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PTAKT POŁUDNIOWO-ZACHODNIEJ CZĘŚCI BORÓW DOLNOŚL4SKTC11 
W OKRESIE LĘGOWYM 

Birds of the south-west part of the Bory Dolnośląskie pine 
forests in the breeding season 

Bory Dolnośląskie należą  do największych i jednocześnie 

najsłabiej poznanych, pod względem ornitologicznym, dużych 

kompleksów leśnych Śląska. Jedyne pełniejsze opracowania są  

już  mało aktualne /Baer 1898, Stolz 1911, Stolz 1917/. Drob-

ne doniesienia podsumowuje dzieło Paxa /1925/, w którym 

znajdujemy także oceny liczebności kilku gatunków dokonane 

na podstawie badań  ankietowych. Po wojnie brak prac faunis-

tycznych ujmujących pełną  listę  gatunków lęgowych. Wzmianki 

o pewnych gatunkach znaleźć  można w pracy Tomiałojcia /1972/, 

a wyniki badań  ankietowych nad rozmieszczeniem głuszca opra-
cował  Buła /1969/. Celem naszych badań  było uzyskanie aktu-
alnych danych o awifaunie lęgowej Borów Dolnośląskich. ➢la 

kompletności wyników podajemy również  zaobserwowane gatunki 
nielęgowe i to w kilku przypadkach, nawet w okresie polęgo-
wym. Do szczegółowej penetracji wybraliśmy obszar stosunko-
wo niewielki lecz charakteryzujący się  dużym urozmaiceniem 
środowisk, a jednocześnie typowy dla całej zachodniej części 
Borów Dolnośląskich. 

Opis terenu 

Bory Dolnośląskie obejmują  obszar ok. 3000 km2. Tworzą  je 
zwarte drzewostany sosnowe z ubogim podszytem. W miejscach 

wilgotnych, wzdłuż  dolin rzek, i w otoczeniu zbiorników 



41 

wodnych podszyt jest bujniejszy i złożony z drzew oraz krze-

wów liściastych. Fragmenty lasów liściastych należą  w borach 

Dolnośląskich do rzadkości. 

Teren naszych obserwacji zawarty jest pomiędzy południko-

wo biegnącymi dolinami rzek Czarnej Wielkiej i Czarnej Malej. 

Od południa ogranicza go odcinek linii kolejowej Zagajnik - 

Węgliniec, od północy droga Parowa - Jagodzin. Jest to ob-

szar plaski /160-190 m n.p.m./, o powierzchni 60 km2  /Ryc.1/. 

Jagod 	 Parowa 

Ryc. 1. Mapa terenu badań  
Map of the study area 

1-10 Stawy 
Ponds 

1 - Stary, 2 - Nowy, 3 - Czapli, 4 - Kolejowe, 

5 - Urocze, 6 - Sarnie, 7 - Żurawi, 8 - Dębowe, 
9 - Rzymskie, 10 - Dzicze 
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Porastające go bory stanowią  mozaikę  licznych różnowiekowych 

powierzchni, w których udział  młodników wynosi ok. 40°,... 

Starsze drzewostany są  mocno prześwietlone, a na skąpy pod-

rost składają  się  rzadko rosnące młode sosny i pojedyncze 

brzozy. Y suchym runie dominują  mchy i porosty, lecz trafia-

ją  się  także duże płaty borówek i wrzosu. Młodniki są  gęste. 

Starsze prawie całkowicie pozbawione runa, młodsze /do ok. 

1.5 m wysokości/ przerośnięto trawami, borówką  czerwoną  i 

wrzosem. Niewielkie fragmenty wilgotnych borów mieszanych 

spotkać  można wzdłuż  dolin rzek, koło Węglińca i nad stawami. 

Zasadniczą  domieszką  sosny jest tu brzoza, niewielka ilość  

dębów i pojedyncze świerki. Na bogaty, miejscami bardzo gęs-

ty podszyt składają  się  głównie brzoza, świerk i czeremcha. 

V runie dominują  wysokie trawy, borówka, jeżyny, a w miej-

scach bardziej podmokłych mchy. Przy stawach, wzdłuż  długie-

go pasa leżących pomiędzy nimi łąk, kilkadziesiąt hektarów 

powierzchni zajmują  młode lasy brzozowe. Lasy te, rosnące na 

wilgotnym podłożu, mają  bujny podrost brzozowy, a w runie 

paprocie. V miejscach z podsiąkającą  wodą  gruntową  podszytu 

brak, a warstwę  runa tworzą  mech płonnik i torfowce. 

Na badanym obszarze znajduje się  kompleks stawów rybnych 

o powierzchni ok. 460 ha. W jego wschodniej części leżą  trzy 

stawy Urocze /Górny - 22 ha, środkowy - 26.5 ha i Dolny - 

21,5 ha/. Każdy z nich posiada przy jednym z brzegów pas 

trzcin od kilku do kilkudziesięciu metrów szerokości. Pozos-

tałe brzegi i lustro wody są  wolne od roślinności. Sąsiadują  

z nimi od zachodu trzy duże stawy: Stary - 100 ha, Nowy - 40 

ha i Czapli - 57 ha/ oraz dwa małe: Kolejowy Górny i Dolny 
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po ok. 10 ha. Stawy Kolejowe mają  wzdłuż  grobli tylko wąski 

pas trzcin, podobnie jak staw Stary i Czapli. W południowo-

zachodniej części tych dwóch ostatnich, występuje duże /8-10 

ha/, rzadkie trzcinowisko. Na stawie Starym trzcinowisko to 

przechodzi w turzycowisko o powierzchni ok. 4 ha. Leżący po-

między nimi staw Nowy posiada kilka dużych trzcinowych wysp 

i ciągnący się  wzdłuż  południowego brzegu rozległy, pływają-

cy kożuch porośnięty trzciną, palką  szerokolistną  i tatara-

kiem. Dwa niewielkie stawy Sarnie /Stary - 17 ha i Nowy - 13 

ha/, poza niewielkimi płatami manny mielec, nie posiadają  

roślinności wynurzonej. Północna część  kompleksu składa się  

ze stawów prawie całkowicie pozbawionych roślinności naczy-

niowej. Kilkanaście małych stawów /Dzicze, Rzymskie i Dębowe/ 

oraz dwa większe: Rzymski Górny /27 ha/ i Żurawi /40 ha/ z 

wysoką  pryzmą  i blotniastą  wyspą, stanowią  grupę  mało przy-

datną  dla ptaków w okresie lęgowym. Dodatkowym zbiornikiem 

wodnym /6 ha/ jest śródleśne spiętrzenie wody na Czarnej 

Wielkiej. 

Metody badań  

Praca stanowi podsumowanie obserwacji z łat 1976-80. Za-

sadnicza ich część  przeprowadzona została w sezonie lęgowym 

1978 i 1979. W okresie tym od początku kwietnia do końca 

czerwca spędzono w terenie 26 dni /18 - 1978, 8 - 1979/. By-

ły to całodzienne obserwacje prowadzone jednocześnie przez 

dwie osoby. Na pozostałe lata przypada łącznie 12 dni obser-

wacji /6 - 1976, 4 - 1977, 2 - 1980/ w sezonie lęgowym i 15 

w okresie od sierpnia do listopada 1976 i 1977 r; wykonanych 

przez jednego z autorów /T.5/. Wykorzystano też  obserwacje 
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A. Wojciechowskiego z lat 1981-82. Liczebność  gatunków Ared-

niolicznych i nielicznych starano się  określić  poprzez wy-

szukanie stanowisk na całym obszarze /60 km2/ badań. W przy-

padku kilku gatunków wykorzystano obserwacje przeprowadzone 

poza zasadniczą  powierzchnią, w maju i czerwcu 1978, podczas 

czterech wycieczek na północ i wschód od Parowej /stawy Sy-

czków, łąki koło Parowej/. Dla oceny ilościowej gatunków 

licznych posłużono się  metodą  transektów wielokrotnych. 

✓ roku 1978 wybrano 6 pasów o długości od 700 do 1600 m, na 

których między godziną  .60°  a 80°  wykonano po trzy liczenia 

v odstępach około jednego tygodnia. Na trasach prowadzonych 

w lesie i młodnikach liczono śpiewające samce i zaniepokojo-

ne pary ptaków, w pasie szerokości 100 m. V terenie otwartym 

/łąki, kilkuletnie młodniki/ ptaki liczono na maksymalną  

odległość  pozwalającą  rozpoznać  wszystkie gatunki wizualnie 

lub słuchowo. Odległości i powierzchnie wyliczono z mapy 

1:20 000. Za lęgowy uznano każdy obserwowany gatunek, które-

go osobniki wykazywały zachowanie charakterystyczne dla okre-

su rozrodczego /śpiew, toki, zaniepokojenie wskazujące na 

obecność  gniazda lub młodych/. Określając zagęszczenia, 

przyjmowano liczbę  par lub śpiewających samców w liczeniu, 

w którym osiągnęła ona najwyższą  wartość. 

Wyniki obserwacji na pasach traksacyjnych 

Transekt /pas/ I /1500 z 100 m, Tabela 1/ wybrany został  

w pozbawionym podrostu borze suchym. Drzewostan tworzyły so-

sny w wieku 69-89 lat. W runie dominowały mchy i porosty. Na 

odcinku 200 m, pas sąsiadował  z młodnikiem sosnowym w wieku 

19 lat. 
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Transekt II /1600 x 100 m,Tabela 2/ poprowadzony został  

przez miodniki sosnowe liczące 15-18 lat. Tylko nieznaczną  

część  powierzchni zajmowały 2-6 letnie młodniki sosnowe 

/0.7-1.5 m wysokości/. 

Transekt III /870 x 500 m, Tabela 3/ wytyczono w miodni-

kach w wieku 3-6 lat /0.7-1.5 m wysokości!, które zajmowały 

75% powierzchni. Obszar przeorany, przygotowany do sadzenia 

drzew zajmował  20% powierzchni, a pozostałe 5% - łąka. Młod-

niki te założono na terenach zniszczonych przez pożar w po-

łowie lat 60-tych. 

Transekt IV /1000 z 500 m, Tabela 4/ poprowadzono środ-

kiem długiego pasa łąk, wzdłuż  wilgotniejszej ich części. 

Ilki te są  zmeliorowane, lecz z powodu zamulenia rowów, duże 

ich połacie od strony stawów miały charakter turzycowisk. W 

części tej w roku 1978 pomiędzy kępami turzyc i situ stała 

woda. W roku 1979 łąki były suchsze. 

Transekt V /750 x 100 m, Tabela 5/ stanowił  wąski pas bo-

ru mieszanego wilgotnego, przylegający z jednej strony do 

stawu Uroczego Górnego, z drugiej graniczący z gruntami wsi 

Ołobok. Drzewostan na jego powierzchni tworzyła sosna w wie-

ku 75 lat, pojedyncze brzozy i dęby. W podroście dominowały: 

czeremcha, młode brzozy i świerki, a w warstwie zielnej je-

żyny, borówka czarna i mech płonnik. W środkowej części pasa, 

podmokłej i mającej charakter boru bagiennego w warstwie 

runa duże powierzchnie zajmowały płaty torfowców. 

Transekt VI /700 x 100 m, Tabela 6/ obejmował  mozaikę  

środowisk, w której skład wchodziły: zrąb /30% powierzchni!, 

młodniki sosnowe /3-16 lat/ z domieszką  świerka i olchy /50%/ 
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Tabela 1. Wyniki liczeń  wzdłuż  transektu v borze sosnowym 
suchym 

Results of census a1ong transect /1500 m z 100 m/ 
in dry pine forest /69-89 years old/ 

Gatunek 

Species 

Liczba par 

No.of pairs 

Zagęszczenie 
par/km  Density,pairs/km 

Anthus trivialis 8 5.3 

Fringilla coelebs 6 4 

Parus cristatus 3 2 

Carduelis chloris 3 2 

Parus ater 2 1.3 

Dendrocopos major 1 0.7 

Columba palumbus 1 0.7 

Turdus morula 1 0.7 

Coccothraustes coccothraustes 1 0.7 

Łącznie 
Total 26 17.4 

Daty liczeń: 16, 22, 29 V 1978 Census dates: 
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Tabela 2. Wyniki liczeń  wzdłuż  transektu w młodnikach sos-
nowych w wieku 15-18 lat 

Results of census along transect /1600 m x 100 m/ 
in pine plantation 15-18 yeara old 

Gatunek 

Species 

Liczba par 

No. of pairs 

Zagęszczenie 
par/km 
Density,pairs/km 

Phylloscopus trochilus 14 8.7 

Lanius collurio 5 3.1 

Fringilla coelebs 3 1.9 

Sylwia nisoria 3 1.9 

Emberiza citrinella 2 
1.3 

Sylwia eommunis 2 1.3 

Sylwia curruca 1 0.6 

Jynz torquilla 1 0.6 

Alauda arvensis 1 0.6 

Anthus trivialls 1 0.6 

Turdus merula 1 0.6 

Acanthis cannabina 1 0.6 

Phylloscopus collybita 0.5 0.3 

Łącznie 
Total 

35.5 22.1 

Daty liczeń: 	15,  22, 29 V 1978 
Census dates: 
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Tabela 3. Wyniki liczeń  wzdłuż  transektu w młodnikach sos-
nowych o wieku 3-6 lat 

Results of census along transect /870 m x 500 m/ 
pine_plantation 3-6 years old 

Gatunek 

Species 

Liczba par 

No.of pairs 

Zagęszczenie 
par/10 ha 
Density, pairs/ 
10 ha 

Alauda arvensis 

Saxicola rubetra 

10 

7 

2.3 

1.6 

Anthus pratensis 4 0.9 

Anthus trivialis 3 0.7 

Oenanthe oenanthe 2 0.5 

Acanthis cannabina 2 0.5 

Saxicola torquata 1 0.2 

Motacilla flava 1 0.2 

Sylwia communis 1 0.2 

Emberiza calandra 1 0.2 

Lanius collurio 1 0.2 

Perdiz perdix 1 0.2 

Łącznie 
Total 34 	 7.7 

Daty liczeń: 24 IV, 16 V i 5 VI 1978 Census dates: 
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Tabela 4. Wyniki liczeń  wzdlut transektu na śródleśnych łąkach 

Results of census along transect /1000 m x 500 m/ 
in mid-forest wet meadows 

Gatunek 

Species 

Liczba par 
No.of pairs 

Zagęszczenie 
par/10 ha 
Density, pairs/ 
10 ha 

Gallinago gallinago 7 1.4 
Alauda arvensis 6 1.2 

Sazicola rubetra 6 1.2 

Anthus pratensis 3 0.6 

Vanellus vanellus 2 0.4 

Sylvia communis 2 o.4 

Motacilla flava 1 0.2 

Emberiza schoeniclus 1 0.2 

Emberiza citrinella 1 0.2 

Lanius collurio 1 0.2 

Łącznie 
Total 30 	 6.0 

Daty liczeń: 15 i 22 V 1978 Census dates: 
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Tabela 5. Wyniki liczeń  wzdłuż  transektu w borze mieszanym 

Results of census along transect /750 m z 100 m/ 
in coniferous stand with admizture of deciduous 
trees /pine - 75 years old, biroh, oak/ 

Gatunek 

Species 

Liczba par 

No.of pairs 

Zagęszczenie 
par/10 ha 
Density, pairs/lO ha 

Fringilla coelebs 5 6.7 

Sturnus vulgaris 5 6.7 

Phylloscopus collybita 5 6.7 

Erithacus rubecula 3 4 

Parus major 3 4 

Phylloscopus trochilus 3 Li. 

Sylwia borin 3 4 

Sylwia atricapilla 2 2.7 

Dendrocopos major 2 2.7 

Columba palumbus 2 2.7 

Turdus merula 2 2.7 

Turdus philomelos 1 1.3 

Streptopelia turtur 1 1.3 

Picus viridis 1 1.3 

Aegithalos caudatue 1 1.3 

Muscicapa striata 1 1.3 

Prunella modularis 1 1.3 

Troglodytes troglodytes 1 1.3 

Certhia familiaris 1 1.3 

Sitta europaea 1 1.3 

Hippolais icterina 1 1.3 

Parus caeruleus 1 1.3 

Parus cristatus 1 1.3 

Emberiza citrinella 1 1.3 

Corvus corone 1 1.3 

Garrulus glandariue 1 1.3 

Falco subbuteo 1 1.3 

Buteo buteo 1 1.3 

Lącznie 
Total 

52 69.0 

Daty liczeń: 	16, 22 i 
Census dates: 

29 v 1978 
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Tabela 6. Wyniki liczeń  wzdłuż  transektu przeprowadzonego 
przez mozaikę  środowisk /poręba, młodnik, wilgot-
ne łąki/ 

Results of census along transect /700 m x 100 m/ 
in a mixture of habitats /clear-cut area, young 
pine plantation, moist madow/ 

Gatunek 

Species 
Liczba par 
No.of pairs 

Zagęszczenie 
par/1 km 
Density, pairs/1 km 

Sylwia nisoria  5 7.1 

Sylwia communis 4 5.7 

Phylloscopus trochilus 3 4.3 

Lanius collurio 3 4.3 

Jynx torquilla 2 2.9 

Turdus merula ' 	2 2.9 

Turdus viscivorus 1 1.4 

Carduelis chloris 1 1.4 

Emberiza citrinella 1 1.4 

Sylwia curruca 1 1.4 

Locustella naevia 1 1.4 

Gallinago gallinago 1 1.4 

Łącznie 25 35.6 Total 

Daty liczeń: 	15, 22, 29 V 1978 Census dates: 
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oraz łąka, zajmująca pozostałą  część  pasa. 

Przegląd gatunków lęgowych 

Podiceps ruficołłis - perkozek. W roku 1978 gniazdowało 

około 20 par /stawy Urocze - 6, środkowy kompleks stawów - 9 

kompleks pólnoc:oo-zachodni - 2, zalew na Czarnej - 3/, 

Podiceps nigricollis - zausznik. Gnieździł  się  wyłącznie 

w kolonii śmieszek na stawie Nowym. Liczba par w poszczegól-

nych latach przedstawiała się  następująco: 1976 - 14, 1977 - 

8, 1978 - 10, 1979 - 18 i w r. 1981 - 18 par. 

Podiceps griseigena - perkoz rdzawoszyi. W latach 1976-

81 na stawach Rzymskich i Sarnich, corocznie gnieździły się  

pojedyncze pary, a jedynie w r. 1982 - 4 pary. 

Podiceps cristatus - perkoz dwuczuby. Liczba par w po-

szczególnych latach wynosiła: 1976 -25, 1977 - 27, 1978 - 

22, 1979 - 32. Ponadto w roku 1978 stado 40 ptaków przebywa-

ło przez cały maj i czerwiec na stawie Rzymskim, a w roku 

1979 - 56 perkozów na pozbawionym zupełnie roślinności wy-

nurzonej, stawie Żurawim. 

Botaurus stełłaris - bąk. W latach 1976-78 słyszano od-

zywającego się  samca, natomiast w roku 1982 aż  4 samce 

/A.Wojciechowski/. 

Ixobrychus minutus - bączek. 26 VI 76 w trzcinowisku na 

stawie Starym przebywał  jeden samiec. 

Egretta alba - czapla biała. Pojedyncze ptaki widziano 

w połowie czerwca 1982 /A.Wojciechowski/ i 13 VIII 83 

IM.Stawarczyk/. 

Ardea purpurea - czapla purpurowa. 12 V, 19 V i 26 VI 76 

na stawie Czaplim obserwowano ptaka w szacie godowej 
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/KP 0334/77/. 

Ardea cinerea - czapla siwa. Nielęgowa. Y porze lęgowej 

obserwowano na stawach 4-7 osobników. 

Ciconia ciconia - bocian biały. Jedyne znane w tej części 

Borów Dolnośląskich gniazdo znajduje sig w Starym Węglińcu. 

Ciconia nigra - bocian czarny. W latach 1976-82 na bada-

nym obszarze stwierdzono występowanie 2-3 par w okolicach 

stawów Dębowych, Uroczych i zalewu Czarnej Wielkiej. Ponadto 

poza terenem badań  jednego ptaka widziano 15 V 78 nad stawem 

Syczków. 

Anser anser - gęgawa. W latach 1976-82 na stawie Nowym, 

corocznie gnieździło się  od 4 do 7 par gęsi. Znaleziono gnia-

zdo z jajami i obserwowano pary z młodymi. 

Cygnus olor - łabędź  niemy. Stwierdzono, następujące ilo-

ści par lęgowych: 1976 - 3, 1977 -2, 1978 - 1, 1979 - 4, 

1980 - 3 i 1982 - 4. W latach 1978-80 jadra para gnieździła 

się  na błotnistej, całkowicie pozbawionej roślinności wyspie 

na stawie Żurawim. 

Anas platyrhynchos - krzyżówka. Około 50-70 par lęgowych. 

Oceny liczebności dokonano na podstawie liczeń  par ptaków w 

połowie kwietnia 1978 roku. 

Anas crecca - cyraneczka. W latach 1978-79 obserwowano 

5-6 par cyraneczek w środowiskach dogodnych do gnieżdżenia. 

W roku 1982 A.Wojciechowski znalazł  przy stawie Nowym 3 gnia-

zda i obserwował  samicę  z siedmioma młodymi, a liczbę  par 

ocenił  na 8. 

Anas querquedula - cyranka. Co roku /1976-80/ w okresie 

maja i czerwca obserwowano 2-4 par cyranek, a w pierwszej 
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polowie lipca 1978 samicę  z młodymi. 

Arras clypeata - płaskonos. 19 VI 76 na stawie Czaplim 

przebywały 2 pary ptaków. 

Aythya ferma - głowienka. Ok. 50 par lęgowych. Oceny 

liczebności dokonano na podstawie liczeń  par ptaków w polo-

wie maja 1980. 

Aythya fuligula - czernica. Ok. 40 par lęgowych. Oceny 

liczebności dokonano na podstawie liczeń  par ptaków na po-

czątku czerwca 1980. 

Aythya marna - ogorzałka. 23 X 76 - 1 samica. 

Bucephala clangula - gągoł. V latach 1976-81 obserwowano 

1-3 samic z młodymi. Liczba par w poszczególnych latach wy-

nosiła: 1976 - 7, 1977 - 10, 1978 - 9, 1979-80 - 10 i 1981-

82 - 12. Oceny liczebności dokonano na podstawie spotkań  par 

ptaków i samic, w maju i na początku czerwca. 

Mergus serrator - szlachar. 12 V 76 - 1 samica. 

Pandion haliaetus - rybołów. Od 29 V do 21 VI 78 sześcio-

krotnie obserwowano jednego dorosłego ptaka. W kwietniu i ma-

ju spotykano rybołowy regularnie, nawet do 5 ptaków jedno-

cześnie /24 IV 78/. 

Pernis apivorus - trzmielojad. V latach 1976-80 tokujące 

i polujące ptaki obserwowano kolo Starego Węglińca i stawów 

Uroczych. 

Milvus milvus - kania rdzawa. Częste obserwacje pary 

ptaków w latach 1976-80, pomimo braku bezpośredniego dowodu 

gniazdowania, pozwalają  stwierdzić, te istniało tu stałe 

stanowisko lęgowe tego gatunku. Po roku 1981 stanowisko to 

zostało najprawdopodobniej opuszczone. 
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Milvus migrans - kania czarna. Gnieździła się  prawdopo-

dobnie w okolicy stawu Syczków /między Parową  a iłową/. Na 

badanym obszarze tylko pojedyncze obserwacje ptaków: 19 VI 76, 

29 V 78 i 10 V 79. 

Haliaeetus albicilla -bielik. W r. 1980 znalezione zos-

tallc zajęte gniazdo, a wcześniejsze regularne obserwacje pa-

ry ptaków wskazują, te gnieździły się  one tu co najmniej od 

1976 r. 

Accipiter gentilis - jastrząb. W r. 1978 tokujące i po-

lujące ptaki obserwowano na północ od wsi Zagajnik, a w r. 

1979 przy stawach Uroczych. 

Buteo buteo - myszołów. W r. 1978 na całej badanej po-

wierzchni stwierdzono 12 par lęgowych /zagęszczenie: 20 par/ 

100 km2/. 

Aquila chrysaetos - orzeł  przedni. Młodego ptaka widzia- 

no 21 VII 76 /P.Wieczorek/, a dorosłego 16 X i 7 XI 81 

/A.Wojciechowskil. 

Circus aeruginosus - błotniak stawowy. Co roku /1976-80/ 

w całym kompleksie stawów gnieździły się  3 pary, a w r: 1982 

- 4 pary błotniaków. 

Falco subbuteo - kobuz. W r. 1978 gniazdowały 3 pary. 

Znaleziono gniazda koło stawów Uroczych i Starego oraz widy-

wano parę  kobuzów na północ od Węglińca. W r. 1979 i 1982 

zajęte były tylko dwa pierwsze stanowiska. 

Falca tinnunculus - pustułka. Prawdopodobnie 1 para 

gnieździła się  w 1978 r. w pobliu Długich Łąk, na których 

trzykrotnie w maju obserwowano polującego samca. Poza tym: 

31 V 79 samiec na łąkach koło Parowej. 
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Lyrurus tetrix - cietrzew. Po 2-3 tokujące samce sły-

szano co roku w trzech miejscach: na Długich Łąkach, na Spa-

lenisku i w młodnikach na południe od stawu Stary. Poza tym 

często spotykano pojedyncze ptaki, a 11 V 79 - 6 samic i 

1 samca. 

Tetrao uroga1lus - głuszec. Według informacji myśliwych 

istniały jeszcze w tej części Borów Dolnośląskich bardzo 

nieliczne tokowiska pojedynczych samców. Nasze poszukiwania 

oraz kontrole stanowisk podawanych przez Bułę  /1969/ nie 

dały rezultatów. 

Perdix perdix - kuropatwa. Zaniepokojoną  parę  

ptaków widziano dwukrotnie w maju 1978 na Spalenisku w głębi 

Borów. 

Phasianus colchicus - bażant. Tylko dwukrotnie spotkano 

pojedyncze samce w młodnikach, w głębi Borów. 

Grus grus - Żuraw. W latach 1978-82 na badanym obszarze 

gnieździły się  1-2 pary żurawi. W r. 1978 spotykano parę  z 

młodymi na Długich Lalkach i nad stawem Starym. Poza terenem 

badań  stwierdzono parę  ptaków z młodyMi koło stawu Syczków 

i mocno zaniepokojone dwa ptaki /prawdopodobnie już  z mło-

dymi/ na łąkach, na północny-wschód od Parowej. 

Rallus aquaticus - wodnik. V maju 1979 r. stwierdzono 

odzywające się  ptaki w 10 terytoriach: staw Nowy - 4, Czap-

li - 3, Uroczy Środkowy - 3, Uroczy górny - 1. 

Gallinula chloropus - kokoszka. W maju 1979 r. odzywają-

ce się  ptaki słyszano w 5 miejscach: Uroczy Środkowy - 3, 

Uroczy Górny - 1, Nowy - 1. 

atra - łyska. W latach 1978-79 liczbę  par lęgo- 
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wych oceniono na 80-100. 

Himantopus himantopus - szczudłak. 13 VI 82 - 2 ptaki 
/Wojciechowski 1984/. 

Charadrius dubius - sieweczka rzeczna. W latach 1978-80 

2 pary gnieździły się  na spuszczonych stawach. 
Vanellus vanellus - czajka. W łatach 1978-79 - 3 pary 

lęgowe. 

Calidris canutus - biegus rdzawy. 12 IX 76 - 1 osobnik. 

Tringa ochropus - brodziec samotny. W maju i czerwcu 

1982 zaniepokojone ptaki widywano w 4 następujących miejs-
cach: stawy Dębowe, staw Stary i w dwóch miejscach nad Czar-
ną  Wielką, gdzie znaleziono parę  z pisklęciem /A.Wojciecho-
wski/. V poprzednich latach mimo poszukiwań  nie wykryto go. 

Scolopax rusticola - słonka. Pojedyncze, tokujące samce 
słyszano wielokrotnie w maju 1978 r. przy stawach Dziczych 
oraz nad Czaplim. 

Gallinago gallinago - bekas. W r. 1978 obserwowano 12 

tokujących ptaków, Y wyjątkowo suchym 1979 r. zanotowano 
dwukrotny spadek liczby tokujących bekasów. 

Larus ridibundus - śmieszka. Zmiany liczebności w jedynej 
na terenie badań  kolonii lęgowej na stawie Nowym, były nas-

tępujące: 1976 - ok. 150 par, 1977 - 270-300, 1978 - 1260 i 
w 1982 - 460 par lęgowych. 

Larus minutus - mewa mała. 2 V 76 - 15 ptaków, 23 X 76 - 
1 młody i 24 IV 78 - 1 dorosły ptak. 

Larus fuscus - mewa Zóltonoga. 9 IV 83 - 1 dorosły ptak. 
/A. Wojciechowski/. 

Rissa tridactyla - mewa trójpalczasta. 27 X 76 - 1 młody 
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ptak /1 0202/77/. 

Sterna sandvicensis - rybitwa czubata. 21 VI 78 - 3 do-

rosłe ptaki. 

Sterna hirundo - rybitwa zwyczajna. Tylko w 1979 r. 2 pa-

ry rybitw gnieździły się  na wyspie stawu Zurawiego /znale-

ziono jedno gniazdo/. 

Columba palumbus - grzywacz. Y latach 1978-79 na badanym 

obszarze gnieździło się  10-15 par. 

Columba oenas - siniak. W r. 1978 w starym borze nad 

Czarną  Wielką  /powyżej zalewu/ stwierdzono lęgi 3 par. 

Streptopelia decaocto - sierpówka. Pojedyncze gniazda 

znaleziono w Ołoboku i Parowej: liczniejsza była jedynie w 

Węglińcu. 

Strix aluco - puszczyk. 31 V 79 - 1 ptak polował  na skra-

ju boru w 0Ioboku. 

Caprimulgus europaeus - lelek. 29 V 78 spotkano tokują-

cego ptaka. 

Alcedo atthis - zimorodek. W r. 1978 - 1 para gnieździła 

się  v rowie koło stawu Uroczego Górnego. 

Upupa epops - dudek. Prawdopodobnie lęgowy w dolinie 

Czarnej Wielkiej koło 0Ioboku. 

Jynx torquilla - krętogłów. Y r. 1978 na obszarze 60 km2  

zlokalizowano 16 stanowisk śpiewających samców. 

Picus viridis - dzięcioł  zielony. W latach 1978-79 ist-

niały trzy stanowiska tego gatunku: koło Węglinca, stawów 

Uroczych i stawu Czaplego. 

Dryocopus martina - dzięcioł  czarny. W r. 1978 stałą  

obecnoS6 ptaków stwierdzono w 13 miejscach /co daje zagęsz- 
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czenie 21 par/100 km2/. 

Dendrocopos medius - dzięcioł  średni. 29 V 79 jednego 

ptaka obserwowano kolo Węglińca. 

Dendrocopos minor - dzięciołek. W latach 1978-79 na ca-

łym obszarze badań  stwierdzono obecność  tylko 2 par /kolo 

Węglińca i przy stawie Czaplim/. 

Lullula arborea - lerka. Nieliczny ptak lęgowy. W roku 

1978 spotkano 3, a w 1979 - 4 śpiewające samce. 

Alanda arvensis - skowronek polny. Liczny ptak lęgowy. 

W środowiskach, które zajmuje w głębi Borów Dolnośląskich 

/łąki, polany, zręby oraz kilkuletnie młodniki do wysokości 

1 m/, należy do grupy gatunków dominujących. 

Anthus campestris - świergotek polny. W dniach 10-12 Y-

79 obserwowano na Spalenisku terytorialną  parę  świergotków 

polnych. 

Motacilla flava - pliszka żółta. W r, 1978 stwierdzono 

dwie pary pliszek: na Długich Łąkach i Spalenisku. Zachowa-

nie ptaków wskazywało na obecność  gniazda. W r. 1979 obser-

wowano parę  ptaków tylko na Spalenisku. 1 V 78 kolo Starego 

Węglińca widziano 1 osobnika M.f.thunbergi w stadzie 30 M.f. 

flava. 

Motacilla cinerea - pliszka górska. 19 V 82 stwierdzono 

/A.Wojciechowski/ na Czernej Wielkiej /między Zagajnikiem, 

a zalewem/ 3 pary, w tym jedną  parę  z młodymi. W poprzednich 

latach nie spotkano pliszki górskiej. 

Lanius excubitor - srokosz. Para srokoszy gnieździła się  

w r. 1978 przy stawach Kolejowych. 

Corvus corone cornix - wrona siwa. W latach 1978-79, 2-3 
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pary wron gnieździły się  wzdłuż  doliny Czarnej Wielkiej mię-

dzy Olobokiem a Parową  i 1-2 pary przy stawach. 

Corvus coraz - kruk. Następujące obserwacje: 14 IV 74 - 

2 ptaki, 9 IV 77 - 2 ptaki i 8 V 77 - 1, świadczą  o możliwo-

ści gnieżdżenia się  kruka w Borach Dolnośląskich już  w poło-

wie lat siedemdziesiątych, chociaż  gniazdo znaleziono dopie-

ro w r. 1980 koło Zagajnika. 

Locustella luscinioides - brzęczka. Y r. 1978 pojedyncze 

samce śpiewały na stawach: Nowym, Uroczym Górnym i środkowym, 

a w 1979 tylko na Uroczym Srodkowym. 

Locustella mewia - świerszczak. W r. 1978 dwie obserwa-

cje pojedynczych samców: 16 V na zarastającej porębie i 22 V 

w przerośniętym trzcinnikiem, młodniku. Poza tym 31 V 79 - 2 

samce śpiewające v zarastającym sitem i trzcinnikiem, podmo-

kłym młodniku sosnowym. 

Acrocephalus schoenobaenus rokitniczka. 15 V 78, 2 sam-

ce śpiewały kolo stawu Starego. 

Acrocephalus palustris - łozówka. 5 VI 78 - 2 śpiewające 

samce na łąkach kolo Parowej. 

Acrocephalus scirpaceus - trzcinniczek. 31 V 79, na pod-

stawie jednorazowego liczenia na wszystkich stawach, liczbę  

śpiewających samców oceniono na ok. 100 ptaków. 

Acrocephalus arundinaceus - trzciniak. 31 V 79, łącznie 

naliczono 30 Śpiewających samców. 

Sylwia nisoria - jarzębatka. W r. 1978 znaleziono 8 sta-

nowisk /15 par/, a w 1979 r. - 5 stanowisk /10 par/. Pokrzew-

kę  jarzębatą  spotykano wyłącznie w niskich /1-2 m/ młodnikach, 

mocno przerośniętych trzcinnikiem. 
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Phylloscopus sibilatriz - świstunka. Najmniej liczny 

przedstawiciel rodzaju Phylloscopus. Szczególnie nieliczna 

była świstunka w r. 1978, kiedy to na badanym obszarze 

stwierdzono zaledwie kilkanaście śpiewających samców. 

Regulus regulus - mysikrólik. Nieliczny ptak lęgowy. 
W latach 1978-79 stwierdzono zaledwie 6 stałych stanowisk 
pojedynczych par. Występowanie tego gatunku w Borach Dolno-
śląskich jest ograniczone brakiem świerka. 

Saxicola rubetra - pokląskwa. Na łąkach i w przerośnię-

tych trzcinnikiem kilkuletnich młodnikach jest ptakiem licz-

nym i dominującym w ugrupowaniach ptaków zasiedlających te 

dwa środowiska. 

Saxicola torquata - kląskawka. 15 i 16 V 78 parę  kląska-

wek obserwowano przy drodze wiodącej przez Spalenisko. 

Oenanthe oenanthe - białorzytka. Y r. 1978 - 2, a w 1979 

- 3 pary białorzytek obserwowano regularnie na Spalenisku. 

Phoenicurus phoenicurus - pleszka. Na całym obszarze ba-

dań  znaleziono tylko dwa stanowiska tego gatunku. 

Luscinia megarhynchos - słowik rdzawy. 15 V 78 - 1 samiec 

śpiewał  na skraju boru mieszanego kolo Węglińca. 

Turdus viscivorus - paszkot. Dokładne poszukiwania w r. 

1978 doprowadziły do wykrycia zaledwie 7 stanowisk tego ga-

tunku. 

Aegithalos caudatus caudatus - raniuszek. Nieliczny ptak 

lęgowy. Spotykano ptaki wyłącznie z podgatunku nominatywnego. 

Parus palustris - sikora uboga. 15 V 78 - para ptaków 

przy stawie Kolejowym i 5 VI 78 - rodzina z młodymi nad Czar-

ną  Wielką. 
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Parus montanus - czarnogłówka. W r. 1978 spotkano śpie-

wające samce i pary ptaków w czterech, a w 1979 w sześciu 

miejscach. 

Sitta europaea - kowalik. W latach 1978-79 gniazdowanie 

kowalika stwierdzono zaledwie w trzech miejscach /koło sta-

wów Uroczych, nad Czarna Wielką  i koło Węglińca/. 

Remiz pendulinus - remiz. W r. 1977 jadna para gnieździ-

ła się  przy stawie Nowym, a w r. 1982, 12 par /znaleziono 5 

gniazd//A.Wojciechowski/. W międzyczasie, pomimo poszukiwań, 

gniazdowania nie stwierdzono. 

Pyrrhula pyrrhula - gil. W r. 1978 spotkano pojedyncze 

ptaki lub pary w czterech, a w r. 1979 w dwóch miejscach. 

Emberiza calandra - potrzeszcz. W latach 1978-79 para 

potrzeszczy gnieździła się  w głębi Borów Dolnośląskich, na 

Spalenisku. 

Emberiza hortulana - ortolan. 5 VI 78 - 2 śpiewające 

samce słyszano w Ołoboku i jednego w Parowej. 

Emberiza schoeniclus - potrzos. V czasie liczenia w 

1979 r. stwierdzono obecność  13 par potrzosów na stawach i 

jednej pary na Długich Łąkach. 

Poza tym, na badanym obszarze, stwierdzono lęgi wielu 

innych gatunków, które wymieniamy poniżej. 

Liczne gatunki lęgowe: Dendrocopos major, Authus trivia-

lis, Lanius collurio, Sylwia communis, Erithacus rubecula, 

Phylloscopus trochilus, Turdus merula, Parus major, Fringilla 

coelebs, Emberiza citrinella. 

Średnio liczne gatunki lęgowe: Hirundo rustica, Delichon 

urbica, Motacilla alba, Oriolus oriolus, Sturnus vułgaris, 
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Garrulus glandarius, Troglodytes troglodytes, Turdus philo-

melos,Muscicapa striata, Sylwia borin, Sylwia atricapilla, 

Sylwia curruca, Phylloscopus collybita, Parus cristatus, 

Parus ater, Parus caeruleus, Passer domesticus, Paser monta-

nus, Carduelis chloris, Acanthis cannabina, Coccothraustes 

coccothraustes. 

Nieliczne gatunki lęgowe: Apus apus, Corvus monedula, 

Hippolais icterina, Ficedula hypoleuca, Certhia familiaris, 

Certhia brachydactyla, Serinus serinus, Carduelis carduelis. 

Ponadto zanotowano pojawy następujących gatunków nielęgo-

wych: Phalacrocorax carbo, Anser fabalis, Anas penelopa, 

Anas acuta, Aythya nyroca, Mergus albellus, Mergus merganser, 

Squatarola squatarola, Calidris minuta, Calidris alpina, 

Calidris ferruginea, Philomachus pugnaz, Tringa erythropus, 

Tringa totanus, Tringa nebularia, Tringa glareola, Tringa 

hypoleucos, Limosa limosa, Larus canus, Riparia riparia. 

Charakterystyka awifauny 

Na badanym obszarze stwierdzono występowanie 164 gatunków 

ptaków, w tym 130 gatunków lęgowych i prawdopodobnie lęgo-

wych. Awifaunę  borów suchych i miodników cechowało ubóstwo 

gatunków i niski zagęszczenie awifauny lęgowej, a jedynie w 

nielicznych fragmentach wilgotnych borów mieszanych liczba 

gatunków była co najmniej trzykrotnie większa /Tabela 1 i 5/. 

Cechą  charakterystyczną  awifauny badanego terenu było liczne 

występowanie piecuszka v miodnikach. W prześwietlonych sta-

rodrzewach sosnowych najliczniejszym gatunkiem był  natomiast 

świergotek leśny. Stosunkowo licznie występował  krętogłów i 

dzięcioł  czarny. Niewielki udział  lasów mieszanych i brak 
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świerka v drzewostanach powodował, że rzadkie były takie ga-

tunki jak: strzyżyk, zaganiacz, świstunka, mysikrólik, mucho-

łówka żałobna i kowalik. Zjawiskiem wartym podkreślenia by-

ło występowanie w głębi borów, gatunków typowych dla terenów 
otwartych, takich jak: kuropatwa, skowronek, świergotek peł-
ny, kląskawka i potrzeszcz, które zasiedlają  tu poręby, 
śródleśne łąki, a nawet kilkuletnie miodniki. Szczególnie 
interesujący jest fakt licznego występowania skowronka w 
nietypowych środowiskach takich jak: śródleśne łąki, polany, 
poręby i kilkuletnie młodniki. Gatunek ten był  wielokrotnie 
liczniejszy niż  lerka i w niektórych miejscach oba występo-
wały obok siebie. W przeciwieństwie do skowronka, kwiczoł. 
/Turdus piłaris/ i strumieniówka /Locustella fluviatiłis/ 
nie wnikały w głąb borów. 

Cechą  charakterystyczną  zachodniej części Borów Dolnośląs-
kich są  rozrzucone na ich obszarze kompleksy stawów, które 
wzbogacają  awifaunę  o 38 gatunków lęgowych związanych ze 
środowiskiem wodnym. Spośród nich wyróżnia się  najliczniej-
sza na śląsku populacja gągoła, a także lęgowe gęgawy, cyra-
neczki, żurawie, bąki i bociany czarne. Bogaty jest skład 
gatunkowy ptaków drapieżnych, obejmujący 9 gatunków. Gnież-
dżą  się  tu m.in.: bielik, kania rdzawa, kania czarna i kobuz. 

Zmiany w awifaunie Borów Dolnośląskich 
Bory Dolnośląskie w przeciągu ostatnich dziesięcioleci 

uległy poważnym przekształceniom polegającym przede wszyst-
kim na osuszeniu terenu. Znikły już  ostatnie fragmenty borów 
bagiennych i podmokłe śródleśne łąki z zabagnionymi stawami, 
a wraz z nimi lęgowe krwawodzioby /Tringa totanus/, rybitwy 
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czarne /Chlidonias niger/ i kropiatki /Porzana porzana/, 

gnieżdżące się  tu jeszcze na początku naszego stulecia 

/Baer 1898, Stolz 1911 i 1917, Pax 1925/. Bączek, którego 

Baer /1898/ uważał  za pospolitego ptaka, jest obecnie skraj-

nie rzadki. żuraw, którego liczebność  Stolz /1911/ ocenił  na 

8-11 par, zmniejszył  swój stan do 2-3 par, a cyraneczka li-

czna jeszcze na początku lat 60-tych /Tomiałojć  1972/, gnie-

ździ się  obecnie w bardzo malej liczbie. 

Z ptaków związanych z zadrzewieniami zupełnie wyginęła 

kraska /Coracias garrulus/, rzadki jest dudek, a jastrząb 

który pod koniec ubiegłego wieku miał  być  czterokrotnie 

liczniejszy od myszołowa /Baer 1898/ jest obecnie bardzo 

nieliczny. inne ptaki drapieżne utrzymały swe stanowiska 

bądź  pojawiły się  na nowo po okresie nieobecności, jak np. 

oba gatunki kani. Po stuletniej przerwie, ponownie zagnieź-

dził  się  kruk. Przetrwały stanowiska lęgowe bociana czarnego, 

gęgawy, bąka, brodźca samotnego oraz pliszki górskiej i gila 

/Baer 1898, Stolz 1911 i 1917, Fax 1925/•  Zdebydowany spadek 

liczebności wykazują  kuraki leśne, z których jarząbek /Tetra-

stes bonasia/, wyMieniany przez Baera /1898/, już  tu nie wy-

stępuje, głuszec zasiedla bardzo nielicznie Bory Dolnośląs-

kie /poza obszarem badań'', tylko cietrzew występuje jeszcze 

regularnie, chociaż  tokowiska skupiają  zaledwie po kilka 

samców. 

Spośród gatunków, które wzbogaciły awifaunopnalety wymie-

nić  kilka gatunków wodnych, takich jak.: perkoz rdzawoszyi, 

zausznik, łabędź  niemy, czernica, głowienka, gągoł, bielik 

oraz remiz. 
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Przyczyn znikania niektórych gatunków należy upatrywać  

przede wszystkim w poważnych zmianach siedliskowych lub wy-

cofaniu się  pewnych gatunków w skali całego kraju /np. kras-

ka/. Z kolei pojawienie się  i wzrost liczebny' innych gatun-

ków związany jest z ogólnym wzrostem ich populacji bądź  z za-

siedlaniem Polski w ostatnich dziesięcioleciach. 

Podziękowania 

Parni Piotrowi Wieczorkowi jesteśmy zobowiązani za pomoc 

w trakcie badań, a koledze Adamowi Wojciechowskiemu dziękuje-

my za udostępnienie obserwacji z lat 1981-82. 
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Summary 

Observations /1976-1980/ covered a 60 km2  fragment
 of a 

large /3000 km2/ pine forest complex situated in t
he 

westernmost part of Silesia. This fragment co
nsisted mostly 

of pine forests of different age, 40% of its 
area was 

occupied by young pine plantations. Several f
ish-ponds 

/total area of 460 ha/, partially overgrown b
y reeds, were 

within this area as well. Besides extensive f
aunistic 

observations, the birds in different forests 
types were 

censused /1978/ with application of repeated 
transects 

/Tables 1-6/. Species richness and densities
 of bird 

assemblages in old dry pine stands, as well a
s young pine 

plantations were very low /Tables 1-3/• Only 
smali fragments 

of more humid, mixed coniferous-deciduous st
ands were 

inhabited by richer in species and denser bi
rd assemblages. 

The number of species breeding in them was t
hree times 

higher than that in the poor stands /cf Tabl
es 1 and 5/. 

Totally 164 species wers recorded, 130 
being breeding or 

probably breeding species. A comparison with
 data from the 

end of 19th - beginning of 20th century reve
ałs that several 

species /Tringa totanus, Chlidonias niger, P
orzana porzana, 

Bonasa bonasia, Coracias garrulus/ have stop
ped to breed 

within this area and several others /ixobryc
hus minutus, 

Grus grus, Anas crecca,.Upupa epops, Accipit
er gentilis, 
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Lyrurus tetriz, Tetrao urogallus/ have drastically 

decreased in numbers. In many cases these changes have been 

brought about by habitat changes /majni),  drainage of 

forests/. Some rare species /Ciconia nigra, Anser anser, 

Botaurus stellaris, Tringa ochropus,  Motacilla cinerea/ 

still breed in the arem and Corvus corax has recolonized 

the forest after e hundred year break. During the last 

decades some formerly nonbreeding species /Podiceps grisei-

gena, Podiceps nigricollis, Cygnus olor, Aythya fuligula, 

Aythya ferma, Bucephala clangula, Haliaeetus albicilla, 

Remiz pendulinus/ have colonized this arece as well. 


