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Abstrakt

Abstract

W latach 2005–2016 na zbiorniku Świerklaniec
stwierdzono występowanie 211 gatunków ptaków,
w tym 82 lęgowych. Najcenniejszymi gatunkami
lęgowymi w skali Śląska były: cyranka Anas querquedula (1–7 par), zausznik Podiceps nigricollis
(0–10 par), kropiatka Porzana porzana (0–16 samców), zielonka P. parva (0–9 samców), żuraw Grus
grus (0–2 par), kszyk Gallinago gallinago (3–8 par),
krwawodziób Tringa totanus (1–4 pary), rybitwa
rzeczna Sterna hirundo (0–15 par), rybitwa białowąsa Chlidonias hybrida (0–20 par), bąk Botaurus
stellaris (1–10 samców), bączek Ixobrychus minutus (0–2 par), błotniak stawowy Circus aeruginosus (2–5 par), gąsiorek Lanius collurio (5–6
par), świergotek łąkowy Anthus pratensis (0–3 par),
dziwonia Erythrina erythrina (2–13 par), wąsatka
Panurus biarmicus (0–6 par), brzęczka Locustella luscinioides (2–10 par), trzciniak Acrocephalus
arundinaceus (46–60 samców), jarzębatka Sylvia
nisoria (0–7 par), podróżniczek Luscinia svecica
(2–10 par). Zbiornik nie jest szczególnie istotny
dla ptaków przelotnych czy zimujących. Przelotne gęsi, kaczki, perkozy czy nury pojawiają się
regularnie, ale w małej liczbie. Podstawowym zagrożeniem dla lęgowych gatunków łąkowych jest
postępująca sukcesja roślinności drzewiastej, krzewiastej i trzciny Phragmites australis. Najprawdopodobniej w wyniku tego procesu w okresie badań
zniknęły takie gatunki jak rycyk Limosa limosa czy
świergotek łąkowy.

In 2005–2016 a total of 211 bird species, including 82
breeding ones, were found at the Świerklaniec Reservoir. The most important breeding species, at the scale
of Silesian ornithological region, were the Garganey
Anas querquedula (1–7 pairs), Black-necked Grebe
Podiceps nigricollis (0–10 pairs), Spotted Crake Porzana porzana (0–16 males), Little Crake P. parva (0–9
males), Eurasian Crane Grus grus (0���������������
–��������������
2 pairs), Common Snipe Gallinago gallinago (3–8 pairs), Common
Redshank Tringa totanus (1–4 pairs), Common Tern
Sterna hirundo (0–15 pairs), Whiskered Tern Chlidonias hybrida (0–20 pairs), Eurasian Bittern Botaurus stellaris (1–10 males), Little Bittern Ixobrychus
minutus (0–2 pairs), Marsh Harrier Circus aeruginosus (2–5 pairs), Red-backed Shrike Lanius collurio (5–6 pairs), Meadow Pipit Anthus pratensis (0–3
pairs), Common Rosefinch Erythrina erythrina (2–13
pairs), Bearded Reedling Panurus biarmicus (0–6
pairs), Savi’s Warbler Locustella luscinioides (2–10
pairs), Great Reed Warbler Acrocephalus arundinaceus (46–60 males), Barred Warbler Sylvia nisoria
(0–7 pairs), Bluethroat Luscinia svecica (2–10 pairs).
The reservoir is not an important site for migratory
or wintering birds. Migratory geese, ducks, grebes
or loons occur regularly on the reservoir but in low
numbers. Encroachment of trees, bushes and common reeds Phragmites australis is now the main threat
to breeding meadow species. The most likely this factor was responsible for the disappearance of several
breeding species, such as the Black-tailed Godwit
Limosa limosa or Meadow Pipit from the area.
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Wstęp

Zbiorniki retencyjne były od dawna
jednymi z chętniej odwiedzanych i badanych przez ornitologów środowisk na Śląsku. Do końca XX wieku opublikowano
szereg prac podsumowujących wyniki obserwacji ptaków na akwenach tego typu.
W okresie tym ukazały się prace na temat ptaków Zbiornika Otmuchowskiego
(Dyrcz 1981), Zbiornika Turawskiego
(Stawarczyk i Karnaś 1992), Zbiornika
Rybnickiego (Krotoski 1995), Zbiornika
Mietkowskiego (Dyrcz i in. 1998) oraz
zbiornika Dzierżno Duże (Ostański i in.
2000). Opublikowano wówczas pracę porównującą awifaunę zbiorników zaporowych z innymi rodzajami wód stojących
(Stawarczyk 2001). Po roku 2000 ukazały
się prace uzupełniające poprzednie opracowania, np. ptaków nielęgowych zbiornika Dzierżno Duże (Szlama i in. 2008),
ptaków rzadkich Zbiornika Mietkowskiego (Orłowski i Gębski 2008), ptaków
Ziemi Nyskiej, w tym częściowo również
zbiorników: Nyskiego, Otmuchowskiego,
Paczkowskiego i Topola (Kopij 2012). W
ostatnich latach ukazały się też prace na
temat zbiorników do tej pory nieopisywanych szczegółowo – Zbiornika Goczałkowickiego (Betleja i in. 2014, Gwiazda i
in. 2014) i zbiornika Kuźnica Warężyńska (Kmiecik i in. 2014). Najbardziej aktualny i pełny obraz o stanie gatunkowym
i ilościowym awifauny zbiorników mamy
więc obecnie tylko z tych dwóch ostatnich
miejsc.
W XXI wieku ukazała się jeszcze praca
podsumowująca obserwacje ptaków na
zbiorniku Świerklaniec w latach 1982–
2004 (Szlama i in. 2006). Niniejsza publikacja ma na celu uzupełnienie aktualnego
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stanu wiedzy o awifaunie tego zbiornika:
o zmianach w jego składzie gatunkowym,
ich przyczynach i zagrożeniach dla ptaków
go zasiedlających.

Teren badań

Zbiornik Świerklaniec, nazywany
również zbiornikiem Kozłowa Góra, został wybudowany w latach 1935–1939 i
pierwotnie miał spełniać rolę militarno-obronną. Spiętrzone wody rzeki Brynicy,
stanowiącej wówczas granicę polsko-niemiecką, miały utrudnić jej sforsowanie na
wypadek ataku Niemiec na Polskę. W latach powojennych (1948–1951) zbiornik
zaadaptowano do funkcji rezerwuaru
wody pitnej dla niektórych miast konurbacji górnośląskiej, którą to funkcję pełni
do dziś (Jaguś i Rzętała 2003).
Według aktualnego podziału administracyjnego zbiornik Świerklaniec zlokalizowany jest w gminie Świerklaniec,
w powiecie tarnogórskim (woj. śląskie).
W podziale fizjograficznym opisywany
zbiornik leży w mezoregionie Garb Tarnogórski, będącym częścią Wyżyny Śląskiej (Kondracki 2009).
Obserwacje ptaków prowadzono na obszarze całego zbiornika, którego granice
wyznaczają: Wał Świerklaniecki na zachodzie, oddzielający akwen od pałacowego
parku w Świerklańcu; zapora czołowa na
południu; nasyp starej kolejki wąskotorowej na brzegu północnym i wschodnim
oraz granica lasu od wysokości miejscowości Ossy na południe aż do zapory czołowej w miejscowości Wymysłów (ryc. 1).
Od strony północnej, w miejscu ujścia
rzeki Brynicy do zbiornika, aż do miejscowości Ossy na wschodzie brzeg zbiornika
ma kształt nieregularny i tam właśnie za-

Rycina 1. Mapa terenu badań z naniesionymi nazwami okolicznych miejscowości i określonym
zasięgiem najważniejszych siedlisk
Figure 1. Map of the study area. 1 – reservoir, 2 – reedbeds, 3 – wet meadows, 4 – trees

chował najbardziej naturalny charakter. W
latach 1970–1990 na większości tego obszaru znajdowały się szuwar manny mielec
Glycerietum maximae oraz okresowo zalewane łąki z klasy Molinio-Arrhenatheretea
i Scheuchzerio-Caricetea (Jaguś i Rzętała
2003). Powoli postępująca sukcesja trzciny
Phragmites australis, roślinności krzewiastej (przede wszystkim wierzb Salix sp. i
czeremchy Prunus sp.) oraz drzewiastej
(osiki Populus tremula, brzozy brodawkowatej Betula pendula, sosny Pinus sp.)
doprowadziła do tego, iż obecnie szuwar
mannowy zajmuje łączną powierzchnię
tylko ok. 17 ha. Najlepiej zachował się on
przy ujściu Brynicy do zbiornika oraz w
kilku płatach graniczących z łąkami na

wysokości miejscowości Ossy. Roślinność
szuwarowa na wschodnim brzegu zajmuje
obecnie ok. 55 ha, a drzewiasta 11 ha. W
części południowo-wschodniej na długości 300 m przylega do zbiornika wyłączony z badań fragment lasu mieszanego
oddzielony od tafli wąskim (10–70 m) pasem trzcinowisk, łąk i piaskowych plaż.
Brzeg zachodni stanowi tzw. Wał Świerklaniecki. Na większej części brzegu kamienny wał od strony wody porośnięty
jest roślinnością ruderalną. Na niewielkim
płacie ziemi przy wale zbiornika mieści
się wypożyczalnia sprzętu wodnego, tzw.
„rybaczówka”, a od zapory aż do zachodniej części ujścia Brynicy znajdują się wąskie pasy roślinności szuwarowej (oprócz
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trzciny również pałka wąskolistna Typha
angustifolia) zajmujące łączną powierzchnię 24 ha.
Całkowita powierzchnia obszaru, na
którym prowadzono badania, wynosi 560
ha, z czego 423 ha stanowi tafla zbiornika,
79 ha roślinność szuwarowa (trzcina i
pałka), 17 ha szuwar mannowy i podmokłe łąki, ok. 30 ha podsuszone łąki zarastające roślinnością krzewiastą, 11 ha roślinność drzewiasta.
Penetracja brzegów zbiornika przez ludzi jest najbardziej intensywna na Wale
Świerklanieckim, który wykorzystywany
jest rekreacyjnie (wędkarze, rowerzyści,
biegacze). Sprzyja temu sąsiedztwo licznie
odwiedzanego wiosną i latem parku pałacowego w Świerklańcu. Wędkarstwo jest
uprawiane również z łodzi, najintensywniej jesienią (październik – listopad). Natomiast na brzegu wschodnim wędkarstwo
uprawia się głównie z brzegu, a podmokłe
obszary od ujścia Brynicy do miejscowości
Ossy są stosunkowo rzadko odwiedzane
przez ludzi.

Metodyka

W pracy zestawiono obserwacje ptaków
z terenu zbiornika Świerklaniec z lat 2005–
2016. Dodano również trzy stwierdzenia z
roku 2004, których nie zestawiono w poprzednim opracowaniu dotyczącym ptaków zbiornika (Szlama i in. 2006). Łącznie przedstawiono w pracy wyniki badań
pochodzących z 318 kontroli terenowych.
Średnio wykonywano 23 kontrole rocznie (5–51 kontroli). Najwięcej kontroli
przypadło na sezon lęgowy. W marcu –
czerwcu wykonano odpowiednio 27, 47,
49 i 21 wyjść terenowych (łącznie 144). W
poszczególnych miesiącach lęgowych pro-
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wadzono średnio 4,8 kontroli (2–9). Obserwacje zestawione w niniejszej pracy
zostały zgromadzone głównie przez jej autora, a w mniejszej części przez 24 innych
obserwatorów, których nazwiska znajdują
się w końcowej części rozdziału „Wyniki”.
Obserwacje w okresie 2005–2008 prowadzone były wyrywkowo i nie prowadzono wówczas regularnych liczeń wszystkich gatunków ptaków lęgowych. Liczono
tylko gatunki łatwo wykrywalne w ramach kontroli porannych, np.: bąka Botaurus stellaris, błotniaka stawowego Circus aeruginosus, czajkę Vanellus vanellus,
kszyka Gallinago gallinago, krwawodzioba
Tringa totanus, śmieszkę Chroicocephalus
ridibundus, rybitwy Sternidae, ptaki wróblowe Passeriformes. W latach 2009–2016
prowadzono już dużo bardziej regularne
badania, nastawione na jak najdokładniejsze oszacowanie liczebności wszystkich
ważniejszych gatunków lęgowych i koncentracji ptaków migrujących oraz zimujących. W okresie lęgowym prowadzono
wówczas zwykle 5–7 kontroli miesięcznie.
Od końca kwietnia do początku czerwca
przeprowadzano regularnie kontrole wieczorno-nocne (w godz. 20.30–23.00) nastawione na dokładne policzenie chruścieli
Rallidae, kszyka, bąka oraz gatunków z
rodzaju Locustella. Penetrowano wówczas
przede wszystkim brzeg wschodni i północno-wschodni, gdzie znajdują się siedliska odpowiednie dla tych grup ptaków.
Prowadzono wówczas również regularne
kontrole wczesnoporanne (godz. 5.00–
9.00) nastawione na policzenie ptaków aktywnych za dnia. W latach 2015–2016 prowadzono liczenia ptaków lęgowych wokół
całego zbiornika, uwzględniając również
najbardziej zagospodarowany i najinten-

Fot. 1. Wiosenne rozlewiska Brynicy w miejscu ujścia rzeki do zbiornika Świerklaniec (fot. S. Beuch)
Photo 1. Spring flood plains near the mouth of the Brynica River

Fot. 2. Łąki bagienne przy wschodnim brzegu zbiornika Świerklaniec (fot. S. Beuch)
Photo 2. Fen mires at the eastern bank of the Świerklaniec Reservoir
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sywniej penetrowany przez ludzi brzeg zachodni i południowy.
Ptaki liczono stosując się do metod
przyjętych przy cenzusach gatunków wodnych (Borowiec i in. 1981, Chylarecki i in.
2015). Dla oszacowania liczniejszych gatunków stosowano metodę kartograficzną
(Tomiałojć 1980).
W czerwcu 2007, a następnie w lipcu/
sierpniu 2009–2014 organizowano przy
wschodnim brzegu zbiornika obozy ornitologiczne trwające zwykle ok. tygodnia, w
trakcie których obrączkowano ptaki oraz
prowadzono codzienne obserwacje.
Zestawiono tu obserwacje gatunków,
które w dniu ich stwierdzenia podlegały
akceptacji Komisji Faunistycznej i uzyskały pozytywne orzeczenia tejże (Komisja Faunistyczna 2007, 2012, 2015).

Wyniki

W latach 2005–2015 stwierdzono występowanie 211 gatunków ptaków, w tym
81 lęgowych.
Poniżej zestawiono w kolejności systematycznej charakterystykę występowania
130 gatunków. Dla wielu z nich dodano
na końcu komentarz dotyczący np. łącznych liczb stwierdzeń dla zbiornika albo
odwołania do wyników z lat wcześniejszych. Wszystkie te odwołania nawiązują
do danych zawartych w poprzednim podsumowaniu gatunków zbiornika Świerklaniec (Szlama i in. 2006).
Zmiany liczebności gatunków lęgowych
w poszczególnych dekadach badań zbiornika przedstawiono w tabeli 1 na końcu
przeglądu gatunków.

Przegląd gatunków

Łabędź niemy Cygnus olor. Lęgowy. Corocznie stwierdzano 1–3 par lęgowych na zbiorniku. Po
sezonie lęgowym tworzy niewielkie stada, maksymalnie do 40 os.
Łabędź czarnodzioby Cygnus columbianus. Stwierdzony raz. W okresie 30.04–17.05.2009 przebywał 1 dorosły osobnik. Było to drugie stwierdzenie dla zbiornika i pierwsze wiosenne.
Łabędź krzykliwy Cygnus cygnus. Stwierdzony trzy razy. 25.03.2011 widziano 1 dorosłego osobnika w ujściu Brynicy, 4.12.2014 widziano co najmniej 14 ptaków (EP), co jest jednocześnie
największym stadem stwierdzonym do tej pory na zbiorniku. 3.04.2015 stwierdzono 2 ad., 1
imm. Łącznie gatunek ten odnotowano na zbiorniku 17 razy.
Bernikla białolica Branta leucopsis. Zalatuje wyjątkowo, stwierdzona raz. 21.06.2013 jednego
niepłochliwego ptaka widziano na tamie zbiornika (EP). Okoliczności obserwacji wskazują,
iż mógł to być uciekinier z niewoli.
Gęgawa Anser anser. Lęgowa. W latach 2009–2014 odnotowano rocznie 3–8 par lęgowych. W
okresie tym widywano pary wodzące pisklęta w latach 2009, 2014, 2015 i 2016. Po sezonie lęgowym gatunek praktycznie znika ze zbiornika. Zimą stwierdzona dopiero w ostatnich latach badań, zaledwie trzykrotnie: 8 os. 11.01.2014, 2 os. 20.01.2015 i 30 os. 27.12.2015 (EP).
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Gęś zbożowa Anser fabalis. Nielicznie przelotna. Na początku okresu badań stwierdzana wyjątkowo i w małej liczbie. Dopiero wiosną w latach 2014 i 2015 widywano odpoczywające na
tafli większe koncentracje mieszane z gęsiami białoczelnymi. Największe stada odnotowano
8.03.2014 – 120 os. i 18.03.2015 – 500 os.
Gęś białoczelna Anser albifrons. Nielicznie przelotna. Na początku okresu badań stwierdzana
wyjątkowo i w małej liczbie. Interesująca wydaje się późnowiosenna obserwacja młodego
ptaka 26.05.2012. Dopiero wiosną w latach 2014 i 2015 spotykano po kilkadziesiąt ptaków w
stadach mieszanych z gęsiami zbożowymi.
Lodówka Clangula hyemalis. Zalatująca wyjątkowo, stwierdzona dwukrotnie. 16.11.2007 widziano 2 ptaki (KJ) i 8.11.2014 widziano 3 ptaki w szacie samic. Było to drugie i trzecie stwierdzenie gatunku na zbiorniku.
Edredon Somateria mollissima. Zalatujący wyjątkowo. Stwierdzony raz. 16.11.2007 widziano
młodego ptaka (KJ). Było to pierwsze stwierdzenie tego gatunku na zbiorniku.
Uhla Melanitta fusca. Zalatująca rzadko, stwierdzona sześciokrotnie. 28.11.2004 obserwowano
1 samicę, 16.11.2007 – 5 ptaków, 15.01.2012 – 1 dorosłą samicę (KK, SB, SK), 17.04.2013 – 9
os. krążących nad zbiornikiem, 2.12.2013 – 2 os. (EP), 16.11–7.12.2016 – 2–5 samic.
Bielaczek Mergellus albellus. Sporadycznie notowany gatunek przelotny. Stwierdzony siedmiokrotnie zimą i wiosną, najpóźniej 2.04.2006 – 1 samiec i 2 samice. Maksymalnie widziano 15
samic w dniu 22.03.2009 (JW, KK).
Nurogęś Mergus merganser. Nielęgowy. Nieliczny gatunek przelotny i zimujący. Najczęściej i
najliczniej notowany wiosną – maksymalnie 6 samców i 14 samic w dniu 5.03.2011. Najliczniej zimowały 3 samce i 7 samic w styczniu 2012.
Szlachar Mergus serrator. Nielicznie przelotny. Stwierdzony siedmiokrotnie. Raz widziany wiosną, 30.03–9.04.2012 – 2 samce i 1 samica (SK, SB). Jesienią obserwowany 30.10.2004 – 2 samice (SB, AM), 16.11.2007 – 1 samiec (KJ), 10–20.11.2008 – 1 samica (JB, JW, KK), 11.11.2012
– 4 samice (SB, PS) i 5.12.2015 – para ptaków (PŁ).
Ohar Tadorna tadorna. Stwierdzany wyjątkowo, widziano dwukrotnie różne samce wiosną
2012: 9.04 oraz 15 i 18.05 (PK, SB).
Podgorzałka Aythya nyroca. Nielęgowa w okresie badań. Stwierdzona trzykrotnie, wiosną:
11.03.2007 – 2 ptaki (JB), 22.03.2009 pojedyncza samica (JW, KK) i 29.04.2015 – 1 samiec.
Ogorzałka Aythya marila. Zalatuje wyjątkowo, stwierdzona raz. W dniu 27.11.2011 widziano
samicę w stadku gągołów (AO). Było to dopiero drugie stwierdzenie gatunku na zbiorniku.
Cyranka Anas querquedula. Prawdopodobnie lęgowa. W latach 2012–2016 na podstawie liczby i
zachowań ptaków w odpowiednim siedlisku można szacować, iż gniazdowało prawdopodobnie
1–7 par. Nie zdobyto nigdy pewnego dowodu na gniazdowanie, ale obserwowano grupy samców goniące samicę oraz spłoszono samicę w środowisku dogodnym do lęgów, choć gniazda
nie odnaleziono. Największe koncentracje odnotowano 24.03.2015 – 34 os. (PS).
Płaskonos Anas clypeata. Możliwie lęgowy. Liczebność można szacować jedynie na podstawie
obecności ptaków dorosłych w sezonie lęgowym. W okresie badań w środowisku odpowiednim do lęgów obserwowano jedną parę, ale nie wykazano dowodów na pewne gniazdowanie.
Jedynie dnia 13.04.2016 obserwowano 10 samców intensywnie tokujących do 2 samic, ale w
maju i czerwcu obserwowano już tylko 1 parę. Najwięcej ptaków odnotowano 31.03.2015 – 7
samców i 8 samic.
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Krakwa Anas strepera. Możliwie lęgowa. Na podstawie obecności ptaków w okresie lęgowym
liczebność można szacować na 0–3 par lęgowych. Nie stwierdzono nigdy pewnego gniazdowania. Nie tworzy dużych koncentracji po sezonie lęgowym.
Świstun Anas penelope. Regularnie, choć nielicznie spotykany na przelotach. W sezonie lęgowym
obserwowano raz samca w dniu 26.05.2012. Poza tym spotykany w małych grupkach, głównie
wiosną. Największa koncentracja – 233 ptaki – została odnotowana 22.03.2016.
Krzyżówka Anas platyrhynchos. Lęgowa. Corocznie gniazduje prawdopodobnie ok. 20 par. Zimuje w cieplejsze zimy, kiedy zbiornik nie zamarza całkowicie. Stwierdza się wtedy koncentracje od kilkuset do 1800 ptaków (20.01.2015).
Rożeniec Anas acuta. Nielicznie przelotny, wyjątkowo zimujący. Stwierdzony dziewięć razy.
Maksymalnie widziano 9 os. 29.03.2014 oraz tokującą grupę 5 samców z 2 samicami w okresie 30.03–4.04.2013. W czasie ciepłej zimy 5–14.01.2007 widziano też 3 samce i 1 samicę zimujące na zbiorniku.
Cyraneczka Anas crecca. Regularnie, ale nielicznie spotykana podczas migracji i zimą. Najprawdopodobniej do lęgów nie dochodziło. Większość ptaków znika ze zbiornika jeszcze przed
końcem kwietnia. Samce pojawiające się pod koniec czerwca to prawdopodobnie osobniki
nielęgowe, pierzące się. Największą koncentrację odnotowano 19.10.2006 – 93 ptaki (JB). Potem już tylko maksymalnie do 30 os.
Kuropatwa Perdix perdix. Skrajnie nielicznie lęgowa na polach uprawnych sąsiadujących ze zbiornikiem przy miejscowości Niezdara. Sporadycznie widywana na wschodnim wale zbiornika.
Aktualny status lęgowy potwierdza obserwacja samca, 2 samic i co najmniej 15 małych piskląt
w dniu 18.07.2013. Tutejsza populacja zasilana jest osobnikami z hodowli (PZŁ – inf. niepubl.).
Perkozek Tachybaptus ruficollis. Nielicznie lęgowy. Corocznie gniazduje ok. 5–10 par. Poza sezonem lęgowym praktycznie niewidywany na zbiorniku.
Perkoz rdzawoszyi Podiceps grisegena. Możliwie lęgowy. 11.07.2006 widziano młodego ptaka,
choć niewykluczone, iż był to już ptak lotny. Nie stwierdzono przy nim osobników dorosłych.
W latach 2015–2016 notowano tokujące 1–2 pary trzymające się długo w odpowiednim środowisku, ale dowodów na pewne lęgi nie znaleziono. Najwcześniej stwierdzony 14.03.2014
(EP). Jesienią bywa rzadkim gościem. Wyjątkowo późno obserwowany 21–24.12.2006 (SB,
JB). Najliczniej stwierdzony 18.04.2014 – 9 os.
Perkoz dwuczuby Podiceps cristatus. Lęgowy. Co roku stwierdzano 15–20 par lęgowych. Z jakiejś
przyczyny gatunek ten ma niezwykle niski sukces lęgowy. Liczebność określana na podstawie
znajdowanych gniazd. Piskląt i ptaków młodych w miesiącach letnich nigdy nie widywano.
Jesienią i zimą nie tworzy dużych stad. Zwykle jest to 30–40 os. Maksymalnie w listopadzie
2016 notowano do 160 os. (16.11).
Perkoz rogaty Podiceps auritus. Zalatujący sporadycznie. Stwierdzony trzykrotnie. Pojedyncze
osobniki obserwowano raz wiosną – 2.05.2012 (SB, JL) i dwa razy jesienią – 30–31.10.2015 (KB,
SB) oraz 16.11.2015 (JB). Były to pierwsze trzy stwierdzenia dla zbiornika.
Zausznik Podiceps nigricollis. Lęgowy. Gniazdowanie zausznika na zbiorniku było silnie związane z obecnością kolonii lęgowych śmieszek. W roku 2005 odnotowano 9–10 par lęgowych
zauszników, w 2006 roku 2 pary, w 2009 – co najmniej 1 parę, a w 2010 – 5–10 par lęgowych.
W latach 2011–2016 nie stwierdzono już lęgów tego gatunku. Najwcześniej widziano 25 os.
29.03.2014. Największe stado nielęgowe odnotowano 17.04.2006 – 40 os. (AO). Po sezonie lęgowym (późnym latem i jesienią) nie widywano zauszników na zbiorniku.
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Lelek Caprimulgus europaeus. Nielicznie przelotny, stwierdzony czterokrotnie. Dorosłą samicę
schwytano i zaobrączkowano 13.08.2011. Reszta stwierdzeń to ptaki przelotne wiosną, żerujące przed zmrokiem nad trzcinami w dniach: 1.05.2012 – 1 os., 27.04.2013 – 1 samiec i
6.05.2016 – 1 os.
Wodnik Rallus aquaticus. Lęgowy. Bliższe oszacowanie populacji lęgowej wodnika na zbiorniku
było możliwe dzięki kontrolom nocnym prowadzonym w latach 2009–2016. Specyfika tego
gatunku i duża powierzchnia trzcinowisk we wschodniej części zbiornika utrudniała tak dokładne policzenie jak kureczek Porzana sp. W części północno-wschodniej notowano 7–15
terytoriów w suchsze lata i do 30 w sezonach z wysoką wodą. Szacunek liczebności dla całego
zbiornika to ok. 50 par.
Kropiatka Porzana porzana. (fot. 3). Prawdopodobnie lęgowa. Nocne kontrole prowadzone każdej wiosny w okresie 2009–2016 pozwoliły określić liczebność gatunku w każdym z ośmiu sezonów. Wykazano więc kolejno w latach: 2009 – 5–6 par, 2010 – 5 par, 2011 – 1–3 pary, 2012
– 0–2 par, 2013 – 0 par, 2014 – 1 para, 2015 – 12–16 par, 2016 – 1 para. Najwcześniej widziano
1 ptaka 18.04.2009. Obserwacje po sezonie lęgowym dotyczą tylko ptaków schwytanych w
ramach obozów bądź obserwowanych przy sieciach i pułapkach tunelowych przy okazji obchodów. Najpóźniej schwytano młodego ptaka 2.08.2014.
Zielonka Porzana parva. Lęgowa. Nocne kontrole w okresie 2009–2016 pozwoliły określić dokładną liczebność na podstawie odzywających się samców. W roku 2009 stwierdzono 2 samce,
w latach 2010–2012 – po 1 samcu, w 2013 – 0 samców, w 2014 ponownie 1, w 2015 już 3–4
samce, a w 2016 aż 5–9 samców. Niezbitym dowodem na lęgowość gatunku była obserwacja
silnie niepokojącej się pary odwodzącej obserwatora w dniu 10.07.2010 w miejscu, w którym
wcześniej słyszano głos samca. Poza sezonem lęgowym widziano młodego ptaka 12.08.2009
i aż 3 młode 4.08.2014 żerujące wspólnie w ujściu Brynicy (KKź).
Żuraw Grus grus. Lęgowy. W roku 2014 jedna para gnieździła się w północno-zachodniej części
zbiornika (Ostrożnica) (SB, EP). W latach 2015–2016 były już dwie pary, jedna nadal w rejonie
Ostrożnicy, druga w lesie między Ossami a Wymysłowem. W latach 2005–2013 obserwowano
regularnie pojedyncze ptaki, pary bądź małe grupy – zazwyczaj w marcu, kwietniu i maju, ale
nic nie wskazywało na to, iż mogły być lęgowe.
Ostrygojad Haematopus ostralegus. Zalatuje wyjątkowo, stwierdzony dwukrotnie. Dnia
12.05.2012 spłoszono 1 os. z piaszczystej plaży w części wschodniej zbiornika. W dniach
27.04–1.05.2013 1 os. przebywał w rejonie ujścia Brynicy, gdzie żerował na wyłowionych z
wody szczeżujach (SK i in). Są to dwa pierwsze stwierdzenia gatunku dla zbiornika.
Szczudłak Himantopus himantopus. Zalatuje wyjątkowo, stwierdzony raz. Dnia 18.05.2013 widziano dwa ptaki przy wschodniej stronie zbiornika (PS). Było to drugie stwierdzenie gatunku dla akwenu.
Siewnica Pluvialis squatarola. Zalatuje wyjątkowo, stwierdzona dwukrotnie. Dnia 3.08.2010 słyszano głos przelatującego osobnika. Dnia 12.05.2012 widziano 1 os. przy wschodnim brzegu.
Było to piętnaste stwierdzenie siewnicy na zbiorniku i drugie wiosenne.
Sieweczka obrożna Charadrius hiaticula. Nielęgowa. Jedynych obserwacji w sezonie lęgowym
dokonano w roku 2012, kiedy w wyniku obniżenia poziomu wody w ujściu Brynicy odsłoniło
się kilka piaskowych łach i wysepek. Obserwowano tam wówczas 5 dorosłych 26.05, a potem
jednego dorosłego ptaka 10.06. Kontrola wysp nie wykazała jednak zachowań, które mogłyby
wskazywać na to, iż ptaki próbowały się gnieździć. Poza tymi stwierdzeniami widziana jeszcze dwu-, trzykrotnie: w dniach 11–19.08.2012 1 dorosły na wyspach w ujściu Brynicy (RG,
SB), a 3–12.09.2013 widywano tamże 1–3 juv.
Awifauna zbiornika Świerklaniec
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Sieweczka rzeczna Charadrius dubius. Lęgowa. Zachowujące się lęgowo pary obserwowano
tylko w latach, kiedy woda w zbiorniku była na tyle niska, iż w ujściu Brynicy i w części południowo-wschodniej odsłaniały się piaskowe wyspy i łachy. Na pewno 2 pary gnieździły się
w roku 2012. W pozostałe lata gniazdowanie 1–2 par uznano za możliwe. Najwcześniej widziana 26.03.2006.
Czajka Vanellus vanellus. Lęgowa. Gniazduje niemal corocznie, przede wszystkim w rejonie
ujścia Brynicy, czasem również na podmokłych łąkach wzdłuż wschodniego wału. W roku
2007 gniazdowały 3–4 pary, w roku 2010 – 2 pary, w 2011 – 3 pary, 2012 – 5–6 par, 2013 – ok.
5 par, w latach 2014–2016 – 5–7 par. Po sezonie lęgowym gromadzi się czasami na łąkach w
dolinie Brynicy, zwłaszcza przy niskim poziomie wody w zbiorniku, ale nie tworzy nigdy dużych stad. Maksymalnie 6.08.2012 – 35 os.
Kulik mniejszy Numenius phaeopus. Skrajnie nielicznie przelotny. Większość z dziesięciu stwierdzeń dotyczy ptaków migrujących po zmroku oznaczonych po głosie. Pięć obserwacji wiosennych (najwcześniej 13.04.2016, najpóźniej 8.06.2014) i pięć jesiennych. Jedyna naoczna obserwacja miała miejsce 12.08.2012, kiedy 3 kuliki mniejsze migrowały nisko nad wschodnim
brzegiem wraz z 5 kulikami wielkimi (SB, JL, AO).
Kulik wielki Numenius arquata. Nielęgowy, nielicznie przelotny. Wszystkie stwierdzenia dotyczą
przelatujących 1–3 os. widzianych najwcześniej 30.07.2013, a najpóźniej 25.09.2014. Najwięcej
widziano 5 os. migrujących nisko razem z 3 kulikami mniejszymi dnia 11.08.2012 (SB, JL, AO).
Rycyk Limosa limosa. Prawdopodobnie wyjątkowo lęgowy. Dnia 4.07.2005 obserwowano parę
ptaków, której zachowanie wskazywało na obecność gniazda lub młodych (AI). Byłby to zatem pierwszy lęg na zbiorniku po roku 1991. Poza tym zalatujący wyjątkowo: 31.07.2009 – 2
ptaki migrujące na zachód, a 6.08.2012 – 1 żerujący w ujściu Brynicy.
Biegus rdzawy Calidris canutus. Zalatuje wyjątkowo, stwierdzony raz. W dniach 6–12.09.2013
widziano jednego młodego osobnika. Było to drugie stwierdzenie dla zbiornika.
Batalion Calidris pugnax. Nielęgowy, regularnie, choć nielicznie przelotny. Na uwagę zasługuje
obserwacja tokowiska złożonego z 4 samców i 2 samic na wyspie w ujściu Brynicy 12.05.2012.
Najwcześniej widziano 11 ptaków 24.03.2012, co jest jednocześnie największym odnotowanym tu stadem. Najpóźniej 1 os. widziany był 23.09.2013.
Biegus krzywodzioby Calidris ferruginea. Zalatuje wyjątkowo, stwierdzony raz. 6.09.2013 widziano 1 młodego ptaka. Było to dopiero czwarte stwierdzenie gatunku dla zbiornika.
Biegus mały Calidris temminckii. Pojawia się wyjątkowo, stwierdzony raz. Dnia 21.07.2012 widziano 4 dorosłe ptaki. Było to dopiero czwarte stwierdzenie tego gatunku na zbiorniku.
Biegus zmienny Calidris alpina. Bardzo nielicznie przelotny. Najwcześniej widziany 30.03.2013
– 1 ad., najpóźniej 8.11.2011 – 1 os. Maksymalnie stwierdzono 9 juv. 6–12.09.2013.
Biegus malutki Calidris minuta. Skrajnie nielicznie przelotny. Stwierdzony sześciokrotnie latem 2012 i 2013, kiedy poziom wody w zbiorniku był najniższy. Najwcześniej widziany 1 ad.
– 21.07.2012, najpóźniej 1 juv. – 23.09.2013. Maksymalnie 3 juv. widziano 3.09.2013.
Słonka Scolopax rusticola. Prawdopodobnie lęgowa. W latach 2015–2016 obserwowano regularnie tokującego samca nad zadrzewioną częścią wschodniego brzegu i wału.
Kszyk Gallinago gallinago. Lęgowy. Gniazduje corocznie. W latach 2005–2007 stwierdzono co
najmniej 5 par, w roku 2009 już 6–7 par, w latach 2010–2012 ok. 4 pary, w roku 2013 i 2014 –
3 pary, w 2015 – 3–5 par, a w 2016 – 7–8 par. Poza sezonem lęgowym obserwowany w małej
liczbie. Najpóźniej jednego ptaka widziano 20.10.2013, najwcześniej 24.03.2012. Nie tworzył
nigdy większych stad.
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Fot. 3. Zbiornik Świeklaniec jest jednym z najbardziej stałych lęgowisk kropiatki Porzana porzana
na Śląsku (fot. M. Karetta)
Photo 3. The reservoir is one of the most important breeding sites for the Spotted Crake in Silesia

Fot. 4. Bąk odnotowuje na zbiorniku Świerklaniec wyraźny wzrost liczebności w ostatnich latach (fot. M. Karetta)
Photo 4. The population of Bittern at the Świerklaniec Reservoir has been increasing recently
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Bekasik Lymnocryptes minimus. Skrajnie nielicznie przelotny, stwierdzony pięć razy. Na uwagę
zasługuje obserwacja tokującego samca po zmroku z dnia 23.04.2015. Poza tym pojedyncze
ptaki płoszono z podmokłej łąki w dniach 28.04.2011, 27.04.2013, 23.09.2013 i 29.09.2013.
Brodziec piskliwy Actitis hypoleucos. Nielęgowy, nielicznie przelotny. Najwięcej widziano 25 os.
dnia 21.07.2012. Najpóźniej widziano 1 ptaka 1.11.2013 (EP).
Samotnik Tringa ochropus. Nielęgowy. W latach 2009–2016 widywano w sezonie lęgowym pojedyncze osobniki, nierzadko nawet tokujące (2009, 2012, 2015), ale ich zachowanie nie wskazywało na możliwość lęgów na obszarze badań. Mogły to być ptaki lęgowe w lasach graniczących z terenem badań, gdzie samotniki miały dużo lepsze warunki do lęgów.
Brodziec śniady Tringa erythropus. Regularnie, choć nielicznie przelotny. Najwcześniej widziany
9.04.2011 i 9.04.2012 – 1 i 3 os., najpóźniej 29.08.2012 – 2 juv. Maksymalnie odnotowano 8
ptaków dnia 11.08.2012.
Kwokacz Tringa nebularia. Regularnie, choć nielicznie przelotny. Największe stado odnotowano
na zalanych łąkach we wschodniej części zbiornika 23.04.2007 – 23 os. Najwcześniej widziany
21.04.2007 (PK), najpóźniej 25.08.2013.
Krwawodziób Tringa totanus. Lęgowy. W latach 2005–2011 gniazdowały 1–2 pary, głównie w
rejonie ujścia Brynicy. W roku 2012 gniazdowały 3 pary, a w 2013 i 2014 – 1 para. Lęg w roku
2014 potwierdzony był obserwacją dorosłego ptaka z dwoma pisklętami widzianymi 17.06
(SB, JL). W latach 2015 i 2016 stwierdzono odpowiednio gniazdowanie 1–2 par oraz aż 2–4
par. Po sezonie lęgowym spotykany pojedynczo lub w małych grupkach. Znikał ze zbiornika
do końca sierpnia. Maksymalnie 8 ptaków widziano 9.04.2012, z których część była zapewne
osobnikami lęgowymi (tokowanie).
Łęczak Tringa glareola. Regularnie, choć nielicznie przelotny. Najliczniej obserwowany wiosną
2007, kiedy łąki we wschodniej części zbiornika były intensywnie zalane i nie były jeszcze zarośnięte trzciną i łozą. Maksymalnie obserwowano wtedy 53 os. 23.04.2007. Zwykle jednak
(tak wiosną, jak i jesienią) widuje się grupki nieprzekraczające kilkunastu osobników. Najwcześniej widziany 21.04.2007 (PK), najpóźniej 12.09.2013.
Wydrzyk tęposterny Stercorarius pomarinus. Zalatuje wyjątkowo, stwierdzony raz. Dnia 8.11.2014
widziano na zbiorniku pojedynczego młodego ptaka.
Mewa trójpalczasta Rissa tridactyla. Zalatuje wyjątkowo. Stwierdzona raz. 30.10.2011 widziano
1 imm. Było to jedno z pierwszych stwierdzeń w ramach rekordowego nalotu tego gatunku
na Śląsku (Kołodziejczyk i Orłowski 2013) i pierwsze dla zbiornika.
Śmieszka Chroicocephalus ridibundus. Lęgowa. W roku 2005 gniazdowało ok. 200 par, w 2006 co
najmniej 150 par, a w roku 2007 – 300–400 par. W latach 2008–2009 śmieszki nie gniazdowały
na zbiorniku. Dopiero w roku 2010 gniazdowało łącznie ok. 150 par w dwóch koloniach, a w
roku 2011 stwierdzono rekordowo 500–700 par lęgowych w części północno-zachodniej. Z
powodu niskiego poziomu wody w latach 2012 i 2013 ptaki zagnieździły się tylko na niewielkich wyspach w ujściu Brynicy w liczbie zaledwie 6–10 par. W roku 2012 lęgi zakończyły się
sukcesem, ale w roku następnym wyspy z gniazdami zostały w maju zalane. W latach 2014–
2016 śmieszki nie gnieździły się.
Mewa mała Hydrocoloeus minutus. Regularnie, choć niezbyt licznie przelotna. Stwierdzona 32
razy, z czego 8 to obserwacje wiosenne a 24 jesienne. Najwcześniej widziana 21.04.2007, najpóźniej 29.11.2009. Największe stado 1.05.2014 – 71 os. (SB, JL) i 23.04.2015 – 70 os.
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Mewa czarnogłowa Larus melanocephalus. Nielęgowa. Zalatuje wyjątkowo, obserwowana czterokrotnie. 21.04.2007 widziano 2 dorosłe ptaki (AO, SB), 22.03.2009 – 1 dorosłego, a 26.03.2009 –
2 dorosłe (JW, KK). Jedyna jesienna obserwacja dotyczy młodego ptaka widzianego 30.08.2011.
Mewa siwa Larus canus. Nielęgowa. Stwierdzana dość licznie od późnej jesieni do wczesnej wiosny.
Na zbiorniku znajduje się noclegowisko skupiające nawet od 2200 (28.12.2013), 3000 os. (13.12.2014)
do nawet 4000 ptaków (27.12.2015) (AO, KO). Za dnia odpoczywa zwykle od 300 (7.12.2013) do
350 os. (8.01.2012).

Mewa żółtonoga Larus fuscus. Regularnie, choć nielicznie przelotna. Stwierdzona 12 razy (z czego
cztery obserwacje jesienne). Najwcześniej widziano 4 dorosłe 26.03.2009 (KK), najpóźniej 22.11.2014
– 1 młody. Najwięcej ptaków widziano 9.04.2012 – 8 dorosłych.

Mewa srebrzysta Larus argentatus. Nielęgowa. Widywana zimą w dużych stadach mew białogłowych. Maksymalnie 14 ad. widziano 8.01.2012 i 15 ad. 7.12.2013.

Mewa białogłowa Larus cachinnans. Nielęgowa. Obecna na zbiorniku przez cały rok. Najliczniej

późną jesienią, zimą i wczesną wiosną, kiedy nawet do 2000 ptaków gromadzi się tu na noclegowisku (np. 30.03.2013). Za dnia przebywa od kilkuset do 1000 ptaków (4.04.2013). Późną wiosną i
latem stwierdza się zwykle kilka osobników, maksymalnie 20 imm. widzianych 26.05.2012.

Mewa siodłata Larus marinus. Zalatuje wyjątkowo, stwierdzona raz. 26.03.2009 widziano dorosłego
ptaka (KK). Było to pierwsze stwierdzenie dla zbiornika.

Rybitwa wielkodzioba Hydroprogne caspia. Zalatuje wyjątkowo, stwierdzona raz. W dniu 21.08.2012
widziano na zbiorniku 1 os. (SK, MW).

Rybitwa rzeczna Sterna hirundo. Lęgowa. W latach 2012 i 2013 przy niskim stanie wody w zbiorniku kilka par gnieździło się na wyspach w ujściu Brynicy. W roku 2012 liczebność oszacowano na
10–15 par, a w roku 2013 lęgów próbowało ok. 10 par, ale wyspy z gniazdami zostały zalane przez
wysoką wodę pod koniec maja. Poza sezonem lęgowym widywana zwykle pojedynczo lub w małej
liczbie. Najwięcej – 35 os. widziano 25.07.2014.

Rybitwa białowąsa Chlidonias hybrida. Lęgowa. W roku 2006 gniazdowało ok. 20 par. Znaleziono

wówczas co najmniej 15 gniazd z jajami i pisklętami (26.06 i 11.07) (SB, PK). W kolejnych sezonach obserwowano regularnie od kilku do 15 par w odpowiednim siedlisku, ale nie udało się ponownie potwierdzić gniazdowania. Maksymalnie widziano 40 os. (ad. i juv.) 27 i 30.07.2009, ale
były to najprawdopodobniej ptaki przelotne. Najwcześniej obserwowana 23.04.2014 – 1 dorosły,
najpóźniej 3.09.2013 – 2 młode.

Rybitwa czarna Chlidonias niger. Nielęgowa. Stwierdzana regularnie na przelotach, przede wszystkim wiosną. Najwcześniej widziana 20.04.2016 – 3 os., najpóźniej 4.10.2007 – 1 os. (JB). Największe stado – 70 os. widziano 23.04.2015.

Rybitwa białoskrzydła Chlidonias leucopterus. Stwierdzona trzynaście razy wiosną, najwcześniej
28.04.2011 – 6 os., najpóźniej 7.06.2007 – 2 os. Największe stado widziano 1.05.2014 – 113 os.
(SB, JL). Kilkakrotnie widywano większe koncentracje intensywnie żerujące wieczorem, które po
zmroku wzbijały się z krzykiem na duży pułap i rozpoczynały migrację, najczęściej na wschód lub
północny-wschód.

Nur rdzawoszyi Gavia stellata. Regularnie, choć nielicznie przelotny. Stwierdzony dziewiętnaście
razy jesienią, raz zimą – 6.01.2014 (MB) i raz wiosną – 18.04.2014. Maksymalnie 5 os. (2 ad. i 3
juv.) widziano 14.11.2006.

Nur czarnoszyi Gavia arctica. Regularnie, choć nielicznie przelotny, wyłącznie jesienią. Stwierdzony
dziewiętnaście razy. Najliczniej 4 os. widziano 28.11.2004, 30.10.2010 i 8.11.2014.
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Bocian czarny Ciconia nigra. Nielęgowy. Stwierdzony siedmiokrotnie. Gatunek widywany sporadycznie w okresie migracji. W okresie lęgowym zalatywać też mogły osobniki lęgowe w pobliskich
Lasach Lublinieckich (2009–2012). Zawsze jednak obserwacje dotyczyły ptaków przelatujących
nad bądź w sąsiedztwie zbiornika. Najwięcej, 3 os., widziano 3.08.2014 (SB i in.). Gatunek ten nie
żeruje na łąkach w obrębie terenu badań.

Bąk Botaurus stellaris. (fot. 4). Lęgowy. W latach 2005–2013 stwierdzono jednego buczącego samca.

Widywano też wówczas wielokrotnie parę noszącą pokarm w miesiącach letnich. W okresie tym
tylko w roku 2010 odnotowano obecność 2 terytorialnych samców. W roku 2014 słyszano ponownie 2 samce. Gwałtowny wzrost liczebności miał miejsce w latach 2015 i 2016, kiedy wykazano odpowiednio 7–8 i aż 9–10 samców. Najwcześniej słyszano głos samca 28.02.2016 (EP).

Bączek Ixobrychus minutus. Prawdopodobnie lęgowy. W latach 2015 i 2016 obserwowano w sezonie

lęgowym regularnie 2 terytorialne samce w trzcinowiskach przy Wale Świerklanieckim (zachodni
brzeg) (SB, EP). W latach 2009–2014 w sierpniu widywano, a dwukrotnie chwytano, dorosłe samice i młode ptaki we wschodniej części zbiornika.

Ślepowron Nycticorax nycticorax. Regularnie, choć nielicznie przelotny. Większość stwierdzeń do-

tyczy ptaków słyszanych po zmroku. Najwięcej obserwacji pochodzi z przełomu lipca i sierpnia,
czyli z okresu, kiedy nad zbiornikiem organizowano obozy ornitologiczne. Wiosną dokonano
trzech stwierdzeń, najwcześniej 2 ptaki 23.04.2015. Najliczniej widziano 4 os. dnia 2.08.2010 lecące nisko i odzywające się po zmroku.

Czapla siwa Ardea cinerea. Nielęgowa. Widywana przez cały rok, choć zwykle w małej liczbie. Największe stada notowano w rejonie ujścia Brynicy w sierpniu i wrześniu 2013 roku, kiedy woda w
zbiorniku była szczególnie niska. Maksymalnie widziano wtedy 70 ptaków 3.09. Zimuje regularnie do 10 ptaków, głównie w rejonie ujścia Brynicy.

Czapla purpurowa Ardea purpurea. Zalatuje wyjątkowo, stwierdzona dwukrotnie. W dniach 12–
15.08.2011 młody osobnik przebywał po wschodniej stronie zbiornika. Dnia 13.05.2015 widziano
ptaka, który po zachodzie słońca zerwał się ze wschodniego brzegu i rozpoczął migrację na zachód.
Były to odpowiednio drugie i trzecie stwierdzenie gatunku dla akwenu.

Czapla biała Ardea alba. Nielęgowa. Obecna na zbiorniku przez cały rok, choć zwykle w małej liczbie. Najwięcej ptaków gromadziło się w rejonie ujścia Brynicy jesienią 2013 roku, kiedy woda w
zbiorniku była niska, co stwarzało lepsze warunki do żerowania dla czapli. Maksymalnie widziano
wówczas 36 ptaków 25.08.2013. Wiosną widziano najwięcej 30 os. 12.03.2014 oraz migrujące przed
zmrokiem na wschód stado 47 ptaków 27.03.2016. Zimuje prawie każdego roku w liczbie 1–4 os.

Czapla nadobna Egretta garzetta. Zalatuje wyjątkowo, stwierdzona dwukrotnie. Dnia 26.05.2012

widziano dorosłego ptaka w szacie godowej w ujściu Brynicy i 13.08.2013 obserwowano tamże
pojedynczego osobnika. Były to odpowiednio drugie i trzecie stwierdzenia gatunku dla akwenu.

Kormoran Phalacrocorax carbo. Nielęgowy. Przez niemal cały rok przebywa na zbiorniku od kilku do

kilkuset ptaków. Z każdym rokiem obserwowane stada są liczniejsze. Najliczniejsze koncentracje wykazano: 22.03.2009 – 180 os. (JW, KK), 14.03.2015 – 250 os., 4.04.2015 – 320 os., 16.11.2016 – 277 os.

Rybołów Pandion haliaeetus. Nielęgowy. Jedyna obserwacja z sezonu lęgowego dotyczy ptaka, który

dnia 10.06.2007 odleciał z upolowaną rybą w kierunku Lasów Lublinieckich, ale ani wcześniej,
ani potem nie obserwowano tego gatunku w tym roku. Poza tym obserwowany corocznie wiosną
(najwcześniej 27.03.2016) i jesienią (najpóźniej 17.10.2009 – 1 juv.), najczęściej pojedynczo, choć
5.10.2014 widziano 3 os. Łącznie 12 stwierdzeń w okresie badań.

Trzmielojad Pernis apivorus. W latach 2005–2007 jedna para gnieździła się w lesie przylegającym

do zbiornika od strony wsi Wymysłów. Widywano wówczas pojedyncze ptaki w sezonie lęgowym
patrolujące łąki po wschodniej stronie zbiornika. Po tym okresie dopiero w roku 2016 widziano
samca w okresie lęgowym (5.06). W latach 2008–2016 większość obserwacji pochodziła z czasu
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migracji jesiennej. Najwięcej widziano 3 dorosłe krążące w kominie powietrznym dnia 14.08.2011
(SB, JL, AO).

Błotniak stawowy Circus aeruginosus. Lęgowy. W latach 2005–2014 gnieździły się na zbiorniku co
najmniej 2 pary. W latach 2015 i 2016 liczebność ta wzrosła do odpowiednio 4 i 4–5 par lęgowych.
Najwcześniej 1 samica widziana była 22.03.2012, a najpóźniej 1 juv. obserwowany był 23.09.2012.

Błotniak zbożowy Circus cyaneus. Nielęgowy, obserwowany sześciokrotnie. Trzykrotnie wiosną:

dorosła samica 26.03.2005 (SB, AO), dorosły samiec 30.03.2013 (SB, RG), samica 8.04.2014 i trzykrotnie jesienią młode ptaki 15.11.2005, 12.11.2006 i 27.09.2014 (EP).

Błotniak łąkowy Circus pygargus. Nielęgowy, obserwowany trzykrotnie. 17.05.2009 widziano imm. samicę (ŁM), 27.04.2013 dorosłego samca i 9.08.2014 młodego ptaka migrującego na południe (SB, JL).

Bielik Haliaeetus albicilla. Lęgowy w pobliżu zbiornika. Od roku 2012 jedna para gniazduje nieopo-

dal zbiornika, który traktuje jako żerowisko. Wcześniej widywano nieregularnie pojedyncze bieliki, głównie niedojrzałe ptaki w okresie zimowym.

Uszatka Asio otus. Lęgowa. W latach 2014–2016 stwierdzono trzy pary lęgowe w bezpośrednim otoczeniu zbiornika. W roku 2016 jedna z nich gnieździła się prawdopodobnie na terenie zbiornika w
zadrzewionej części łąk od strony Niezdary. Regularnie obserwowana latem i jesienią – pojedyncze
osobniki żerujące na łąkach na wschodnim brzegu. W sierpniu 2012 schwytano 3 os.

Uszatka błotna Asio flammeus. Zalatuje wyjątkowo, stwierdzona raz. Dnia 1.05.2008 widziano 1 os.
przy wschodnim brzegu zbiornika (SS). Było to pierwsze stwierdzenie gatunku nad zbiornikiem.

Puszczyk Strix aluco. Lęgowy. 2 pary gniazdują wokół zbiornika – jedna w parku pałacowym w

Świerklańcu, a druga przy wschodniej stronie zbiornika. W dniach 3–9.08.2014 słyszano tam pohukującego samca, głosy kontaktowe oraz widywano wieczorami ptaka polującego na łąkach na
wschodnim brzegu.

Dzięcioł zielonosiwy Picus canus. Bezpośrednio wokół zbiornika gniazdują corocznie 2–3 pary tego

gatunku – jedna para w okolicy wsi Niezdara, druga nieopodal wsi Ossy, trzecia w parku pałacowym w Świerklańcu.

Dzięcioł czarny Dryocopus martius. Bezpośrednio wokół zbiornika gniazdują corocznie 2–3 pary
tego gatunku – jedna para w lesie przy Wymysłowie, druga w lesie „Dioblina” w Kozłowej Górze,
a trzecia (przynajmniej w roku 2008) w parku pałacowym w Świerklańcu.

Dzięcioł średni Dendrocopos medius. Bezpośrednio wokół zbiornika gniazdują corocznie 2 pary.

Jedna w lesie przy północno-zachodnim brzegu zbiornika w rejonie Ostrożnicy, a druga w parku
pałacowym w Świerklańcu.

Żołna Merops apiaster. W latach 2012–2014 wykazano gniazdowanie 2–4 par w odległości ok. 200 m

od wału zbiornika (Beuch i Gwóźdź 2015). Ptaki regularnie zbierały pokarm po stronie zbiornika,
a potem wraz z młodymi przesiadywały np. w okolicy ujścia Brynicy. Najwięcej widziano tamże 4
ad. i 6 juv. dnia 29.08.2012. Najwcześniejszy przylot na lęgowisko – 12.05.2013.

Zimorodek Alcedo atthis. Nielęgowy. Obecny na zbiorniku cały rok, ale ze względu na brak odpowiednich siedlisk do lęgów najprawdopodobniej nie dochodzi. W dniu 6.11.2009 wokół całego
zbiornika stwierdzono co najmniej 5 os.

Kobczyk Falco vespertinus. Obserwowany wyjątkowo, stwierdzony pięć razy, z czego trzykrotnie wio-

sną i dwukrotnie jesienią. W dniach 29.04–3.05.2009 na łąkach po wschodniej stronie zbiornika
przebywał 1 imm. samiec i 2 samice, 8.05.2010 w tym samym miejscu 2 samce i 2 samice (RG),
3.09.2012 widziano młodego ptaka, 31.08.2013 – 1 samicę (EP), a 13.05.2015 – 1 parę żerującą nad
podmokłymi łąkami przy wschodnim brzegu. Były to pierwsze stwierdzenia kobczyka na zbiorniku.

Kobuz Falco subbuteo. Prawdopodobnie lęgowy w pobliżu zbiornika. Regularne obserwacje pary że-

rującej w sezonie lęgowym nad łąkami po wschodniej stronie zbiornika sugerują prawdopodobień-
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stwo lęgu w pobliżu. Poza tym widywany regularnie w okresie migracji, zwłaszcza wiosną. Maksymalnie 4 ptaki widziano 4.05.2011. Sporadycznie widywany późnym latem, np. 1 ad. 12.08.2011
czy 25.08.2014 (AO, SB).

Sokół wędrowny Falco peregrinus. Zalatuje wyjątkowo, stwierdzony dwukrotnie. Jednego młodego

ptaka widziano 11.08.2012 (SB, JL), a 25.08.2013 obserwowano dorosłego osobnika w rejonie ujścia Brynicy.

Gąsiorek Lanius collurio. Lęgowy. Co roku na przesuszonych i zarastających krzewami łąkach w
części wschodniej zbiornika stwierdzano 5–6 par lęgowych.

Srokosz Lanius excubitor. Lęgowy. Corocznie 1 para gniazdowała w zadrzewieniach wśród pól upraw-

nych w miejscowości Niezdara przy północno-wschodniej części zbiornika. W roku 2016 znaleziono gniazdo z pisklętami oddalone o ok. 50 m od wschodniego wału. Ptaki regularnie żerują na
łąkach po stronie akwenu.

Świergotek rdzawogardły Anthus cervinus. Zalatuje wyjątkowo, stwierdzony raz. Dnia 29.09.2012
słyszano i widziano jednego migrującego nad zbiornikiem osobnika (SB, JL).

Świergotek łąkowy Anthus pratensis. Lęgowy. W latach 2005–2010 stwierdzano do 3 par lęgowych

(fot. 5). Choć widywano czasem do 10 śpiewających samców (np. 18.04.2009), to liczebność określano na podstawie obserwacji ptaków z pokarmem i niepokojących się. W roku 2011 gniazdowały
2 pary. W latach 2012–2016 nie stwierdzono już lęgów tego gatunku. Najwcześniej stwierdzono 12
ptaków 26.02.2014 w ujściu Brynicy. Najwięcej widziano 30 os. w dniu 12.03.2014. Poza sezonem
lęgowym nie tworzył dużych stad.

Siwerniak Anthus spinoletta. Regularnie przelotny, sporadycznie zimujący. Stwierdzony 15 razy jesienią, dwukrotnie wiosną, raz zimą. Najwięcej, 7 os., widziano 31.10.2009 (SB, PSw).

Pliszka żółta Motacilla flava. Lęgowa. W latach 2005–2010 na podmokłych łąkach po wschodniej
stronie gniazdowało 2–4 par, a w okresie 2011–2016 nieregularnie 0–2 par. Najwcześniej obserwowana 25.03.2011 – 1 os. w ujściu Brynicy. Najwięcej, 90 os., stwierdzono 12.08.2011 na zbiorowym
noclegowisku w trzcinach na wysokości wsi Ossy.

Pliszka tundrowa Motacilla flava thunbergi. Zalatuje wyjątkowo, stwierdzona raz. Dnia 8.05.2013
widziano na łąkach w ujściu Brynicy 3 samce (JL, SB).

Pliszka cytrynowa Motacilla citreola. Nielęgowa. Stwierdzona trzy razy. Dnia 28.04.2011 widziano
samca, 18.04.2014 – 2 samce i 5.05.2014 ponownie 1 samca (KB, HK, MO).

Dziwonia Erythrina erythrina. Lęgowa. Corocznie stwierdza się 2–3 samce wzdłuż północno-wschodniego brzegu zbiornika. Dokładne liczenia wokół całego akwenu w roku 2015 wykazały 9 samców
(SB, EP, JW, SK) i aż 3 pary oraz 10 samców w roku 2016 (SB, EP).

Rzepołuch Linaria flavirostris. Regularnie przelotny i sporadycznie zimujący. Stwierdzony co najmniej 30 razy. W okresie badań widywany każdej jesieni. Najwcześniej 7 os. widziano 30.10.2011.
Zimą obserwowany tylko 8 i 15.01.2012 – 3 os. i 2–16.02.2014 – do 11 os. (EP). Największe stado
– 45 os. widziano 22.11.2016.

Śnieguła Plectrophenax nivalis. Skrajnie nielicznie przelotna. Stwierdzona trzy razy późną jesienią.
31.10.2009 – 1 os. (SB, PSw), 3.11.2009 – 3 os. (ZC), 8.11.2012 – 1 os.

Potrzos Emberiza schoeniclus. Lęgowy. Dokładne liczenie śpiewających samców w roku 2016 wykazało co najmniej 50 par. Z pewnością jest to jednak liczba zaniżona.

Remiz Remiz pendulinus. Lęgowy. Liczebność wzdłuż wschodniego brzegu zbiornika oszacowano

na 3–6 par lęgowych. Dokładne liczenie w roku 2016 wzdłuż całego wschodniego brzegu wykazało 6 lokalizacji ptaków w gniazdami.
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Fot. 5. Populacja lęgowa świergotka łąkowego nad zbiornikiem Świerklaniec liczyła na początku
XXI wieku do 30 par. Obecnie na skutek degradacji podmokłych łąk gatunek przestał gniazdować (fot. M. Karetta)
Photo 6. Breeding population of Meadow Pipit hosted 30 pairs at the beginning of the 21th century. However, in recent years it become extinct, probably as a result of meadow degradation

Wąsatka Panurus biarmicus. Lęgowa. Pierwszym stwierdzeniem w sezonie lęgowym była obserwa-

cja samca 18.05.2013 (PS). Mimo specjalnych poszukiwań nie stwierdzono już ptaków w sezonie
2013. Dopiero w latach 2014–2016 stwierdzano pierwsze pewne pary lęgowe. W 2014 – co najmniej
jedną, w 2015 – minimalnie dwie potwierdzone obserwacją ptaków noszących pokarm, a w 2016
już 6 par lęgowych. Wcześniej widywana liczniej jesienią 2009 i 2010, kiedy widywano grupki do
10 ptaków. W okresie jesienno-zimowym 2015–2016 obecna w dużej liczbie w trzcinowiskach wokół całego zbiornika.

Brzęczka Locustella luscinioides. Lęgowa. W kolejnych latach badań stwierdzano maksymalnie na-

stępujące liczebności śpiewających samców: 2005– 2, 2007 – 3, 2009 – 8, 2010 – 3, 2011 – 4, 2012 –
10, 2013 – 6, 2014 – 3, 2015 – 6, 2016 – 8–10. Najpóźniej obserwowano 1 imm. 29.09.2013 (SB, PS).

Strumieniówka Locustella fluviatilis. Lęgowa sporadycznie, w małej liczbie. 17.05.2009 – 1 samiec

śpiewający przy zaporze w Wymysłowie (ŁM), 19.05.2014 przy ujściu Brynicy, 13.05.2015 – 1 samiec w Ossach i 21.05.2015 – 1 samiec ponownie przy ujściu Brynicy.

Świerszczak Locustella naevia. Lęgowy. W kolejnych latach badań stwierdzano maksymalnie następujące liczebności śpiewających samców: 2005 – 5, 2006 i 2007 – 3, 2009 – 9, 2010 – 6–7, 2011 – 3,
2012 – 11–12, 2013 – 4, 2014 – 3, 2015 – 4–5, 2016 – 7.

Rokitniczka Acrocephalus schoenobaenus. Lęgowa. Liczenie w roku 2016 wykazało minimum 20–25
śpiewających samców w części północno-wschodniej zbiornika. Najpóźniej obserwowano 1 imm.
29.09.2013 (SB, PS).
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Trzcinniczek Acrocephalus scirpaceus. Lęgowy. W latach 2015 i 2016 liczono z brzegu śpiewające

samce. W obu latach udało się policzyć 35–40 samców, ale jest to wynik z pewnością zaniżony z
uwagi na rozległą i niemożliwą do penetracji powierzchnię trzcinowisk w części wschodniej. Najwcześniej obserwowany na zbiorniku 23.04.2006 – kilka samców i 23.04.2015 – 2 samce.

Trzciniak Acrocephalus arundinaceus. Lęgowy. W latach 2015 i 2016 przeprowadzono dokładne liczenia śpiewających samców. W obu latach badań policzono 46–50 samców, całkowitą populację
szacując na ok. 60 samców. Najpóźniej obserwowano 1–2 os. 29.09.2013 (SB, PS).

Jarzębatka Sylvia nisoria. Lęgowa regularnie w krzewach wzdłuż wału po wschodniej stronie zbiornika od miejscowości Ossy do Niezdary. Liczebność w okresie badań szacowana na 0–5 par.

Podróżniczek Luscinia svecica. Lęgowy. Z każdym rokiem badań stwierdzano wzrastającą liczbę

śpiewających samców. W roku 2006 – 2 samce, w 2007 – 3 samce, 2009 – 6 samców, 2010 – 6–7
samców, 2012 i 2013 – 9–10 samców, 2014 – 5–6 samców, 2015 – 4–5 samców, 2016 – 8–10 samców. W rewirach samców widywano regularnie samice, stwierdzano ptaki noszące pokarm oraz
lotne młode. Po sezonie lęgowym regularnie chwytany w ramach akcji obrączkarskiej. Np. w okresie 29.07–4.08.2013 schwytano łącznie 12 juv. i 2 ad. Najwcześniej 2 samce widziano 26.03.2014.

Pokląskwa Saxicola rubetra. W latach 2005–2010 lęgowa na podmokłych łąkach w liczbie 1–3 par,

a w roku 2011 nawet do 5 par. Po tym okresie pewny lęg stwierdzono dopiero w roku 2014 – niepokojąca się para z pokarmem na łąkach przy północno-wschodnim brzegu i w 2015 – 1 para.

Kląskawka Saxicola rubicola. Lęgowa. Co roku na bardziej przesuszonych łąkach w części wschodniej zbiornika stwierdzano 3 pary lęgowe.

Oprócz gatunków zestawionych powyżej w ramach badań stwierdzono również występowanie następujących ptaków lęgowych (L) i nielęgowych – gatunki
wcześniej nienotowane na terenie badań
oznaczono (+): gągoł Bucephala clangula,
czernica Aythya fuligula (L), głowienka A.
ferina (L), mandarynka Aix galericulata
(+), karolinka A. sponsa (+), przepiórka
Coturnix coturnix, bażant Phasianus colchicus (L), gołąb miejski Columba livia f.
urbana, siniak C. oenas (+), grzywacz C.
palumbus, sierpówka Streptopelia decaocto, jerzyk Apus apus, kukułka Cuculus canorus (L), kokoszka Gallinula chloropus (L), łyska Fulica atra (L), bocian
biały Ciconia ciconia, krogulec Accipiter
nisus, jastrząb A. gentilis, myszołów Buteo buteo, dudek Upupa epops, krętogłów
Jynx torquilla, dzięcioł zielony Picus viridis (L), dzięcioł duży Dendrocopos major (L), dzięciołek D. minor (L), pustułka
Falco tinnunculus, wilga Oriolus oriolus,
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sójka Garrulus glandarius (L), sroka Pica
pica, kawka Corvus monedula, gawron
C. frugilegus, kruk C. corax, wrona siwa
C. cornix (L), pokrzywnica Prunella modularis, wróbel Passer domesticus, mazurek P. montanus (L), świergotek drzewny
Anthus trivialis (L), świergotek polny A.
campestris, pliszka górska Motacilla cinerea, pliszka siwa M. alba (L), zięba
Fringilla coelebs (L), jer F. montifringilla,
grubodziób Coccothraustes coccothraustes (L), gil Pyrrhula pyrrhula, dzwoniec
Chloris chloris (L), makolągwa Linaria
cannabina, czeczotka Acanthis flammea,
krzyżodziób świerkowy Loxia curvirostra, szczygieł Carduelis carduelis, kulczyk Serinus serinus, czyż Spinus spinus,
potrzeszcz Emberiza calandra, trznadel
E. citrinella (L), sosnówka Periparus ater
(L), czubatka Lophophanes cristatus (L),
czarnogłówka Poecile montana (L), modraszka Cyanistes caeruleus, bogatka Parus major (L), lerka Lullula arborea, sko-

Tabela 1. Porównanie liczebności populacji lęgowej wybranych gatunków ptaków na zbiorniku
Świerklaniec w latach 2005–2016 (niniejsza praca) z okresami 1980–1990, 1991–2000 i 2001–2004
(wg Szlama i in. 2006). ↑↑ – silny wzrost, ↑– wzrost, ↓↓ – silny spadek, ↓ – spadek, ~ – populacja
fluktuująca, = – populacja stabilna, ? – trend niejasny
Table 1 . Populations sizes of some bird species at the Świerklaniec Reservoir in 2005–2016 (this
study) and periods 1980-1990, 1991–2000 and 2001–2004. ↑↑ – strong increase, ↑ – increase, ↓↓ –
strong decrease, ↓ – decrease, ~ – fluctuation, = – stable, ? – trend unclear
Gatunek

1980–1990

1991–2000

2001–2004

2005–2016

Trend

Cygnus olor

2–7

1–4

3–7

1–3

~

Anser anser

1

0

0

3–8

↑↑

Aythya ferina

?

?

5

1–5

?

Aythya nyroca

0–1

0

0

0

↓
↓

Aythya fuligula

?

?

11

0–5

Anas querquedula

1–4

2–7

3–4

1–7

?

Anas clypeata

1–3

1–2

0–1

0–1

↓

Anas strepera

?

1–2

1–2

0–3

?

Anas platyrhynchos

?

?

22

20–30

=/?

Coturnix coturnix

0

0

1–2

0–1

↓

Perdix perdix

1

0

0

1–2

?

Tachybaptus ruficollis

5–12

?

3–4

5–10

~

Podiceps grisegena

1–2

?

2

0–1

↓

Podiceps cristatus

11–25

?

18–23

15–20

=

Podiceps nigricollis

2–5

25–28

7–23

0–10

↓↓

Rallus aquaticus

?

2–9

1–3

30–50

↑↑

Crex crex

?

0–1

0–2

0

↓

Porzana porzana

5

1–3

1

0–16

↑

Porzana parva
Gallinula chloropus
Fulica atra

0

0–1

0–1

0–9

↑↑

12–13

3–6

4–5

30–40

↑↑

32

?

21

20–30

=

0

0

0

1–2

↑↑

0–1

0–1

0

0

↓

Charadrius dubius

?

0–5

0–1

0–2

?

Vanellus vanellus

15–30

?

2

3–7

~

3–8

0–1

0

0–1

↓↓

Grus grus
Charadrius hiaticula

Limosa limosa
Scolopax rusticola

0

0

0

0–1

↑

Gallinago gallinago

9–12

4–7

3–6

3–8

=

Actitis hypoleucos

0–1

0–1

0

0

↓

Tringa totanus

1–4

3–9

2–3

1–4

~
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Chroicocephalus
ridibundus

230–1800

Larus melanocephalus

0

0–1

0

0

↓

Sterna hirundo

0

0

1–2

0–15

↑↑

Chlidonias hybrida

0

0–1

18–30

0–20

~
↓↓

Chlidonias niger

0–700

0

0–3

0–3

0

1–2

?

2

1–10

↑↑

Ixobrychus minutus

2

0

0

0–2

~/?

Circus aeruginosus

↑↑

Botaurus stellaris

1–2

1–2

1–2

2–5

Upupa epops

0

0

0–1

0

?

Lanius collurio

?

3–5

2–5

5–6

=

Lanius excubitor

0

0

0–1

1

?

Anthus pratensis

35–60

?

25–30

0–3

↓↓

Motacilla flava

12–15

?

3–5

0–4

↓↓

0

0–2

0

0

?

2–6

2–12

1–2

2–13

~

0

0

34

50

↑↑

1–2

?

2

3–6

↑/?

Motacilla citreola
Erythrina erythrina
Emberiza schoeniclus
Remiz pendulinus

0

0

0

0–6

↑↑

1–2

2–5

2–3

2–10

↑↑

Locustella fluviatilis

?

1–2

1–3

0–2

~

Locustella naevia

?

2–20

2–8

2–12

~

4–5

5–15

23

20–25

↑↑

8

?

5

35–40

↑↑
↑↑

Panurus biarmicus
Locustella luscinioides

Acrocephalus
schoenobaenus
Acrocephalus scirpaceus
A. arundinaceus

5–6

5–8

10–17

46–60

Sylvia nisoria

0

0–3

0–2

0–5

~

Luscinia svecica

0

0

0

2–10

↑↑

Saxicola rubetra

14–26

?

5

1–5

↓↓

Saxicola rubicola

1–2

2–5

2–3

3

=

wronek Alauda arvensis, zaganiacz Hippolais icterina, łozówka Acrocephalus palustris (L), oknówka Delichon urbicum,
dymówka Hirundo rustica, brzegówka Riparia riparia, świstunka leśna Phylloscopus sibilatrix (+), piecuszek P. trochilus
(L), pierwiosnek P. collybita (L), raniuszek
Aegithalos caudatus (L), kapturka Sylvia
atricapilla (L), gajówka S. borin (L), piegża
S. curruca, cierniówka S. communis (L),
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mysikrólik Regulus regulus, zniczek R.
ignicapilla, jemiołuszka Bombycilla garrulus, pełzacz leśny Certhia familiaris, kowalik Sitta europaea, strzyżyk Troglodytes
troglodytes (L), szpak Sturnus vulgaris (L),
muchołówka szara Muscicapa striata, rudzik Erithacus rubecula (L), muchołówka
żałobna Ficedula hypoleuca (+), słowik
rdzawy Luscinia megarhynchos, pleszka
Phoenicurus phoenicurus, kopciuszek

P. ochruros, paszkot Turdus viscivorus,
śpiewak T. philomelos (L), droździk T. iliacus, kos T. merula (L), kwiczoł T. pilaris.
W przeglądzie gatunków wykorzystano obserwacje następujących obserwatorów: Krzysztof Belik (KB), Jacek
Betleja (JB), Szymon Beuch (SB), Maciej
Buchalik (MB), Zygmunt Cibis (ZC), Radosław Gwóźdź (RG), Andrzej Imiołczyk
(AI), Krystian Jainta (KJ), Paweł Kmiecik
(PK), Krzysztof Kokoszka (KK), Henryk
Kościelny (HK), Krzysztof Koźlik (KKź),
Szymon Kuś (SK), Justyna Lewandowska
(JL), Piotr Łagosz (PŁ), Andrzej Michna
(AM), Łukasz Morawiec (ŁM), Adrian
Ochmann (AO), Katarzyna Ochmann
(KO), Mariusz Ostański (MO), Ewa Paprzycka (EP), Paweł Siwy (PSw), Paweł
Skałban (PS), Stanisław Strzelczyk (SS),
Jarosław Wojtczak (JW).

Dyskusja

Badania ptaków zbiornika Świerklaniec wykazały w latach 2005–2016 występowanie 211 gatunków, spośród których
lęgowe były 82. We wcześniejszym okresie
badań zbiornika (1982–2004) łączna suma
obserwowanych gatunków wyniosła 202,
a lęgi odbywało tu 78 gatunków (Szlama
i in. 2006). Choć sumy uzyskane w obu
okresach są zbliżone, to faktyczny skład
gatunkowy, zwłaszcza w przypadku ptaków lęgowych, uległ zasadniczym zmianom. W wyniku intensywnego procesu
sukcesji roślinności drzewiastej i trzciny,
powierzchnia łąk bagiennych i szuwaru
mannowego, obecnych na wschodnich
brzegach zbiornika, uległa drastycznemu
skurczeniu. W przeciągu ok. 10 lat ubyło
ponad 60% otwartych łąk i mannowisk.
Poskutkowało to wycofaniem się ze zbior-

nika takich gatunków jak rycyk, rybitwa
czarna czy świergotek łąkowy oraz znacznym zmniejszeniem liczebności czajki czy
krwawodzioba. W zamian za to, jako lęgowe na terenie zbiornika pojawiły się pospolite gatunki leśne, których wcześniej
nie notowano, np. strzyżyk, sójka czy sosnówka oraz gatunki trzcinowe, np. wąsatka i podróżniczek. Populacje innych
gatunków związanych z dużymi trzcinowiskami wzrosły w przeciągu kilkunastu lat nawet kilkukrotnie, np. błotniak
stawowy, bąk, trzciniak, trzcinniczek czy
rokitniczka.
Podsumowując oba okresy badań, łącznie na zbiorniku Świerklaniec stwierdzono 225 gatunków, z czego 92 uznane
zostały za pewnie bądź prawdopodobnie
lęgowe. Na zbliżonym rozmiarami zbiorniku Kuźnica Warężyńska stwierdzono
w podobnym okresie aż 104 gatunki lęgowe (na 202 stwierdzone) (Kmiecik i
in. 2014). Różnica na korzyść Kuźnicy
Warężyńskiej wynika głównie z dużego
udziału lęgowych gatunków leśnych (np.
muchołówka żałobna czy szara) zasiedlających zarastające brzozą i sosną piaszczyste wschodnie brzegi zbiornika. Brakuje wielkopowierzchniowych szuwarów
trzcinowych i mannowych, przez co nie
gniazdują tam takie gatunki jak bąk, błotniak stawowy, kropiatka czy rybitwa białowąsa (Kmiecik i in. 2014). Nawet podróżniczek zasiedla tam gęste młodniki
brzozowe zamiast preferowanych trzcinowisk (Beuch 2012). Najbardziej zbliżone
pod kątem siedliskowym do zbiornika
Świerklaniec są Zbiornik Goczałkowicki
(Betleja i in. 2014) i Zbiornik Turawski
(Stawarczyk i Karnaś 1992, J. Stasiak –
inf. niepubl.). Z tych dwóch zbiorników
Awifauna zbiornika Świerklaniec
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Turawski (o porównywalnej powierzchni)
ma najbardziej podobny skład gatunkowy
i liczebnościowy do zbiornika Świerklaniec. Aktualne liczebności gęgawy, cyranki, bąka, błotniaka, czajki, krwawodzioba i kszyka są na podobnym poziomie
na obu stanowiskach. Na Zbiorniku Turawskim istnieją jednak dużo lepsze warunki siedliskowe dla lęgowych kaczek
pływających, np. krakwy czy płaskonosa, oraz rybitwy czarnej, białowąsej i
zausznika, które gniazdują tu dużo liczniej i bardziej regularnie. Na zbiorniku
Świerklaniec kaczki pływające gniazdują
skrajnie nielicznie, a ostatnie rybitwy białowąse i zauszniki gniazdowały odpowiednio w 2006 i w 2010 roku. Jednakże
takie gatunki jak kropiatka czy podróżniczek regularniej i liczniej gniazdują na
zbiorniku Świerklaniec. Może to jednak
wynikać również z różnych metod liczeń
tych gatunków na obu stanowiskach (J.
Stasiak – inf. niepubl.).
Kropiatka jest gatunkiem, który na
zbiorniku Świerklaniec notowany jest
niemal każdego roku w stosunkowo dużej liczbie. Maksymalnie stwierdzono
12–16 samców w roku 2015, ale średnio
stwierdza się 3–5 samców. Taka liczebność plasuje zbiornik jako jedno z ważniejszych lęgowisk gatunku na Śląsku.
Inne ważne stanowiska to wspomniany
wcześniej Zbiornik Turawski z 3–6 parami, cała dolina Baryczy w granicach
ostoi IBA oraz Wrocławskie Pola Irygacyjne z 2–5 parami w obu miejscach
(Orłowski i in. 2010, Stasiak i Wybraniec 2010, Witkowski i Orłowska 2010,
B. Smyk – inf. niepubl.). Istotnym lęgowiskiem, choć nieregularnie kontrolowanym, mogą być tzw. „Ruskie Łąki” nad
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rzeką Orlą (pow. trzebnicki, woj. dolnośląskie), gdzie w roku 2013 naliczono 5
samców (L. Matacz, B. Smyk – inf. niepubl.). Liczebność kropiatki limitowana
jest warunkami siedliskowymi, a oprócz
tego także poziomem wody w zbiorniku
(Wylegała i Rosin 2010).
Drugi krajowy gatunek kureczki, zielonka, jest gatunkiem, którego liczebność
na zbiorniku Świerklaniec wzrosła wyraźnie w ciągu kilku ostatnich lat. Jej maksymalna liczebność wyniosła w 2016 roku
5–9 par. Na Śląsku gatunek ten występuje
liczniej od kropiatki i zasiedla głównie
kompleksy stawowe. Na Stawach Milickich w ciągu ostatnich 30 lat notowano
do 20–52 terytoriów, co czyni Dolinę Baryczy najważniejszym stanowiskiem w
regionie (Witkowski i Orłowska 2012).
Prawdopodobnie duża populacja zasiedla
też stawy w dolinie górnej Wisły (Wiehle
i in. 2002, Betleja i Henel 2010, Ledwoń
i Betleja 2010), choć brak stamtąd aktualnych, metodycznie zebranych danych,
zwłaszcza ze śląskiej części doliny. Na
zbiornikach zaporowych zielonka nie
gniazduje w ogóle bądź gniazduje bardzo nielicznie. Na Zbiorniku Turawskim
notowano tylko 1 samca (Stasiak i Wybraniec 2010), a na Zbiorniku Goczałkowickim 1–2 samce, maksymalnie 6 samców
w sprzyjającym siedliskowo roku 2004
(Betleja i in. 2014). Przyczyna wysokiej
liczebności zielonki na zbiorniku Świerklanec w latach 2015 i 2016 jest niejasna.
Być może wynika ona z faktycznego dodatniego trendu populacji w tym okresie,
ponieważ siedlisko nie uległo znaczącym
zmianom wobec kilku wcześniejszych sezonów. Dalsza sukcesja trzciny na tym
stanowisku powinna jednak sprzyjać po-

pulacji zielonki i jednocześnie limitować
odpowiednie siedliska dla kropiatki w
kolejnych latach. Czynnik ten prawdopodobnie spowoduje również powolne
wycofywanie się innych gatunków związanych z łąkami bagiennymi – czajki,
kszyka i krwawodzioba. Najbardziej zagrożony wydaje się ten ostatni gatunek,
który mimo sporadycznych wzrostów liczebności zachował się tylko w rejonie ujścia Brynicy, gdzie obecnie stwierdza się
intensywne wkraczanie trzciny.
Niejasne jest wycofanie się lęgowych
śmieszek ze zbiornika. Gatunek ten jest
wyjątkowo plastyczny pod względem
wyboru siedlisk. Może zakładać gniazda
również w przerzedzonych trzcinowiskach, w zasadzie niezależnie od poziomu
wody w zbiorniku. Tego typu środowisk
na tym stanowisku nie brakuje, a mimo
to śmieszka nie zakłada już kolonii we
wcześniej zajmowanych miejscach. Być
może jest to związane z ogólnopolskim
spadkiem liczebności gatunku (np. Antczak i in. 2015), choć w okresie zaniku
kolonii śmieszki na badanym zbiorniku
wykryto w okolicy szereg mniejszych stanowisk, wcześniej przez śmieszkę niezasiedlanych (S. Beuch – obs. własne). Były
to głównie małe poprzemysłowe zbiorniki na obrzeżach miast konurbacji górnośląskiej, a więc stanowiska dużo gorsze od bogatego w pokarm (intensywnie
zarybianego) i stwarzającego warunki do
założenia dużej koloni zbiornika Świerklaniec. Jeżeli kolonie te stworzyły faktycznie osobniki wcześniej gniazdujące na
opisywanym zbiorniku, może to wskazywać na obecność ważnego drapieżnika na
tym stanowisku, np. norki amerykańskiej
Neovison vison. Choć nie ma dobitnych

dowodów na jego występowanie na zbiorniku, to jego obecność może potwierdzać
również bardzo niski sukces lęgowy wielu
gatunków, np. perkozów dwuczubych i
perkozków, które w okresie badań nie wyprowadziły ani jednego pisklęcia. Ssak
ten jest na pewno obecny na oddalonym
o 15 km zbiorniku Kuźnica Warężyńska,
gdzie wykazano pustoszenie przez niego
lęgów krakwy, zauszników oraz mew, ale
nie spowodował on trwałego opuszczenia
stanowiska przez śmieszki. Tam czynnikiem limitującym mewy jest zarastanie
wysp przez drzewa (Kmiecik i in. 2014).
Wraz z wycofaniem się śmieszki ze zbiornika Świerklaniec przestał się również
gnieździć zausznik, kolejny gatunek wykazujący silny trend spadkowy w całym
kraju (np. Sikora i in. 2013).
Zbiornik Świerklaniec nigdy nie był
akwenem szczególnie istotnym dla gatunków przelotnych (Szlama i in. 2006,
niniejsza praca). Poza sezonem lęgowym
na zbiorniku gromadzą się stosunkowo
duże stada mew (głównie siwych i białogłowych), które traktują zbiornik jak
noclegowisko. Przelotne stada gęsi siadają na tafli zupełnie wyjątkowo, choć w
ostatnich latach zdarza się to coraz częściej. Prawdopodobnie związane jest to,
tak jak w przypadku zbiornika Kuźnica
Warężyńska (Kmiecik i in. 2014), z brakiem odpowiednich żerowisk w jego pobliżu. Również kaczki pływające i nurkujące nie tworzą na zbiorniku dużych stad,
tak jak na zbiorniku Kuźnica Warężyńska
czy Pogoria III, gdzie notuje się stada do
kilkuset grążyc (Kmiecik i in. 2014), oraz
Dzierżno Duże, gdzie jesienią i zimą stale
przebywa kilka tysięcy kaczek z różnych
gatunków (Ostański i in. 2000, Szlama i
Awifauna zbiornika Świerklaniec
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in. 2008, S. Beuch – obs. własne). Również kaczki morskie, nawet najczęstsza na
Śląsku uhla, są na zbiorniku Świerklaniec
dużo rzadsze niż na innych zbiornikach
zaporowych tej części regionu (Ostański
i in. 2000, Betleja i in. 2014, Kmiecik i in.
2014). Być może związane jest to z bardzo popularnym wędkowaniem z łodzi
na opisywanym zbiorniku. Jesienią i wiosną przebywa na tafli nawet do 50 łodzi,
co może w znaczny sposób wpływać na
próbujące korzystać ze zbiornika gatunki
ptaków przelotnych.
Wahania stanu wody w zbiorniku w
ciągu roku są na tyle niewielkie (Jaguś
i Rzętała 2003), że w okresie letnim i jesiennym odsłania się niewiele mulistych
brzegów czy wysp. W związku z tym również gatunki siewkowe (Charadrii i Scolopaci) pokazują się tu w stosunkowo niewielkiej liczbie. Nawet przy najniższych
stanach wody w latach 2012 i 2013 liczba
ptaków i gatunków z tej grupy nie była
imponująca (do kilkudziesięciu osobników), a odpowiednie do żerowania siedliska pokazywały się tylko przy ujściu
Brynicy oraz na piaszczystych brzegach
w części wschodniej na wysokości Ossów.
Największymi zagrożeniami dla ptaków zbiornika Świerklaniec są przede
wszystkim dynamiczne zmiany stref
roślinności na wschodnim i północno-wschodnim brzegu. Intensywne zarastanie łąk roślinnością drzewiastą, łoziną
oraz trzcinami prowadzi do powolnych,
ale radykalnych zmian składu awifauny
lęgowej. Gatunki preferujące siedliska
łąkowe, w większości wykazujące spadkowe trendy w kraju, ustępują miejsca
gatunkom zasiedlającym trzciny, z których wiele (np. gęgawa, żuraw, trzciniak,
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brzęczka, podróżniczek) wykazują silne
wzrosty liczebności zarówno na zbiorniku, jak i w całym kraju (Bobrowicz i
in. 2007, Czeraszkiewicz 2007, Kupczyk
2007, Beuch 2012, Witkowski i Orłowska 2012, Chodkiewicz i in. 2016). Korzystają na tym jednak również takie gatunki
jak bąk, który wyraźnie zwiększa populację na zbiorniku pomimo ogólnokrajowych trendów spadkowych (np. Witkowski i Orłowska 2012, Chodkiewicz i
in. 2016). Potencjalnym czynnikiem limitującym populację ptaków lęgowych
na zbiorniku może być obecność ważnych
drapieżników, np. norki amerykańskiej,
choć dotychczas brak jednoznacznych dowodów na jej występowanie w tym miejscu. Pewną rolę odgrywa też penetracja
ludzka. Dotyczy to zwłaszcza ptaków
przelotnych, które mniej chętnie lądują
na zbiorniku prawdopodobnie ze względu
na obecność wielu łodzi na tafli w okresie
jesienno-zimowym.
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