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NOWE STANOWISKA LĘGOWE ŁABĘDZIA KRZYKLIWEGO /CYGNUS CYCNUS/
W POLSCE
Nev breeding records of Whooper Swan /Cygnus cygnus/ in
Poland

W latach 1983 i 1984 stwierdzono na Śląsku w dwóch miejscach lęgi łabędzi krzykliwych. 10 VII 83 na niewielkim
/4 ha/ starorzeczu Odry kolo Beicza Wielkiego, gm. Niechlów
/18 km na SE od Głogowa, Ryc. 1/, obserwowano parę tych łabędzi z sześcioma młodymi wielkości połowy dorosłych ptaków
/KF 1313/83/. W tym samym miejscu 9 i 10 VIII 84 stwierdzono
obecność pary ptaków wodzących cztery wyrośnięte młode
/KF 1589/84/. Starorzecze Odry na którym przebywały łabędzie
krzykliwe otoczone jest w całości lakami. Wzdłuż północnego
i wschodniego brzegu rosną drzewiaste wierzby. Końce starorzecza pokrywają dwa zwarte płaty kotewki orzecha-wodnego
/Trapa natans/ zajmujące niemal poloWp lustra wody. Najgłębszą, środkową część, pora-ta pałka /Typha spp./ tworząca
gęste łany w postaci kilku wysp. Para wyprowadzała młode na
żer w głąb łąk, do kilkuset metrów od starorzecza. Zachowanie
to sugeruje możliwo ść przemieszczania się rodziny po wykluciu
młodych z miejsc gniazdowania na miejsca dogodniejsze do żerowania, nawet na odległość paru kilometrów. Wyjaśniałoby to
brak dorosł ych ptaków na starorzeczu w maju 1984: Miejscowy
pasterz twierdził, te ptaki gnieżdżą się na starorzeczu pod
Bełczem w jednej z wysp palki od dziesięciu lat i w r. 1982
wyprowadziły 4 młode /GB/.
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27 V 84 na stawie "Jeleni II" /77 ha/koło Radziądza,

Gm •

Zmigród /Ryc. 1/ obserwowano samicę łabędzia krzykliwego
siedzącą na gnieździe /KF 1497/84/. Znajdowało się ono na
wąskiej, długiej wyspie /5z25 m/ przy południowym brzegu
stawu. 5 VI w gnieździe znajdowały się 4 białe jaja o wymiarach: 115.0 x 71.3 mm, 114.5 x 71.0 mm, 113.8 x 72.0 mm,
113.0 x 71.5 mm. Po zanurzeniu w wodzie leżały na dnie;
fakt ten jak również wygląd skorupy świadczył c wczesnym
etapie wysiadywania. Gniazdo, o średnicy około 1 m i wysokości 15 cm, znajdowało się w miejscu suchym i osłoniętym
roślinnością zielną /pokrzywy, rdest/, w odległości 2 m od
lustra wody. Zbudowane było z suchych łodyg pokrzyw, rdestu
i pałki wąskolistnej. Materiał w centrum gniazda był wyraźwrónie drobniejszy. Ptaki spłoszone z gniazda o godz. 6"
ciły do niego dopiero ok. godz. 1100. W tym samym dniu, na
położonym obok stawie "Jeleni III", przebywały jeszcze dwie
pary łabędzi krzykliwych z których jedna tokowała. W dniu
22 VII stwierdzono, ze lęg został opuszczony. Wszystkie 4
jaja zawierały w pełni rozwinięte zarodki. Świadczy to o
opuszczeniu gniazda tuż przed wykluciem młodych, najprawdopodobniej na skutek niepokojenia ptaków dorosłych. W dniu
tym na stawie "Jeleni III" przebywały 3 łabędzie krzykliwe,
a 14 VIII prócz pary lęgowej, obserwowano tu 4 inne ptaki
/WG,ER/. Dodać należy, że na stawach "Jelenich" para dorosłych ptaków przebywała w okresie lęgowym już w latach 1981-83
/D.Kraśniewski, A.Mrugasiewicz/. W r. 1983, na tej samej
wyspie, w dniach 27-28 V obserwowano budowę i przesiadywanie na gnieździe /D.Kraśniewski/, jednak nie ma pewności
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czy doszło wówczas do złożenia jaj.

Ryc. 1. Rozmieszczenie stanowisk lęgowych łabędzia krzykliwego w Polsce
The distribution of breeding places of Whooper
Swan in Poland
- Biebrza, *2 - Belcz,*3 - Radziądz

Opisane fakty są pierwszymi stwierdzeniami lęgów łabędzia
krzykliwego w południowo-zachodniej Polsce. Odległość pomiędzy stanowiskami wynosi ok. 50 km. W r. 1973 stwierdzono
lęg tego gatunku na Rag7,sch Biebrzańskich /Kawenczyński et
al. 1976/. Od szeregu lat notujemy na Śląsku stały wzrost
liczby ptaków przelotnych, a ostatnio także zimujących
/1981/82 - 42, 1982/83 - 56, 1983/84 - 95; Kartoteka Zakładu
Ekologii Ptaków/. Spotykano również łabędzie krzykliwe w sezonie lęgowym: 30 VIII - 6, IX 78 - 1 ad. i 22-24 VIII 79 1 ad. na stawach w Przemkowie /Cieślak et al. w druku/i:
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13 V 81 - 1 ad. na stawach w Mieszkowie, gm. Trzebiel /M.Borowiec, W.Grabiński/; oraz 3 VII 83 - 4 ad.,28 VIII 83 - 1
ad. /J.Witkowski/ i 10 IX 83 - 1 ad. /A.Dyrcz/ na stawach
w Rudzie Milickiej. Zjawisko to wiąże się niewątpliwie z
silnym wzrostem liczebności populacji łabędzia krzykliwego
w Skandynawii, notowanym od końca. lat 60-tych, po wprowadzeniu ochrony gatunkowej, a także powracaniem na dawne tereny lęgowe oraz zajmowaniem nowych /Cramp i Simmons ed.

1977, Hilden i Koskimies 1984/. Gatunek ten poza zwartym
zasięgiem areału występowania, tworzy populacje wyspowe
w sposób naturalny, bądź na skutek introdukcji /Fjeldsa
1972/. Próbami takiego zasiedlania odległych obszarów są
pojedyncze przypadki gniazdowania w r. 1973 na Bagnach
Biebrzańskich /Kawenczyński et al. 1976/ i w r. 1982 w
Szlezwiku-Holsztynie /Busche i Berndt 1984/, a także mające
jakby bardziej trwały charakter, lęgi na gląsku.
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A single pair
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Cygnus cygnus bred on an old river bed

of the Odra neer Głogów in 1983-1984. An unsuccessfull
attempt of another pair was recorded on a fish-pond in the
Barycz Valley near Zmigród in 1984. These aro the second
and third nesting records of C. cygnus in Poland and first
ones for Silesia, accepted by the Faunistic Commission. In
the last few years adult birds were also observed in other
places in the Barycz Valley during the breeding season, as
well as on fish-ponds near Przemków /Legnica region/. At the
same time the number of C. cygnus records in the non-breeding
period increased as well. This species started even to
winter in Silesia /winter 1981/82 - 42, 1982/83 - 56, and
1983/84 - 95 birds/.
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