejawia się m.in.
ekspansją na obszary podgórskie (Tomiałojć i Stawarczyk 2003).
Podczas styczniowych liczeń na Śląsku stwierdzano do 90 zimorodków,
ale liczebność tego gatunku była z pewnością mocno zaniżona, ponieważ
może on zimować nad niewielkimi, rozmarzniętymi ciekami (Czapulak
i Betleja 1998). Niskie liczebności notowane na terenie badań (max. 10
ptaków na prawie 300 krn cieków) wskazują. że górskie cieki Sudetów nie
mają dla tego gatunku zimą istotnego znaczenia. Ważnym czynnikiem może
być tu klimat górski, który jest znacznie ostrzejszy i charakteryzuje się
większą zmiennością oraz dynamiką warunków pogodowych niż na nizinach. W okresach wyższych temperatur zimorodki mogą również zimować
na wolnych od lodu niewielkich zbiornikach wodnych np. stawach wędkarskich, które są coraz powszechniejsze w górach.
Pliszka górska występowała na obszarze badań nielicznie w liczbie do
kilku osobników. Z pewnością jej zimowanie w Sudetach jest znacznie
powszechniejsze. Świadczy o tym stwierdzanie tego gatunku podczas każdego liczenia oraz to, że był on spotykany nawet nad niewielkimi i nieza-
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marzniętymi potokami, z których ogromna większość nie była objęta kontrolami. Największa liczba pliszek górskich podczas ostatniej, wyjątkowo
ciepłej zimy sugeruje, że ptaki te będą zimowały w górach coraz częściej.
Podziękowania
Oprócz autorów w pracach terenowych brało udział 38 osób. Byli to: Agnieszka
Balcerzak, Anna Ciechańska, Andrzej Czapulak, Marzena Dzulik, Bogusław Franczak, Mirosław Fura, Paweł Grochowski, Wojciech Grzesiak, Rafał Jakubowski,
Michał Jaśkiewicz, Barbara Jaworska, Joanna Karcz, Teresa Każmierczak, Paweł
Kisiel, Marcin Kiszka, Antoni Knychała, Kamil Konowalik, Olga Kowalska, Paweł
Kwaśniewicz, Michał Kwiatkowski, Paulina Lewandowska, Wojciech Lewandowski, Ewelina Majchrzak, Tomasz Maszkało, Maciej Matraj, Nikodem Mazur, Kamila Misztal, Joanna Nalewalska, Bartłomiej Pigulski, Małgorzata Rudy, Stanisław
Rusiecki, Elżbieta Sawicka, Bartosz Smyk, Jerzy Stachów, Tomasz Suchan, Łukasz Tomasik Piotr Wasiak i Piotr Wujda.
Niniejszym chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom liczeń, a w szczególności tym, którzy uczestniczyli w akcji corocznie.
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STRESZCZENIE
Celem pracy był o przedstawienie składu gatunkowego i zmian liczebności ptaków wodnych zimujących w Sudetach, w kontekście zmieniających się warunków
pogodowych. Zimujące ptaki były liczone na dwunastu ciekach górskich Sudetów
Środkowych i Wschodnich (całkowita długość: 267,1-298,3 lun) w pięciu okresach: I/II 2005, XII 2005,1/112006. XII 2006, 1/112007. Liczenia obejmowały trzy
rejony: dorzecze Nysy Klodzkiej, Bobru i Bystrzycy.
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Na badanym obszarze stwierdzono 19 gatunków ptaków (wliczając dwa gatunki pliszek, ściśle związane ze środowiskiem wodnym). Tylko siedem z nich było
obecne w każdym okresie liczeń. Najliczniej występującymi gatunkami były: krzyżówka Anasplatyrhynchos, pluszcz Cinclus cinclus, czapla siwa Ardea clnerea oraz
łabędź niemy Cygnus olor.
Krzyżówka była gatunkiem najliczniejszym, maksymalna stwierdzona liczebność na całym obszarze to ponad 3300 osobników w okresie I/II 2007 (ze stosunkowo wysoką średnią temperaturą) oraz prawie 3000 osobników w okresie I/II
2006 (gdy średnia temperatura w porównaniu z innymi okresami była bardzo niska). 41-60 % krzyżówek zimowało na odcinkach wyróżnionych jako odcinki miejskie rzek, prawdopodobnie z powodu występujących na terenie miast wysp ciepła.
Wyjątkowo niską liczebność krzyżówki zanotowano w grudniu 2006 (2230 osobników), co może mieć związek z przemieszczeniem się ptaków na bardziej atrakcyjne, wolne od lodu zbiorniki. Porównując otrzymane dane z poprzednimi badaniami (Czapulak i Betleja 2001) można oszacować, że 4-8% krzyżówek z regionu
Śląska zimowało na kontrolowanym obszarze Sudetów.
Maksymalna liczba pluszczy (214 osobników) została stwierdzona w grudniu
2006 (stosunkowo wysoka średnia temperatura powietrza). W wyjątkowo zimnym
okresie I/II 2006 gatunek ten nie wykazywal na poszczególnych dorzeczach niższych średnich zagęszczeń niż w sezonie poprzednim. Najwyższe zagęszczenie
(7,9 ptaków/5 lun) zanotowano na Bystrzycy Dusznickiej w grudniu 2005 .
Czapla siwa była obserwowana głównie na większych rzekach (do 35 osobników na Nysie Klodzkiej). Spotykano pojedyncze osobniki, jak i stada (największe:
26 osobników na Nysie Kiodzkiej w grudniu 2005). W sumie w każdym okresie
stwierdzano 25-74 osobników. Łabędź niemy również występował na większych
rzekach, w ich niższych partiach biegu, najliczniej na Nysie Kłodzkiej (do 72 osobników, w sumie w poszczególnych okresach 11-86 ptaków).
Rzadziej spotykanymi gatunkami były: perkozek Tachybaptus ruftcollis, świstun Anna penelope, cyraneczka Anna crecca, nurogęś Mergus merganser, zimorodek Alcedo atthis i pliszka górska Motacilla cinerea. Dziewięć gatunków obserwowano sporadycznie. Były to: czapla biała Egretta alba, gęgawa Anser anser, rożeniec Anas acuta, czernica Aythya fuligula, kokoszka Gallinul n chloropus, kszyk
Gallirtago gallinago, samotnik Tringa ochropus, śmieszka Larus ridibundus oraz
pliszka siwa Motacilla alba.

SUMMARY
The aim of this study was to define the species composition and changes in the
numbers of waterfowl wintering in the Sudetes (SW Poland) in the context of
dlfferent weather conditions. Wintering of waterfowl on mountain watercourses
was studied on twelve rivers of the Eastern and Middle Sudetes (totalling 267.1298.3 km in length) in five periods: Jan./Feb. 2005, Dec. 2005, Jan./Feb. 2006,
Dec. 2006, Jan./Feb. 2007. The counts covered three main regions: the Nysa
Kłodzka, Bystrzyca and Bóbr River basins.
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Only 19 bird species were found in the study area (including two species of
wagtails, which live close to the water environment), merely seven of which in
each counting period. Four species were acknowledged as predominating: the
Mallard Anas platyrhynchos, Dipper Cincius cinclus. Grey Heron Ardea cinerea
and Mute Swan Cygnus olor.
The Mallard was the most numerous species, with maximum numbers of
individuals in the mild I/II 2007 (over 3300) and the very cold I/II 2006 (nearly
3000). 41-60% of the Mallards wintered on the urban parts of streams, probably attracted by urban heat islands. Surprisingly the Mallard wasn't very numęrous during the very warm December 2006 (only 2230 birds) - it is probably
connected with the degree of icing on water basins, which are more suitable winter areas for ducks. This pattern was also observed in wintering of the Goosander,
which was most frequently observed during I/II 2006. Comparing our data with
recent studies on wintering waterfowl (Czapulak & Betleja 2001), it is possible to
estimate that 4-8% of the Mallards from Silesia are wintering in the study area.
The numbers and distribution of the Dipper - a non-migratory species - are
closely related to weather conditions. Maximum number of individuals (214) was
recorded in the warm XII 2006, and was much less numerous during the cold
winter (e.g. I/II 2006). The highest density of Dippers was recorded on the Bystrzyca Dusznicka river in XII 2005: 7.9 individuals/5 lun.
The Grey Heron was most often observed on bigger rivers (up to 35 birds on the
Nysa Kłodzka), usually as single individuals. sometimes in flocks (of maximum
size reaching 26 birds on the Nysa Kłodzka in XII 2005) with the total number
of 25-74 birds. Mute Swans were also observed on lower. bigger parts of rivers,
especially on the Nysa Kłodzka - up to 72 individuals (total number: 11-86 birds).
The less commonly observed species were: the Little Grebe Tachybaptus
Wigeon Anas penelope, Teal Anas crecca. Goosander Mergus merganser.
Kingfisher Akedo atthis and Grey Wagtail Motacilla cinerea. Nine species were
observed occasionally, usually as single individuals: Great White Egret Egretta
alba, Greylag Goose Anser anser, PIntail Anas acuta. Tufted Duck Aythyafuligu
/a, Moorhen Gal/i/uda chloropus, Common Snipe Gallinago gallinago, Green
Sandpiper Tringa ochropus, Black-headed Guli I.nrus ridibundus and White
Wagtail Motacilla alba.
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