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Pod koniec lipca 2012 Szymon Beuch,
prowadząc obserwacje na terenie powiatu tarnogórskiego, usłyszał głos
żołny, a chwilę później zaobserwował
4 dorosłe osobniki. Ptaki chwytały w
locie owady i przesiadywały z nimi na
czubkach wysokich brzóz. Była to w tym
czasie dość sensacyjna obserwacja – w
województwie śląskim gatunek ten nigdy nie miał stałych kolonii lęgowych
i nawet poza sezonem lęgowym był tu
spotykany niezwykle rzadko. Jedyne
znane lęgi miały miejsce w roku 2003
(2–3 pary) w Nieboczowach (J. Rak), a
w latach 2011–2012 jedna para gniazdowała pod Myszkowem (T. Święciak). Nie
było więc podstaw, by podejrzewać, że
obserwowane ptaki mogą być lęgowe w
okolicy. Nie ma tu bowiem żadnych piaskowni ani widocznych skarp, w których
mogłyby się gnieździć, a podczas wcześniejszych kontroli – w maju i czerwcu
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– żaden obserwator nie stwierdził obecności żołn. W związku z tym ptaki zostały zakwalifikowane jako osobniki koczujące, choć zastanawiający był fakt, że
ptaki nie zjadały upolowanych owadów,
tylko trzymając je w dziobach, przesiadywały na drzewie lub pikowały na ziemię.
Żołny obserwowano przez kolejne
dni, zawsze w tej samej okolicy (fot. 1).
Nigdy nie znikały ze złowionymi owadami poza zasięg wzroku obserwatora.
Dopiero ok. 8 sierpnia, zupełnym przypadkiem, obserwujący ptaki Radosław
Gwóźdź znalazł nieopodal piaszczystej
drogi dół wykopany przez kogoś prawdopodobnie w celu pozyskania piachu.
Dół był głęboki na ok. 70 cm i dobrze zakamuflowany, więc łatwo było go przeoczyć. Podczas dokładnych oględzin
znaleziska w jednej z niskich piaskowych
ścianek Radek zobaczył norę, z której

wystawał łeb żołny! Okazało się więc,
że ptaki, które wcześniej pikowały w to
miejsce, wcale nie łowiły owadów, a po
prostu nosiły pokarm pisklętom.
W kolejnych dniach obserwowaliśmy
wszystkie cztery ptaki dorosłe zaangażowane w karmienie młodych w norze. W
połowie sierpnia, gdy Szymon Beuch z
Justyną Lewandowską kontrolowali stanowisko, zauważyli podlota żołny, siedzącego na piachu pod wylotem nory.
Ptak był sprawny, ale najprawdopodobniej za wcześnie opuścił gniazdo. Po
podsunięciu go do wylotu nory natychmiast wdrapał się w jej głąb. Lęg tej pary
zakończył się pełnym sukcesem. Dnia
29.08.2012 obserwowano 4 dorosłe i 6
młodych lotnych ptaków, wspólnie polujących na owady kilkaset metrów od
gniazda. Ostatni raz rodzinę tę widziano
w pierwszych dniach września.
W kolejnym roku (2013) wczesną wiosną zastanawialiśmy się, czy żołny powrócą na lęgi w tym samym miejscu.
Niestety okazało się, że dół wcześniej
zajmowany przez żołny został potraktowany jak śmietnik – zrzucono tam
gruz wymieszany z odpadami komunalnymi. Zawaleniu uległa też skarpa,
w której zlokalizowana była nora. Kilku
członków Górnośląskiego Koła Ornitologicznego podjęło więc decyzję o zorganizowaniu akcji odgruzowywania dołu
i odtworzenia warunków do lęgów dla
żołn. W deszczowy niedzielny poranek
dnia 12.05.2013 ekipa w składzie: Szymon Beuch, Radek Gwóźdź, Damian
Kurlej i Adam Szczepańczyk, wyposażona w szpadle i łopaty, rozpoczęła
prace. Udało się odgarnąć gruz możliwie daleko od dołu, a także uformo-

wać na nowo skarpy i przede wszystkim zwiększyć ich powierzchnię. Nowe
skarpy miały ponad metr wysokości i ok.
5 m szerokości. Akcję sfinalizowano dosłownie w ostatniej chwili. W czasie odpoczynku po pracy, w godzinach okołopołudniowych, pojedyncza żołna usiadła
na brzozie nad głowami ornitologów. W
kolejnych dniach przybywały następne
osobniki i ostatecznie ponownie cztery
dorosłe ptaki pojawiły się na stanowisku. Przygotowany przez nas nowy piaskowy dół został zaakceptowany przez
ptaki – dwie pary wykopały nory i wyprowadziły w sezonie 2013 co najmniej
9 lotnych młodych (dnia 13.08 jeden z
podlotów został znaleziony martwy pod
norą). Co ciekawe, jedna z nor została
wykopana tak nisko, że otwór wlotowy
był na wysokości dna dołu. Szczęśliwi z
kolejnego roku udanych lęgów żołn czekaliśmy na powrót ptaków w kolejnym
sezonie.
Niestety jesienią 2013 kolejny raz
przydrożny dół został wykorzystany jako
„kontener na gruz”. Tym razem komuś
bardzo zależało na likwidacji nierówności, ponieważ otwór został całkowicie zasypany ciężkimi odpadami pobudowlanymi, a materiał ten ubito przy
pomocy walca. Ponowne, ręczne odkopanie kilku ton ubitego gruzu graniczyło
z cudem. Podjęliśmy więc decyzję o wykopaniu dołu w innym miejscu – oddalonym i niewidocznym z drogi. W tym
celu uzyskaliśmy pozwolenie od właściciela działki, na której miałby się znajdować dół. Tym razem musieliśmy sami
zaprojektować i wykonać system skarp,
które naszym zdaniem powinny spodobać się żołnom. Dnia 26.03.2014 zespół
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Fot. 1. Suchy kwiatostan dziewanny był jednym z ulubionych miejsc przesiadywania pary żołn
w latach 2012 i 2013 (fot. R. Gwóźdź)
Photo 1. Dry inflorescence of Verbascum was one of the favorite perch for the pair of Bee-eaters
in 2012 and 2013

Fot. 2. Odtwarzanie skarp dla żołn w marcu 2014 (fot. S. Beuch)
Photo 2. Rebuilding the cliffs for Bee-eaters in March 2014
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w składzie: Szymon Beuch, Andrzej Burecki, Łukasz Fuglewicz, Radek Gwóźdź,
Wojciech Miłosz, Tomasz Pawlik i Paweł
Siwy przystąpił do realizacji zadania (fot.
2). Po kilku godzinach pracy powstał podłużny, owalny dół (ok. 7 m x 2 m) o
równostromych skarpach o wysokości
ok. 1,2 m.
W roku 2014 długo nie mogliśmy doczekać się przylotu ptaków. Po 15.05 zaczęliśmy tracić nadzieję. Jednak 20.05
Ewa Paprzycka wychwyciła moment
przylotu ptaków na lęgowisko. Pojawiło
się wówczas aż 8 dorosłych osobników.
Ptaki niemal od razu zainteresowały się
nowo wykopaną dziurą na środku łąki
i już następnego dnia zaczęły wlatywać
do nowego dołu. Nocna kontrola tego
miejsca wykazała, że ptaki rozpoczęły
drążenie nor na północnych ściankach.
Niestety pojawiło się wówczas zagrożenie, którego aż tak poważnych skutków
się nie spodziewaliśmy. Informacja o stanowisku dość nieszczęśliwe dostała się
do sieci Internet, co zaowocowało prawdziwym najazdem fotografów amatorów.
W skarpy zostały powbijane malownicze
patyki, na których miały pozować żołny.
Spotykaliśmy też wielu „przyrodników”
z amatorskim sprzętem fotograficznym,
którzy podchodzili niebezpiecznie blisko do zajmowanej przez żołny skarpy.
Pilnowanie stanowiska całymi dniami
było niemożliwe. W miejscu likwidowanych patyków powstawały nowe. Po śladach na piasku wokół dołu można było
wnioskować o częstych tam wizytach fotografów. Tak intensywne niepokojenie
ptaków w początkowym etapie kopania
nor poskutkowało tym, że trzy z czterech obecnych par opuściły stanowisko.

Jedyna pozostała para kontynuowała budowanie nory.
W połowie lipca do karmiącej pary
dołączyło 6 ptaków dorosłych. Niewykluczone, że to te same przepłoszone w
maju osobniki, które nie zdecydowały
się na lęg. Niestety również w tym okresie żołny nie miały spokoju. Nieopodal
skarpy lęgowej rozpoczęto budowę nowej sieci kanalizacyjnej oraz przebudowę
drogi piaskowej na asfaltową. Wiązało
się to z ciągłym przebywaniem ciężkiego
sprzętu, dużym hałasem i prowadzeniem
prac budowlanych w odległości ok. 50 m
od nory lęgowej. Mimo że para szczęśliwie wyprowadziła lęg, to nie przebywała
tu tak długo, jak w poprzednich latach
– dnia 2.08.2014 obserwowano ją po raz
ostatni w towarzystwie co najmniej jednego lotnego młodego. Prace budowlane
w okolicy trwały nadal. W ich wyniku
zmieniła się struktura siedliskowa łąki,
na której były lęgowe ptaki, a sam dół
został zasypany. Miejsce to ewidentnie
przygotowywano pod budowę domów
jednorodzinnych – teren został wyrównany, a działki oznakowane słupkami.
Kolejny dół wykopaliśmy więc w zupełnie innej lokalizacji, oddalonej od
drogi i schowanej wśród drzew. Akcja
odbyła się dnia 4.04.2015. Nowe miejsce dla żołn miało być możliwie dobrze
utajnione. Niestety pomimo czekania i
częstych kontroli okolicy niemal przez
cały maj i czerwiec nie zaobserwowaliśmy ptaków. Remont drogi i wyrównanie
suchej łąki pod budowę w znaczny sposób wpłynęły na lokalne warunki siedliskowe. Nie wiadomo jednak, czy był to
faktyczny powód tego, że żołny nie zasiedliły miejsca ponownie.
Sprawozdania
Reports

253

Ta kilkuletnia przygoda z odtwarzaniem
skarp dla żołn nauczyła nas, jak mało
wymagający jest to gatunek pod względem jakości odpowiedniego miejsca lęgowego. Nora wykopana na wysokości
poziomu gruntu wskazuje na to, że ptaki
potrzebują w zasadzie tylko niewielkiej
pionowej nierówności w piaskowym terenie, w której są w stanie wykopać odpowiedni tunel. Być może bardziej kluczowe jest siedlisko otaczające skarpę i
– co za tym idzie – dostępność pokarmu.
Okolica, w której przeprowadzaliśmy akcje, to rozległe połacie suchych, piaszczystych terenów otwartych w pobliżu
dużego zbiornika wodnego. Te dwa elementy sprzyjały obecności dużych owadów prostoskrzydłych, ważek i trzmieli,
stanowiących świetną bazę pokarmową
dla żołn.
Rozmyślne tworzenie odpowiednich
skarp w stanowiskach zasiedlanych przez
żołnę lub potencjalnie dogodnych dla
tych ptaków może w przyszłości stanowić dobry sposób czynnej ochrony tego
gatunku. Próbę ochrony stanowisk żołn
przeprowadzano już wcześniej w koloniach w Polsce południowo-wschodniej,
gdzie skupiano się na usuwaniu sukcesji roślinności zielnej oraz stwardniałej
wierzchniej warstwy gleby na skarpach
(Stachyra i Kurek 2002). Wydaje się, że
organizowane przez nas akcje kopania
zupełnie nowych skarp dla żołn były
pierwszymi tego typu w Polsce, a może
i w Europie.
Rok 2015 nie był na szczęście całkowicie straconym dla żołny w województwie
śląskim. Gatunek ten zasiedlił bowiem
piaskownię pod Mikołowem w liczbie co
najmniej dwóch par, a lęgi te zakończyły
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się sukcesem (R. Tkocz - inf. niepubl.).
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Summary
In July 2012 four Bee-eaters breeding in
one burrow situated in a low (< 1 m high)
sand bank were found in the district of Tarnowskie Góry (S Poland). Next year the
bank was burried with rubble. We decided
to remove the rubble and rebuild the cliffs
to facilitate re-settlement of Bee-eaters. Next
year two breeding pairs dug new burrows in
the rebuilt cliffs, and nine young successfully fledged. In 2014 the burrow disappeared again. We decided to dig a new hole in
a more distant, safer place. At the end of May
2014 eight adult Bee-eaters were observed at
the place. Unfortunately amateur photographers learned about the nesting site and started taking pictures and disturbing the birds
while they were excavating their nest holes.
At the same time a nearby road renovation
was started. The Bee-eaters’ soon left the
place, luckily with at least one fledged young.
Next year we built new, safer cliff system in
another place. Unfortunately, the birds didn’t
return to this place in 2015. We have learned,
however, that Bee-eaters are not so demanding as we had thought before. They can be
satisfied with a cliff high just enough to dig
a nest burrow, and a habitat rich in big insects they prey on. It is quite easy to provide
such cliffs in suitable habitats, and help Bee-eaters to settle in new nesting localities. The
European Bee-eater is a very scarce species in
Silesian Voivodeship. The described nesting
place is the third breeding site of the species
within the voivodeship area.

