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Abstrakt 
Praca dokumentuje proces wymierania popu-
lacji lęgowej kulika wielkiego Numenius arqu-
ata i rycyka Limosa limosa w Śląskim Regionie 
Ornitologicznym w okresie 1988–2016. Kulik 
wielki w latach 1988–1999 gniazdował na pięciu 
stanowiskach, w północno-zachodniej części 
regionu, w liczbie 3–10 par. W XXI w. pozo-
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Abstract
This paper provides the data demonstrating the 
extinction of breeding populations of the Eura-
sian Curlew Numenius arquata and the Black-
tailed Godwit Limosa limosa in the Silesian Orni-
thological Region in 1988–2016. In 1988–1999 a 
total of 3–10 pairs of the Eurasian Curlew nested 
in 5 breeding localities in north-western part of

Ptaki Śląska (2017) 24: 43–62 
ISSN: 0860-3022   eISSN: 2451-3415

received: 08.10.2016
accepted: 20.12.2017 

 Zanik populacji kulika wielkiego i rycyka na Śląsku
Declining of Eurasian Curlew and Black-tailed Godwit in Silesia

Szymon Beuch 
Dział Przyrody, Muzeum Górnośląskie, 
pl. Jana III Sobieskiego 2, 41-902 Bytom
e-mail: szymon.beuch@gmail.com

Bartosz Smyk
Śląskie Towarzystwo Ornitologiczne, 
ul. Sienkiewicza 21, 50-335 Wrocław 
e-mail: bartsmyk@eko.org.pl

Paweł Czechowski
Instytut Administracji i Turystyki, 
Uniwersytet Zielonogórski, 
Armii Krajowej 51, 66–100 Sulechów
e-mail: paczech@wp.pl

Wiesław Lenkiewicz
Śląskie Towarzystwo Ornitologiczne, 
ul. Sienkiewicza 21, 50-335 Wrocław
e-mail: vlen@vp.pl

Marek Cieślak  

Dolnośląski Zespół Parków 
Krajobrazowych, Oddział Legnica 
e-mail: marek.cieslak@wp.pl

Sławomir Rubacha
ul. Sobkowiaka 30b/4, 65-119 Zielona 
Góra
e-mail: srubacha@gmail.com



44

lęgowe tych ptaków siewkowych szaco-
wano w ostatnich latach na odpowied-
nio 250–300 par kulika wielkiego oraz 
1500–2000 par rycyka (Chodkiewicz i in. 
2015). Na obszarze Europy gniazduje we-
dług najnowszych ocen 212 tys.–292 tys. 
par kulików oraz 102 tys.–149 tys. par 
rycyków. Analizy trendów liczebności 
w skali europejskiej w przypadku obu 
gatunków wykazały w ciągu ostatnich 
25–30 lat spadki w przedziale 30–49% 
(BirdLife International 2015). Zła sytu-
acja populacji obu gatunków w niemal 
całym areale spowodowała zaklasyfiko-
wanie ich do wysokich kategorii zagro-
żenia, zarówno w skali światowej (NT 

– gatunki bliskie zagrożenia; BirdLife In-
ternational 2017a, 2017b), jak i europej-

Wstęp
Siedliska podmokłych łąk oraz zwią-

zane z nimi zespoły organizmów należą 
do najbardziej zagrożonych i najszyb-
ciej zanikających elementów przyrody 
ożywionej w Europie, w tym również 
na terenie Polski (European Comission 
2016). Negatywne zmiany nie ominęły 
ptaków gniazdujących w tych środowi-
skach. Silne spadki liczebności dotknęły 
krajowych populacji niemal wszystkich 
łąkowych gatunków z podrzędu beka-
sowców (Scolopaci) (Chodkiewicz i in. 
2015). Na obszarze zachodniej Polski ne-
gatywne trendy widoczne są szczególnie 
w przypadku dwóch gatunków: kulika 
wielkiego Numenius arquata i rycyka Li-
mosa limosa (Ławicki i in. 2011, Wyle-
gała i in. 2012, 2015). Krajowe populacje 
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the region. At the beginning of the 21 century 
a single pair near Przemków was regularly ob-
served, however its last breeding attempt was 
recorded in 2012. The species nested in extensive 
meadows, mainly in river valleys.  In 1988–1999 
a total of 27–92 pairs of the Black-tailed Godwit 
were found in 27–35 breeding localities. Most lo-
calities were situated in the valleys of the Barycz 
and upper Vistula rivers. At the beginning of the 
21 century a total of ca. 33 pairs nested at 19 sites, 
but their numbers heavily declined in succes-
sive years. Last confirmed broods were recorded 
from Harmęże and Przemków in 2012, and the 
last possible breeding attempt might have oc-
curred in 2013 near Żmigródek. Most breeding 
localities were situated in flood-meadows of river 
valleys (38%) and meadows neighbouring ponds 
and other water bodies (38%). Other localities 
included sedimentation tanks and sewage farms 
(9.5%), as well as shallow water and bottoms of 
fish ponds (7,1%), flood polders (4,9%).

stała już tylko jedna pewna para na stanowisku 
Przemków, której ostatni lęg odbył się prawdo-
podobnie w 2013 r. Gatunek ten gniazdował 
na rozległych łąkach najczęściej w dolinach 
rzecznych. Rycyk w latach 1988–1999 gniazdo-
wał na 27–35 stanowiskach w liczbie 27–92 par 
lęgowych. Większość stanowisk znajdowała się 
w Dolinie Baryczy i Dolinie Górnej Wisły. Na 
początku XXI w. gniazdowało na Śląsku około 
33 par na 19 stanowiskach, które w kolejnych la-
tach szybko zanikały. Ostatnie pewne lęgi miały 
miejsce w 2012 r. w Harmężach i Przemkowie, 
a ostatni możliwy w 2013 r. pod Żmigródkiem. 
Większość stanowisk lęgowych rycyka znajdo-
wała się na okresowo zalewanych łąkach w doli-
nach rzecznych oraz na łąkach sąsiadujących ze 
stawami lub innymi zbiornikami wodnymi (po 
38%). Rzadziej zasiedlane siedliska to odstojniki 
i pola irygacyjne (9,5%), płycizny i dna stawów 
rybnych (7,1%) czy poldery zalewowe (4,9%). 



45 Zanik populacji kulika wielkiego i rycyka na Śląsku
Declining of Eurasian Curlew and Black-tailed Godwit in Silesia

skiej (VU – gatunki wysokiego ryzyka, 
narażone na wyginięcie; BirdLife Inter-
national 2015). Kulik wielki umieszczony 
został również w Polskiej czerwonej księ-
dze zwierząt z przypisaną kategorią VU 
(Głowaciński 2001). 

Do niedawna oba gatunki regularnie 
gniazdowały na Śląsku, choć sytuacja 
ich populacji w regionie była odmienna. 
Kulik wielki był w latach 1980. skrajnie 
nielicznie lęgowy (poniżej 10 par), zaś 
jego gniazdowanie notowano na zaled-
wie kilku stanowiskach. W tej samej de-
kadzie liczebność rycyka określono na 
120–130 par (nielicznie lęgowy). Mimo 
ogólnie negatywnego trendu w regionie, 
lokalnie notowano nawet zasiedlanie no-
wych miejsc lęgowych. Już wtedy oba ga-
tunki zaliczono do grupy zagrożonych na 
Śląsku (Dyrcz i in. 1991). Niniejsza praca 
podsumowuje sytuację obu gatunków na 
poszczególnych stanowiskach w ostat-
nich 30 latach i dokumentuje proces ich 
wymierania w regionie.

Teren badań
Zebrane w niniejszej pracy dane do-

tyczą obszaru Śląskiego Regionu Orni-
tologicznego (ŚRO) (Wuczyński i Koło-
dziejczyk 2013). Zestawione stanowiska 
zlokalizowane są w granicach pięciu ma-
kroregionów: Pradoliny Warciańsko–Od-
rzańskiej (mezoregion Dolina Środkowej 
Odry), Niziny Śląsko–Łużyckiej (mezore-
gion Równina Szprotawska), Niziny Ślą-
skiej (mezoregiony Pradolina Głogowska, 
Kotlina Żmigrodzka, Równina Wrocław-
ska, Pradolina Wrocławska, Równina 
Oleśnicka, Równina Opolska, Kotlina 
Raciborska), Wyżyny Śląskiej (mezore-
giony Płaskowyż Rybnicki i Pagóry Ja-

worznickie) oraz Kotliny Oświęcimskiej 
(mezoregiony Równina Pszczyńska i Do-
lina Górnej Wisły) (Kondracki 2014). Pod 
względem siedliskowym opisywane miej-
sca to w większości łąki podmokłe lub 
nadrzeczne. Ponadto pojedyncze stano-
wiska zlokalizowane były na polderach 
nadrzecznych, stawach rybnych, odstoj-
nikach i polach irygacyjnych oraz śród-
polnym bagienku.

Materiał i metody
Dane pochodzą przede wszystkim z 

zasobów papierowej wersji Kartoteki Awi-
fauny Śląska zdeponowanej w Zakładzie 
Ekologii Behawioralnej Uniwersytetu 
Wrocławskiego oraz Banku Informacji 
Awifaunistycznej Górnośląskiego Koła 
Ornitologicznego (BIAGKO, dawniejszy 
Bank Informacji Awifaunistycznej Mu-
zeum Górnośląskiego). Najbardziej ak-
tualne informacje zaczerpnięto z funk-
cjonującej obecnie Kartoteki Awifauny 
Śląska w wersji online (www.kas.ptaki-
slaska.org). Niewielka część informacji, 
zwłaszcza dotyczących aktualnego stanu 
zasiedlenia stanowisk lub określenia mo-
mentu opuszczenia stanowiska, pocho-
dzi również z danych literaturowych oraz 
bezpośrednio od obserwatorów. Na tej 
podstawie udało się uzyskać obraz wy-
stępowania kulika wielkiego i rycyka na 
Śląsku w okresie 1988–2016 i prześle-
dzić zmiany liczebności omawianych ga-
tunków na przestrzeni ostatnich 30 lat. 
W przypadku stanowisk, z których nie 
udało się uzyskać aktualnych danych, w 
kwietniu i maju 2016 r. przeprowadzono 
kontrole, w celu sprawdzenia  obecności 
ptaków i stanu siedliska lęgowego. 
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Wyniki
Kulik wielki

W latach 1988–1999 lęgi kulika wiel-
kiego stwierdzono na pięciu stanowiskach z 
łączną liczebnością 3–10 par (tab. 1). Na po-
czątku XXI w. pewne gniazdowanie stwier-
dzono już tylko na stanowisku Przemków 
z ostatnim, prawdopodobnym gniazdo-
waniem jednej pary w 2013 r. Ponadto w 
2000 r. gatunek ten gnieździł się prawdo-
podobnie na dwóch stanowiskach w rejonie 
Krosna Odrzańskiego (na trzecim stano-
wisku w tym samym rejonie odnotowano 
gniazdowanie możliwe), zaś w 2004 r. być 
może również na stanowisku Czarny Las 
w zachodniej Dolinie Baryczy. Wszystkie 
stanowiska znajdowały się na rozległych 
podmokłych łąkach, najczęściej w dolinach 
rzecznych. Kontrola wiosną 2016 r. nie wy-
kazała obecności ptaków na żadnym z nich.

Literatura z początku XXI w. podaje in-
formację o wyjątkowo lęgowej parze w 1996 
r. w Pławach koło Brzeszcz w Dolinie Gór-
nej Wisły (np. Tomiałojć i Stawarczyk 2003, 
Dyrcz i in. 2007). Źródłem tej informacji 
była obserwacja Zenona Krzanowskiego 
dostarczona do BIA GKO. W związku z 
brakiem potwierdzenia tego izolowanego 
stanowiska przez innych aktywnych w tym 
miejscu obserwatorów autorzy zdecydo-
wali się pominąć tę obserwację w niniej-
szej pracy.

Poniżej przedstawiono charakterystykę 
występowania kulika wielkiego na Śląsku 
w badanym okresie na poszczególnych sta-
nowiskach:

Kosarzyn (łąki w dolinie rzecznej)
Tokującą parę odnotowano w kwietniu 
1993 r. koło Kosarzyna; ptaki obserwo-
wano tam również w maju (J. Lewandow-

ski, G. Lewandowski). Wiosną 1996 
r. widywano ptaki przy ujściu Ło-
mianki do Odry oraz na wysokości wsi 
Łomy. Podczas kontroli w maju tegoż 
roku zarówno pod Kosarzynem, jak 
i Łomami nie stwierdzono kulików 
(A. Wąsicki). W późniejszych latach 
nie notowany (Czechowski i in. 2014). 

Retno (łąki w dolinie rzecznej)
Jedynego stwierdzenia sugerującego 
lęgi kulika dokonano w końcu kwiet-
nia 2000 r., kiedy to obserwowano na 
stanowisku tokującą parę (Czechowski 
i in. 2002).

Czarna Łacha (okresowo zalewane łąki 
w dolinie rzecznej)
Na początku lat 1980. notowano lęgi 
4–5 par na wschód od Krosna Od-
rzańskiego (dolina Odry na wysokości 
Szczawna i Ciemnic). W 1993 r. w re-
jonie tym gniazdowało do 2 par, gdzie 
obserwowano ptaki zaniepokojone i 
atakujące drapieżniki (A. Wąsicki, M. 
Stajszczyk). W latach 1998-2000 w rejo-
nie Ciemnic widywano w kwietniu do 3 
tokujących osobników (Czechowski in. 
2002, S. Rubacha). Po raz ostatni 2 to-
kujące osobniki stwierdzono na stano-
wisku w kwietniu 2002 r. na wysokości 
Szczawna (S. Rubacha).

Laski/ Nietków (łąki w dolinie rzecznej)
W 1982 r. stwierdzono 3 pary koło Nie-
tkowa, jednak już w kolejnym sezonie 
ptaków nie odnotowano (Dyrcz i in. 
1991). Zaniepokojonego osobnika wi-
dziano koło Lasek na początku maja 
1994 r. (P. Czechowski). W 1996 r. w tym 
samym rejonie widywano w kwietniu 
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do 4 os. (podczas jednej z obserwacji dwa 
z nich tokowały). Późnowiosenne kontrole 
w tym samym roku nie wykazały obecno-
ści kulików (P. Czechowski, M. Sidelnik, 
A. Wąsicki). Ponownie 1-2 ptaki notowano 
przez cały kwiecień 1997 r. na odcinku 
Laski – Nietków i jeszcze w kwietniu 2002 
r. pojedynczego ptaka stwierdzono w oko-
licach Lasek (P. Czechowski, M. Sidelnik). 
W kolejnych latach brak obserwacji wska-
zujących na lęgi (Czechowski i in. 2014).
 
Przemków (podmokłe łąki w sąsiedztwie 
stawów rybnych i rzeki)
W pierwszej połowie lat 1980. corocznie 
notowano lęgi 4 par (Dyrcz i in. 1991). W 
kwietniu 1991 r. znaleziono gniazdo z 4 
jajami, zaś całkowitą liczebność okre-
ślono na 2–3 pary (W. Tabisz). W 1994 
r. kilka razy w sezonie widywano poje-
dynczego osobnika (Adamski i Czapu-
lak 2002). Jeszcze pod koniec pierwszej 
dekady XXI w. liczebność na stanowisku 
szacowano na 0–2 pary (Ruszlewicz 2010). 
Ostatnie tokujące kuliki były widywane 

koło użytku ekologicznego Przemkow-
skie Bagno w 2012 r. W kolejnych latach 
brak stwierdzeń wskazujących na choćby 
próby lęgów kulika, pomimo utrzymywa-
nia siedliska w odpowiednim stanie (wy-
kaszania i wypas od 2005 r.; M. Cieślak), 
a rok później, na polach uprawnych na 
północny-zachód od stawów (S. Rubacha).

Czarny Las (podmokła łąka w dolinie 
rzecznej)
W maju 2004 r. stwierdzono tu tokującego 
osobnika (A. Zalisz).

Niezgoda (podmokła łąka w sąsiedztwie 
stawów rybnych)
Na początku lat 1990. na stanowisku no-
towano 1–2 terytorialne pary (Witkow-
ski i in. 1995). Na pewno gnieździł się do 
1993 r. – widywano osobniki silnie za-
niepokojone i atakujące drapieżniki (M. 
Litwin, A. Zalisz). Gatunek prawdopo-
dobnie gniazdował tam jeszcze w 1994 
r., kiedy to stwierdzono tokującą parę (P. 
Kołodziejczyk, A. Chlebowski).
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Stanowisko
Site

Gmina
Commune

Województwo
Province

Liczba par1 
1988–1999

Liczba par1

2000–2013
Kosarzyn Gubin lubuskie 0–1 0

Retno Krosno Odrz. lubuskie X 0–1

Czarna Łacha Dąbie lubuskie 0–2 0–1

Laski/ Nietków Czerwieńsk lubuskie 0–2 0–1?

Przemków Przemków dolnośląskie 2–3 1–2

Czarny Las Żmigród dolnośląskie X 0–1?

Niezgoda Żmigród dolnośląskie 1–2 0

RAZEM/ Total 3–10 1–4 (5?)

Tabela 1. Liczebność par lęgowych kulika wielkiego na Śląsku w latach 1988–2012. Znakiem „?” 
wskazano stanowiska z gniazdowaniem możliwym. X – brak danych
Table 1. Numbers of breeding pairs of the Eurasian Curlew in Silesia in 1988–2012. „?” indicates a 
possible breeding locality. X – no data. 1 - number of breeding pairs
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Rycina 1. Rozmieszczenie stanowisk lęgowych kulika wielkiego na Śląsku w latach 1988–2013. 
Punkt ciemny - gniazdowanie pewne lub prawdopodobne, punkt jasny - możliwe.
Figure 1. Distribution of breeding localities of the Eurasian Curlew in Silesia in 1988–2013

Fot. 1. W dolinie górnej Pilicy, ok. 35 km od granic Śląska, kuliki wielkie nadal wyprowadzają lęgi 
z sukcesem. Pukarzów, woj. łódzkie, czerwiec 2015 r. (fot. G. Kaczorowski)
Photo 1. In the valley of upper Pilica river, ca. 35 km from the boundaries of Silesia, Eurasian Cur-
lews still successfully breed. Pukarzów, Łódź Province, June 2015
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Rycyk
W latach 1988–2012 gniazdowanie ry-

cyka na Śląsku wykazano na 42 stanowi-
skach (tab. 2). W okresie 1988–1999 lęgi 
pewne i prawdopodobne stwierdzono w 
26 lokalizacjach, a liczebność oceniono 
wówczas na 24–91 par lęgowych (tab. 2). 
Górna granica tego szacunku dotyczy 
raczej początku okresu badań, a dolna 
końca lat 1990. Na 8 dodatkowych stano-
wiskach stwierdzono wówczas możliwe 
gniazdowanie 8 kolejnych par. 

Na początku XXI w. pewne lub praw-
dopodobne gniazdowanie rycyka stwier-
dzono na 19 stanowiskach z maksymalną 
liczebnością sięgającą 33 par lęgowych w 
pierwszych latach tego okresu. Dodat-
kowo na 3 stanowiskach wykazano moż-
liwe gniazdowanie 3 par. W każdym na-
stępnym roku pierwszej dekady lat 2000. 
zanikały kolejne stanowiska lęgowe ry-
cyka. W latach 2010–2013 stwierdzono 
już tylko 2–8 par pewnie bądź prawdo-
podobnie lęgowych oraz 3 pary z gniaz-
dowaniem możliwym. Najliczniej zasie-
dlonym stanowiskiem pozostał wówczas 
Przemków gdzie jeszcze w 2011 r. prawdo-
podobnie gniazdowało do 5 par. Ostatnie 
pewne lęgi rycyka na Śląsku miały miej-
sce w 2012 r. na stanowiskach Przemków 
oraz Pławy/ Harmęże (silnie zaniepoko-
jone pary). W następnym roku na łące 
w drugim z tych miejsc rozpoczęto bu-
dowę domu jednorodzinnego i ptaki nie 
powróciły na stanowisko. Ostatni moż-
liwy lęg mógł mieć miejsce w 2013 r. pod 
Żmigródkiem, kiedy to obserwowano w 
maju pojedynczą parę.

Kontrola wszystkich znanych stano-
wisk wiosną 2016 nie wykazała obecno-
ści ptaków na żadnym z nich.

Najwięcej stanowisk rycyka na Śląsku 
znajdowało się w dwóch ważnych ostojach 
ptaków – Dolinie Baryczy, gdzie w latach 
1988–1999 stwierdzono 6–7 stanowisk ry-
cyka z liczebnością 4–29 par lęgowych i 
Dolinie Górnej Wisły, gdzie na 9–10 sta-
nowiskach gniazdowało 15–27 par. W 
pierwszych latach XXI w. na 6–8 nadba-
ryczańskich stanowiskach gniazdowało 
maksymalnie do 9 par (oraz 2 możliwe), 
zaś nad Wisłą w 8 lokalizacjach stwier-
dzono maksymalnie 15 par lęgowych.

Udział siedlisk zajmowanych przez lę-
gowe rycyki na Śląsku w badanym okresie 
przedstawia tabela 3. 

Poniżej przedstawiono charakterystykę 
występowania rycyka na Śląsku w bada-
nym okresie na poszczególnych stanowi-
skach:

Ujście Bobru (łąki w dolinie rzecznej)
Być może lęgowy w 1996 r., kiedy w poło-
wie maja widziano dwa ptaki (parę?) na 
łące (A. Wąsicki).

Czarna Łacha (łąki w dolinie rzecznej)
W pierwszej połowie lat 1980. gniazdo-
wało do 3 par (Dyrcz i in. 1991). W ko-
lejnej dekadzie brak poważnych przesła-
nek do stwierdzenia lęgów. Na północ od 
Szczawna jedynie w maju 1995 r. widziano 
pojedynczego osobnika (A. Czapulak, T. 
Stawarczyk). W kolejnych latach gatunku 
nie stwierdzono.

 
Ujście Baryczy (okresowo zalewane łąki 
w dolinie rzecznej)
Stanowisko znane z lat 1980. (Dyrcz i 
in. 1991). Lęgowy co najmniej do 1993 r., 
kiedy stwierdzono 6 zaniepokojonych par 
i odnaleziono 2 gniazda (A. Chorążyczew-
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ski). W 1995 r. nie odnotowany na tym 
stanowisku (S. Kuźniak, M. Lewan-
dowski, G. Lorek), lecz w 1996 r. wi-
dziano na początku okresu lęgowego 
2 tokujące osobniki (K. Konieczny). 

Przemków (podmokłe łąki w sąsiedztwie 
stawów rybnych i rzeki)
W latach 1983–1984 na łąkach w rejonie 
Stawów Przemkowskich gniazdowało do 
19–21 par (Cieślak i in. 1991). W 1993 r. na 
łąkach nad Szprotawką na północ od rezer-
watu stwierdzono gniazdowanie 1 pary (A. 
Czapulak, T. Stawarczyk). Zaniepokojoną 
parę w tym samym rejonie widziano rów-
nież w kwietniu 1994 r. (Adamski i Cza-
pulak 2002). Ponownie w tej samej oko-
licy stwierdzono 2 tokujące pary w 2008 
r. (P. Czechowski, M. Bocheński). Całko-
witą liczebność dla stanowiska pod koniec 
pierwszej dekady XXI wieku szacowano na 
0–3 pary (Ruszlewicz 2010). W maju 2011 r. 
widziano 4 tokujące pary na stawach oraz 
dodatkowo jedną parę na pobliskich Łą-
kach Ostaszowskich (M. Sapko). Wreszcie 
w maju 2012 r. obserwowano silnie zanie-
pokojoną parę w zagrodzie danieli między 
Radwanicami i Kłębanowicami (A. Chle-
bowski). Brak późniejszych stwierdzeń 
wskazujących na możliwość lęgów, pomimo 
utrzymywania łąk w odpowiednim stanie 
(wykaszania i wypas od 2005 r.; M. Cieślak). 

Huta Głogów (okresowo zalewany polder 
nad Odrą, w sąsiedztwie terenów przemy-
słowych)
Lęg jednej pary nad zbiornikiem prze-
mysłowym stwierdzono w 1986 r. (Dyrcz 
i in. 1991), zaś w 1988 r. obserwowano w 
końcu kwietnia parę i jednego osobnika 
(G. Bobrowicz). W 1993 r. odnotowano 2 

pary lęgowe (A. Chorążyczewski), a w 
1998 r. 2–3 pary (M. Nagler, R. Orze-
chowski, R. Rybarczyk). Ostatni raz 
na tym stanowisku stwierdzony w 
1999 r., gdy obserwowano tokującą 
parę (R. Orzechowski, R. Rybarczyk). 

Bełcz Wielki (łąki przy starorzeczu w 
dolinie Odry)
Możliwe gniazdowanie pojedynczych 
par w latach 1995–1996 (obserwowane 
pojedyncze tokujące ptaki, K. Ko-
nieczny).

Jezioro Koskowickie (łąki podmokłe 
przy jeziorze)
Stanowisko znane z lat 1980. (Dyrcz i 
in. 1991). Jeszcze w 1993 r. stwierdzono 
4 pary (znaleziono gniazdo; M. Marci-
niak, W. Tabisz). Gatunek nie wykazany 
na stanowisku w latach 1995–96. Jedy-
nie w 1998 r. widziano w końcu kwietnia 
pojedynczego osobnika, lecz kontrole 
w dalszej części sezonu nie potwier-
dziły obecności rycyków (W. Tabisz). 

Chodlewo (podmokła łąka w dolinie 
rzeki)
Na przełomie kwietnia i maja 1999 r. wi-
dywano tokującą parę (A. Zalisz).

Ruskie Łąki (podmokła łąka w dolinie 
rzeki)
W kwietniu 2012 r. dokonano jednora-
zowej obserwacji tokującego ptaka (L. 
Matacz).

Kędzie (łąki w dolinie rzecznej)
Możliwie lęgowy w 1996 r., gdy w dru-
giej połowie maja widziano ptakakrą-
żącego nad łąką (M. Dajnowicz, R. Au 
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gustyniak).

Żmigród (łąki w dolinie rzecznej)
W latach 1980. gniazdowało tu 2–5 par. Jesz-
cze na początku następnej dekady stwier-
dzono 2–3 pary pod Żmigrodem oraz ko-
lejne 4 na północ od Bychowa (Witkowski 
i in. 1995). W drugiej połowie lat 1990. li-
czebność spadła do 1–2 par (1996 r. – 3 za-
niepokojone osobniki, 1998 r. – 1 para przez 
cały sezon – obserwowano toki i niepoko-
jące się ptaki (A. Zalisz, T. Szymala, R. Au-
gustyniak). Niewątpliwie lęgowy był jesz-
cze w 2002 r., kiedy liczebność określono 
na 1–2 pary (widziano ptaka odganiającego 
drapieżnika, A. Zalisz). Potem w kwietniu 
2005 widziano parę na wysokości Bychowa, 
zaś pierwszej połowie maja 2013 widywano 
parę koło starorzecza pod Żmigródkiem, 
lecz późnowiosenne kontrole nie wykazały 
już obecności rycyków (T. Szymala).

Polder Jamnik (turzycowisko na zalewo-
wym polderze w dolinie rzeki)
W pierwszej dekadzie maja 2010 r. widy-
wano tokującego osobnika (T. Szymala), a 
następnie z podmokłego fragmentu łąk wy-
płoszono 2 pary mocno niepokojących się 
ptaków (W. Lenkiewicz), lecz po późnowio-
sennej powodzi gatunku już nie obserwo-
wano na stanowisku.

Osiek (podmokła łąka w otoczeniu łęgów i 
olsów, w sąsiedztwie stawów rybnych)
W 2007 r. na terenie użytku ekologicznego 
„Łąki koło Osieka” obserwowano parę pta-
ków (G. Bobrowicz).

Książęca Wieś (podmokła łąka i pastwisko 
w sąsiedztwie stawów rybnych) 
W pierwszej połowie lat 1990. jedna para

gniazdowała na łące w sąsiedztwie stawu 
Jamnik Dziki (Witkowski i in. 1995).

Bukołowo (bagienko śródpolne)
W maju 2007 r. obserwowano parę pta-
ków, zaś na początku czerwca znaleziono 
gniazdo z jajami. W 2008 r. ponownie 
widywano parę w maju, zaś pod koniec 
miesiąca wypłoszono mocno niepokoją-
cego się rycyka z podmokłego fragmentu 
łąki. W 2010 r., 1 parę obserwowano w 
początkach maja (później w sezonie nie 
stwierdzono). Kontrole majowe i czerw-
cowe w 2009 r. oraz po 2010 r. nie wy-
kazały ptaków na stanowisku. (W. Len-
kiewicz).

Zielony Dąb (łąka i okresowe rozlewi-
sko na polu oraz przylegające stawy na-
rybkowe)
Prawdopodobnie lęgowy na początku lat 
2000. W 2001 r. stwierdzono zaniepoko-
joną parę na zalanym polu, zaś w 2002 r. 
przez cały okres lęgowy widywano rów-
nież 1 parę na sąsiadującej łące (E. Miel-
niczek). Na pobliskich stawach naryb-
kowych obserwowano 2 tokujące pary 
w maju 2005 r. i 3 ptaki w maju 2006 r. 
(W. Lenkiewicz).

Stawy Ruda Żmigrodzka (nowo wybu-
dowane stawy rybne z płyciznami)
W pierwszej połowie lat 1990. na płyci-
znach i trawiastej wyspie nowo wybu-
dowanego stawu mogło gniazdować do 
około 5 par, ponieważ przez cały sezon 
lęgowy spotykano tokujące i niepokojące 
się ptaki (W. Lenkiewicz).
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Radziądz (łąka podmokła na skraju stawu 
rybnego)
Jeszcze w latach 1980. i na początku następ-
nej dekady na łące przy stawie Starym gniaz-
dowała jedna para (Witkowski i in.1995). 

Niezgoda (łąka podmokła oraz przylegający 
do niej kompleks stawów rybnych)
Na początku lat 1990. na stanowisku gniaz-
dowało do 5 par (Witkowski i inni 1995). 
Jeszcze w kwietniu 1994 r. obserwowano 
na łąkach i spuszczonym stawie 12–13 to-
kujących par; z których co najmniej 3 
przystąpiły do lęgów (widziano zaniepo-
kojone ptaki na łąkach w drugiej połowie 
maja; P. Kołodziejczyk, A. Chlebowski). W 
1998 r. widziano 4 tokujące pary (A. Za-
lisz). Na stanowisku był lęgowy niemal do 
końca pierwszej dekady XXI w. W 2007 r. 
słyszano tokującego osobnika (B. Smyk i 
inni). Wreszcie w 2008 r. obserwowano w 
końcu maja tokującą parę (W. Lenkiewicz), 
a następnie silnie zaniepokojonego ptaka 
(agresywna reakcja na ludzi; S. Rusiecki). 

Stawy Ruda Sułowska (spuszczone stawy 
rybne)
Prawdopodobnie lęgowy w 2007 r. na po-
zbawionych wody  stawach narybkowych 
w południowej części kompleksu. W kwiet-
niu obserwowano kopulującą parę, zaś na 
początku czerwca widziano i słyszano 
niepokojące się 1-2 ptaki (B. Smyk i inni). 

Wrocławskie Pola Irygacyjne (pola iryga-
cyjne)
W latach 1980. gniazdowała tylko jedna 
para (1985–86; Lontkowski i in. 1988). Po-
czątek kolejnej dekady przyniósł wzrost li-
czebności. W pierwszej połowie lat 1990. na 
stanowisku gniazdowało między 4 a 8 par: 

minimum w 1992 r., maksimum w latach 
1993–94, zaś jeszcze w 1995 r. liczebność 
oceniono na 4–5 par (Słychan 1996). 
Potem nastąpił gwałtowny zanik lęgo-
wej populacji na stanowisku. W 1996 r. 
stwierdzono tylko jedną zaniepokojoną 
parę (Orłowski i Górka 2010). Do prób 
lęgów mogło dojść w 1999 r., kiedy to w 
końcu kwietnia obserwowano 3 tokujące 
pary; majowa kontrola nie wykazała jed-
nak obecności rycyków (B. Smyk). Póź-
niej jedynie w maju 2002 r. obserwowano 
2 osobniki, lecz nie stwierdzono wów-
czas zachowań sugerujących możliwość 
gniazdowania (A. Milewski). Podobnie 
było w kolejnych sezonach (Orłowski 
i Górka 2010, B. Smyk – dane własne). 

Wrocław–Polanowice (łąka na poligonie 
w dolinie rzecznej)
Gniazdowanie stwierdzono w latach 
1980. Stanowisko było prawdopodob-
nie zajęte jeszcze w 2007 r. (J. Błaszczyk). 

Brzezia Łąka (podmokłe łąki w dolinie 
rzecznej)
Stanowisko znane z lat 1980. (Dyrcz i 
in. 1991). W 1987 r. odnotowano 3 pary, 
zaś w 1990 r. nawet 3–4 pary lęgowe 
(T. Drazny, G. Lorek). Prawdopodob-
nie lęgowy jeszcze w połowie lat 1990. 
(1994 r. – 3 pary, 1995 r. – 2 tokujące 
osobniki; T. Drazny i inni). W suchym 
roku 1998 nie odnotowany (A. Srzed-
nicki), podobnie w kolejnych sezonach. 

Dobrzykowice (pola irygacyjne)
Prawdopodobnie lęgowy w latach 1991 
i 1995, kiedy stwierdzono odpowied-
nio 1 i 2 pary (A. Adamski i inni). W 
sezonach 1994 i 1998 nie wykazany (B. 
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Kaźmierczak, P. Tomaszewski, A. Srzed-
nicki), podobnie w latach późniejszych. 
 
Ratowice (łąka w dolinie rzecznej przy 
zalanym wyrobisku)
W pierwszej połowie lat 1980. gniazdo-
wało 5 par, lecz stanowisko zostało opusz-
czone jeszcze w tej samej dekadzie (Dyrcz  
i in. 1991). Kontrole w latach 1993–94 rów-
nież nie wykazały obecności rycyków (M. 
Majcher, B. Kaźmierczak, P. Tomaszew-
ski). Być może lęgowy był jeszcze w 1995 
r., kiedy w końcu kwietnia spłoszono z 
łąki pojedynczego osobnika. Później w 
sezonie nie obserwowany (M. Sęk i inni). 
 
Borucice (stawy rybne oraz przylegające 
podmokłe łąki)
Prawdopodobnie lęgowy w 1995 r., kiedy 
dwukrotnie w końcu kwietnia obserwo-
wano zaniepokojonego osobnika (R. Ry-
barczyk i inni).

Siedlice (odstojniki wśród łąk w dolinie 
rzecznej)
Jedynie w połowie maja 1994 r. widziano 
tam osobnika (M. Janicka). W później-
szych latach nie obserwowany (M. Stajsz-
czyk).

Zbiornik Świerklaniec (łąki bagienne na 
brzegu zbiornika zaporowego)
Lęgowy co najmniej od lat 1970. W 1975 
r. – 8–10 par (P. Profus). W kolejnych la-
tach notowano już nieco mniej par – np. 
w 1982 r. 6–8 par, w latach 1983–85 – 3–4 
pary. Ostatnie lęgi miały miejsce w sezo-
nach 1989 i 1991 (Szlama i in. 2006). Po 
tym okresie jedynie w 2005 r.  stwierdzono 
parę, której zachowanie wskazywało na 
gniazdo lub wyprowadzone młode (A. 
Imiołczyk).

Wielikąt (podmokłe łąki sąsiadujące z 
kompleksem stawów rybnych)
W latach 1980. notowano do 12 par, a do 
drugiej połowy lat 1990. lęgowy regularnie 
na łąkach graniczących ze stawami, choć 
w mniejszej liczbie niż wcześniej (Szyra 
2012). W pierwszej połowie kolejnej de-
kady liczebność zmalała do co najwyżej 
5 par (m.in. 3–5 par prawdopodobnie lę-
gowych w 1993 r. i 3 pewne pary lęgowe 
w 1995 r.; M. Buchalik, D. Szyra). Kolejne 
lata przyniosły dalszy spadek liczebności. 
Na przykład w 1996 r. odnotowano tylko 1 
parę o statusie gniazdowania możliwego, 
choć w kolejnym sezonie stwierdzono 
jeszcze 1–2 pary (gniazdowanie pewne; 
D. Szyra, B. Pawlik). Jako lęgowy gatu-
nek wycofał się ze stanowiska na początku 
XXI w. (brak dokładniejszych danych; D. 
Szyra). W kwietniu i maju 2017 r. wyjąt-
kowo słyszano pojedynczego tokującego 
ptaka na rozlewisku nieopodal stawów, ale 
do lęgów na pewno nie doszło (S. Beuch). 

Stawy Biesy (podmokłe łąki przy stawach 
rybnych)
W latach 1984–85 (A. Śmietana), 1986 
i 1994 (A. Sojka) widywano przez 
długi czas w sezonie lęgowym 1–2 pary 
w środowisku dogodnym do lęgów.  

Stawy Kudrowiec (podmokłe łąki w są-
siedztwie dwóch stawów zapadliskowych 
przedzielonych nasypem kolejowym)
W 1996 r. w kwietniu i maju obserwowano 
regularnie parę lub pojedynczego ptaka, 
a pod koniec maja 6 osobników (rodzinę 
?). Gniazdowanie w tym roku uznano za 
prawdopodobne (A. Huchro). W latach 
1997–2000 co roku notowano 1 parę – 
prawdopodobnie (1997) lub na pewno 
(1998–2000) lęgową (M. Ledwoń). 
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Ochaby Małe (łąki w dolinie małego 
cieku, w pobliżu stawów rybnych)
Gniazdowanie pewne stwierdzono w 
pierwszej połowie lat 2000. W 2002 r. 
widziano 3 pary, choć do lęgów osta-
tecznie przystąpiły 1–2 pary. W kolej-
nym sezonie na pewno gniazdowała 1 
para, co było ostatnim stwierdzeniem 
lęgów rycyka na tym stanowisku. Po-
tem jeszcze w 2006 r. widziano parę pta-
ków na spuszczonym stawie, ale do lęgów 
prawdopodobnie nie doszło (H. Linert). 

Zbiornik Goczałkowicki (łąki bagienne 
przy zbiorniku zaporowym)
W pierwszej połowie lat 1980. na stano-
wisku gnieździło się do 13 par. Lęgowy 
do pierwszej połowy lat 2000. (Betleja i 
in. 2014). Szczegółowe dane dostępne są 
dla następujących sezonów: 1989 – 2–3 
pary lęgowe (R. Kruszyk), 1994 – 2 pary 
(J. Betleja, G. Schneider), 2001 – 1–2 pary 
lęgowe (J. Jagiełko), 2003 – 1–2 pary (J. Ja-
giełko), 2004 – 1 para (Betleja i in. 2014). 

Chybie–Frelichów (osadniki cukrowni)
W 1993 r. stwierdzono pewne gniaz-
dowanie 1–2 par (M. Karetta). 
Z lat późniejszych brak danych. 

Stawy Landek (spuszczone stawy rybne)
Do lęgów mogło dość w połowie lat 
1990. W 1995 r. na spuszczonym sta-
wie dwukrotnie w sezonie widziano 
parę (przy pierwszej obserwacji ra-
zem z 3 innymi osobnikami; J. Gil). 

Dankowice (podmokłe łąki)
Przez cały sezon 1996 obserwowano 2–3 
pary prawdopodobnie gniazdujące (S. Ga-
cek).

Zawadka (łąki nadwiślane przy stawach 
rybnych)
W końcu XX w. na pewno gniazdowało 
na stanowisku kilka par, przy czym li-
czebność zmniejszała się niemal z roku 
na rok (1996 r. – 6 par, 1997 r. – 5 par, 
1999 r. – 4 pary, 2000 r. – 3 pary; Z. Krza-
nowski, inf. potwierdzona przez innych 
obserwatorów). W 2002 r. odnotowano 
gniazdowanie prawdopodobne 1 pary (W. 
Amrozi). 

Góra (łąki nadwiślane przy stawach ryb-
nych)
Lęgowy do końca XX w. W 1996 r. stwier-
dzono 5 par i znaleziono gniazdo. Po 3 
pary notowano w sezonach 1997 i 1999 
(w tym drugim ze statusem gniazdowa-
nia prawdopodobnego), zaś jeszcze w 
2000 r. gniazdowały 2 pary (Z. Krzanow-
ski). W 2008 r. stwierdzono jedną parę, a 
9.05.2009 widziano ptaka dorosłego z pi-
sklęciem (J. Betleja).
 
Jawiszowice (łąki nad Wisłą nieopodal 
stawów rybnych)
Na pewno 1 para gniazdowała w 2000 r. 
Pod koniec lat 1990. notowano tu parę 
prawdopodobnie lęgową (lata 1997 i 1999; 
Z. Krzanowski, inf. potwierdzona przez 
innych obserwatorów).

Nazieleńce (łąki przy stawach rybnych)
Lęgowy do końca XX w. We wszystkich 
sezonach, w których stwierdzono gniaz-
dowanie, odnotowano po 2 pary (lata 
1996–97 i 1999 r. – lęgi pewne, 2000 r. – 
prawdopodobne; Z. Krzanowski, inf. po-
twierdzona przez innych obserwatorów).

Ptaki Śląska 24 | S. Beuch, B. Smyk, P. Czechowski, W. Lenkiewicz, M. Cieślak, S. Rubacha



55Zanik populacji kulika wielkiego i rycyka na Śląsku
Declining of Eurasian Curlew and Black-tailed Godwit in Silesia

Rycina 2. Rozmieszczenie stanowisk lęgowych rycyka na Śląsku w latach 1988–1999. Kropka 
ciemna – gniazdowanie pewne i prawdopodobne, kropka jasna – możliwe
Figure 2. Distribution of breeding localities of the Black-tailed Godwit in Silesia in 1988–1999. 
Black dots indicate confirmed breeding, and light dots – possible breeding

Rycina 3. Rozmieszczenie stanowisk lęgowych rycyka na Śląsku w latach 2000–2013. Kropka 
ciemna – gniazdowanie pewne, kropka jasna – możliwe
Figure 3. Distribution of breeding localities of the Black-tailed Godwit in Silesia in 2000–2013. 
Black dots indicate confirmed breeding, and light dots – possible breeding.
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Pławy/ Harmęże (łąki nad Wisłą w są-
siedztwie stawów rybnych oraz spusz-
czone stawy)
Lęgowy do końca XX w. W co najmniej 
czterech sezonach notowano gniazdowa-
nie pewne ze zmienną liczebnością (1996 
r. – 1 para, 1997 r. – 3 pary, 1999 r. – 3 
pary na łąkach plus jedna na spuszczo-
nym stawie w Harmężach, 2000 r. – 2 
pary; Z. Krzanowski). Jeszcze w czerwcu 
2012 r. widziano na łące koło stawów za-
niepokojoną parę (S. Gacek, C. Zontek).

Rajsko (łąki w pobliżu żwirowni w doli-
nie rzecznej)
W 1997 r. na pewno gniazdowały 2 pary. 
Później tylko w 2000 r. odnotowano 1 
parę z gniazdowaniem prawdopodobnym 
(Z. Krzanowski, inf. potwierdzona przez 
innych obserwatorów). 

Dyskusja
Na początku lat 80. XX w. kulik wielki 

występował na Śląsku na co najmniej 
trzech stanowiskach z liczebnością 11–
12 par lęgowych i już wtedy wykazywano 
spadek jego liczebności w regionie (Dyrcz 
i in. 1991). Silny spadek w ciągu ostat-
nich 30 lat stwierdzono w całej zachod-
niej Polsce. Oceniono iż populacja w tej 
części kraju zmniejszyła się w tym okre-
sie o około 70% (Ławicki i Wylegała 2011). 
Najsilniejszy ujemny trend wykazano w 
Wielkopolsce (89%) będącej niegdyś jed-
nym z ważniejszych regionów dla popu-
lacji kulika w kraju (Wylegała i in. 2015). 
Populacje w innych regionach zachod-
niej Polski (Pomorze, Ziemia Lubuska) 
są obecnie na granicy wymarcia (Ławicki 
i in. 2011, Sikora i in. 2013, Czechowski 
i in. 2014, Wylegała i in. 2015). W nieco 

lepszej kondycji są niektóre populacje ze 
wschodniej i środkowej części kraju – np. 
na północnym Mazowszu i Podlasiu gdzie 
miejscami wykazano nawet wzrost liczeb-
ności (Ławicki i Wylegała 2011), choć np. 
z Doliny Dolnej Narwi kulik zupełnie 
się wycofał, a populacja z Dolnego Bugu 
zmniejszyła się o ok. 60% (Kasprzykowski 
i in. 2017). Na Ziemi Łódzkiej pod koniec 
pierwszej dekady XXI w. odkryto nawet 
nowe stanowisko lęgowe w dolinie Neru, 
gdzie kuliki regularnie gniazdowały w 
latach 2009–2015 (Gach i in. 2016). Po-
pulacja czeska była na granicy wymarcia 
już pod koniec XX w. i obecnie gatunek 
ten już się tam nie gnieździ (Šťastný i in. 
2003). Odzwierciedleniem powszechnych 
spadków liczebności populacji lęgowych 
kulika w krajach Europy jest również od-
notowany od początku XXI w. drastyczny 
spadek liczby osobników tego gatunku 
zimujących w Wielkiej Brytanii, który to 
kraj skupia większość zimującej populacji 
europejskiej (Appleton 2015).

Obecnie najbliższym granic Śląska re-
gularnie zajmowanym stanowiskiem lę-
gowym kulika wielkiego jest Wielki Łęg 
Obrzański (między Wolsztynem a Kościa-
nem). Stanowisko znane jest od połowy 
lat 1970. Od tego czasu liczebność kulika 
w ostoi systematycznie spada, lecz gatu-
nek nadal wykazywany jest jako lęgowy. 
W 2008 r. stwierdzono tam 8 par, zaś w 
2015 r. już tylko 3 pary terytorialne oraz 
rewir samotnego samca (Wylegała i in. 
2014, 2015). Ten rejon lęgów kulika poło-
żony jest w odległości około 10 km od gra-
nic ŚRO. W sąsiedztwie śląskiego regionu 
leżą również stanowiska zlokalizowane 
ok. 35 km na wschód od Częstochowy. 
Są to Łąki Przyrowskie – stanowisko za-
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Tabela 2. Liczebność par lęgowych rycyka na poszczególnych stanowiskach na Śląsku w okresie 
1988–2013. Znakiem „?” wskazano stanowiska z gniazdowaniem możliwym. Pozostałe stano-
wiska dotyczą lęgów pewnych bądź prawdopodobnych. X – brak danych
Table 2. Numbers of breeding pairs of the Black-tailed Godwit in Silesia in 1988–2012. „?” indi-
cates a possible breeding locality. Other localities refer to confirmed or probable nesting.  X – 
no data.

Lp. Stanowisko
Site

Gmina
Commune

Województwo
Province

Liczba par
Number of 

pairs
1988-1999

Liczba par
Number of 

pairs
2000-2013

1 Ujście Bobru Krosno Odrz. lubuskie 0–1? 0

2 Czarna Łacha Krosno Odrz. lubuskie 0–1? 0

3 Ujście Baryczy Szlichtyngowa lubuskie 0–6 0

4 Przemków Przemków dolnośląskie 1 1–5

5 Huta Głogów Głogów dolnośląskie 1–3 0

6 Bełcz Wielki Niechlów dolnośląskie 0–1? 0

7 Jez. Koskowickie Legnickie Pole dolnośląskie 1–4 0

8 Chodlewo Żmigród dolnośląskie 0–1 0

9 Ruskie Łąki Żmigród dolnośląskie X 0–1?

10 Kędzie Żmigród dolnośląskie 0–1? 0

11 Żmigród Żmigród dolnośląskie 1–7 0–2

12 Polder Jamnik Żmigród dolnośląskie X 0–2

13 Osiek Żmigród dolnośląskie X 0–1?

14 Książęca Wieś Żmigród dolnośląskie 0–1 0

15 Bukołowo Żmigród dolnośląskie X 0–1

16 Zielony Dąb Prusice dolnośląskie X 0–2

17 Stawy Ruda 
Żmigrodzka Żmigród dolnośląskie 0-5 0

18 Radziądz Żmigród dolnośląskie 0–1 0

19 Niezgoda Żmigród dolnośląskie 3–13 0–1

20 Stawy Ruda 
Sułowska Milicz dolnośląskie X 0–1

21 Wrocławskie Pola 
Irygacyjne Wrocław dolnośląskie 1–8 0–1?

22 Wrocław–
Polanowice Wrocław dolnośląskie X 0–1

23 Brzezia Łąka Długołęka dolnośląskie 0–4 0

24 Dobrzykowice Czernica dolnośląskie 0–2 0

25 Ratowice Czernica dolnośląskie 0–1? 0

26 Borucice Lubsza opolskie 0–1 0

27 Siedlice Pokój opolskie 0–1? 0
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Rodzaj siedliska
Type of habitat

Liczba stanowisk
Number of sites

Udział siedliska
Habitat share

(%)
Łąki nadrzeczne

riverine meadows 16 38,1

Łąki podmokłe przy stawach, 
zbiornikach, jeziorach

moist meadows near ponds, 
lakes and other water bodies

16 38,1

Odstojniki, pola irygacyjne
sedimentation tanks, sewage 

farms
4 9,5

Stawy rybne
fish ponds 3 7,1

Poldery zalewowe
flood polders 2 4,8

Bagienko śródpolne
meadow swamp 1 2,4

RAZEM
Total 42 100%

Tabela 3. Rodzaje siedlisk zajmowanych przez rycyka na Śląsku w latach 1988–2013
Table 3. Habitat types in nesting sites of the Black-tailed Godwit in Silesia in 1988–2013

28 Zbiornik 
Świerklaniec Świerklaniec śląskie 0–1 0–1

29 Wielikąt Lubomia śląskie 1–5 0–1

30 Stawy Biesy Żory śląskie 0–1? 0

31 Stawy Kudrowiec Chełm Śląski śląskie 0–1 0–1

32 Ochaby Małe Skoczów śląskie X 0–3

33 Zbiornik 
Goczałkowicki

Goczałkowice–
Zdrój śląskie 2–3 0–2

34 Chybie–Frelichów Chybie śląskie 0–2 0

35 Stawy Landek Jasienica śląskie 0–1? 0

36 Dankowice Wilamowice śląskie 0–3 0

37 Zawadka Miedźna śląskie 4–6 0–3

38 Góra Miedźna śląskie 3–5 0–2

39 Jawiszowice Brzeszcze małopolskie 1 0–1

40 Nazieleńce Brzeszcze małopolskie 2 0–1

41 Pławy/ Harmęże Oświęcim małopolskie 1–3 1–2

42 Żwirownia Rajsko Oświęcim małopolskie 2 0–1

RAZEM/ Total 24–91 (99?) 2–33 (36?)
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siedlone prawdopodobnie dopiero pod 
koniec lat 1990. W 2003 r. gniazdowało 
tam 6–7 par (Czyż i Hermański 2004), a 
lęgi stwierdza się tam do czasów obec-
nych (S. Czyż – inf. niepubl.). Do 3 par 
gniazduje również w dolinie górnej Pi-
licy na granicy województwa śląskiego 
i świętokrzyskiego (Kaczorowski i Czyż 
2013). Oba stanowiska znajdują się w od-
ległości 25–30 km od granic ŚRO. 

Rycyk był w XX w. dużo bardziej roz-
powszechniony i liczny na Śląsku niż ku-
lik wielki. Jego populacja w latach 1980. 
była szacowana na 120–130 par gniaz-
dujących na 46 stanowiskach (Dyrcz 
i in. 1991). Na początku lat 1990. nie 
przekraczała 100 par, a pod koniec tej 
dekady liczyła poniżej 30 par (niniej-
sza praca). Tempo spadku nasiliło się 
zwłaszcza w połowie pierwszej dekady 
XXI w. kiedy zanikła większość wcze-
śniejszych stanowisk, a po 2010 r. Śląsk 
zasiedlała jedynie szczątkowa popula-
cja, która zanikła całkowicie w latach 
2012–2013. Podobne tempo wymierania 
rycyka odnotowano na Pomorzu. W la-
tach 90. XX w. gniazdowało na izolowa-
nych stanowiskach 70–120 par, na po-
czątku XXI w. już tylko 5–10 a obecnie 
w całym regionie gnieździ się prawdo-
podobnie już tylko jedna para (Sikora i 
in. 2013, Ł. Ławicki – inf. niepubl.). W 
dużo liczniej zasiedlonej przez ten ga-
tunek Wielkopolsce wykazano w ostat-
nich 30 latach drastyczny spadek liczeb-
ności sięgający 87–93% (Wylegała i in. 
2012). Sformułowana w ostatniej publi-
kacji ocena liczebności dla tego regionu 
jest już nieaktualna, ponieważ proces 
wymierania rycyka trwa nadal. Obec-
nie liczebność tego gatunku w Wielko-

polsce można ocenić na zaledwie 30–50 
par, w tym 0–1 para na Łąkach Odo-
lanowskich (do niedawna ważna ostoja 
gatunku, przylegająca bezpośredniego 
do granic ŚRO; P. Wylegała – inf. nie-
publ.). Równie niepokojący trend odno-
towano także na ważnych lęgowiskach 
we wschodniej Polsce – np. nad Dolną 
Narwią populacja spadła o ponad 75%, a 
nad Dolnym Bugiem aż o 96% (Kasprzy-
kowski i in. 2017).

Niektóre licznie niegdyś zasiedlane 
stanowiska – np. w dolinie Czarnej Ko-
neckiej (woj. świętokrzyskie) – wyga-
sły zupełnie w XXI w. (Wilniewczyc i in. 
2015). W innych częściach Ziemi Święto-
krzyskiej dość liczna populacja zasiedla 
jeszcze dolinę Nidy, a najbliżej śląskich 
granic dość liczne populacje gniazdują 
również w rejonie Przyrowa i Koniec-
pola, w północno–wschodniej części woj. 
śląskiego (Czyż i Hermański 2004, Ka-
czorowski i Czyż 2013, S. Czyż – inf. nie-
publ., S. Beuch – inf. własne).

Niekorzystny trend liczebności ry-
cyka dotyczy także innych krajów eu-
ropejskich. Populacja czeska spadła w 
ciągu ostatniej dekady XX w. o 66% i w 
latach 2001–2003 liczyła zaledwie 10–20 
par (Šťastný i in. 2006). Pod koniec XX w. 
praktycznie zupełnie załamała się rów-
nież populacja słowacka, której pozo-
stały już tylko pojedyncze pary gniaz-
dujące nieregularnie (Danko i in. 2002). 
Oba badane gatunki zasiedlały na Ślą-
sku przede wszystkim łąki w dolinach 
rzecznych (tab. 3), a rycyk gniazdował 
ponadto chętnie w innych podmokłych 
biotopach, nawet spuszczonych stawach 
hodowlanych – nie wymagał tak rozle-
głych obszarów łąkowych jak kulik wielki.
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Prawdopodobnie degradacja tego typu 
siedlisk – zarastanie łąk przez sukcesję 
naturalną lub ich zagospodarowywanie, 
a także niekorzystne zmiany w stosun-
kach wodnych (zwłaszcza ograniczenie 
naturalnych powodzi) było główną przy-
czyną spadku liczebności obu gatunków 
(Żmihorski i in. 2018). Za ważną przy-
czynę wymierania tych ptaków podaje 
się również drapieżnictwo – zwłaszcza 
lisa Vulpes vulpes, norki amerykańskiej 
Neovison vison i wrony siwej Corvus cor-
nix wpływające na bardzo niski sukces 
lęgowy siewkowych (np. Świętochowski 
2009, Ławicki i in. 2011, Niemczynowicz i 
in. 2017). W przypadku kulika wielkiego 
niekorzystnym czynnikiem może być też 
duża śmiertelność na skutek polowań 
na zimowiskach w zachodniej Francji, 
w tym zaobrączkowanych jako pisklęta 
z południowopodlaskich i wielkopol-

skich lęgowisk (http://ochronakulika.
pl). Dodatkowym czynnikiem zwięk-
szającym podatność śląskich populacji 
lęgowych na działanie niekorzystnych 
czynników było ich umiejscowienie na 
granicy zwartych zasięgów obu gatun-
ków (Chylarecki 2004, Jermaczek 2004).

Tak silne tempo wymierania obu ga-
tunków może skutkować całkowitym 
zanikiem ich populacji w kraju. W przy-
padku rycyka szacuje się, że przy zacho-
waniu dotychczasowego spadku gatunek 
może wyginąć w ciągu najbliższych 15–
20 lat (np. Wylegała i in. 2012). 

Obecnie być może jedynym sposo-
bem ochrony rycyka i kulika wielkiego 
w regionach, gdzie funkcjonują jeszcze 
większe populacje jest ochrona czynna. 
Za kluczowy czynnik uważa się odtwo-
rzenie naturalnego charakteru siedlisk 

– otwartych łąk, objętych regularnymi 

Fot. 2. Para lęgowa rycyków na stanowisku Ochaby Małe w Dolinie Górnej Wisły, gdzie gatunek 
gnieździł się na Śląsku najdłużej, 2002 r. (fot. M. Karetta)
Photo 2. Breeding pair of Black-tailed Godwit in Ochaby Małe, Upper Vistula Valley, 2002. 
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zalewami, bez gęstej sieci rowów (Żmi-
horski i in. 2018). Utrzymywanie odpo-
wiednich siedlisk lęgowych, regulowanie 
populacji ważnych drapieżników, odcho-
wywanie lęgów w inkubatorach i pod-
rzucanie piskląt ptakom dorosłym tuż po 
wykluciu lub ich odchowywanie w nie-
woli – to sposoby stosowane obecnie przy 
ochronie kulika wielkiego realizowane w 
ramach zapoczątkowanego przez T.P. Bo-
cian projektu „Ochrona kulika wielkiego 
w kluczowych ostojach gatunku w Polsce” 
(http://ochronakulika.pl). W niektórych 
stanowiskach działania te skutecznie wy-
hamowały spadek tamtejszej liczebności. 

Nie sposób jednak wyeliminować zagro-
żeń występujących na zimowiskach i tra-
sach migracji, np. intensywnych polowań.

Podziękowania
Chcielibyśmy podziękować wszystkim 

osobom, które udostępniły nam swoje ob-
serwacje lęgowych kulików wielkich i ry-
cyków, a także tym którzy przekazywali 
je do regionalnych kartotek. Szczególne 
podziękowania należą się również Toma-
szowi Maszkało i Kamilowi Strusiowi, któ-
rzy pomogli nam kontrolować zasiedlenie 
archiwalnych stanowisk wiosną 2016 r. 
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