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KOLONIA KORMORANÓW /PHALACROCORAX CARBO/ V DOLINIE BARYCZY 

Cormorant /Phalacrocoraz carbo/ breeding colony in Narycz 
Valley 

W roku 1984, we wschodniej części doliny Baryczy, na wys-

pie jednego ze stawów P.G.Ryb. "Potasznia" powstała duta ko-

lonia kormoranów. Na początku maja wyspa, porośnięta olchami 

i usychającymi sosnami, zasiedlona została przez czaple siwe 

/Ardea cinerea/. W dniu 17 V obserwowaliśmy 1 parę  kormora-

nów przebywającą  w kolonii czapli liczącej wówczas 16 gniazd. 

22 VI prócz 18 gniazd czapli, było juk 27 gniazd kormoranów. 

Z tego 10 w trakcie budowy, a pozostałe były ukończone i co 

najmniej 12 ptaków wysiadywało jaja. Wokół  kolonii krążyło 

około 80 kormoranów. W dniu 9 VII było już  46 gniazd kormora-

nów /3 gniazda były jeszcze w budowie - ptaki nosiły patyki/, 

podczas gdy liczba gniazd czapli wzrosła ostatecznie do 21. 

Pod wieloma gniazdami znaleźliśmy skorupy jaj świadczące o 

wykluciu się  młodych kormoranów. W kilku gniazdach widać  było 

duże, pokryte ciemnym puchem pisklęta, a nad wyspą  krążyło 

około 120 ptaków. Większość  gniazd /33/ zbudowały kormorany 

na sosnach, a pozostałe na olchach. 

Tak duta kolonia kormoranów jest zjawiskiem nowym w doli-

nie Baryczy i na całym Słąsku. Wszystkie bowiem, dobrze udo-

kumentowane, wcześniejsze informacje dotyczyły lęgów pojedyn-

czych par /Paz 1925, Mrugasiewicz 1983/. Jest to jednocześnie 

najdalej na południe wysunięta kolonia lęgowa tego gatunku 

w Polsce /Przybysz et ał, w druku/. 
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Summary 

Fourty-six pairs of Phalacrocorax carbo started a new 

colony in the Narycz Valley in 1984. This is the first colony 

of that size in Silesia and the southernmost breeding place 

of this species in Poland. 


