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Abstrakt
W latach 2011–2016 prowadzono liczenia pta-
ków zimujących na Śląsku na łącznym obszarze 
ponad 20 tys. ha wód stojących i ok. 700 km dłu-
gości rzek. W ramach akcji stwierdzono zimowa-
nie łącznie 67 gatunków ptaków. Podobnie jak 
w latach 80. i 90. dominowały krzyżówka Anas 
platyrhynchos, czernica Aythya fuligula, nuro-
gęś Mergus merganser, gągoł Bucephala clangu-
la, łabędź niemy Cygnus olor i łyska Fulica atra. 
Wśród dominantów znalazły się też gatunki, 
które wcześniej zimowały na Śląsku nielicznie, tj. 

Abstract
In 2011-2016 wildfowl counts were carried out 
in Silesia, covering 20,000 ha of standing waters 
and ca. 700 km of rivers. A total of 63 bird spe-
cies were recorded. As in previous years, Mal-
lards Anas platyrhynchos, Tufted Ducks Aythya 
fuligula, Common Mergansers Mergus merganser, 
Common Goldeneyes Bucephala clangula, Mute 
Swans Cygnus olor and Coots Fulica atra were the 
dominants. Among the dominating species were 
also Cormorants Phalacrocorax carbo (more than 
6000 annually) as well as Been Anser fabalis and 
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Wstęp
Zimowe liczenia ptaków wodnych pro-

wadzone są na Śląsku od roku 1983. Wy-
niki z lat 1983–1999 były publikowane na 
bieżąco w archiwalnych numerach „Pta-
ków Śląska” w formie kilkuletnich podsu-
mowań (Czapulak 1986, Czapulak i Sta-
warczyk 1988, Czapulak 1991, Czapulak 
i Betleja 1998, 2001). W latach 2000–2010 
liczenia zimowe były prowadzone mniej 
intensywnie i nierównomiernie w całym 
regionie, dlatego nie zdecydowano się 
na ich publikację. Dopiero rozpoczęty w 
roku 2011 Monitoring Zimujących Pta-
ków Wodnych (MZPW), realizowany w 
całym kraju w ramach Państwowego Mo-
nitoringu Środowiska, przywrócił regu-
larne liczenia awifauny zimującej na Ślą-
sku. Dane z lat 2011–2015 zestawiano na 
łamach „Ptaków Śląska” w formie skróco-
nych rocznych sprawozdań (Grochowski i 
Beuch 2012, 2013, 2014, Grochowski i in. 
2015), a niniejszy artykuł jest szczegóło-

wym ich opracowaniem wzbogaconym 
dodatkowo o sezon zimowy 2016.

Teren badań
Zasięg prowadzonych obserwacji 

obejmuje granice Śląskiego Regionu Or-
nitologicznego (ŚRO) (Wuczyński i Ko-
łodziejczyk 2013). Szczegółowa lokaliza-
cja kontrolowanych obiektów dostępna 
jest na stronie http://monitoringptakow.
gios.gov.pl oraz na mapach prezentowa-
nych w corocznych zestawieniach (Gro-
chowski i Beuch 2012, 2013, 2014, Gro-
chowski i in. 2015). W kolejnych latach 
sukcesywnie rosła liczba obiektów kon-
trolowanych poza MZPW w związku 
ze wzrostem liczby uczestników akcji. 
Dotyczy to szczególnie rzek oraz liczby 
obiektów innych niż zbiorniki zapo-
rowe i stawy. Liczba obu ostatnich ro-
dzajów obiektów pozostała niezmienna 
we wszystkich latach liczeń (tab. 1).

kormoran Phalacrocorax carbo (obecnie ponad 6 
tys. os. rocznie), gęsi zbożowe Anser fabalis i bia-
łoczelne A. albifrons (do ponad 90 tys.). Stwier-
dzono znacznie liczniejsze i bardziej regularne 
niż pod koniec XX wieku zimowanie gęgawy A. 
anser, czapli białej Ardea alba, łabędzia krzykli-
wego Cygnus cygnus i żurawia Grus grus (wszyst-
kie do 1–1,5 tys. os.). Dużo liczniej zimuje też 
mewa białogłowa Larus cachinnans, choć trudno 
ocenić skalę tego zjawiska wobec wcześniejszych 
problemów z identyfikacją „dużych mew”. Spa-
dek liczebności populacji zimującej wykazano w 
przypadku bielaczka Mergellus albellus i głowien-
ki Aythya ferina oraz niegdyś rzadkich, a obecnie 
praktycznie niezimujących edredona Somateria 
mollissima i zausznika Podiceps nigricollis.

Greater White-fronted Geese A. albifrons (over 
90,000), which were uncommon in previous years. 
Other species, whose numbers have increased in 
recent years compared to the end of the 20th cen-
tury, are the Greylag Goose A. anser, Great White 
Egret Ardea alba, Whooper Swan Cygnus cygnus 
and Common Crane Grus grus (all represented by 
1000–1500 individuals). Total counts of Caspian 
Gulls Larus cachinnans are also higher, but prob-
lems with identification of “big gulls” prevent pre-
cise estimates. A clear declining trends have been 
recorded for the Smew Mergellus albellus and 
Common Pochard Aythya ferina, while the Black-
necked Grebe Podiceps nigricollis and Common 
Eider Somateria mollissima were not observed at 
all, in contrast to previous years.
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Materiał i metody
Większość przedstawionych danych 

została zebrana w terminach liczeń usta-
lonych w ramach MZPW: 14–17.01.2011, 
13 –16.01.2012 ,11–14 .01.2013,10 –
13.01.2014, 16–19.01.2015, 15–18.01.2016. 
W przypadku gatunków rzadkich i nie-
licznych, a także większych koncentra-
cji gatunków pospolitych, wykorzystano 
dane spoza tych terminów oraz z obiek-
tów nieobjętych monitoringiem. Podsta-
wowym źródłem były wówczas obserwa-
cje zgromadzone w Kartotece Awifauny 
Śląska (KAŚ).

Metodyka prac polegała na jedno-
razowej kontroli zbiorników wodnych 
(obiektów) i odcinków rzek. Większość 

skontrolowanych miejsc to obszary wy-
znaczone do corocznej kontroli w ra-
mach MZPW (Chodkiewicz i in. 2012). 
Wyniki z poszczególnych obiektów do-
stępne są na stronie http://monitoringp-
takow.gios.gov.pl. 

W niniejszej pracy zestawiono rów-
nież wyniki uzyskane ze styczniowych 
liczeń gęsi w ramach prowadzonego 
równolegle Monitoringu Noclegowisk 
Gęsi. W jego przypadku monitorowano 
ważne miejsca zimowych koncentracji 
tych ptaków w kraju, prowadząc jedną 
kontrolę w miesiącu na wylocie gęsi z 
noclegowiska (Ławicki i in. 2012). Gęś 
zbożową Anser fabalis i białoczelną 
A. albifrons potraktowano łącznie ze 

Obiekty
Sites 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Duże i średnie 
zbiorniki zaporowe
Large and medium 
size dam reservoirs

19 19 19 19 19 19

Duże kompleksy 
stawów

Large fish ponds 
complexes

12 12 12 12 12 12

Obiekty inne
Other sites 22 35 55 127 135 121

Odra (km)
Oder river 241 321 379 403 437 420

Rzeki inne (km)
Other rivers 222 217 239 236 277 299

Tabela 1. Liczba obiektów i długość rzek skontrolowanych w ramach zimowych liczeń
Table 1. Number of sites and the length of river sections monitored during winter wildfowl counts
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względu na regularne wspólne wystę-
powanie w stadach mieszanych i częsty 
brak możliwości rozróżnienia ich w wa-
runkach terenowych podczas liczenia na 
wylocie z noclegowiska.

Wszystkie zimy w omawianym okre-
sie można określić jako łagodne (tab. 2). 
Szczególnie ciepłe były sezony 2013/2014 

i 2014/2015, kiedy to średnia tempera-
tura miesięczna w styczniu przekraczała 
0° C (www.imgw/klimat). Zlodzenie wy-
stąpiło w styczniu 2011, 2013 oraz 2016 
i dotknęło głównie zbiorników wod-
nych, nie powodując znacznego zlodze-
nia Odry.

Miesiąc
Month 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16

grudzień
December -6 do -3° C 2 do 5° C -2 do 1° C 2 do 4° C 2 do 3° C 4 do 6° C

styczeń
January -1 do 1° C -1 do 2° C -2 do 0° C 0 do 2° C 2 do 3° C -1 do 0° C

Tabela 2. Średnie miesięczne temperatury dla obszarów nizinnych Śląska (www.imgw/klimat)
Table 2. Mean monthly temperatures in Silesian lowlands

Wyniki
W styczniu w latach 2011–2016, w 

ramach skoordynowanych akcji liczeń, 
wykazano zimowanie łącznie 67 gatun-
ków ptaków wodnych. W poszczegól-
nych latach liczba ta wahała się od 44 
do 58 gatunków. W całym okresie do-
minującymi gatunkami były krzyżówka 
Anas platyrhynchos – 51% oraz gęś zbo-
żowa i białoczelna – 30%. Udział kolej-
nych dominantów był mniej znaczący: 
śmieszka Chroicocephalus ridibundus 

– 2,3%, kormoran Phalacrocorax carbo 
– 2,3%, mewa siwa Larus canus – 2,3%, 
mewa białogłowa L. cachinnans – 2,2%, 
łyska Fulica atra – 2,1%, łabędź niemy 
Cygnus olor – 1,2% i nurogęś Mergus 
merganser – 1,1%. 

Poniżej omówiono status występowa-
nia wszystkich zanotowanych w styczniu 
taksonów. W przypadku porównania 
wyników obecnych do tych z lat 1983–
1999 odwoływano się do wcześniejszych 
raportów z tego okresu (Czapulak 1986, 
Czapulak i Stawarczyk 1988, Czapulak 
1991, Czapulak i Betleja 1998, 2001). 

W tabeli 3 przedstawiono liczebność 
ptaków policzonych w ramach akcji zi-
mowych liczeń. Wartości te zostały nie-
znacznie skorygowane w stosunku do 
skróconych rocznych sprawozdań (Gro-
chowski i Beuch 2012, 2013, 2014, Gro-
chowski i in. 2015).
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Przegląd gatunków

Łabędź niemy Cygnus olor. W poszczególnych latach stwierdzano łącznie od 1392 do 4127 os. 
(tab. 3). Najwyższa wartość wykazana w 2016 roku jest też największą w historii liczeń. Głów-
nym miejscem zimowania łabędzia niemego były różnego typu zbiorniki wodne (stawy, żwi-
rownie), często też miasta, gdzie był dokarmiany. Poza miastami ptaki te żerują zbiorowo na 
pobliskich polach uprawnych. Obecnie koncentracje zimujące na Odrze zlokalizowane są 
głównie w rejonie Kątów Opolskich i na odcinku pomiędzy Ścinawą a Głogowem (od 100 do 
200 os.). Największe stada w styczniu liczyły ok. 340 os. w dniu 27.01.2016 w rejonie Źlinic 
(M. i M. Pastrykiewicz) i 315 os. w dniu 31.01.2016 koło Roszkowa (Z. Wnuk). Na obszarach 
miejskich większe koncentracje notowano we Wrocławiu (do 150 os. w całym mieście) i Kato-
wicach Szopienicach (ok. 100 os.) (E. Paprzycka). Są to wyraźnie niższe wartości w stosunku 
do lat 80., kiedy to we Wrocławiu, Kędzierzynie i Opolu notowano koncentracje do 400 os. 
Średnia wartość liczebności z lat 2011–2016 jest wyższa niż z okresu 1983–1999.

Łabędź czarnodzioby Cygnus columbianus. W poszczególnych latach stwierdzano łącznie od 5 
do 133 ptaków. Największe zgrupowanie liczące 83 ptaki stwierdzono 15.01.2012 na stawach 
w Rudzie Sułowskiej w Dolinie Baryczy (W. Lenkiewicz), a zbiorniki w dolinie tej rzeki są 
najważniejszym zimowiskiem gatunku na Śląsku. Liczebność łabędzi na wszystkich komplek-
sach stawowych w czasie jednodniowych liczeń poza akcją wahała się od 7 ptaków w roku 
2016 do 189 ptaków w 2012 roku (7.01, W. Lenkiewicz). W pozostałych latach maksymalne 
liczebności z dnia wynosiły: 2011 – brak ptaków, 2013 – 35 os., 2014 – 76 i 2015 – 76 ptaków 
(W. Lenkiewicz i in.). Poza stawami w Dolinie Baryczy zanotowano co najmniej 11 stwier-
dzeń łącznie 99 ptaków. Największe koncentracje odnotowano w dniu 13.01.2014 na polach 
uprawnych koło Lipowca, gm. Niechlów, gdzie obserwowano 39 ptaków (P. Grochowski, J. 
Pomorska-Grochowska) oraz 19 ptaków na Stawach Przemkowskich 16.01.2015 (S. Rubacha). 
Poza Doliną Baryczy łabędzie czarnodziobe najczęściej widywane były w dolinie Odry koło 
Krosna Odrzańskiego (5 stwierdzeń podczas trzech zim, P. Czechowski i in.). W latach 80. 
niestwierdzony, a w latach 90. zanotowano tylko cztery stwierdzenia.

Łabędź krzykliwy Cygnus cygnus. W poszczególnych latach stwierdzano łącznie od 512 do 1102 
ptaków. Głównymi zimowiskami łabędzia krzykliwego były dolina Odry poniżej Ścinawy, 
zbiorniki w okolicach Krosna Odrzańskiego oraz Stawy Milickie. Na tych obszarach skupiało 
się łącznie ponad 90% zimującej populacji. Największą koncentrację łabędzi krzykliwych stwier-
dzono poza akcją liczeń w dniu 5.01.2013, gdy na stawach w Rudzie Sułowskiej odnotowano 
635 os. (W. Lenkiewicz). Natomiast w dolinie Odry w dniu 13.01.2013 spotkano 411 ptaków 
na polach w gminie Krosno Odrzańskie (P. Czechowski). Porównując wyniki z omawianego 
okresu do lat wcześniejszych, zanotowano wzrost liczebności zimujących ptaków. W latach 
80. maksymalnie zanotowano 146 ptaków w roku 1989, a w latach 90. maksymalnie odnoto-
wano 320 łabędzi w roku 1998. W pierwszej dekadzie XXI wieku łabędź krzykliwy najliczniej 
zimował w roku 2003–360 ptaków (Dżulik 2008).

Bernikla obrożna Branta bernicla. Gatunek niestwierdzony w ramach celowych liczeń. W ana-
lizowanym okresie w styczniu jedna obserwacja: 4.01.2014 na Zb. Otmuchowskim pojedynczy 
osobnik lecący w stadzie gęsi białoczelnych (P. Kołodziejczyk, M. Domagała). Z dawnych lat 



84 Ptaki Śląska 23 | P. Grochowski, S. Beuch, P. Czechowski, J. Betleja, B. Smyk

pochodzą jeszcze dwa styczniowe stwierdzenia bernikli obrożnych na Śląsku, oba dokonane 
w 1973 roku (Dyrcz i inni 1991).

Bernikla białolica Branta leucopsis. W poszczególnych latach stwierdzano łącznie od 2 do 15 
os. Pojedyncze ptaki bądź niewielkie grupy 2–5 os. są regularnie obserwowane w stadach gęsi 
głównie w dolinie Baryczy i na dużych zbiornikach zaporowych. Największe stado stwierdzone 
21.01.2015 na Zb. Mietkowskim liczyło 10 os. (P. Kołodziejczyk). W latach 1983–1999 w ra-
mach liczeń gatunek nie był wykazywany. Niemetodyczne obserwacje ze stycznia wskazują, 
iż gatunek ten zaczął regularnie zimować na Śląsku dopiero pod koniec pierwszej dekady XXI 
wieku. Od roku 2008 rokrocznie widywanych jest co najmniej kilka osobników bernikli biało-
licej, podczas gdy z lat wcześniejszych znane są zaledwie trzy styczniowe stwierdzenia (Dyrcz 
i in. 1991, Obserwacje faunistyczne 2001, birdwatching.pl, A. Wuczyński – dane niepubl.).

Bernikla rdzawoszyja Branta ruficollis. W ramach celowych liczeń akcji stwierdzona tylko raz: 
14.01.2012 na Zb. Mietkowskim (P. Kołodziejczyk). Ponadto w latach 2011–2015 w styczniu 
dokonano pięciu stwierdzeń: dnia 25.01.2011 widziano jednego ptaka pod Budziszowem na 
Równinie Wrocławskiej (K. Ostrowski, P. Kołodziejczyk), 31.01.2012 – 2 os. na polach pod 
Trzeboszowicami w okolicy Zb. Nyskiego (M. Kowalski, T. Tańczuk), 3.01.2014 – 1 os. na sta-
wach Radziądz (W. Lenkiewicz), 7.01.2015 – 1 os. na polach w rejonie Boguszyc gm. Borów (P. 
Kołodziejczyk) i 16.01.2015 – 1 os. na Zb. Mietkowskim (G. Orłowski, P. Gębski). Regularne, 
ale bardzo nieliczne obserwacje bernikli rdzawoszyjej w styczniu są zjawiskiem nowym. W 
latach 1983–1999 w ramach liczeń gatunek nie był notowany. Do roku 2011 włącznie trzykrot-
nie obserwowana na Śląsku (Obserwacje faunistyczne 2008, 2011).

Bernikla kanadyjska Branta canadensis. Dokonano trzech obserwacji pojedynczych osobników 
poza liczeniami akcji. Miały one miejsce w dniu 4.01.2011 we Wrocławiu – Karłowicach (R. i 
D. Mazurkiewicz), dnia 23.01.2011 w Lisich Kątach oraz w okresie 22.01–15.03.2015 na stawach 
Kuźnia Goszczańska (W. Łabaczuk, L. Matacz). Z lat wcześniejszych znane jest tylko jedno 
styczniowe stwierdzenie pojedynczej bernikli kanadyjskiej ze Śląska, dokonane 12.01.2002 w 
Nysie (Z. Błauciak, J. Zygmunt, Obserwacje faunistyczne 2002).

Gęgawa Anser anser. W poszczególnych latach stwierdzano łącznie od 413 do 1474 ptaków. Naj-
większe koncentracje notowano na noclegowiskach na Górnym Śląsku. Rekordową liczebność 
odnotowano w dniu 17.01.2016 na żwirowni Roszków w Dolinie Górnej Odry, gdzie przebywało 
1150 os. (R. Kruszyk). Ważnym noclegowiskiem gęgawy był również położony w sąsiedztwie 
kompleks stawów Wielikąt, gdzie w dniu 12.01.2014 widziano maksymalnie 400 os. (G. Chle-
bik) oraz zb. Dzierżno Duże, gdzie dnia 16.01.2011 przebywało do 700 ptaków (D. Szlama, G. 
Schneider). W pozostałych częściach regionu zimowe noclegowiska gęgaw były znacznie mniej 
liczne i rzadko przekraczały 100 ptaków. Największe koncentracje żerowiskowe, stwierdzone 
poza metodycznymi liczeniami, notowano na Górnym Śląsku blisko wyżej wymienionych 
akwenów. Maksymalnie stwierdzono 553 os. 29.01.2014 na polach w rejonie Gliwic – Łabęd 
w pobliżu zb. Dzierżno Duże (S. Beuch). W latach 1983–1999 notowano zimą do 140 gęgaw, 
zaś podczas akcji liczenia gęsi w okresie 1992–1997 nie stwierdzono ich na kontrolowanych 
w styczniu śląskich noclegowiskach (Staszewski i Czeraszkiewicz 2001).

Gęś zbożowa i gęś białoczelna Anser fabalis i Anser albifrons. Liczebność w poszczególnych la-
tach wahała się od 19583 do 94121 os. Największe koncentracje notowane były na noclego-
wiskach usytuowanych na zbiornikach zaporowych. Rekordowe liczebności stwierdzono na 
Zb. Mietkowskim: 34420 os. 11.01.2014 (w tym ok. 37% gęsi białoczelnych, P. Kołodziejczyk) 
oraz 34340 os. 12.01.2013 (ok. 5% gęsi białoczelnych, P. Kołodziejczyk). Drugim największym 
noclegowiskiem był Zb. Otmuchowski, gdzie na wylocie odnotowano maksymalnie 22730 os. 
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12.01.2013 (w tym ok. 4% gęsi białoczelnych, M. Domagała). Koncentracje liczące ponad 10 
tys. gęsi stwierdzano również na zb. Dzierżno Duże będącym największym noclegowiskiem 
tych ptaków na Górnym Śląsku. Nocowało tam do 12 tys. ptaków (10% gęsi białoczelnych), 
policzonych na rozlocie w dniu 17.01.2015 (R. Kruszyk). Ważne miejsca koncentracji nocują-
cych gęsi znajdowały się również na większych kompleksach stawów hodowlanych, zwłaszcza 
w Dolinie Baryczy (do 15760 os. na sześciu kompleksach łącznie w 2015 roku), a także pod 
Niemodlinem oraz w rez. Łężczok. Ze względu na cykl dobowy gęsi nie stwierdzano tak du-
żych koncentracji na kontrolowanych akwenach w ciągu dnia, choć 14.01.2012 odnotowano 
stado 9 tys. os. na Odrze poniżej ujścia Bobru (A. Wąsicki). Również stwierdzenia gęsi na że-
rowiskach, dokonane poza metodycznymi liczeniami, dotyczyły znacznie mniejszych kon-
centracji. Największe z nich to obserwacja 5500 os. (w tym ok. 25% gęsi białoczelnych) pod 
Bieńkowicami w powiecie raciborskim (M. Nagler, Z. Wnuk). Roczne wartości uzyskane w 
latach 2011–2016 były wyraźnie wyższe niż uzyskane w latach 1983–1999, co może wynikać z 
braku specjalnych kontroli porannych rozlotów gęsi w ramach ówczesnych liczeń. Precyzyjny 
obraz zmian liczebności pokazuje porównanie z wynikami dawnych akcji dedykowanych li-
czeniom gęsi. W latach 1969–1980 na Śląsku widywano do 7530 gęsi (Dobrowolski i in. 1984), 
natomiast w latach 1992–1997 stwierdzono w styczniu maksymalnie 32585 os. (Staszewski 
i Czeraszkiewicz 2001). Oznacza to bardzo dynamiczny i stały wzrost zimujących populacji 
gęsi w porównaniu z końcem XX wieku.

Gęś krótkodzioba Anser brachyrhynchus. Gatunek ten stwierdzany był prawie corocznie. W la-
tach 2011–2015 notowano 1–3 os. w stadach innych gatunków gęsi, najczęściej w Dolinie Ba-
ryczy, rzadziej na noclegowiskach w innych częściach regionu (Ziemia Nyska, Górny Śląsk). 
Poza metodycznymi liczeniami największą koncentrację odnotowano w styczniu 2014 w 
zachodniej części Doliny Baryczy. W dniach 3–5.01 na noclegowisku na stawach Radziądz 
przebywały 4 ptaki, zaś 31.01 na żerowisku koło Powidzka 5 dorosłych osobników (W. Len-
kiewicz). Przed 2011 rokiem co najmniej osiem styczniowych obserwacji ze Śląska, najwcze-
śniejsza chronologicznie z 2005 roku (Komisja Faunistyczna 2006, 2008, PPPtaki). W latach 
1983–1999 nienotowany. Podawane w dawnym opracowaniu stwierdzenia z lat 1983–1984 
(Czapulak 1986) zostały negatywnie zweryfikowane w wyniku późniejszych rewizji (Komi-
sja Faunistyczna 1995, 2014).

Gęś mała Anser erythropus. Gatunek niestwierdzony w ramach celowych liczeń. W analizowa-
nym okresie w styczniu obserwowano cztery pojedyncze osobniki. Dwa razy odnotowana w 
rejonie zbiorników zaporowych na Nysie Kłodzkiej: 8.01.2012 obserwowano dorosłego ptaka na 
Zb. Otmuchowskim (P. Kołodziejczyk, Komisja Faunistyczna 2013), zaś w okresie 1–18.01.2016 
gęś mała z nadajnikiem satelitarnym przebywała w rejonie zb. Topola i Paczkowskiego (T. 
Tańczuk – odczyt z www.blessgans.de). Ponadto 5.01.2014 obserwowano dorosłego osobnika 
na stawie w kompleksie Radziądz w Dolinie Baryczy (W. Lenkiewicz, Komisja Faunistyczna 
2015), zaś 16.01.2015 również dorosły ptak widziany był na Zb. Mietkowskim (G. Orłowski). 
Dawniej styczniowe pojawy gęsi małych na Śląsku były jeszcze rzadsze. Znane są jedynie dwie 
obserwacje z drugiej połowy XX wieku oraz dwie kolejne z 2008 roku (Tomiałojć i Stawarczyk 
2003, Komisja Faunistyczna 2009).

Gęś tybetańska Anser indicus. Pojedynczy ptak w dniu 12.01.2013 przebywał na Zb. Otmuchow-
skim (M. Domagała), choć obserwacji tej nie zgłoszono do Komisji Faunistycznej.

Lodówka Clangula hyemalis. Stwierdzana wyjątkowo w liczbie 1–5 os. W rekordowym roku 
2014 na żwirowni Pilce odnotowano dwie lodówki w dniach 3–13.01 (T. Zarzycki i in.), a po-
jedyncze samice widziano w dniach 4–17.01 na zb. Dzierżno Małe i Pławniowice (W. Miłosz, 
M. Nagler), w okresie 5–12.01 na polderze Buków na górnej Odrze (G. Chlebik, M. Rojek) 
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oraz 10.01 na Odrze we Wrocławiu (M. Pietkiewicz, P. Kwaśniewicz). W okresie 1983–1999 
notowana w ciągu siedmiu zim (1983, 1986, 1987, 1989, 1991, 1994, 1995), gdzie stwierdzano 
zwykle 1–3 os. Rekordowo wykazano aż 14 ptaków zimą 1994 (w tym stado 10 os. 15.01 na zb. 
Dzierżno Duże), a także 8 os. zimą 1995.

Uhla Melanitta fusca. Najliczniej zimująca kaczka morska na Śląsku. W ramach zimowych liczeń 
stwierdzano od 1 do 59 os. Największe zgrupowania zimujących uhli notowano na dużych 
zbiornikach zaporowych Górnego Śląska: na Zb. Goczałkowickim – 16 os. w dniu 14.01.2012, 
14 os. 12.01.2014 (G. Schneider); na zb. Kuźnica Warężyńska – 18 os. 15.01.2013 (R. Gwóźdź) 
i na zb. Dzierżno Małe – 12 os. 11.01.2013 (W. Miłosz). Duże stada notowano sporadycznie 
na innych zbiornikach zaporowych Śląska – np. 5.01.2013 do 21 os. na Zb. Paczkowskim (M. 
Domagała) czy do 19 widzianych 23.01.2014 na zb. Słup (M. Przystański). W latach 1983–1999 
wykazywano ją niemal każdej zimy z wyjątkiem lat 1985, 1990, 1993, 1997 zazwyczaj w licz-
bie 1–6 os. Maksymalnie zanotowano 11 ptaków w roku 1986, 9 ptaków w roku 1995 i 13 os. 
zimą 1994.

Markaczka Melanitta nigra. Stwierdzana wyjątkowo, zwykle pojedynczo. W dniu 14.01.2012 
widziano samicę na zb. Dziećkowice (M. Ledwoń), w dniach 1–10.01.2013 parę, a 6.01.2016 
(czyli przed datą zimowych liczeń) – pojedynczą samicę na zb. Dzierżno Duże i Dzierżno 
Małe (A. Gorczewski i in., T. Biwo). W okresie 1983–1999 stwierdzano zimujące markaczki 
jedynie w trakcie pięciu zim. Były to zazwyczaj pojedyncze ptaki, a jedynie zimą 1987 roku 
stwierdzono aż 4 os.

Gągoł Bucephala clangula. W poszczególnych latach stwierdzano łącznie od 902 do 1830 pta-
ków. Najważniejszym zimowiskiem gągoła była Odra, na której skupiało się między 40% a 
85% gągołów. Następnie przeciętnie od 15% do 16% zimujących gągołów stwierdzano odpo-
wiednio na stawach hodowlanych i zbiornikach. Liczebność na stawach była bardzo zróżni-
cowana w zależności od stanu zlodzenia w danej zimie. Największe stada zimujących gągołów 
spotkano na Jez. Sławskim – 300 ptaków 12.01.2013 i 107 os. 17.01.2015 (A. Rösler). Większe 
koncentracje tych kaczek notowano także na Stawach Milickich w kompleksie Radziądz, gdzie 
spotykano do 155 os. 17.01.2015 (W. Lenkiewicz) oraz na Odrze, np. 187 ptaków na odcinku 
Gliniany – Malczyce 15.01.2011 (P. Kwaśniewicz). Uzyskane liczebności były wyższe niż w la-
tach 80. i zbliżone do wyników z drugiej połowy lat 90. Wówczas Jez. Sławskie było również 
ważnym zimowiskiem także w latach 90.

Bielaczek Mergellus albellus (fot. 1). W ramach liczeń zimowych stwierdzany na Śląsku corocznie 
w liczbie od 81 do 211 os. Największe koncentracje (powyżej 20 os.) stwierdzano głównie na zb. 
Dzierżno Duże, gdzie 14.01.2014 notowano nawet do 50 os. (D. Szlama) i na Zb. Turawskim (J. 
Stasiak). Zimujące stado 35 ptaków stwierdzono 26.01.2015 na stawach w Rudzie Sułowskiej 
(W. Lenkiewicz), a 41 os. 14.01 tej samej zimy na Zb. Goczałkowickim (G. Schneider). Na Od-
rze gatunek ten zimuje pojedynczo bądź w małych grupkach. Najliczniej stwierdzany był na 
odcinku od Będowa do ujścia Bobru (S. Rubacha, P. Czechowski). W okresie 1983–1999 śred-
nie liczebności bielaczków uzyskiwane w trakcie zimowych liczeń były wyższe niż obecnie. 
Maksymalnie zanotowano aż 410 os. w sezonie 1998 i 375 ptaków zimą 1999. 

Nurogęś Mergus merganser. W poszczególnych latach stwierdzano łącznie od 981 do 3357 ptaków. 
W zależności od zimy nurogęsi liczniej obserwowano na stawach hodowlanych, zbiornikach 
albo na Odrze. Przeciętnie w każdym z tych trzech typów siedlisk zimowało po 30% ptaków. 
Największe wahania liczebności nurogęsi rejestrowano na stawach hodowlanych (od zaled-
wie 6% w roku 2016 do aż 59% wszystkich ptaków w roku 2012). Na Odrze zimowało od 11% 
w roku 2015 do 61% w roku 2016, a na zbiornikach od 21% w 2012 roku do 50% w roku 2011. 



87Zimowanie ptaków na Śląsku
Wintering of birds in Silesia

Największa koncentracja tego tracza liczyła 1100 ptaków i stwierdzono ją w dniu 14.01.2012 
na stawach w Rudzie Żmigrodzkiej (W. Lenkiewicz). Ponadto 475 os. odnotowano 12.01.2014 
na stawach w Rudzie Sułowskiej i 431 ptaków w dniu 11.01.2014 w kompleksie Jamnik (obie 
obserwacje: W. Lenkiewicz). Poza stawami większe koncentracje notowano na zb. Dziećko-
wice – 309 ptaków 18.01.2015 (M. Ledwoń), 260 ptaków 16.01.2016 na zb. Raduszec (P. Cze-
chowski), 202 ptaki 17.01.2015 na Jez. Sławskim (A. Rösler) czy 180 nurogęsi 11.01.2014 na Zb. 
Turawskim (J. Stasiak). Na Odrze maksymalnie notowano 100–130 ptaków na kontrolowany 
odcinek, a wyjątkowo 236 os. spotkano w dniu 16.01.2016 na odcinku Leszkowice – Golko-
wice (H. Sztwiertnia). Uzyskane wyniki były zbliżone do danych z lat 80. i 90.

Szlachar Mergus serrator. W poszczególnych latach stwierdzano w ramach liczeń zimowych ko-
lejno: 0, 3, 3, 0, 1, 1 os. Dodatkowo w omawianych latach zanotowano 11 stwierdzeń poza li-
czeniami, łącznie 13 ptaków. Najczęściej szlachary widywane były na zbiornikach zaporowych 
(łącznie 10 stwierdzeń) i zwykle były to pojedyncze osobniki. Tylko po jednym razie obserwo-
wano 2 samice – 12.01.2013 na Zb. Mietkowskim (P. Kołodziejczyk) i raz widziano 1 samca i 
2 samice – 15.01.2012 na stawie Rudym w dolinie Baryczy (T. Maszkało, L. Duduś, B. Smyk). 

Gęsiówka egipska Alopochen aegyptiaca. W ramach liczeń akcji gatunek wykazany w latach 
2014–2016 w liczbie 4–5 os. W roku 2014 po 2 ptaki obserwowano w żwirowniach Byczeń 
(13.01.2014, K. Ostrowski) i Proszkowice (11.01.2014, P. Kołodziejczyk). W 2015 stado 4 os. 
odnotowano na Jez. Kunickim (8–17.01, M. Kapelski), a pojedynczą gęsiówkę widziano w żwi-
rowni Żarka pod Nysą (16.01, T. Maszkało). W 2016 roku 3 os. stwierdzono w żwirowni Ra-
kowice Wielkie (18.01, T. i M. Maszkało), a 2 ptaki w dniu 14.01 odnotowano na rzece Sole (J. 
Wróbel, C. Zontek). Ponadto poza akcją liczeń w dniach 16–17.01.2011 1 os. przebywał na zb. 
Witoszówka (M. Dąbek, T. Zarzycki), a 1.01.2012 grupkę 4 os. stwierdzono w Nieboczowach 
(M. Rojek). W dolinie górnej Odry, gdzie znajduje się najsilniejsza krajowa populacja lęgowa, 
6.01.2014 stwierdzono 12 os. (D i M. Świtała), a w okresie 28–30.01.2015 stwierdzono stado 
13 os. (W Cichy i in.). W latach 1983–1999 niestwierdzona.

Ohar Tadorna tadorna. W ramach liczeń zimowych wykazany trzykrotnie. W 2011 roku 1 os. na 
Odrze na odcinku Racibórz – Turze (J. Soska). W 2012 roku 1 os. 14.01 na Zb. Mietkowskim 
(P. Kołodziejczyk), 2 os. 15.01 w kompleksie Stawno (J. Witkowski) oraz 3 os. w dniu 14.01 na 
zb. Pogoria III (D. Kurlej, Gwóźdź). Poza liczeniami zimowymi spotykany jeszcze w stycz-
niu w latach 2013–2016 w liczbie od 5 do 9 os. (łącznie 18 ptaków). Ponad połowa stwierdzeń 
pochodzi ze Zb. Mietkowskiego. Największe stado 6 os. obserwowano w przelocie w pobliżu 
miejscowości Słupsko (powiat gliwicki) w dniu 3.01.2016 (G. Gaudnik). W latach 1983–1999 
ohar był wykazany w trakcie sześciu zim, maksymalnie 9 os. w roku 1998. 

Kazarka rdzawa Tadorna ferruginea. W ramach liczeń zimowych niewykazana. Poza akcją 
kazarka została stwierdzona trzykrotnie: 6–12.01.2014 – 1 os. w rez. Łężczok (R. Smykała i 
in.), 19.01.2014 – 1 os. na stawach Gołyskich (K. Liersz–Żelasko) oraz 3 ptaki we Wrocławiu 
25.01.2014 (B. Szydzik, M. Czowgan). We wcześniejszym okresie jedno stwierdzenie we Wro-
cławiu, 1 os. w dniach 8–9.01.1997.

Hełmiatka Netta rufina. Stwierdzana wyjątkowo. W latach 2013–2016 wykazywano 1–3 os. Po-
jedyncze osobniki widziano w roku 2013 w dniu 14.01 na zb. Dychów (A. Wąsicki), 6.01 na 
zb. Dzierżno Duże (M. Skóra) oraz 11.01 na rzece Brynicy w Piekarach Śląskich (S. Beuch). 
W roku 2014 w dniu 19.01 samiec na zb. Pogoria III (D. Kurlej) i 26.01 samica na zb. Kuźnica 
Warężyńska (P. Łagosz). W 2015 w okresie 11–25.01 para ptaków ponownie na zb. Kuźnica 
Warężyńska (R. Gwóźdź) i 6.01–20.02 samiec w Kosorowicach (T. Tańczuk i in.). W 2016 roku 
widywano samicę w różnych częściach Wrocławia w okresie 17.01–5.02 (A. Adamczyk i inni). 
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Fot. 2. Głowienka Aythya ferina wykazuje silne trendy spadkowe w całej Europie, co przekłada 
się na jej liczebność na śląskich zimowiskach (fot. R. Gwóźdź)
Photo 2. Numbers of the Common Pochard are steeply declining throughout Europe, including 
Silesian wintering areas

Fot. 1. Bielaczek Mergellus albellus zimuje obecnie w wyraźnie mniejszej liczbie niż pod koniec 
XX wieku (fot. M. Karetta)
Photo 1. Numbers of wintering Smews have dropped considerably since the end of the 20th century
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Niewykluczone, że ta sama samica była widziana 9.01 na stawach w Urazie w pow. trzebnic-
kim (W. Górka). W okresie 1983–1999 w trakcie zimowych liczeń niestwierdzona. 

Głowienka Aythya ferina (fot. 2). W poszczególnych latach stwierdzano łącznie 182–800 os. 
Głównym miejscem zimowania głowienek były zbiorniki, które skupiały ok. 70% ptaków. 
Największe koncentracje stwierdzono na zb. Kuźnica Warężyńska, gdzie w dniu 24.01.2015 
widziano 420 głowienek (R. Gwóźdź), na zb. Dychów – 160 os. w dniu 13.01.2013 (P. Cze-
chowski) oraz zb. Dzierżno Duże – 120 ptaków dnia 16.01.2011 (D. Szlama i in.). Stwierdzone 
liczebności były niższe niż w latach 80. i 90. Wówczas gatunek również zimował najliczniej 
na zb. Dychów i Dzierżno Duże, ale był znacznie liczniejszy na Odrze niż obecnie (kilka, kil-
kanaście ptaków rocznie). 

Podgorzałka Aythya nyroca. Zimująca wyjątkowo. W styczniu widziana trzykrotnie. Dwa razy 
rejestrowano ją w roku 2012, gdy w dniu 27.01 samca obserwowano na stawach w Rudzie 
Żmigrodzkiej (A. Kuźnia), a w dniu 7.01 widziano 2 ptaki na stawach w Katowicach – Szo-
pienicach (A. Ochmann). Stawy te i okoliczny odcinek rzeki Brynicy są miejscem najbardziej 
regularnego zimowania podgorzałki na Śląsku (kilka zim z rzędu przed rokiem 2011). Trze-
cim stwierdzeniem jest obserwacja 1 samca z dnia 3.01.2014 ze żwirowni Pilce (M. Pach, T. 
Zarzycki, R. Walczybok). W latach 1983–1999 notowano pojedyncze osobniki jedynie w la-
tach 1987, 1990 i 1994.

Czernica Aythya fuligula. W poszczególnych latach stwierdzano łącznie od 1042 do 2190 ptaków. 
Głównym miejscem zimowania czernic były zbiorniki, które skupiały od 62% do 85% ptaków. 
Największe koncentracje czernic stwierdzono na zb. Dzierżno Duże – 1200 ptaków 16.01.2011 
(D. Szlama i in.) i zb. Pławniowice – 810 os. 11.01.2013 (W. Miłosz). Podobnie w latach 90. naj-
większe koncentracje notowane były na zb. Dzierżno Duże. Większe skupiska czernic noto-
wano także na zb. Dzierżno Małe, np. ok. 470 os. 14.01.2014 (W. Miłosz) czy zb. Kuźnica Wa-
rężyńska – 360 czernic 16.01.2016 (R. Gwóźdź). Poza zbiornikami większe liczebności czernic 
notowano także w górnym odcinku Odry przy granicy państwa – 280 ptaków 13.01.2013 i 
260 os. 12.01.2014 (G. Chlebik, M. Rojek). W północnej części regionu większe stada czer-
nic notowano na zb. Raduszec – po 150 ptaków widziano w dniach 11.01.2014 i 19.01.2015 (P. 
Czechowski). Uzyskane wyniki były wyższe niż w latach 80. i zbliżone do liczebności z lat 90. 

Ogorzałka Aythya marila. W poszczególnych latach stwierdzano kolejno: 1, 4, 62, 44, 0, 13 os. W 
rekordowym roku 2013 stwierdzono liczbę aż 62 ogorzałek. Największą koncentrację stwier-
dzono wówczas na zb. Pławniowice, gdzie 11.01.2013 obserwowano 24 os. (W. Miłosz). Skupienia 
liczące po 7–8 os. zanotowano wtedy także na Zb. Otmuchowskim (M. Domagała) i na Odrze 
w Opolu (M. Kowalski i in.). Na tej rzece w 2013 roku obserwowano łącznie 23 ogorzałki. Poza 
zimowymi liczeniami większe koncentracje wykazano w dniach: 23.01.2013 – 13 os. na Odrze 
pod Opolem (M. Zawadzki), 11.01.2014 – 13 os. w Proszkowie (P. Kołodziejczyk), 13.01.2014 
– 16 ptaków na zb. Dziećkowice (M. Ledwoń) oraz 22.01.2015 – 14 os. na żwirowni Pilce (P. 
Kołodziejczyk). Wcześniej największą liczbę osobników stwierdzono w styczniu 1986 (36 os.).

Cyranka Anas querquedula. Jedno stwierdzenie. Dnia 22.01.2015 widziano samicę na żwirowni 
Pilce w powiecie ząbkowickim (P. Kołodziejczyk). Jest to prawdopodobnie drugie styczniowe 
stwierdzenie cyranki na Śląsku dokonane po 55 latach przerwy (Dyrcz i in. 1991).

Płaskonos Anas clypeata. Był najrzadszą (po cyrance) kaczką pływającą zimującą na Śląsku. W 
kolejnych latach badań notowano 0–11 os. (0, 6, 11, 1, 0, 1). Największe zgrupowania obser-
wowano na Zb. Otmuchowskim, gdzie w dniu 12.01.2013 widziano aż 10 os. (2 samce, 8 sa-
mic), a 30.01.2016 – 5 samic (M. Domagała). W innych lokalizacjach notowany pojedynczo i 
sporadycznie, najczęściej na zbiornikach zaporowych i stawach. W latach 1983–1999 był na 
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Śląsku równie rzadki jak obecnie. Notowano go sporadycznie (9 zim) w liczbie 1–7 os. rocz-
nie. Najwięcej płaskonosów wykazano w styczniu 1994 – 14 ptaków.

Krakwa Anas strepera. Stwierdzana corocznie w zmiennej liczbie 7–65 os. Najliczniej rejestro-
wana na Stawach Milickich, gdzie 6.01.2012 obserwowano 20 ptaków w kompleksie Stawno, 
a 11.01.2013 w kompleksie Radziądz aż 32 os. (W. Lenkiewicz). Na uwagę zasługuje też obser-
wacja 16.01.2015 stosunkowo licznego zgrupowania 26 os. na żwirowni Pilce (K. Ostrowski). 
Na Górnym Śląsku widywana zimą najliczniej na zb. Dzierżno Duże, gdzie np. 10.01.2013 
zanotowano 26 zimujących osobników (S. Beuch). W latach 1983–1999 stwierdzana niemal 
corocznie (13 zim), ale w wyraźnie mniejszej liczbie niż obecnie. Notowano zwykle po kilka 
osobników, a maksymalnie 14 ptaków zimą 1991.

Świstun Anas penelope. Gatunek zimujący corocznie, choć nielicznie, w liczbie od 11 do 60 os. 
Największe zgrupowania notowano na Zb. Otmuchowskim, gdzie 12.01.2013 naliczono do 25 
os., a 17.01.2015 – 10 ptaków (M. Domagała). Stosunkowo licznie notowana też w dolinie Odry 
od granicy z Czechami do Krzyżanowic, gdzie 12.01.2014 widziano 24 os., a 16.01.2016 – 10 os. 
(G. Chlebik, M. Rojek). W obu miejscach gatunek obserwowany był niemal każdej zimy. Na in-
nych obiektach widywany mniej regularnie i zwykle pojedynczo bądź w małych grupkach. W 
latach 1983–1999 stwierdzany każdej zimy, ale wyraźnie mniej licznie niż obecnie. Zwykle od 
kilku do kilkunastu osobników, rekordowo 27 ptaków w styczniu 1991 i 23 ptaki w roku 1995.

Krzyżówka Anas platyrhynchos. Najliczniejszy gatunek zimujący na terenie Śląska. Liczebność w 
poszczególnych latach wahała się od 72742 do 133435 ptaków. Największą koncentrację wyka-
zano w styczniu 2015, kiedy liczebność krzyżówki na Zb. Nyskim oszacowano na poziomie 18–
20 tys. os. (J. Szymczak, P. Kołodziejczyk). Zbiornik ten był wykorzystywany przez krzyżówkę 
najliczniej (5–7 tys.) również podczas większości zim. Duże koncentracje notowano także na 
Zb. Mietkowskim i Otmuchowskim (5–6 tysięcy). W okresie ciepłych zim ważnym miejscem 
była dolina Baryczy, gdzie w styczniu 2014 stwierdzono na niezamarzniętych stawach 21 tys. 
krzyżówek. Największą liczebność wykazano wówczas w kompleksie Stawno (6 tys. os.) i Ruda 
Sułowska (5800 os., W. Lenkiewicz). W pozostałych latach na skontrolowanych obiektach w 
dolinie Baryczy notowano łącznie 1–11 tys. kaczek. Na Odrze corocznie notowano od 30 tys. 
do prawie 50 tys. ptaków. Ważnym miejscem zimowania krzyżówki w regionie są miasta. Na 
terenie Wrocławia w granicach administracyjnych co roku notowano od 9 tys. (styczeń 2015) 
do 15700 os. (styczeń 2013). Tendencja wzrostowa w obecnym okresie badań (tab. 3) i większa 
średnia liczba notowanych ptaków w stosunku do badań w okresie 1983–1999 wynika głów-
nie ze zwiększenia liczby skontrolowanych obiektów i cieplejszych zim.

Rożeniec Anas acuta. Stwierdzany corocznie w liczbie od 7 do 22 os. Widywany na obszarze całego 
Śląska, jednak największe skupienia notowano na zbiornikach w powiecie nyskim: 12.01.2013 
na Zb. Otmuchowskim (3 samce i 4 samice), 1.01.2014 na Zb. Paczkowskim (5 samców) oraz 
30.01.2016 na Zb. Nyskim (2 pary) (M. Domagała). W latach 1983–1999 stwierdzany równie 
często, jak obecnie i w podobnej liczbie. Widywano go wówczas każdej zimy w liczbie zazwy-
czaj kilku, kilkunastu osobników, a maksymalnie 20 ptaków stwierdzono w styczniu 1986. 

Cyraneczka Anas crecca. Liczebność w poszczególnych latach wahała się od 263 do 1443. W 
rekordowym roku 2012 cyraneczka osiągnęła maksymalną liczebność w historii zimowych 
liczeń na Śląsku. Wykazano wówczas największe koncentracje w dniu 14.01, kiedy na osad-
niku KWK Brzeszcze skupiało się 400 os., a tego samego dnia licznie obserwowano tę kaczkę 
też na innych obiektach: Mietków (302 os.), Turawa (236 os.) i Otmuchów (200 os.) (S. Gacek, 
P. Kołodziejczyk, J. Stasiak, M. Domagała). W kolejnych latach liczebności w tych miejscach 
nie były tak wysokie, wyjątkiem był rok 2014, kiedy na Zb. Turawskim 11.01 naliczono aż 410 
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os. (J. Stasiak). Oprócz osadnika KWK Brzeszcze na Górnym Śląsku duże koncentracje cy-
raneczki stwierdza się na krótkim odcinku rzeki Kłodnicy, gdzie w latach 2012–2015 stwier-
dzano 140–167 zimujących osobników (G. Schneider). W latach 1983–1999 notowano liczeb-
ność zbliżoną do obecnej, wahającą się od ok. 300 do ponad 1000 ptaków.

Mandarynka Aix galericulata. W ramach celowych liczeń akcji gatunek wykazywany corocz-
nie w liczbie 2–14 os. Najregularniej stwierdzana jest w miastach, zwłaszcza w Brzegu, Opolu 
i Wrocławiu. Pojedynczych obserwacji dokonano też w Kamiennej Górze, Świebodzicach, 
Brzegu Dolnym, Krapkowicach, Strzelinie, Malerzowicach Wielkich, Będzinie, Gryfowie Ślą-
skim, Nysie, Sycowie, Oleśnicy, Przyszowicach i Świerklańcu. Największe stado liczące 8 os. 
stwierdzono w Brzegu pod koniec stycznia 2014 (M. Stajszczyk, J. Regner). Regularne zimo-
wanie mandarynki na Śląsku jest zjawiskiem nowym. W latach 1983–2006 w opublikowanych 
i nieopublikowanych sprawozdaniach wykazano łącznie ok. 7 ptaków (Dżulik 2008). W latach 
2000–2010 gatunek wykazany w ciągu pięciu różnych zim (Dżulik 2008, KAŚ). 

Karolinka Aix sponsa. Spotkano pojedyncze osobniki w latach 2011 i 2014 w Krapkowicach (W. 
Michalik), w 2015 roku obserwowano 2 samce we wrocławskim Parku Szczytnickim (A. Grusz-
czyński), a 1 samca widziano w Piekarach Śląskich (S. Beuch, K. Koźlik). Ponadto z danych 
Kartoteki Awifauny Śląska uzyskano informacje o 1 samicy odnotowanej w dniu 27.01.2013 
we Wrocławiu Maślicach (P. Grochowski, J. Pomorska-Grochowska), 1 samca 3.01.2015 (P. 
Grochowski) tamże oraz we Wrocławiu – Biskupinie 2 samce i 2 samice w dniu 15.01.2015 (J. 
Zając). W styczniu 2016 roku dwa samce obserwowano we Wrocławiu i jednego w Bytomiu 
(S. Beuch, E. Paprzycka).

Perkozek Tachybaptus ruficollis. Liczebność w poszczególnych latach wahała się od 91 do 373 
ptaków. Perkozek najliczniej obserwowany był na mniejszych rzekach, gdzie notowano 46% 
ptaków (maksymalnie w roku 2015 – 65%). Były to głównie rzeki na Górnym Śląsku: Soła, 
Biała, Brynica czy Przemsza, gdzie notowano do 27 ptaków na kontrolowany odcinek. Na Od-
rze w poszczególnych latach stwierdzano przeciętnie 32% ptaków, a maksymalnie 17.01.2016 
widziano 54 os. między Groszowicami (Opole) a Krapkowicami (W. Michalik, R. Świerad, P. 
Rymwid-Mickiewicz). Na wodach stojących istotnym zimowiskiem były osadniki kopalniane 
na Górnym Śląsku. Na dwóch osadnikach w Zabrzu – Biskupicach perkozek zimuje corocznie 
w liczbie nawet do 28 os. (8.01.2011) czy 32 os. (17.01.2016) (S. Beuch). Natomiast 27 zimują-
cych osobników (17.01.2016) stwierdzono na żwirowni Kosorowice w powiecie opolskim (T. 
Tańczuk). Rzeczywista liczba zimujących perkozków w regionie jest zapewne większa. Wy-
nika to z niekontrolowania wielu małych rzek i cieków, na których chętnie i licznie zimują 
perkozki. Sytuacja taka ma miejsce w lubuskiej części Śląska, gdzie na Odrze widuje się tylko 
pojedyncze ptaki, a na małych ciekach, na których nie prowadzi się liczeń, ptaki zimują licz-
niej (Czechowski i in. – inf. niepubl.). Uzyskane wyniki były zbliżone do danych z lat 80. i 90.

Perkoz rdzawoszyi Podiceps grisegena. Zimujący wyjątkowo, w okresie prowadzenia badań 
stwierdzono 8 os. (w kolejnych latach: 0, 1, 1, 2, 1, 3 os.). Najczęściej gatunek ten notowany 
był na sąsiadujących ze sobą zb. Dzierżno Duże i Pławniowice (niemal corocznie) (S. Beuch, 
D. Szlama, G. Gaudnik). Sporadycznie również w Opolu 13–14.01.2012 (M. Kowalski) czy na 
zb. Topola 18.01.2013 (M. Zawadzki, Ł. Czajka). Zwykle widywany pojedynczo, a tylko dwa 
razy widziano po 2 os. – 16.01 2016 na zb. Kuźnica Warężyńska (R. Gwóźdź) i poza terminem 
liczeń zimowych dwa ptaki 6.01.2014 na Zb. Goczałkowickim (W. Cichy i inni).

Perkoz dwuczuby Podiceps cristatus. Liczebność w poszczególnych latach wahała się od 53 do 
301 ptaków. Głównym miejscem zimowania perkoza dwuczubego były zbiorniki zaporowe, 
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    na których stwierdzono 96% wszystkich ptaków, a na innych obiektach wodnych notowano 
pojedyncze osobniki. Większe koncentracje zanotowano na zb. Dzierżno Duże (165 ptaków, 
14.01.2014, D. Szlama, M. Ostański), a w pozostałe zimy widywano tam 10–75 os., (średnio 55 
ptaków). Ponadto 61 perkozów stwierdzono 17.01.2014 na zb. Pławniowice (W. Miłosz). Pod-
czas zimy 2014 i 2015 perkozy liczniej zimowały także na zb. Słup na Dolnym Śląsku, gdzie 
widziano odpowiednio 34 i 80 ptaków (I. i R. Danieleccy). Uzyskane dane zbliżone są do wy-
ników z lat 80. i 90. W porównaniu do lat 90. spadło znaczenie Zb. Rybnickiego, na którym 
w tamtym okresie zimowało najwięcej ptaków. W omawianym okresie na zbiorniku tym naj-
więcej 67 os., stwierdzono 15.01.2013 (M. Nagler, Z. Włodarski). W pozostałych latach noto-
wano tam od 2 do 63 ptaków, średnio 36 perkozów.

Perkoz rogaty Podiceps auritus. W opisywanym okresie stwierdzony siedem razy. Sześć ob-
serwacji w ramach liczeń zimowych: 14–15.01.2012 – 1 ptak na zb. Pogoria III (R. Gwóźdź), 
17.01.2015 – 1 os. na stawach w Rudzie Żmigrodzkiej (W. Lenkiewicz) oraz 16.01.2016 – po-
jedyncze ptaki na zb. Kuźnica Warężyńska (R. Gwóźdź) i zb. Dzierżno Duże (D. Szlama). 
Ponadto 17–26.01.2015 – 1 ptak na Odrze w Opolu (M. Zawadzki i inni), 17.01.2015 – 1 koło 
Olzy (H. Linert) oraz (poza akcją liczeń) 4 i 9.01.2016 – 5 ptaków na zb. Kuźnica Warężyńska 
(D. Kurlej, E. Paprzycka).

Zausznik Podiceps nigricollis. Gatunek zimujący wyjątkowo. W roku 2016 na zb. Dzierżno Duże 
zimowało w dniach 7–15.01 aż 7 os. (D. Szlama i in., S. Beuch). W dniu 16.01 widziano tam już 
tylko 3 ptaki (D. Szlama), a w dniu 17.01 pozostał tylko jeden (T. Biwo) i w okresie później-
szym nie był już tam wykazywany. W okresie 1983–1999 notowano zimowanie tego gatunku 
rzadko, ale wyraźnie częściej i liczniej niż obecnie. Widywano go zwykle w liczbie kilku osob-
ników (9 zim), a rekordowo 17 ptaków w 1983 i po 15 w latach 1991, 1994 i 1996. Najbardziej 
regularnym miejscem zimowania zauszników był wówczas również zb. Dzierżno Duże oraz 
wody pobliskiego Kanału Gliwickiego.

Wodnik Rallus aquaticus. Zimujący corocznie, przede wszystkim na zanieczyszczonych cie-
kach w konurbacji górnośląskiej. Co roku notowano od 9 do 46 zimujących wodników. Naj-
ważniejszym obiektem dla zimującej populacji tego gatunku była rzeka Bytomka skupiająca 
corocznie 50–70% znanej zimującej populacji. W dniu 19.01.2015 stwierdzono tu 30 zimu-
jących wodników (A. Ochmann). W związku z łagodnymi zimami wodnika coraz częściej 
notuje się również w innych regionach Śląska, np. 18.01.2016 stwierdzono 4 os. na zb. Prze-
worno (K. Ostrowski), a w dnia 16.01.2016 – 2 ptaki na Odrze we Wrocławiu (K. Kowalczyk, 
Ł. Marszałek). W latach 1983–1999 notowany niemal corocznie, ale zwykle w liczbie kilku 
osobników. Dopiero rozpoczęte w styczniu 1998 skrupulatne liczenia na głównych zimowi-
skach górnośląskich, połączone ze stymulacją głosową, przyniosły wysokie wyniki 44 ptaków 
w roku 1998 i 46 w roku 1999.

Kokoszka Gallinula chloropus. Stwierdzana corocznie w liczbie od 165 do 361 os. Ok. 80–95% 
ptaków zimuje na Górnym Śląsku, zwłaszcza na ciekach i osadnikach kopalnianych konur-
bacji górnośląskiej. Najważniejszymi miejscami koncentracji są rzeka Bytomka, gdzie zimuje 
40–90 ptaków (A. i K. Ochmann), rzeka Brynica skupiająca 26–65 ptaków (A. i K. Ochmann, 
S. Beuch) i rzeka Rawa w Katowicach, gdzie w latach 2011 i 2012 na ok. jednokilometrowym 
odcinku gromadziły się na zbiorowym noclegowisku 154 os. (22.01.2011) i 118 os. (16.01.2012) 
(K. Kokoszka). Na wodach stojących największe koncentracje kokoszek odnotowuje się na 
stawach miejskich lub osadnikach, gdzie dodatkowo ptaki są regularnie dokarmiane. I tak 
na stawie w Parku Róż w Chorzowie (A. i Z. Cibis) czy na osadniku Zumerek w Bytomiu (S. 
Beuch) zimuje regularnie 15–25 os. Poza Górnym Śląskiem kokoszka spotykana jest zimą nie-
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licznie i zwykle pojedynczo. Wyjątkiem jest Wrocław, gdzie w 2016 roku stwierdzono 46 os. 
Ptaki koncentrują się głównie na przyujściowym odcinku rzeki Oławy. Pierwsze zgrupowa-
nia kokoszki zanotowano na tym odcinku w 2011 roku (K. Zięba), a w kolejnych latach liczba 
obserwowanych ptaków rosła. W latach 1983–1999 ogólne liczebności zimujących kokoszek 
dla całego regionu były bardzo zbliżone do tych wykazywanych obecnie.

Łyska Fulica atra. Gatunek zimujący corocznie w zmiennej liczebności 1627–7745 ptaków. Naj-
ważniejsza populacja zasiedla dwa zbiorniki w Zagłębiu Dąbrowskim – Pogoria III i Kuźnica 
Warężyńska, gdzie corocznie zimuje łącznie nawet do 2200 ptaków (P. Kmiecik, R. Gwóźdź). 
Inne ważne zimowiska łyski to sąsiadujące ze sobą zb. Dzierżno Duże, Dzierżno Małe i Pław-
niowice, gdzie łączna liczebność wahała się od 960 do 1800 os. (W. Miłosz, D. Szlama). Poza 
Zagłębiem i Górnym Śląskiem istotnym zimowiskiem łyski w regionie jest Jez. Sławskie w woj. 
lubuskim, gdzie notowano koncentracje 320–788 os. (A. Rösler) oraz żwirownia Pilce, gdzie 
maksymalne zgrupowania łyski osiągały 389 os. (16.01.2016, K. Ostrowski). W innych lokali-
zacjach łyska zimuje powszechnie, ale w zdecydowane mniejszej liczbie. W latach 1983–1999 
widywano średnio zbliżone liczebności łysek do obecnych, przy uwzględnieniu, iż zb. Pogoria 
i Kuźnica Warężyńska nie leżały w ówczesnych granicach ŚRO. Większość łysek zimowała w 
tym okresie na Jez. Sławskim, zb. Dzierżno Duże i różnych odcinkach Odry. W stosunku do 
lat 1983–1999 nastąpił znaczny spadek liczby łysek zimujących na Odrze. W latach 80. było 
to ponad 2 tys. os., a obecnie ich liczba nie przekracza 400 os.

Żuraw Grus grus. Liczebność zimujących żurawi stwierdzona w trakcie celowych liczeń wahała 
się od 207 do 739 os. Większość ptaków pochodziła z noclegowiska na polach irygacyjnych 
we Wrocławiu istniejącego od zimy 2004/2005 (Orłowski 2006). W poszczególnych latach 
poza celowymi liczeniami stwierdzono następujące maksymalne liczebności na tym nocle-
gowisku: 29.01.2012 – 405 ptaków (M. i T. Maszkało, K. Zięba), 20.01.2013 – 1042 os. (Górka 
2013), 26.01.2014 – 1158 os. (W. Górka), 11.01.2015 – 1196 os. (W. Górka) oraz 9.01.2016 – 688 
żurawi (W. Górka). Poza polami irygacyjnymi we Wrocławiu i okolicami Wrocławia większe 
styczniowe koncentracje ptaków zanotowano w latach 2011–2016 w dniu 11.01.2015 w Ligocie 
Pięknej, gdzie widziano 360 ptaków (W. Lenkiewicz), w dniu 18.01.2016, kiedy odnotowano 
80 żurawi na noclegowisku na zb. Niedów (T. i M. Maszkało) oraz tamże 76 ptaków 16.01.2015 
(T. Maszkało). W latach 80. zanotowano dwa styczniowe stwierdzenia, a w latach 90. doko-
nano tylko jednej obserwacji pojedynczego ptaka.

Szablodziób Recurvirostra avosetta. W roku 2012 stwierdzono pierwszy przypadek zimowania 
tego gatunku w Polsce (Orłowski i Lenkiewicz 2013). Pojedynczy szablodziób obserwowany 
był w zachodniej części Doliny Baryczy od 17.09.2011. W dniach 4–14.01.2012 osobnik ten 
przebywał na stawie Jamnik Dolny (W. Lenkiewicz, L. Matacz, G. Burkowski). Po zniknięciu 
z Doliny Baryczy najprawdopodobniej ten sam ptak był obserwowany wieczorem 14.01.2012 
na Zb. Mietkowskim (G. Orłowski).

Siewka złota Pluvialis apricaria. Gatunek zimujący skrajnie nielicznie, ale ostatnio niemal corocz-
nie. W trakcie liczeń zimowych siewka złota obserwowana była jeden raz. W dniu 12.01.2012 
widziano 2 ptaki na Zb. Mietkowskim (P. Kołodziejczyk). Ponadto w omawianym okresie 
spotkana sześć razy na Dolnym Śląsku w krajobrazie rolniczym. Trzech obserwacji dokonano 
koło Tyńca nad Ślęzą (K. Ostrowski): 1.01.2014 – 2 os., 15.01.2014 – 50 ptaków i 19.01.2015 – 
1 ptak. Ponadto dalsze trzy zimowe spotkania siewek złotych miały miejsce: 2.01.2014 – 60 
ptaków koło Ogonowic (M. Kapelski), 18.01.2014 – 1 os. koło Budziszowa (K. Ostrowski) oraz 
2 ptaki 29.01.2016 koło Piersna (J. Zygadło, W. Adamiak, A. Kąkol).
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Czajka Vanellus vanellus. Według danych z liczeń zimowych czajka w latach 2011–2016 stwier-
dzona była pięć razy: 14.01.2012 – 5 ptaków na stawach w Radziądzu (W. Lenkiewicz), 11.01.2014 
– 1 ptak na Wrocławskich Polach Irygacyjnych (W. Górka, K. Marczak), 12.01.2014 – 25 os. na 
stawach w Stawnie (P. Kwaśniewicz, M. Pietkiewicz) i tego samego dnia 2 ptaki nad Odrą koło 
Krosna Odrz. (A. Wąsicki) oraz 1 os. 16.01.2016 nad Odrą na odcinku Malczyce – Zakrzów 
(Ł. Kosicki). Ponadto, w omawianych latach zanotowano co najmniej 17 innych stwierdzeń 
203 ptaków. W poszczególnych latach notowano kolejno: 1 stwierdzenie (21 os.), 5 (52 os.), 1 
(1 os.), 7 (114 os.), 1 (1 os.) i 2 stwierdzenia (14 os.). Największe obserwowane stado liczyło 50 
ptaków i obserwowane było w dniach 1–9.01.2014 w dolinie Odry koło Krosna Odrzańskiego 
(P. Czechowski, S. Rubacha, A. Wąsicki). W latach 80. zanotowano cztery styczniowe stwier-
dzenia, a w latach 90. – dwa.

Kulik wielki Numenius arquata. W ramach liczeń akcji gatunek wykazany w roku 2014 – 46 os. 
i 2015 – 10 os. Ptaki były obserwowane głównie na dużych zbiornikach zaporowych. Z danych 
KAŚ największą koncentrację kulika wielkiego zanotowano 1.01.2014 na Zb. Mietkowskim – 
133 os. (G. Orłowski). Natomiast na Zb. Otmuchowskim wykazano maksymalnie 37 ptaków 
w dniu 7.01.2014 (Ł. Czajka). W roku 2015 grupa 10 ptaków utrzymywała się na Zb. Mietkow-
skim. Ponadto 8.01.2012 – 9 ptaków stwierdzono na Zb. Otmuchowskim. Liczebność kulika 
była wyraźnie związana z łagodnymi warunkami w styczniu 2014 i 2015. W trakcie stycznio-
wej akcji liczeń zimowych w latach 1983–1999 kulik wielki był stwierdzony w trakcie pięciu 
zim w liczbie od 1 do 31 os. (łącznie 46 os.). 

Biegus zmienny Calidris alpina. Jedno stwierdzenie, w dniu 7.01.2012 – 1 os. widziany na sta-
wach Radziądz (W. Lenkiewicz). W latach 1983–1999 dwie obserwacje pojedynczego ptaka 
w roku 1983 oraz 1989. 

Kszyk Gallinago gallinago. Zimujący corocznie, choć bardzo nielicznie. W kolejnych latach 
stwierdzano: 1, 0, 3, 3, 13, 18 ptaków. Najbardziej regularnym zimowiskiem tego gatunku są 
rozlewiska przy osadnikach KWK Centrum w Bytomiu, gdzie w latach 2013–2016 corocznie 
stwierdzano 1–3 kszyki (S. Beuch). W rekordowych latach 2015 i 2016 wykazywano koncen-
tracje po 4 czy 6 os. na regularnie wykorzystywanych jako zimowiska przez kszyki stawach 
w Gogolinie i na żwirowni w Kosorowicach (R. Świerad, R. Mehlich). W latach 1983–1989 
stwierdzany niemal każdej zimy z wyjątkiem sezonów 1983 i 1987. Widywano wówczas na-
wet do 7 os. (1989). W latach 90. stwierdzany rzadziej – tylko w trakcie trzech zim (1991, 1995 
i 1997), podczas których wykazywano jedynie 1–2 ptaków.

Bekasik Lymnocryptes minimus. Stwierdzany corocznie w liczbie od 2 do 34 os. Najbardziej re-
gularnie zajmowanym zimowiskiem bekasika na Śląsku są rozlewiska nieopodal osadników 
KWK „Centrum” w Bytomiu. W trakcie zimowych liczeń w latach 2011–2016 stwierdzano tam 
kolejno: 1, 2, 3, 3, 7, 2 os. (S. Beuch i inni). Warto zwrócić uwagę na to, że w rekordowym dla 
gatunku roku 2015 stwierdzono łącznie aż 34 os., w tym bardzo duże koncentracje – np. 16 os. 
19.01 na stawach Bies w Żorach (A. Sojka, M. Rojek KAŚ), 8 os. 18.01 na stawach w Brzeźnicy 
w pow. ząbkowickim (K. Zakrzewski) czy 7 os. 18.01 na wspomnianych wcześniej osadnikach 
w Bytomiu (S. Beuch). W latach 1983–1999 niestwierdzony w ramach liczeń zimowych. Przed 
rokiem 1989 brak styczniowych obserwacji bekasika na Śląsku (Dyrcz i in. 1991). 

Brodziec piskliwy Actitis hypoleucos. Stwierdzony w trakcie dwóch zim na Zb. Rybnickim. W 
roku 2015 pojedynczy ptak przebywał tam w dniach 1.01–26.02 (B. Pawlik i in.), a w 2016 rów-
nież 1 os. widziany był w dniach 8.01–8.02 (M. Nagler i in.). W latach 1983–1999 stwierdzony 
w trakcie pięciu zim w liczbie 1–2 os.
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Samotnik Tringa ochropus. W ramach liczeń zimowych stwierdzany na Śląsku corocznie w liczbie 
od 2 do 18 ptaków. Samotniki najczęściej obserwowane były na mniejszych rzekach, głównie 
Białej i Sole. Najliczniej 11 ptaków stwierdzono 17.01.2016 na Białej od Komorowic do ujścia 
(J. Król). Ponadto w latach 2011–2016 zanotowano co najmniej 34 stwierdzenia 51 ptaków. W 
kolejnych latach zanotowano odpowiednio: 3 stwierdzenia (3 os.), 3 (6 os.), 3 (4 os.), 8 (14 os.), 
6 (9 os.) i 11 stwierdzeń (15 os.). Ptaki widywano głównie na stawach, małych ciekach i polach 
irygacyjnych we Wrocławiu. W latach 80. i 90. stwierdzano od 1 do 10 ptaków.

Mewa trójpalczasta Rissa tridactyla. Gatunek zimujący wyjątkowo. W latach 2011 i 2012 stwier-
dzone zostały naloty mewy trójpalczastej na Śląsk (Kołodziejczyk i Orłowski 2013), ale zi-
mujące ptaki obserwowano tylko w roku 2012. Na Zb. Goczałkowickim jeden dorosły ptak 
przebywał w dniach 4–21.01.2012, a na Zb. Otmuchowskim w dniach 8–14.01.2012 stwier-
dzano 3–4 ptaki (1 ad., 1 subad. i 2 juv./imm) (Komisja Faunistyczna 2013). Wcześniej w la-
tach 1983–1999 stwierdzona tylko raz.

Śmieszka Chroicocephalus ridibundus. Stwierdzana corocznie w liczbie od 2338 do 10666 pta-
ków. Największe koncentracje wykazano na noclegowiskach w roku 2014 we Wrocławiu – 2700 
os. (Grochowski i Beuch 2014), zb. Dzierżno Duże – 2 tys. os. (D. Szlama, M. Ostański) i na 
Jez. Kunickim ok. 2 tys. os. (M. Kapelski). Niższa liczebność śmieszek w pozostałych latach 
wynika głównie z braku kontroli na noclegowiskach, które nie są badane w ramach MZPW 
bądź braku udostępnienia takich informacji. Większe koncentracje wykazano także w Opolu 
w 2013 – 1092 os. (M. Kowalski i in.), na zb. Pogoria III – 900 os., 31.01.2015 (J. Betleja) oraz 
wyjątkowo na stawach hodowlanych, np. stado 700 os. na Wielikącie widziane 12.01.2015 (G. 
Chlebik). W latach 1990–1999 zimowało do 8 tys. os., a więc liczebność w tym okresie była 
zbliżona do obecnych wyników.

Mewa mała Hydrocoloeus minutus. Gatunek zimujący wyjątkowo. Pojedynczych obserwacji do-
konano na zbiornikach na Dolnym Śląsku: 1.01.2014 – 1 ad. na Zb. Turawskim (M. Kowalski), 
13.01.2014 – 3 ad. na Zb. Nyskim (Ł. Czajka), 3–13.01.2015 – 1 imm. (1. zima) na Zb. Mietkow-
skim (G. Orłowski). Poza tym dwukrotnie stwierdzono zimowanie we Wrocławiu: 11.01.2013 
– 1 ad. (M. i T. Maszkało), 24.01.2016 – 1 imm. (1. zima) w Janówku (G. Orłowski). Na Górnym 
Śląsku mewa mała zimowała tylko nad Zb. Rybnickim, gdzie w okresie 5–14.01.2011 widy-
wano dorosłego ptaka (M. Nagler i in.). Wcześniej również zimowanie stwierdzano wyjątkowo.

Mewa czarnogłowa Larus melanocephalus. Gatunek zimujący wyjątkowo. Jedynie trzy obser-
wacje w roku 2012: dorosła w dniu 14.01 na Zb. Goczałkowickim (G. Schneider), niedorosła 
w dniu 8.01 na Otmuchowie (T. Maszkało i in.) oraz w dniach 9–10 i 29.01 młoda na zb. Wi-
toszówka (R. Walczybok, M. Pach, B. Adamczyk). Wcześniej brak stwierdzeń ze stycznia. 

Mewa siwa Larus canus. Zimuje regularnie w zmiennej liczebności. W ramach zimowych liczeń 
stwierdzano corocznie od 1741 do 10448 os. Podobnie jak we wcześniejszych dekadach, naj-
większe skupienia notowano na zbiornikach Górnego Śląska: Zb. Rybnickim 5 i 14.01.2011 – 
3200 os., 15.01.2013 – 1100 os., 17.01.2016 – 1100 os. (M. Nagler, A. Sojka, Z. Włodarski), zb. 
Dzierżno Duże 14.01.2014 – 6 tys. os. (D. Szlama, M. Ostański). Ponadto większe koncentracje 
wykazano też na Zb. Turawskim 11.01.2014 – 1310 os. (J. Stasiak) i na Jez. Kunickim 9.01.2014 
– ok. 1 tys. os. (H. Sztwiertnia, M. Pietkiewicz, P. Kwaśniewicz). Poza rokiem 2014 niższa li-
czebność wynika głównie z braku kontroli na noclegowiskach, które nie są badane w ramach 
MZPW, bądź braku udostępnienia takich informacji. Podobnie jak w latach 90. XX wieku w 
kolejnych latach łączna liczebność mocno się zmieniała, ale nie przekroczyła rekordowego wy-
niku ze zb. Dzierżno Duże, kiedy w styczniu 1995 roku pojawiło się tam prawie 15 tys. ptaków.
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Mewa żółtonoga Larus fuscus. Pojedyncze osobniki zimują corocznie. Podczas celowych liczeń 
w kolejnych latach stwierdzano: 1, 1, 0, 5, 1, 0 os. zimujących głównie na dużych zbiornikach. 
W styczniu najczęściej obserwowano ten gatunek na zb. Witoszówka, maksymalnie do 4 os. (2 
ad, 2 imm – 1. zima) 1–31.01.2014 (J. Słowikowski i in.), przy czym w latach 2014 i 2015 mewy 
przebywały na tym zbiorniku już od początku listopada, a w roku 2014 pozostały do trzeciej 
dekady lutego. Wykonane w tym miejscu zdjęcia pojedynczych, dorosłych mew 8–16.01.2014 
(M. Dąbek, J. Słowikowski i in.) oraz innego osobnika 27.01.2014 (M. Dąbek, E. Malec, A. 
Golak) umożliwiają oznaczenie podgatunku do alternatywy L. fuscus graellsii/intermedius. 
Trzykrotnie stwierdzana była na Jez. Kunickim oraz Zb. Mietkowskim. Okazjonalnie zimo-
wała także w Opolu, w Brzegu, na zb. Dzierżno Duże i na stawach Wielikąt. Na składowisku 
odpadów komunalnych w Gliwicach była obserwowana trzykrotnie. Wyjątkowo 31.01.2010 
stwierdzono aż 6 os. (5 – 1. zima, 1 – 2. zima) na osadniku Zumerek w Bytomiu, przy czym 
ptaki nie wykazywały cech podgatunku nominatywnego (J. Betleja). Gatunek nienotowany 
podczas liczeń zimowych w poprzednich dekadach.

Mewa srebrzysta Larus argentatus. Regularnie zimuje na zbiornikach, stawach i rzadziej na 
rzekach. Trudność w rozpoznaniu i zlokalizowaniu osobników tego gatunku wśród najlicz-
niej zimującej mewy białogłowej uniemożliwia podanie łącznej liczebności w regionie. Naj-
większe skupienia w trakcie celowych liczeń, kiedy doświadczeni obserwatorzy wykazywali 
osobno mewę białogłową i mewę srebrzystą, pochodzą z dużych zbiorników. Na Zb. Rybnickim 
17.01.2016 – 90 os. (przy 4300 os. mewy białogłowej) (M. Nagler, Z. Wnuk), na osadniku Zu-
merek w Bytomiu 17.01.2016 – 20 ad. (przy 350 os. mewy białogłowej) (S. Beuch, A. Burecki), 
na Zb. Mietkowskim 16 i 21.01.2015 – 215 os. (przy 1140 os. mewy białogłowej) (G. Orłowski) 
i na stawach w kompleksie Radziądz 17.01.2015 – 36 os. (przy 326 os. mewy białogłowej) (W. 
Lenkiewicz, B. Smyk, T. Maszkało). Na obszarze Górnego Śląska w 11 różnych kontrolach stad 
„dużych mew” stwierdzono łącznie 14240 os. obu gatunków. Udział mewy srebrzystej zwykle 
nie przekraczał 10%, wyjątkowo 18.01.2011 na składowisku odpadów w Gliwicach stwierdzono 
proporcje mewy srebrzystej i białogłowej 120/450 os., co daje aż 21% udziału L. argentatus 
(J. Betleja). Na Dolnym Śląsku, gdzie w trakcie dziewięciu liczeń rejestrowano 4367 os. obu 
gatunków „dużych mew”, najczęściej udział ten znajdował się w przedziale 15–23%, a mak-
symalnie 30.01.2015 na zb. Witoszówka sięgnął 26% przy liczebności mewy srebrzystej i bia-
łogłowej odpowiednio 68 i 192 os. (J. Słowikowski). Z powyższych danych wynika, że mewa 
srebrzysta liczniej zimuje na Dolnym niż na Górnym Śląsku.

Mewa romańska Larus michahellis. W ostatnich latach regularnie zimuje kilka osobników 
(stwierdzano odpowiednio: 0, 0, 5, 5, 2, 4 os.). Podczas celowych liczeń stwierdzana od roku 
2013, najczęściej na zb. Dzierżno Duże maksymalnie 5 os. (14.01.2014, D. Szlama, M. Ostań-
ski), na zb. Witoszówka do 2 os. (16.01.2016, J. Słowikowski, M. Dąbek) i raz na Zb. Rybnic-
kim – 2 os. (17.01.2016, M. Nagler, Z. Wnuk). Poza terminami liczeń regularnie stwierdzana 
na zb. Witoszówka, na zb. Dzierżno Duże i pojedyncze obserwacje na zb. Pławniowice, w 
Brzegu, we Wrocławiu oraz na osadniku Zumerek w Bytomiu. Na składowisku odpadów w 
Gliwicach stwierdzona trzykrotnie. Gatunek ten nie był notowany podczas liczeń zimowych 
w poprzednich dekadach.

Mewa białogłowa Larus cachinnans. Najliczniej zimująca mewa na Śląsku z rosnącą liczbą z roku 
na rok. W kolejnych sezonach stwierdzano od 2887 do 6521 os. Największe koncentracje mew 
notowano przede wszystkim na noclegowiskach na dużych zbiornikach: Dzierżno Duże (900, 
600, 355, 3000, 1325, 4300 os.), Rybnickim (1600, 180, 240, 5, 0, 700 os.) i Mietkowskim (do 
1140 os.). Natomiast skupienia liczące 500–700 os. notowano efemerycznie w niektóre zimy 
na Jez. Kunickim (17.01.2015 – 500 os., M. Kapelski), jez. Tatarak (17.01.2015 – 700 os., M. i T. 
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Maszkało), stawach Wielikąt (12.01.2014 – 700 os., G. Chlebik) i na Odrze na odcinku Brzeg – 
Ujście Nysy Kłodzkiej (12.01.2013 – 600 os., A. Andrzejczyk, J. Regner). Poza okresem liczeń 
mewy białogłowe były obserwowane na zbiornikach wodnych, stawach, żwirowniach i nad 
większymi rzekami. Najwięcej obserwacji pochodzi ze zb. Witoszówka, gdzie maksymalnie 
zaobserwowano 581 os. – 8.01.2013 (J. Słowikowski). Koncentracje powyżej 1 tys. os. stwier-
dzano na polderze Buków nad Odrą 26.01.2013 – co najmniej 1 tys. os. (M. Rojek),  na nocle-
gowisku na Zb. Turawskim 1.01.2014 – ok. 1600 os. (M. Kowalski) i we Wrocławiu – Kozano-
wie 27.01.2016 – 1049 os. (G. Orłowski). Ze względu na przemieszczanie się mew w ciągu dnia 
pomiędzy miejscami żerowania (składowiska odpadów) i noclegowiskami (zbiorniki wodne) 
ptaki liczone w obu tych miejscach w odległości nawet 50 km mogą należeć do tych samych 
grup osobniczych. Na składowiskach odpadów komunalnych liczone były tylko w Gliwicach, 
gdzie skupienia 500 os. i więcej stwierdzano prawie corocznie w latach 2011–2016, najwięcej 
w styczniu 2016 – 2 tys. os. (J. Betleja), a nawet 2300 os. 9.01.2016, kiedy dokładnie policzono 
osobniki ze zdjęć na polach obok składowiska (M. Nagler, J. Betleja, Z. Włodarski). Natomiast 
na wysypisku w Jastrzębiu-Zdroju 16.01.2016 odnotowano 500 os. (Z. Wnuk).

Mewa blada Larus hyperboreus. Stwierdzona dwukrotnie. Jeden niedojrzały osobnik (2. szata 
zimowa) stwierdzony został 17.01.2013 na składowisku odpadów w Gliwicach, a później prze-
mieszczał się po całym Śląsku aż do początku kwietnia (Ochmann i in. 2014). Od 22.11.2015 
do 3.01.2016 na Zb. Goczałkowickim przebywał ptak w szacie 1. zimy (W. Miczajka i in.) i 
prawdopodobnie ten sam był widziany 19.01.2016 na składowisku odpadów w Gliwicach (G. 
Gaudnik, J. Betleja, J. Banaś).

Mewa polarna Larus glaucoides. Stwierdzona dwukrotnie. Pierwsze i dotychczas jedyne stwier-
dzenia mewy polarnej na Śląsku pochodzą ze stycznia 2012 – 1–2 ad. na Zb. Goczałkowickim 
oraz stycznia 2013 – 1 imm. (2. szata zimowa) w Gliwicach i w okolicach (Chrząścik i in. 2013).

Mewa siodłata Larus marinus. Pojedyncze osobniki zimują corocznie. Stwierdzane w styczniu 
mewy siodłate często przebywały w miejscu obserwacji dłużej (najprawdopodobniej te same 
osobniki) i były obserwowane nawet od późnej jesieni. Część z nich była wykazywana podczas 
celowych liczeń, w kolejnych latach odpowiednio: 1, 1, 0, 0, 2, 1 os. Poza liczeniami wykazano 
obecność trzech różnych osobników (2 ad. i 1 juv./imm.) zimą 2014 na zb. Witoszówka (M. 
Dąbek i in.). Cztery razy stwierdzono tę mewę zimą na Zb. Mietkowskim, dwukrotnie na Zb. 
Rybnickim i na stawach Jamnik w Dolinie Baryczy. Pojedyncze mewy siodłate były obserwo-
wane także w granicach administracyjnych miasta Opola, jak i na pobliskim Zb. Turawskim, 
gdzie przelatywały na nocleg. Nieliczne styczniowe obserwacje pochodzą też z Wrocławia, 
Bytomia i składowiska odpadów w Gliwicach. Gatunek nienotowany podczas liczeń zimo-
wych w poprzednich dekadach.

Nur rdzawoszyi Gavia stellata. W trakcie celowych liczeń wykazany w latach 2011 (1 os.), 2014 
(3 os.) i 2015 (4 os.). W dniu 14.01.2011 – 1 os. widziany był na Wiśle w okolicy Oświęcimia. 
W dniu 18.01.2014 – 3 os. napotkano na Zb. Rybnickim (Z. Włodarski, A. Sojka, M. Nagler). 
Z kolei w dniu 16.01.2015 stwierdzono 3 os. na zb. Słup (I. R. Danieleccy) i 17.01.2015 poje-
dynczego na zb. Pławniowice. W latach 2012–2016, poza okresem metodycznych liczeń, wy-
kazywano od 1 do 10 obserwacji. Największą koncentrację zanotowano wtedy na zb. Słup, 
gdzie 21.01.2015 obserwowano 9 os. (Ł. Pobiedziński, A. Chlebowski). Na pozostałych zbior-
nikach widziano od 1 do 5 os. Notowane wartości są zbliżone do wyników z lat 1983–1999.

Nur czarnoszyi Gavia arctica. W trakcie celowych liczeń wykazany tylko w roku 2014 (5 os.) i 
2015 (4 os.). W roku 2014 – 1 os. na Zb. Mietkowskim (P. Kołodziejczyk) i 4 os. na zb. Słup. 
W roku 2015 po 2 os. na zb. Pławniowice i Goczałkowickim (W. Miłosz, G. Schneider). W 
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latach 2012–2016, poza okresem metodycznych liczeń, wykazywano od 2 do 23 obserwacji. 
W rekordowym roku 2014 największą koncentrację 15 os. odnotowano na zb. Słup w dniach 
1.01.2014 i 17.01.2014 (M. Sapko, P. Kołodziejczyk). W tym przedziale czasowym dokonano 
na zbiorniku szeregu obserwacji dotyczących prawdopodobnie tych samych ptaków. Na in-
nych zbiornikach notowano maksymalnie po 4 os. Poza rekordową liczebnością wykazaną w 
2014 notowane wartości są zbliżone do wyników z lat 1983–1999.

Bocian biały Ciconia ciconia. W analizowanym okresie w styczniu stwierdzony cztery razy: 
1 os. 2–9.01.2016 w Chróścicach (T. Biwo), 1 os. 31.01.2016 w Katowicach, 1 os. 1.01.2016 w 
Przybyłowicach (M. Kapelski), 1 os. 23.01–21.02.2016 w Jastrzębiu-Zdroju (R. Kruszyk). W 
latach 1983–1999 bocian biały był wykazany w trakcie 3 zim, maksymalnie 4 os. w roku 1988.

Bąk Botaurus stellaris. Zimował bardzo nielicznie i nie każdego roku. Wraz z trzema obserwa-
cjami dokonanymi poza akcją widziany łącznie ośmiokrotnie, z czego trzy stwierdzenia po-
chodzą z lubuskiej części Śląska: ze zb. Raduszec (19.01.2015) i Jez. Sławskiego (12.01.2013 i 
16.01.2016) (A. Rösler). Ponadto jednego ptaka widziano na osadnikach kopalnianych w Za-
brzu – Biskupicach 12.01.2013 (S. Beuch), jednego 8.01.2014 we Wrocławiu – Bartoszowicach 
(M. Sęk), 18.01.2015 na zb. Mściwojów (I. i D. Danieleccy), a 5.01.2016 osłabionego ptaka zna-
leziono w Kamiennej Górze (P. Wasiak) i 24.01.2016 widziano ptaka w Przyworach, w pow. 
opolskim (R. Mehlich). W okresie 1983–1989 widywany niemal co roku (z wyjątkiem 1988) 
zwykle pojedynczo, ale w rekordowym roku 1985 stwierdzono 5 zimujących bąków. W latach 
90. wykazany tylko w ciągu trzech zim: 1995, 1996, 1997.

Czapla siwa Ardea cinerea. Liczebność w poszczególnych latach wahała się od 636 do 1496 os. 
Głównym miejscem zimowania czapli są stawy rybne. Największe koncentracje wykazano w 
dolinie Baryczy: 329 os. w dniu 12.01.2014 w kompleksie Stawno i 300 os. 11.01.2015 w kom-
pleksie Radziądz (W. Lenkiewicz). Poza nią najliczniej rejestrowana na stawach Roztropice, 
gdzie w dniu 21.01.2016 spotkano 74 os. (K. Liersz-Żelasko). Na pozostałych stawach w całym 
regionie liczebność najczęściej nie przekraczała 50 os. Poza stawami pojedyncze czaple noto-
wane są nad wszystkimi rzekami i małymi zbiornikach wodnymi, również w obrębie miast. Ich 
rozmieszczenie i liczebność jest ściśle uzależniona od warunków pogodowych. W przypadku 
ciepłej zimy 2015 ponad 70% czapli zimowało na stawach, a po 15% na innych zbiornikach i 
rzekach. Natomiast w zimniejszym 2016 roku na rzekach zimowało 50% os., na stawach 37% 
os., a na innych zbiornikach 13%. Na skontrolowanych odcinkach Odry zimowało od 60 do 
130 os. Liczebność w latach 2014 i 2015 była najwyższa na przestrzeni całej akcji liczeń zimo-
wych. W okresie 2011–2016 stwierdzono wyższą średnią zimowania (ok. 998 os.) w stosunku 
do lat 1983–1999 (ok. 667 os.), co wynika z mniejszej surowości zim.

Czapla biała Ardea alba. Liczebność w poszczególnych latach wahała się od 30 do 1083 os. Cza-
ple białe najliczniej zimują na stawach rybnych i jedynie w przypadków całkowitego zlodze-
nia stawów więcej ptaków spotyka się nad rzekami. Tak było w przypadku liczenia w roku 
2016, gdzie na stawach odnotowano tylko 16 ptaków, natomiast nad rzekami obserwowano 
łącznie 93 ptaki. Natomiast w roku 2014, w którym czaple białe zimowały najliczniej, na sta-
wach przebywało 85% ptaków. Poza tymi zbiornikami, zimujące ptaki notowano liczniej na 
małych rzekach (18% ptaków) i na Odrze (7% ptaków). Małe rzeki były szczególnie ważne dla 
zimujących czapli w roku 2016, gdzie widziano 60% ptaków. Rzekami, na których zimowało 
najwięcej ptaków, była Soła i Biała na Górnym Śląsku. Największe koncentracje czapli białej 
odnotowano na Stawach Milickich: 331 os. 15.01.2012 w Rudzie Sułowskiej (W. Lenkiewicz), 
318 os. 11.01.2014 w Radziądzu (W. Lenkiewicz) oraz 102 ptaki 17.01.2015 tamże (W. Lenkie-
wicz). W porównaniu do lat 80. i 90., w których dokonano łącznie dziewięciu stwierdzeń, na-
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stąpił gwałtowny wzrost liczby zimujących czapli. Już od zimy 2000/2001 (13 stwierdzeń, 33 
ptaki) notowano coraz więcej zimujących ptaków (Dżulik 2008).

Kormoran Phalacrocorax carbo (fot. 3). W omawianym okresie kormoran zimował w liczbie od 
2089 do 6424 ptaków. Najliczniej spotykany był na zbiornikach (50% ptaków). Największe 
koncentracje stwierdzono na dużych zbiornikach zaporowych: Otmuchowskim – 1240 os. 
14.01.2012 (M. Domagała, K. Szymczak), Nyskim – 910 os. 16.01.2016 (K. Ostrowski), Turaw-
skim – ok. 800 ptaków 17.01.2015 (J. Stasiak), Rybnickim – 700 ptaków 15.01.2013 (M. Nagler, 
Z. Włodarski), Goczałkowickim – 670 kormoranów 12.01.2014 (G. Schneider) czy Łąka – 520 
os. 11.01.2014 (R. Kruszyk). Duże znaczenie dla zimujących kormoranów miała także Odra, na 
której przebywało przeciętnie 30% os. Najwięcej notowano ich w górnym biegu tej rzeki, np. 
550 os. 12.01.2014 na odcinku most drogowy Krzyżanowice – Buków – Racibórz kanał Ulga 
(G. Chlebik, D. Szyra). Poza dużymi zbiornikami i rzekami mniejsze grupy kormoranów ob-
serwowane były także na mniejszych ciekach, osadnikach czy żwirowniach. Porównując do 
lat 90., nastąpił gwałtowny wzrost zimujących kormoranów. W latach 80. zanotowano tylko 
kilka stwierdzeń, a w pierwszej połowie lat 90. już 13 stwierdzeń kormorana. W kolejnych 
latach liczba obserwacji rosła, maksymalnie do 170 ptaków w roku 1998. Bardzo wyraźny 
wzrost zimujących kormoranów zanotowano już od roku 2000, kiedy to stwierdzono 820 zi-
mujących ptaków (Dżulik 2008).

Kormoran mały Phalacrocorax pygmaeus. Jedno stwierdzenie, w dniach 2–15.01.2011 obserwo-
wano 2–3 os. na polderze Buków (M. Rojek). We wcześniejszym okresie 4 ptaki w dniach 28–
29.01.2006 przebywały nad Odrą koło Chałupek, pow. raciborski (J. Stolarczyk, P. Molitor, G. 
Chlebik) oraz w dniach 4.01 – 9.01.2010 – 2 os. w Opolu na wyspie Bolko (M. Kowalski i in.).

Bielik Haliaeetus albicilla. Liczebność w poszczególnych latach wahała się od 80 do 191 ptaków. 
Większość ptaków skupiała się w dolinie Odry, na stawach hodowlanych i zbiornikach. Naj-
więcej bielików zimowało nad Odrą (43% ptaków), a w dalszej kolejności były to stawy hodow-
lane (30% ptaków) i zbiorniki zaporowe (23% ptaków). Największe wahania liczebności mię-
dzy poszczególnymi latami odnotowano na stawach rybnych (5–54%). W omawianym okresie 
największe zgrupowanie bielików zanotowano na Zb. Turawskim: 14.01.2012 – 18 ptaków i 
11.01.2014 – 17 os. (J. Stasiak) oraz na stawach Radziądz – 16 os. 15.01.2015 i 15 os. 11.01.2014 
oraz stawach Jamnik – 15 os. 17.01.2015 (W. Lenkiewicz). Na poszczególnych odcinkach Odry 
stwierdzano od 1 do 19 bielików, najczęściej jednak (ok. 70%) notowano 1–3 ptaki. Maksy-
malnie 19 bielików widziano 16.01.2016 między Radoszycami a Przychową (P. Grochowski). 
Stwierdzone liczebności były wyraźnie wyższe niż w latach 80. i 90.

Zimorodek Alcedo atthis. Liczebność zimorodka w omawianym okresie wahała się od 6 do 68 
ptaków. Niska liczebność (6 zimorodków) stwierdzona w roku 2011 wynikała z najmniejszej 
liczby skontrolowanych obiektów i najniższej temperatury w omawianym okresie. Ptaki najlicz-
niej zimowały na Odrze i na mniejszych rzekach Górnego Śląska i Zagłębia (głównie na Białej, 
Sole, Przemszy). Rzeczywista liczebność zimujących zimorodków jest zapewne wyższa, ponie-
waż wiele ptaków przebywa na małych ciekach i rowach, które nie są kontrolowane. Uzyskane 
w latach badań wyniki są nieznacznie wyższe niż dane z lat 80. oraz niższe niż dane z lat 90.



100 Ptaki Śląska 23 | P. Grochowski, S. Beuch, P. Czechowski, J. Betleja, B. Smyk

Tabela 3. Łączna liczebność ptaków wodnych na monitorowanych obiektach na Śląsku w latach 
2011–2016 policzonych w ramach styczniowych akcji zimowych liczeń
Table 3. Maximum numbers of all bird species recorded during January waterfowl counts in va-
rious years

Gatunek
Species 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Cygnus olor 1392 1727 2297 2300 2853 4127

Cygnus columbianus 5 133 6 90 65 7

Cygnus cygnus 724 820 744 1278 1102 512

Branta ruficollis 0 1 0 0 0 0

Branta leucopsis 2 4 9 2 15 3

Anser anser 910 498 413 1445 1167 1474

Anser brachyrhynchus 1 2 3 1 2 0

Anser fabalis/albifrons 19583 83705 94121 80526 61428 47872

Anser indicus 0 0 1 0 0 0

Clangula hyemalis 1 1 1 5 3 0

Melanitta fusca 1 36 59 50 11 18

Melanitta nigra 0 1 2 0 0 0

Bucephala clangula 902 1060 1830 1417 1181 1600

Mergus merganser 981 2891 2492 3357 2772 2185

Mergus serrator 0 3 3 0 1 1

Mergellus albellus 84 133 102 211 164 81

Alopochen aegyptiaca 0 0 0 4 5 5

Tadorna tadorna 1 6 0 0 0 0

Aythya ferina 182 354 366 250 800 331

Aythya fuligula 1586 1135 2088 2190 2068 1042

Aythya marila 1 4 62 44 33 13

Netta rufina 0 0 3 1 3 2

Anas clypeata 0 6 11 1 0 1

Anas strepera 7 18 48 65 43 15

Anas penelope 11 38 60 68 43 32

Anas acuta 8 8 14 7 22 16
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Anas crecca 263 1443 475 1045 1183 430

Anas platyrhynchos 72742 86356 106309 125646 133435 103898

Aix galericulata 2 2 8 3 10 14

Aix sponsa 1 0 0 1 2 1

Tachybaptus ruficollis 91 193 144 201 187 373

Podiceps grisegena 0 1 1 2 1 3

Podiceps cristatus 67 53 131 301 246 166

Podiceps auritus 0 1 0 0 1 1

Podiceps nigricollis 0 0 0 0 0 3

Rallus aquaticus 19 16 20 9 46 20

Gallinula chloropus 361 257 208 165 260 238

Grus grus 207 324 739 732 510 574

Fulica atra 1627 3949 3165 6258 7445 4864

Gallinago gallinago 1 0 3 3 13 18

Lymnocryptes minimus 2 2 5 4 34 5

Actitis hypoleucos 0 0 0 0 1 1

Recurvirostra avosetta 0 1 0 0 0 0

Numenius arquata 0 0 0 46 10 0

Pluvialis apricaria 0 2 0 0 0 0

Vanellus vanellus 0 5 0 28 0 1

Tringa ochropus 6 18 3 5 2 18

Rissa tridactyla 0 4 0 0 0 0

Chroicocephalus 
ridibundus 2836 5283 4144 10666 4813 2338

Hydrocoloeus minutus 1 0 0 0 0 0

Larus melanocephalus 0 1 0 0 0 0

Larus canus 4761 3704 3810 10448 2610 1741

Larus fuscus 1 1 0 5 1 0

Larus argentatus 366 3 27 22 343 138

Larus michahellis 0 0 5 5 2 4

Larus cachinnans 2887 3198 3341 5418 5706 6521

Larus marinus 1 1 0 0 2 1
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Dyskusja
W wyniku prowadzonych w połowie 

stycznia liczeń zimowych na Śląsku, w la-
tach 2011–2016 wykazano zimowanie od 
115 tys. do ponad 262 tys. ptaków wodno-
-błotnych z 67 gatunków. Zarówno li-
czebność, jak i różnorodność gatunkowa 
wyróżnia Śląsk na tle Polski jako ważny 
obszar dla zimujących ptaków wodnych. 
Liczebność stwierdzona na obiektach 
monitoringowych MZPW w granicach 
ŚRO w latach 2011–2015 stanowiła 28–
30% ptaków policzonych na wszystkich 
obiektach w kraju (Neubauer i in 2015). 
Zebrane dane wskazują istotne znaczenie 
regionu dla zimowania w Polsce: krzy-
żówki (do 133 tys. os., 31–40% populacji 
krajowej z MZPW), gęsi zbożowej i gęsi 
białoczelnej (łącznie do 94 tys. os.), kor-
morana (do 6400 os., 22–32%), łyski (do 
7400 os., 13–26%), łabędzia niemego (do 
4 tys. os., 10–15%), gęgawy (do 1500 os., 
3–18%), łabędzia krzykliwego (do 1300 
os. 2–18%), czapli siwej (do 1500 os., 37–
51%), czapli białej (do 1100 os., 22–47%), 

śmieszki (do 10 tys. os., 11–23%), mewy 
siwej (do 10 tys. os., 16–47%), mewy bia-
łogłowej (do 6500 os.), żurawia (do 1300 
os.), kokoszki (do 360 os., 80–96%), kulika 
wielkiego (do 170 os.) i bielika (do 190 os., 
18–27%). W przypadku kokoszki (Meis-
sner i in. 2012) i żurawia liczebność zna-
cząco odbiega od wyników uzyskanych w 
innych regionach Polski. W Wielkopol-
sce, gdzie również rośnie liczba stwier-
dzeń, wciąż  notowane są małe grupy żu-
rawi liczące po kilka osobników. Większe 
zgrupowania rzadko przekraczają 30 pta-
ków (WKO). Na Pomorzu Zachodnim w 
trakcie liczeń zimowych notuje się raptem 
do kilkunastu osobników (Marchowski 
i Ławicki 2012, Marchowski i in. 2013, 
2015), a na Ziemi Świętokrzyskiej zanoto-
wano największe stado liczące 10 żurawi 
(Janus i Kaczorowski 2015). Obszar Śląska 
charakteryzuje się także wyraźnie wyższą 
różnorodnością gatunkową w stosunku 
do innych regionów. Na przykład na Po-
morzu Zachodnim stwierdzano 34–40 

Gavia arctica 0 0 0 5 4 0

Gavia stellata 1 0 0 3 4 0

Ardea cinerea 636 1007 675 1451 1496 783

Ardea alba 30 526 102 1083 393 127

Botaurus stellaris 0 0 2 0 2 1

Phalacrocorax carbo 2089 4764 3882 5087 6424 6017

Phalacrocorax 
pygmeus 2 0 0 0 0 0

Haliaeetus albicilla 80 116 185 150 143 191

Alcedo atthis 6 34 46 45 62 68

Suma
Total

115469 203849 232165 262149 239172 187895
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2015). Zimująca populacja tych gatun-
ków liczy corocznie do 1000–1500 os. Z 
tej grupy tylko liczebność żurawia wyka-
zywała stały trend wzrostowy w każdym 
kolejnym roku badań. Natomiast liczeb-
ność gęgawy, czapli białej i łabędzia krzy-
kliwego fluktuowała w zależności od wa-
runków pogodowych.

Na Śląsku pojawiło się kilka gatun-
ków, które dotychczas nie były notowane 
w styczniu, a obecnie pojawiają się regu-
larnie, choć w małej liczebności. Są to 
np. rzadsze gatunki gęsi: bernikla kana-
dyjska, bernikla białolica, bernikla rdza-
woszyja, gęś krótkodzioba, gęś mała. Ich 
liczniejszy pojaw związany jest głównie 
z większą liczebnością stad gęsi zbożo-
wych i białoczelnych, w których są ob-
serwowane oraz z większą aktywnością 
obserwatorów. Wzrost populacji zimują-
cych gęsiówek egipskich wynika bezpo-
średnio ze wzrostu lęgowej populacji eu-
ropejskiej i krajowej, z której większość 
zasiedla właśnie Śląsk (Komisja Fauni-
styczna 2013–2015). 

W okresie 2011–2016 zarówno na Ślą-
sku, jak i w całej Polsce (Chodkiewicz i 
in. 2016) zanotowano wzrost populacji zi-
mującej łabędzia niemego. Zarysowuje się 
również zmiana preferencji siedliska. W 
latach 80. i 90. głównym miejscem zimo-
wania była Odra. Obecnie łabędzie nieme 
zimują najczęściej na zbiornikach (żwi-
rowniach, stawach), żerując na okolicz-
nych terenach rolniczych. Równocześnie 
obserwowana jest mniejsza liczba łabędzi 
zimujących w miastach. Zmiana preferen-
cji wynika prawdopodobnie z cieplejszych 
zim, co wiąże się z brakiem zlodzenia na 
zbiornikach i łatwiejszym dostępem do 
pokarmu.

gatunków w latach 2011–2014 (Marchow-
ski i Ławicki 2012, Marchowski i in. 2013, 
2015), a na Mazowszu 32–44 gatunki w 
latach 2011–2015 (Łukaszewicz i in. 2012, 
Łukaszewicz i Rowiński 2015).

Pomiędzy wynikami uzyskanymi w 
badanym okresie a latami 1983–1999 do-
szło do istotnych zmian pod względem 
liczby zimujących gatunków i ich liczeb-
ności. W latach 1983–1999 w trakcie po-
jedynczego sezonu zanotowano mak-
symalnie 44 gatunki w roku 1989, a w 
omawianym okresie maksymalnie 58 w 
roku 2012. Obecnie stwierdza się regu-
larne zimowanie aż 14 gatunków, które w 
XX w. zimowały sporadycznie bądź wcale. 
Do najbardziej spektakularnych zmian 
doszło w przypadku kormorana i wszyst-
kich gatunków gęsi. Kormoran, który pod 
koniec lat 90. był gatunkiem nielicznym, 
jest obecnie w pierwszej piątce ptaków zi-
mujących, a jego liczebność osiąga ponad 
6 tys. os. Trwający od 2000 roku wzrost li-
czebności kormorana jest odbiciem wzro-
stu populacji lęgowej w Polsce i Europie 
(BirdLife International 2016). Liczebność 
gęsi z 30 tys. pod koniec lat 90. (Staszew-
ski i Czeraszkiewicz 2001) wzrosła obec-
nie do ponad 90 tys. Obserwowany od se-
zonu 2014 nieznaczny spadek liczebności 
ptaków z tej grupy jest raczej fluktuacją 
wywołaną aktualnymi warunkami pogo-
dowymi na Śląsku niż odbiciem realnego 
trendu (Wuczyński i in. 2012). Do wyraź-
nego wzrostu liczebności w stosunku do 
lat 90. doszło też w przypadku gęgawy, 
czapli białej, łabędzia krzykliwego i żu-
rawia. Przyczyną tych różnic są zmiany 
klimatyczne, a także wzrost europejskiej 
populacji tych gatunków (Nillsen 2014, 
BirdLife International 2016, Romo i in. 
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Fot. 3. Zimująca populacja kormorana Phalacrocorax carbo wykazuje znaczący wzrost wobec 
stanu z lat 90. (fot. M. Karetta)
Photo 3. Wintering population of Great Cormorant has risen considerably compared to the nineties

Fot. 4. Bekasik Lymnocryptes minimus widziany podczas zimowych liczeń w styczniu 2013 na 
osadnikach kopalnianych w Bytomiu (fot. S. Beuch)
Photo 4. Jack Snipe recorded during winter counts at sedimentary ponds in Bytom in January 2013
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Kolejnym gatunkiem wcześniej nie-
notowanym zimą na Śląsku jest bekasik, 
który zaczął być tu stwierdzany dopiero 
na początku XXI wieku Brak wcześniej-
szych stwierdzeń tego gatunku może jed-
nak wynikać również ze specyficznego 
siedliska (wcześniej nieodwiedzanego 
przez obserwatorów) i trudności wykry-
cia gatunku (Sikora i Maniakowski 2000). 
Ze względu na brak celowych poszuki-
wań bekasika w całym regionie należy 
się spodziewać, że jego liczebność może 
być znacznie wyższa. 

W przypadku mew stwierdzono kilka 
gatunków wcześniej niezimujących na 
Śląsku (m. czarnogłowa, żółtonoga, ro-
mańska, blada, polarna i siodłata), co 
prócz kwestii wynikającej z trendów li-
czebności i zmian klimatycznych zwią-
zane jest również z lepszą wykrywalno-
ścią przez obserwatorów. 

Największe zmiany w liczebności zi-
mujących mew dotyczą tzw. „dużych 
mew”, które w poprzednich dekadach 
były opisywane jako mewy srebrzyste. 
Jednak przy dzisiejszej wiedzy dotyczącej 
rozpoznawania gatunków z kompleksu 
Larus argentatus sensu lato nie jest moż-
liwe dokładne stwierdzenie, jaki udział 
w zimujących „dużych mewach” na Ślą-
sku stanowiły dawniej mewy srebrzysta, 
a jaki białogłowa będąca w ekspansji od 
lat 90. (Neubauer i in. 2006). Niewątpli-
wie obserwowany jest w ostatnich latach 
spektakularny wzrost liczebności zimują-
cych mew białogłowych, które coraz licz-
niej żerują na dostępnych składowiskach 
odpadów komunalnych, a nocują na du-
żych, niezamarzających zbiornikach. W 
stadach, gdzie dominuje mewa biało-
głowa, stwierdzane są także mewy sre-

brzyste, których udział wydaje się większy 
na Dolnym Śląsku niż na Górnym, ale nie 
przekracza on na razie 26%. 

W przypadku kilku dominujących ga-
tunków, takich jak krzyżówka, czernica, 
nurogęś, gągoł i łyska, brak wyraźnych 
trendów zarówno w badanym okresie, jak 
i w porównaniu do lat 1983–1999. Zmiany 
liczebności wynikały z warunków pogo-
dowych bądź z liczby skontrolowanych 
odcinków, co widać szczególnie w przy-
padku krzyżówki.

Spadek liczebności w stosunku do lat 
wcześniejszych wystąpił w przypadku 
czterech gatunków. Liczebność zimu-
jących głowienek wykazywała znaczną 
fluktuację pomiędzy poszczególnymi la-
tami, jednakże średnia liczba ptaków z lat 
2011–2016 jest o 40% niższa niż z 1983–
1999. Podobną różnicę dla średnich li-
czebności wykazano także u bielaczka. 
Znacznie rzadziej niż pod koniec XX 
w. zimuje obecnie również zausznik. W 
omawianym okresie zwraca także uwagę 
brak styczniowych obserwacji edredona 
Somateria mollissima. Stwierdzany był 
on w ramach liczeń w 1983–1999, kiedy 
to wykazano go podczas pięciu zim: 1983, 
1984, 1986, 1989 i 1990 (Czapulak 1986, 
Czapulak i Stawarczyk 1988, Czapulak 
1991, Czapulak i Betleja 1998, 2001). Po 
tym okresie nie wykazano już zimowania 
edredona na Śląsku. Zmiany liczebności 
populacji zimującej wszystkich tych ga-
tunków są najprawdopodobniej związane 
z ogólnym spadkiem populacji lęgowych 
w Polsce i Europie (BirdLife Internatio-
nal 2016, Chodkiewicz i in. 2016, Fox i in. 
2016). W przypadku bielaczka potwier-
dzono także wpływ zmian klimatycznych 
na spadek liczebności w Europie Central-
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nej i Zachodniej i jednoczesny wzrost na 
północnych zimowiskach (Pavón-Jordán 
in. 2015).
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