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Pierwsze trzy zeszyty "Doliny Baryczy" pomyślane jako
sprawozdania Stacji Ornitologicznej Uniwersytetu Wrocławskiego, spotkały się z dutym zainteresowaniem ornitologów
w kraju, a szczególnie ornitologów niezawodowych na Śląsku,
W regionie tym ornitologia rozwija się szczególnie intensywnie, co stwarza konieczność poszerzenia profilu periodyku
i uzasadnia nadanie mu nowej nazwy: "Ptaki Śląska".
Równocześnie zachowana zostaje ciągłość numeracji zeszytów,

From this issue on the journal "Dolina Baryczy" will
appear under a new title "Ptaki Śląska" /"Birds of Silesia"/,
and will retain the previous numbering, -AD-

Andrzej Pikułeki

BIOLOGIA I EKOLOGIA ROZRODU BRZĘCZKI /LOCUSTELLA LUSCINIOIDES/
W REZERWACIE .STAWY MILICKIE. /DONIESIENIE TYMCZASOWE/
Breeding biology and ecology of Savi's Warbier /Locustella
luecinioides/ at Milicz fieh-ponde /preliminary report/

Brzęczka jest ptakiem o daleko posuniętej specjalizacji
ekologicznej, występującym w środowiskach wodnych i podmokł ych. Z powodu niszczenia tego rodzaju siedlisk, gatunek ten
pomimo współczesnej ekspansji geograficznej, jest w niektórych krajach ptakiem zagrożonym /Gepp 1981, Blab et. al.
1984/ i wymagającym ochrony. Biologia i ekologia rozrodu
brzęczki byla słabo poznana, na co złożyły się m.in.: niewielkie zazwyczaj zagęszczenie par lęgowych, trudno dostępny
biotop i skryty tryb życia. Literatura dotycząca brzęczki
obajmuje głównie drobne notatki informujące o fakcie występowania lub pojawienia się tego ptaka w różnych rejonach Europy. Publikacje dotyczące biologii rozrodu /Schiermann 192
3,
1924, 1926 i 1928; Dirki 1939, Gacond 1957, Mildenberger
1958, Henry 1972/ są raczej fragmentaryczne i opierają się
na niewielkiej liczbie obserwacji.
Teren i metodyka badań
Badania prowadzono w latach 1975-1978, v grupie stawów
należących do gospodarstwa rybackiego "Stawno", ok. 6 km na
wschód od Milicza. Obserwacje ilościowe przeprowadzono na
~siadujących ze sobą stawach o łącznej powierzchni ok. 560
ha, a bardziej szczegółowe badania nad biologią rozrodu,
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w trzcinowiskach stawów: "Wilczy Mały", "Wilczy Duży" i
"Słoneczny", oraz w szuwarach między stawami "Solko Duży" i
"Nowy świat Górny". Łączna powierzchnia tych obszarów wynosiła ok. 38 ha. Na stawach występują duże fragmenty porośnięte roślinnością zespołu Scirpo-Phragmitetum /trzciny i
oczerety!, lokalnie z dużą domieszką pałki /Typha spp./, a
bliżej brzegu roślinnością zespołu turzyc /Caricetum/ z
przymieszką wierzb /Salix spp,/ i olch /Alnus spp./. Na groblach rosną stare drzewa. Miejscami do stawów przylegają
laski olchowe lub wierzbowo-olchowe. Szczegółowy opis terenu
można znaleźć m.in. w pracy Pikulski /1980/.
Siedlisko
Na terenie badań wyróżniono trzy rodzaje siedlisk w których większość brzęczek przystępowała do rozrodu. W pierwszym dominowała trzcina /Phragmites communis/ zmieszana z
turzycami. Turzyce, występujące w kępach przerośniętych kilkoma łodygami trzciny, rosły na obrzeżach łanów trzcin lub
w ich wnętrzu, tworząc niewielkie "polanki". Liczne krzewy
wierzb o wysokości do 6 m i drzewiaste olchy /10-20 m/ tworzyły mniejsze lub większe skupienia. Drugi rodzaj siedliska
różnił się od poprzedniego głównie tym, że krzewy wierzb i
olch występowały pojedynczo i w znacznym rozproszeniu, a
teren był często nie zalany wodą. Dominującym składnikiem
w trzecim rodzaju siedliska były pałki z silną domieszką turzyc i skrzypu błotnego /Equisetum palustre/. Głębokość wody
w tych trzech typach siedlisk wahała się od O do 30 cm, a
tylko miejscami dochodziła do 70 cm. Na podstawie zagęszczenia populacji lęgowej, można przyjąć, że wymienione wyżej
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siedliska tworzył y biotopy optymalne. Do biotopów suboptymalnych /niskie zagęszczenie par lęgowych/ zaliczyłem zwarte
łany trzcin rosnące na głę bokiej wodzie /które tworzyły wyspy na niektórych stawach/ oraz zwarte łany trzcin, turzyc i
innych roślin zielnych, rosnące na terenie nie zalanym wodą.
Istotne cechy biotopu brzęczki wydają się zatem być następujące: występowanie roślinności kępiastej /miejsce budowy
gniazda/; obecność krzewów, drzewek lub wysokich łodyg roślin zielnych /miejsca śpiewu/ i przynajmniej częściowe zalanie terenu /bezpieczeństwo lęgów/. Krzewy były również miejscem żerowania i schronienia podlotów. Zeschłe liście trzciny i pałki stanowiły budulec gniazdowy.
Zagęszczenie populacji lęgowej
Zagęszczenie stacjonarnych samców w przeliczeniu na cały
teren badań, łącznie z lustrem wody /560 ha/, wynosiło 0.9/
10 ha; zagęszczenie ekologiczne /w przeliczeniu na powierzchnię szuwarów na mniejszych wycinkach terenu/ wahało się od
0.7 do 15.8/10 ha. Liczba śpiewających samców była o ok. 48%
wyższa od liczby par lęgowych /Tabela 1/. Za stacjonarnego
samca uważano ptaka śpiewającego przez dłuższy czas w tym
samym miejscu. Ponieważ ptaki te w większości nie były indywidualnie znakowane, istnieje możliwość, że samce zmieniały
się sukcesywnie w tym samym terytorium. V tym przypadku frakcja nielęgowych samców byłaby jeszcze większa. Samce, które
nie zdobyły samic śpiewały głównie w środowiskach suboptymalnych, tj. w łanach trzcin bez domieszki-innych ro ślin, rosnących na głębokiej wodzie /powyżej 50 cm/ oraz w turzycach
porastających niezalane podłoże.
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Tabela 1. Liczba stacjonarnych samców, a liczba par lęgowych /w przeliczeniu na 10 ha/
Number of stationary males, and number of
breeding pairs /per 10 ha/

Rok
Year

Liczba stacjonarnych cid
No. of stationary

Liczba par lęgowych

1975

0.89

0.55

1976

1.03

0.59

1977

0.79

0.57

1978

1.06

0.61

0.94

0.58

Ko.of breeding pairs

Przyloty na lęgowiska
Najwcześniejsze, wiosenne daty stwierdzenia brzęczki były
następujące: 12 IV 75, 15 IV 76, 24 IV 77 i 15 IV 78. Opóźnienie przylotu /lub późne wykrycie/ brzęczki w r. 1977 było
najprawdopodobniej spowOdowane gwałtownym oziębieniem i opadami śniegu na przełomie pierwszej i drugiej dekady kwietnia.
Po przylocie pierwszych ptaków, w okresie następnych dwóch
tygodni, następował szybki wzrost liczby śpiewających samców
/Ryc. 1/. Samice przylatywały później o 7-16 dni /R = 12,
n = 20/. Główne nasilenie przylotu samic przypadało na pierwszą dekadę maja /ok. 65% zaobserwowanych przypadków/.
śpiew i Inne głosy
Zmiany intensywności śpiewu w populacji jako całości
ilustruje Ryc. 1. Samce śpiewały od drugiej dekady kwietnia
do końca sierpnia. Szczyt intensywności śpiewu przypadał
zwykle na koniec trzeciej dekady maja. Drugi, mniejszy

szczyt związany był z początkiem okresu przystępowania do
drugich lęgów.
„I
/

/
I

/ I

- 1975
- --- 1976
------ 1977
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/V
VII
Ryc. 1. Zmienność sezonowa liczby śpiewających samców
brzęczki w różnych latach na terenie badań

Seasonal variation of the number of singing males
in different years, _In the study area
Dobową aktywność śpiewu przedstawia Ryc. 2. Samce brzęczki najintensywniej śpiewały nocą. Wiąże się to prawdopodobnie z nocną wędrówką tego gatunku i większą możliwoś cią
przywabienia o tej porze przybywającej samicy. Samce nie mające samic ś piewały intensywniej /średnio 36,5 min. w ciągu
godziny/ niż samce posiadające partnerki-/16,7 min. w ciągu
goozin)/. W miarę upływu sezonu lęgowego aktywność ś piewu
malała zarówno u samców samotnych jak i u mających samicę

/Tabela 2/.

min

i wschód słońca
.05
/13 zachdd
e

- oibez ?

29/30.04

12

cr z ?

„S

sj N

10

,„,
12

16

20

24

4

8

godz

Ryc. 2. Zmienność dobowa intensywności śpiewu /min./godz/
Daily variation of the singi,,g intensity /minutes
per hour/
Triangle - sunset and sunrise on 29/30 April
Circle - sunset and sunrise on 12/13 May
W końcowym okresie wysiadywania i w okresie karmienia piskląt samce w ciągu dnia nie śpiewały, a rano i wieczorem odzywały się bardzo rzadko.
Na podstawie obserwacji i nasłuchów wyróżniłem pięć następujących odmian śpiewu o różnych funkcjach.
śpiew tokowy. Samiec śpiewał zwykle ze środkowej części
krzewu lub niewielkiego drzewa, a przy ich braku z trzciny
łub palki; w tym ostatnim przypadku z górnej części rośliny.
śpiew poprzedzany był wyraźnym przedśpiewem. Jego strofki
były najdłuższe w porównaniu z innymi odmianami śpiewu;
średnia ich długość wynosiła 34,7 sekundy. Rekordowo długa
strofka /30 IV/ trwała 877 sekund /ok. 15,5 minuty/.
Z chwilą przystąpienia do lęgów intensywność śpiewu tokowego
malała, a niektóre samce w ogóle przestały śpiewać. śpiew
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Tabela 2. rolugośó strofek śpiewu samców brzęczki, a okres pory lęgowej, pora dnia i obecność
lub brak samicy /1976 r./
Length of song, the time of breeding period and the status of male

co
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tokowy podejmowany przed przystąpieniem do drugiego lęgu,
w przypadku utraty lub udanego zakończenia pierwszego lęgu,
charakteryzował się słabszym przedśpiewem i krótszymi strofkami /1-5 sekund/. Główną funkcją śpiewu tokowego wydaje się
być przywabienie i utrzymanie samicy w pierwszych dniach po
jej przylocie /funkcja seksualna/.
Śpiew sprawdzający. Wydawany tylko przez samce mające
samice, mniej więcej do połowy okresu wysiadywania. Śpiewające samce zajmowały pozycję w dolnych partiach roślinności.
Przedśpiew był niewyraźny i ograniczony do słabego "tit", a
strofki były bardzo krótkie /1-2 sekund/. Wg moich obserwacji samiec wydawał ten typ śpiewu aby zlokalizować miejsce
przebywania samicy /czy jest w gnieździe, czy poza gniazdem/.
Samica bowiem reagowała na ten śpiew dwusylabowym, ostro
brzmiącym głosem "tink:tink". Jeżeli samica odpowiadała z
gniazda, samiec przerywał śpiew. Śpiew po stracie lęgu był
przedłużonym śpiewem sprawdzającym, bez reakcji samicy.
Śpiew taki trwał 3-5 dni, przechodząc potem W śpiew tokowy.
Śpiew ostrzegawczy. Strofki był y krótkie, podobnie jak
w poprzednim rodzaju śpiewu, ale miały ostrzejsze brzmienie.
Przedśpiew, natomiast, brzmiał tak samo jak w śpiewie tokowym. Samica słysząc ten śpiew nie wydawała żadnego głosu.
Śpiew ten słyszałem tylko w okresie składania i wysiadywania
jaj. Samiec śpiewając znajdował się w najniższych partiach
roślinności. Z moich obserwacji wynika, że funkcją tego
śpiewu było ostrzeganie wysiadującej samicy. Kiedy zagro żenie minęło samiec milkł, a po ok. 30 minutach odzywał się
śpiewem sprawdzającym.
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śpiew odprowadzający.

Śpiew ten słyszałem tylko przy

kilku pierwszych wizytach w danym terytorium w okresie składania i wysiadywania jaj. Wydawany był po śpiewie ostrzegawczym. Strofki były dłuższe /8-12 sekund/, a samiec zajmował
eksponowane stanowiska w górnych partiach krzewów i trzcin
/Ryc. 3/. Ptak często przerywał śpiew przelatując z miejsca
na miejsce. Funkcją tego typu śpiewu było odwodzenie obserwatora /drapieżnika/ od gniazda.

Ryc. 3.

Schemat położenia typowych miejsc śpiewu samców
1 - śpiew tokowy; 2 - śpiew kontrolny; 3 - śpiew
odprowadzający
Typical song-post looation
1 - basic song; 2 - checking song; 3 - distraction
song

Spiew grożący. Charakterystyczny dla tej odmiany śpiewu
był przedśpiew. Składał się on z długiej serii /2-5 sekund/
głosów "czik-czik-czik". W trakcie wydawania tego głosu
przerwy między sylabami malały i samiec zaczynał "brzęczeć",
ale strofka byla bardzo krótka /1-3 sekund/. Następnie, po
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mniej więcej sekundowej przerwie rozpoczynał od nowa charakterystyczny przedśpiew. Przy tej odmianie śpiewu ptak znajdował się zwykle w dolnych partiach roślinnoś ci, ale był o
tyle eksponowany, że zajmował pozycję w zewnętrznej części
krzewu lub łanu trzcin. Ponieważ ta odmiana śpiewu wydawana
była, gdy w rewirze pojawił się obcy śpiewający samiec lub
gdy odtwarzałem śpiew brzęczki z magnetofonu, można sądzić,
że funkcja tego typu śpiewu polega na obronie terytorium.
7 VII 75 i 15 VIII 77 słyszałem śpiew indywidualnie oznakowanych ptaków, które zaobrączkowałem jako pisklęta tego
samego roku. Był on "miękki" i chrapliwy, o krótkich /2-4
sekund/ strofkach. Podobny śpiew słyszałem jeszcze w czterech innych przypadkach, wydawany przez ptaki nie mające obrączek. Obserwacje te dowodzą, że młode samce mogą już śpiewać w tym samym sezonie lęgowym, w którym się wykluły.
Prócz tego zanotowałem szereg innych głosów wydawanych
przez brzęczki w różnych sytuacjach. Zaniepokojone ptaki obu
płci wydawały glos, który można zapisać jako"pstink". Przy
wzroście zagrożenia stawał się on bardziej ostry i u samca
przechodził w jazgotliwe "czik-ezik-ezik". Miękkie i ciche
"pstink" wydawali partnerzy w czasie toków i przez pierwsze
2-3 dni karmienia piskląt. Podobny głos towarzyszył także
zmianie partnera na gnieździe. Ponadto w pierwszej dekadzie
maja słyszałem /13 obserwacji/ trudny do transliteracji,
wibrujący świergot wydawany przez dwa goniące się po ziemi
ptaki. Przypuszczam, że były to raczej pary niż walczące
samce, gdyż brak było śpiewu-grożącego i innych objawów
agresji. Pisklęta od 4-5 dnia życia wydawały przy karmieniu
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cichy, ś wiszczący świergot. Dorosłe ptaki karmiąc podloty
poza gniazdem wydawały dość głośno brzmiące głosy "tsiiiktsiiik-tsiiik", podloty odpowiadał y cichym "pstink".
Terytorializm
W okresie budowy gniazda i składania jaj oba ptaki należące do pary lęgowej reagowały agresywnie na odtwarzanie
śpiewu w centrum terytorium lub w niewielkiej odległości od
gniazda. Samiec podlatywał na odległość 3-4 m i krążył w pobliżu wydając śpiew grożący. Przy dalszym odtwarzaniu śpiewu
z taśmy samiec odlatywał na odległość 4-5 m i zaczynał śpiewać równocześnie lub na zmianę z nagraniem. Jego śpiew stawał się coraz donośniejszy. Po ok. godzinie przestawał reagować, ale po przeniesieniu magnetofonu w obrębie terytorium, sekwencja agresywnych zachowań powtarzała się. Przy
ustawieniu magnetofonu w większej odległości od gniazda /3040 m/, samica nie reagowała, a samiec latał wzdłuż pewnej
linii, co kilkanaście metrów siadając na trzcinie lub krzewie i wydając śpiew. Był to śpiew tokowy, ale o krótkich
strofkach /2-3 sekund/. Linię łączącą te stanowiska przyjmowałem za granicę terytorium.
Wielkość terytoriów lęgowych wahała się od 1800 m2 do
8000 m 2, a średnia dla 24 terytoriów wynosiła 4870 m2 /Ryc.
4/. Żyjące w podobnym środowisku, zbliżone rozmiarami, spokrewnione gatunki, mają mniejsze terytoria. U trzcinniczka,
badanego na tym samym obszarze /Borowiec 1983/ wielkość terytorium wynosiła od 200 m2 do 1000 m2; u rokitniczki
/Gatchpole 1972/ - 1674-1938 m2.
Atrapa /wypchana brzęczka/ nie wywoływała wyraźnej reak-
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Ryc.'

4.

Zmiany położenia terytorium lęgowych tych samych
par w ciągu sezonu.
Linia przerywana - granice terytorium przy pierwszym lęgu, linia kropkowana - granice terytorium
przy drugim lęgu, linia ciągła - granice między
szuwarami, a otwartą taflą wody
The shift of territories of chosen pairs during
breeding season. Striped line - territory boundary
at the time of first brood; dotted line - territory
boundary at the time of second brood; solid lino the boundary between emergent water vegetation and
opon water tabłe
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cji samca, ale demonstrowanie atrapy połączone z odtwarzaniem śpiewu wywoływało reakcję bardzo silną, łącznie z bezpośrednim atakiem. Samiec siadał na głowie atrapy i dziobem
uderzał w potylicę, nie przerywając czasem tego ataku nawet
przy zbliżeniu się prowadzącego obserwacje na odległość 1 m.
Sezon lęgowy
Jako długość okresu lęgowego dla badanej populacji, przyjąłem okres od złożenia pierwszego jaja, do wylotu ostatniego pisklęcia. Okres ten w poszczególnych latach trwał od

76

do 82 dni. Najwcześniej pierwsze jajo zostało złożone 30 IV
78, a najpóźniej pisklę opuściło gniazdo ok. 28 VII

77. Na

badanym terenie były jednak przypadki jeszcze późniejszych
lęgów. 12 IX

76 schwytano podlota, który prawdopodobnie

opóścił gniazdo przed 17-19 dniami, a więc wykluł się z jaja
złożonego między 10 a 15 sierpnia.
Występowały dwa lęgi. Po utracie lęgu, ptaki szybciej
przystępowały do lęgu uzupełniającego /średnio po 8.2 dniach,
n . 14/ niż po wyprowadzeniu piskląt z pierwszego lęgu
/średnio po 11.1 dniach, n =

7, t . 2.6,
P <0.05/. Około 32% par brzęczek przystępowało do drugiego
lęgu, po pomyś lnym wyprowadzeniu pierwszego.
Gniazdo
Łącznie znalazłem
w Tabeli

73 gniazda. Wymiary 66 gniazd podane są

3. Przeciętne wymiary dla tych gniazd były następu-

jące: średnica zewnętrzna - 102.1 mm, średnica wewnętrzna 55.8 mm, wysokość - 101.1 mm, głębokość niecki - 56.7 mm.
Gniazda pochodzące z wcześniejszego okresu pory lęgowej
/maj/ miały ściany i dno grubsze /Tabela 3/. Interpretuję to

35_ 64
87-120
50- 62
38- 63

Grubość ścian bocznych
Thickneee of sido walk

Wysokość
Height

Głębokość
Depth

Grubość dna
Bottom thickneee
12.2-13.6°C

48- 62

Średnica wewnętrzna
Interna' diameter

Temperatura miesiąca
Month temperature

92-124

Zakres
Range

Maj
May

Średnica zewnętrzna
External diameter

Rodzaj pomiaru
Type of measurement

12.5°C

47.2

54.2

101.4

47.5

55.3

102.9

X

15.4-17.4°C

31- 54

51- 62

90-118

33- 53

51- 62

90-113

Zakres
Range

Czerwiec
June

P G0.05

P< 0.05

PG0.05
PG0.001

2.1;
t .
t = 6.6;

43.8
16.1°C

P G 0.05
t = 2.2;

N. S.

t = 2.3;

t = 2.4;

N. S.

56.0

100.0

43.8

57.6

101.4

X

Istotność etatystyczna
Statieticał significance

Measuremants of neets from the earlier and łater stage of breeding eeason and air
temperaturo

Tabela 3. Wymiary gniazd /mm/ z wcześniejszego i późniejszego okresu pory łęgowej, a temperatura powietrza /1975-78/
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jako wzmocnienie izolacji termicznej, we wcześniejszym,
chłodniejszym okresie pory lęgowej.
Budowa gniazda trwała 6-8 dni. Odbywało się to głównie
rano, a v dni wilgotne widywałem ptaki wijące gniazdo w najrozmaitszych porach dnia, Prawdopodobnie materiał gniazdowy
na skutek wilgoci staje się elastyczny i nadaje się do formowania. Głównym budulcem były szerokie, zeschłe liście
trzciny i turzyc. Warstwa zewnętrzna gniazda składała się
ze stosunkowo luźno ułożonych, szerokich i długich fragmentów liści trzciny, rzadziej turzycy. Warstwa wewnętrzna budowana była z drobniejszych fragmentów, ściślej do siebie
przylegających liści, krzyżujących się pod dość ostrym kątem. W niektórych gniazdach, w warstwie zewnętrznej była domieszka liści wierzby i olchy. Wolne brzegi czarki były
lekko zagięte do środka. Wyściółki brak. Gniazda nie były
mocowane do otaczających roślin, lecz leżały luźno, wciśnięte między liście turzycy, łodygi trzciri lub palki. Większość
gniazd umieszczona byla w głębi roślinności szuwarowej, a
tylko nieliczne w bezpośrednim sąsiedztwie otwartego lustra
wody. Wysokość umieszczenia gniazda nad wodą wahała się od
2 do 47 cm; przy czym w przedziale 2-20 cm znalazło się 78%
gniazd. Gniazda wcześniejsze były umieszczone przeciętnie
niżej niż późniejsze. średnia wysokość gniazda nad powierzchnią wody wynosiła w maju 13.3 cm, a w czerwcu 19.2 cm
/t = 3.19; P•G 0.001/. Głębokość wody pod gniazdem wynosiła
od 3 do 30 cm, przy czym w przedziale 3-15 cm znalazło się
71% przypadków.

17

Jaja, wielkość zniesienia
Rozkład długości i szerokości 317 pomierzonych jaj przedstawia Ryc. 5. Długość wahała się od 17.5 do 22.4 mm
= 19.7 mm/, a szerokość: 13.2-15.9 mm /i = 14.4 mm/.

---- szerokość
— d ługość jaj

mm
17

19

21

Ryc. 5. zakres zmienności wymiarów jaj brzęczki
Distribution of egg-widths 7----/ and their lengths
/----/ of Savi's Varbłer
Wymiary te są bardzo zbliżone do danych z innych części Europy /Schiermann 1928, Jourdain 1937, Dementiev i in. 1954,
Mildenberger 1958/. Stwierdziłem zależność długości i ciężaru składanych jaj od temperatury powietrza /Ryc. 6 i 7/.
Przy wzroście średniej temperatury dobowej w okresie składania jaj o ok. 13°C, średnia długość jaja wzrastała o około

i
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20 °C

zakres zmienności wymiarów jaj
range of egg length and width

Variation of egg length /above/ and
width /below/ and mean daily temperatures
zakres zmienności temperatur
rango of temperaturo variation

Ryc. 6. Zmienność wymiarów jaj a średnie temperatury dobowe

14

18

18

20

22

mm

Ryc. 7,

I

zakres zmienności ciężaru jaj
ranga of egg weights

zakres zmienno ści temperatur
range of temperatura variation

11
8
14
17
20 OC
Zmienność ciężarów świeżo złożonych
jaj a średnie temperatury dobowe
/temperatura liczona od pięciu dni
przed złożeniem pierwszego jaja do
złożenia ostatniego jaja/
Weight fresh eggs and mean daily temperatures /temperature measured from
5 days before laying of lot egg to
last egg/

1.5 mm /7.9%/, a średni ciężar o 0.24 g /14.2%/. Prawdopodobnie ze wzrostem temperatury poprawiały się warunki pokarmowe dla żerującej samicy.
Wielkość zniesienia wykazywała niewielką zmienność sezonową /Tabela 4 i 5/. Niniejsze obserwacje sugerują, że samice rozpoczynały składanie jaj bezpośrednio po ukończeniu
budowy gniazda. Były one składane w odstępach jednodniowych,
najczęściej rankiem /od godz. 600- 7°0/, ale w 24 przypadjaj /9oo_
trach /7.6%/, stwierdziłem późniejsze składanie
11°°/.
Tabela 4. Udział zniesień o różnej wielkości
Distribution of clutches of different size
Liczba jaj w zniesieniu,
Clutch-size

n

1
1.4

Tabela 5.

4

5

6

13

42

14

18.6

60.0

20.0

Średnia wielkość zniesienia i jej zmienność
sezonowa
Mean clutch-size and its seasonal variation

Rok
Year

Maj
May

Czerwiec
June

Cały sezon
Whole season

1975
1976
1977
' 1978

4.9
5.0
5.0
4.7

4.8
5.3
5.2
5.3

4.9
5.2
5.1
4.9

4.9

5.2

5.0

1975-78
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Wysiadywanie
Przy czterech gniazdach przeprowadzono łącznie 320 godzin
obserwacji w okresie wysiadywania. Za okres wysiadywania
przyjąłem ilość dni od zleżenia ostatniego jaja do wyklucia
się pierwszego pisklęcia /Tabela 6/.
Tabela 6. Długość okresu wysiadywania
Length of the incubation period

Liczba dni
No. of days

Liczba gniazd
No. of nests

10

ło

18.2

18.9°C

11

31

56.4

15.3°C

12

14

25.4

14.1°c

- - Średnia temperatura powietrza w okresie wysiadywania
z
Mean air temperature during incubation
Na podstawie obserwacji indywidualnie znakowanych ptaków,
stwierdziłem 2e w wysiadywaniu biorą udział obie plei. Udział
samca był większy w godzinach południowych, natomiast rano,
wieczorem /i prawdopodobnie nocą/ wysiadywała głównie samica
/Ryc. 8/. Udział samca wzrastał w środkowej części okresu
wysiadywania /od 6 do 10 dnia//Ryc. 9/. intensywność wysiadywania zmieniała się w ciągu dnia /Ryc. 10/ i w miarę upływu dni /Ryc. 11/. Rozkład długości przerw w wysiadywaniu
przedstawia Ryc. 12. Intensywność wysiadywania zalatała też
od temperatury powietrza /Ryc. 13/.
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Ryc. 8.

400
8
12
2b°°
16
Średni czas nieprzerwanego wysiadywania, a pora
dnia /dane z całego okresu inkubacji/
Mean length of attendance period /incubation/ and
time of day /cumułative data from the whole incubation period/ ,

1
7
3
9
5
11
Ryc. 9. Udział procentowy samca i samicy w wysiadywaniu jaj
/oś pozioma - dzień inkubacji/
Percent of time spent on incubation by different
sexes /on horizontal axis - day of incubation/
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Ryc. 11. Procent czasu poświęcony na wysiadywanie, a okres
inkubacji / oś pozioma - dzień inkubacji/
Percent of time spent on incubating and day of
incubation period /horizontal atis/
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Ryc. 12. Rozkład długości przerw w wysiadywaniu jaj
Distribution of the length of inattendance periods
during incubation

24

10
12
14
16
18
20
22 °C
Ryc. 13. Procent czasu poświęcony na wysiadywanie, a temperatura powietrza
Percent of time devoted to incubating and air
temperatures
Okres pobytu piskląt w gnieździe
Czas klucie wahał się od 1 do 3 dni i zależał od wielkości
lęgu /Tabela 7/. Oboje rodzice wynosili skorupki jaj po wykluciu pisklęcia. Pisklęta przebywały w gnieździe 11-15 dni,
najczęściej 12-13 dni. Na długość tego okresu miale wpływ
temperatura powietrza i prawdopodobnie wielkość lęgu /Tabela 8/.
Oboje rodzice karmili pisklęta, przy czym samice karmiły
przeciętnie nieco częściej /Tabela 9/. Mniej częste odwiedziny gniazda przez samca z pokarmem rekompensowane były prawdopodobnie przez większą ilość pokarmu, którą jednorazowo przynosił /Tabela 10/.
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Tabela 7.

Długość okresu wykluwania się piskląt
Length of the hatching period

Liczba dni

Liczba gniazd

No.of days

No.of nests

średnia liczba piskląt
w gnieździe
Mean brood-size

1

24

46

2

24

46

4.9

3

4

8

6.o

Tabela 8.

Liczba dni
No.of days

4.3

Długość okresu przebywania piskląt w gnieździe
Length of the nestling period
Liczba lęgów
No. of broods

P

11

3

7.3

17.7

12

12

29.3

18.0

3.9

13

17

41.5

16.2

4.5

14

7

17.5

15.3

5.4

15

2

4.9

11.5

5.5

3.3

Średnia temperatura w okresie przebywania piskląt w
i - gnieździe
Mean air temperature during nestling period
P

Średnia liczba piskląt w gnieździe
Mean brood-size

Intensywność karmienia w ciągu dnia wahała się /Ryc. 147;
przy czym można było wyróżnić dwa szczyty aktywności:
900- 11"
i 1500- 160Ó.
Krzywa przyrostu ciężaru piskląt /Ryc. 15/ brzęczki nie
różni się w zasadzie od tego rodzaju krzywych u innych Wróblowatych /kicklefs 1968/. Łącznie, w różnych dniach życia,
zważono od 37 do 102 piskląt. Najlżejsze pisklę /bezpośred-

2ti

9

600

9

12

15

18

21

Ryc. 14. Zmienność dobowa intensywności /liczba wizyt z pokarmem/ karmienia piskląt /łączne dane dla wszystkich par z całego okresu tycia w gnieździe/
Daily variation in feeding /no, of visits/ intensity /cumulative data for all breeding pairs and
the whole nestling period/
g

-------1

4

Ryc. 15.

J R71
9
imm
Przyrost średnich ciężarów piskląt w gnieździe
Nestling growth curve of Savi's Varbler average
weights /horizontal axis - days of life/
j
ciętar jaja
egg veight
K1. ciężar pisklęcia w chwili wyklucia
nestling weight during hatching
I odchylenie standartowe
standard deviation

3

17
12
13
ił
16
14
12
11
16

Liczba godzin
obserwacji
No. of horus
of watching
35.7
21.2
16.9
14.7
12.0
10.7
9.6
8.2
7.3
6.7

R

2

0.5
0.5
0.6
0.6
0.7
0.8
0.9
1.2
1.4
1.5

24.9
22.5
20.1
18.9
17.4
15.8
13.4
10.3
8.4

0.3
0.6
0.7
o.8
1.0
1.1
1.3
1.5
1.6
1.8
7.9

L

R

Ł
L

L - Liczba karmień na godzinę na 1 pisklę
No. of feeding per hour per nestling

średni odstęp między karmieniami /minuty/
_
x Mean time interwal between feedings /in minutce/

9
10

8

7

ł
2
3
4
5
6

Wiek piskląt
w dniach
Age in days
0.8
1.1
1.3
1.4
1.7
1.9
2.2
2.7
3.0
3.3

Liczba karmień na godzinę
na 1 pisklę dla ? i c'lącznie
No. of feeding per hour per
+ cr7
nestling

Tabela 9. Intensywność karmienia przez samicę i samca, a wiek piskląt /w dniach/
intensity of feeding nestlings by parorits and the age of nestlings

A -

Liczba nakarmionych piskląt
No. of fed nestlings per one visit

9

3

3

4

346
282

346

141

2

Liczba karmień
na 1 pisklę
No.of feeding
per one nestling

Liczba wizyt
z pokarmem
No.of visits

1

n

1.4

44.3

54.3

4

103

217

147

Liczba wizyt
z pokarmem
No.of visite

12

309

434

147

Liczba karmień
na 1 piekle
No.of feeding
per one nestling

Tabela 10. Liczba piskląt karmionych przy jednej wizycie
rodzica z pokarmem
/bimber of neatlinge fed at one visit of a parent with food

16.3

1.3

34.3

48.1

co
co
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nio po wykluciu/ ważyło 0.8 g, a najcięższe w 10 dniu życia
16.0 g. Przyrost ciężaru był najszybszy między 3 a 6 dniem
życia.
Pokarm piskląt
Skład pokarmu przynoszonego pisklętom /Tabela 11/ ustalałem na pOdstawie bezpośrednich obserwacji z kryjówki przy
gnieździe. Liczebność drobnej zdobyczy ustaliłem tylko w
przybliżeniu.
Tabela 11. Skład pokarmu piskląt
Nestling food composition
Rodzaj pokarmu
Food
Arachnoidea

n

165

3.7

Odonata

15

0.3

Coleoptera

83

1.8

Trichoptera

239

5.2

3113

68.0

Diptera - Tipulidae

105

2.3

Iiepidoptera

257

5.6

Lepidoptera /larvae/

528

11.5

71

1.6

4576

100.0

Diptera

Niezidentyfikowane
Dnident if ied
Razem
Total

Straty w lęgach i produkcja podlotów
Około 44% wszystkich znalezionych lęgów uległo zniszczeniu, przy czym główną przyczyną strat było drapieżnictwo
/Tabela 12/. Czynnik ten spowodował 62.5% wszystkich strat.
Straty wywołane drapieżnictwem były wyższe w gniazdach poło-
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i 17/, co sugeruje
żonych niżej i nad pł ytszą wodą /Ryc. 16
naziemne.
że był y powodowane głównie przez zwierzęta
Tabela 12. Straty wśród lęgów w różnych latach
Drood losses in different years

Rok
Year

L

Lęgi utracone, ogółem
Lost broods, in all

Z

n

n
1975

15

5

33.3

4

26.6

1976

13

7

53.9

4

30.8

1977

18

9

50.0

5

27.8

1978

27

11

40.7

7

25.9

1975-78

73

32

43.8

20

27.4

L - Liczba znalezionych lęgów
of found broods
zniszczone przez drapieżniki
Lęgi
Z - Broods
destroyed by predators
V większoś ci przypadków /40%! zniszczenie lęgu przez drapieżnika nastąpiło w stadium przebywania piskląt w gnieździe,
a nie w stadium jaj. Można się tego było spodziewać w przypadku dobrze ukrytych gniazd jakie buduje brzęczka. Głosy
wydawane przez pisklęta i wizyty rodziców z pokarmem, ułatwiają drapieżnikowi zlokalizowanie gniazda, które w inny
sposób byłoby trudne do znalezienia. Maksimum nasilenia drapieżnictwa przypadało na trzecią dekadę maja /Ryc. 18/. Poza
tym przyczynami strat były: opuszczanie lęgów /22.0%/, podniesienie poziomu wody /6.3%/ i prawdopodobnie wadliwa konstrukcja gniazda /3.1%/. V pozostałych przypadkach /6.3%/
nie ustalono przyczyny.
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Ryc. 16. Rozkład odległo ści gniazd od powierzchni wody
Distribution of nest distances from the water
level
liczba gniazd
- no, of nests
_ gniazda zniszczone przez drapieżniki
no. of nest predated

32

5

15

25

35

45 cm

Ryc. 17. Głębokość wody /cm/ pod gniazdem, a straty spowodowane przez drapieżniki
Depth of water /cm/ under the nest and losses from
predation
liczba gniazd
- no. of nests
- - gniazda zniszczone przez drapieżniki
no. of nest predated

vr

Ryc. 18.

V
VII
Liczba lęgów zniszczonych przez drapieżniki w poszczególnych dekadach

Number of nests destroyed by predators and time
of breeding season /decades/
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Wyk1uwalność jaj /w lęgach nie zniszczonych/ byla wysoka
i wynosiła dla czterech sezonów średnio 95.4% /w różnych latach od 94.7% do 96.2%/. Łącznie z 240 jaj złożonych w niezniszczonych lęgach wykluło się 229 piskląt.
Produkcja na parę lęgową wynosiła 2.5 podlota /Tabela 13/.
Tabela 13. Średnia produkcja podlotów na parę lęgową
Average number of fledglings produced per brood
Rok
Year

Liczba par lęgowych
No. of broods

1975

Produkcja
Production

15

2.6

1976

13

2.1

1977

18

2.4

1978

27

2.7

1975-78

73

2.5
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Summary
The study was carried out within a 560 ha part of a fishpond complex near Milicz in 1975-1978. The ponds were
partially overgrown by emergent water vegetation. On dikes
surrounding them grew old trees and there were damp
deciduous groves in some places near the ponds.
For the detailed study several ploty /joint area 38 ha/
were chosen. The ploty were covered mainly by emergent
vegetation of Scirpo-Phragmitetum type, /łocally with a high
admixture of Typha spp,/ and, close to the shore, by
Caricetum with admixture of willowy /Salix spp./ and alders
/Alnus glutinosa/.
The density of, stationary males, when calculated for the
whole of the ponds /560 ha/, was 0.9 male/10 ha, but, if
calculated for emalier fragmenty /3.8-16 ha/ of really
utilized habitat /reedbeds/, it amounted to 0.7-15.8 male/
10 ha. The number of stationary males was higher by c. 48%
than that of breeding pairs /Table 1/. The males which
failed to attract mates occupied mainly suboptimal habitats
/reeds in deep water, or Caricetum on unflooded ground/.
The males were arriving earlier than females, the first
singing ones were recorded on 12 IV 1975, 15 IV 1976, 24 IV
1977 and 15 IV 1978. A rapid increase in number of singing
males was observed in the two weeks following the arrival of
the first ones /Fig.1/. The timelag between settlement of
'Balas and arrival of females to their t;erritories was 7-16
days

= 12, N = 20/. Changes in the song intensity in the

population over a season are shown in Fig,1 and Table 2.
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The males sang most intensively at night /Fig. 2/.
Bachelors sang more intensively /36.5 min/hour/ than the
mated males /16.7 min/hour/.
Five song types of different functions were distinguished:
1. Basic song - preceeded by distinct subsong, with mean
length - 34.7 s.,it was the longest song type. After
commencement of breeding the frequency of this song type
decreased, and some males ceased singing altogether. Basic
song sang before the second broods had weaker subsong and
was of shorter duration /1-5 s./. The main function of this
type seemed to be attraction of mates and maintenance of
females.
2. Checking song - subsong unclear, full song of very
short duration /1-2 s./. This type was uttered only by mated
males, up to approximately mid-incubation period. It was
given by the male to localize whether the fermie was in
the
nest or out. The females replied to this song with a
bisyllabic stringent cali.
3. Warning song - subsong as with basie, full song short
as in the checking type but sharper. Heard only during
laying and incubation. It seemed that its function was to
wara the females; when the danger was over the males were
silent for approximately 30 min. and after that time they
started to sing the checking song.
4. Distraction song - 8-12 s. long. This type was
preceeded by the warning song, the birds - often
stopped
singing while flying from place to place. Its function seemed
to be leading predators away from nests.
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5. Threatening song - subsong very characteristic,
consisted of long /2-5 s./ series of calls "tchik-tchiktchik", as intervals between syllables of the subsong grew
emalier and emalier it was passing into a very short /1-3 s./
full song. Then, after a break of about one second, the birds
started the subsong anew. This song type was uttered when a
strange singing małe appeared on a territory or when the song
was played-back in the territory, thus its main function
seemed to be territory defence.
On the basis of two individually marked fledglings it was
found that young birds could sing already in the season they
were boru. This juvenal song was short /2-4 s./ and soft.
Besides the above mentioned song types seven other calls by
adult and young birds were distinguished.
Territory size was 1800-8000 m2 /2 = 4870 mz, N = 20/,
Fig,

4. The males ceased to defend territories at hatching

time.
The breeding season /from laying the first egg to leaving
nest by the last fledging in the population/ lasted 76-82
days in various years. The earliest clutch was commenced on
April 30 and the latest young fledged on July 28. A case was
found, however, of clutch commencement as lata as August 1015, About 32% of pairs attempted second broods after the
first successful ones.
Seventy three nests were found, their average measurements: outer diameter - 102.1 mm, inner diameter - 55.8 ma,
height - 101.1 mm, depth - 56.7 mm. Nests built early in the
season had walk and bottoms thicker than the nests built
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later on /Table 3/. The nests were placed 2-47 cm above

water, 78% of them within 2-20 cm rance. The average height
of nests built in May /14.3 cm/ was lower than those built
in June /19.2 cm/ - t = 3.19, P< 0.001. Water depth under
the nests varied between 3-20 cm, 71% of cases fell within
3-15 cm rango.
Mean egg measurements were: length - 19.7 mm /17.5-22.4/,
width - 14.4 /13.2-15.9/ - Fig. 5. Egg length and weight
were positively correlated with mann daily temperatures
/Fig. 6 and 7/, Mean clutch-size was 5.0 /Table 4 and 5/.
Eggs were laid in one-day intervals, most frequently in
the morning. Incubation period lasted 10-12 days, both sexes
shared Incubation /Table 6, 320 hours of observations/, but
pattern of attendance differed between the sexes /Fig. 8-13/.
Eggs hatched within 1-3 days, the length of hatching period
depended on clutch size /Table 7/.
Nestling period lasted 11-15 days, most frequently 12-13
days. Both parents participated but females fed slightly
more frequently /Fig. 14, Table 9/. Lower frequency of
feeding by the malec was probably compensated by larger
meals brought by them /Table 10/. The lightest nestling
/just after hatching/ weighted 0.8 g, the heaviest /in the
10th day of life/ - 16.0 g. The rato of weight increase was
the highest between 3-6 day of life /Fig. 15/.
Nestling food composition /Table 11/ was recorded by
direct observation from a hide by the nests.
About 44% of ell nests found were lost, mostly duo to
predation /Table 12/. The nests situated lower, as well as
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those over more shallow water were predated more freouently
/Fig. 16 and 17/. Predation during the incubation period
was lower than during the nestling period. Average hatchability of eggs was 95.4%. Average pair produced 2.5
fledglings per season.

Wojciech Grabiński, Tadeusz Stawarczyk

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/. Drobne doniesienia podsumowuje dzieło Paxa /1925/, w którym
znajdujemy także oceny liczebności kilku gatunków dokonane
na podstawie badań ankietowych. Po wojnie brak prac faunistycznych ujmujących pełną listę gatunków lęgowych. Wzmianki
o pewnych gatunkach znaleźć można w pracy Tomiałojcia /1972/,
a wyniki badań ankietowych nad rozmieszczeniem głuszca opracował Buła /1969/. Celem naszych badań było uzyskanie aktualnych danych o awifaunie lęgowej Borów Dolnośląskich. ➢la
kompletno ści wyników podajemy również zaobserwowane gatunki
nielęgowe i to w kilku przypadkach, nawet w okresie polęgowym. Do szczegółowej penetracji wybraliśmy obszar stosunkowo niewielki lecz charakteryzujący się dużym urozmaiceniem
ś rodowisk, a jednocze śnie typowy dla całej zachodniej części
Borów Dolno śląskich.
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
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wodnych podszyt jest bujniejszy i złożony z drzew oraz krzewów liściastych. Fragmenty lasów liściastych należą w borach
Dolnośląskich do rzadkości.
Teren naszych obserwacji zawarty jest pomiędzy południkowo biegnącymi dolinami rzek Czarnej Wielkiej i Czarnej Malej.
Od południa ogranicza go odcinek linii kolejowej Zagajnik Węgliniec, od północy droga Parowa - Jagodzin. Jest to obszar 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 podrost składają się rzadko rosnące młode sosny i pojedyncze
brzozy. Y suchym runie dominują mchy i porosty, lecz trafiają 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 gęsty podszyt składają się głównie brzoza, świerk i czeremcha.
V runie dominują wysokie trawy, borówka, jeżyny, a w miejscach bardziej podmokłych mchy. Przy stawach, wzdłuż długiego 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. Pozostałe 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 południowozachodniej 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 pomiędzy nimi staw Nowy posiada kilka dużych trzcinowych wysp
i ciągnący się wzdłuż południowego brzegu rozległy, pływający kożuch porośnięty trzciną, palką szerokolistną i tatarakiem. 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 roślinnoś ci naczyniowej. 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 przydatną 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. Zasadnicza 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/. Były to całodzienne obserwacje prowadzone jednocześnie przez
dwie osoby. Na pozostałe lata przypada łącznie 12 dni obserwacji /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 te ż obserwacje
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A. Wojciechowskiego z lat 1981-82. Liczebność gatunków Aredniolicznych i nielicznych starano się określić poprzez wyszukanie stanowisk na całym obszarze /60 km2/ badań. W przypadku kilku gatunków wykorzystano obserwacje przeprowadzone
poza zasadniczą powierzchnią, w maju i czerwcu 1978, podczas
czterech wycieczek na północ i wschód od Parowej /stawy Syczków, 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 zaniepokojone pary ptaków, w pasie szeroko ści 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, którego osobniki wykazywały zachowanie charakterystyczne dla okresu 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 sosny w wieku 69-89 lat. W runie dominował y mchy i porosty. Na
odcinku 200 m, pas sąsiadował z młodnikiem sosnowym w wieku
19 lat.

45
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 miodnikach 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. Młodniki te założono na terenach zniszczonych przez pożar w połowie lat 60-tych.
Transekt IV /1000 z 500 m, Tabela 4/ poprowadzono środkiem 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 boru mieszanego wilgotnego, przylegający z jednej strony do
stawu Uroczego Górnego, z drugiej graniczący z gruntami wsi
Ołobok. Drzewostan na jego powierzchni tworzyła sosna w wieku 75 lat, pojedyncze brzozy i dęby. W podroście dominowały:
czeremcha, młode brzozy i świerki, a w warstwie zielnej jeżyny, 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

26

17.4

Łącznie
Total
Daty liczeń:
Census dates:

16, 22, 29 V 1978
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Tabela 2. Wyniki liczeń wzdłuż transektu w młodnikach sosnowych w wieku 15-18 lat
Results of census along transect /1600 m x 100 m/
in pine plantation 15-18 yeara old

Liczba par
No. of pairs

Zagęszczenie
par/km
Density,pairs/km

14

8.7

Lanius collurio

5

3.1

Fringilla coelebs

3

1.9

Sylwia nisoria

3

1.9

Gatunek
Species
Phylloscopus trochilus

Emberiza citrinella

1.3

Sylwia eommunis

2
2

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

35.5

22.1

Łącznie
Total
Daty liczeń:
Census dates:

15, 22, 29 V 1978

1.3
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Tabela 3.

Wyniki liczeń wzdłuż transektu w młodnikach sosnowych o wieku 3-6 lat
Results of census along transect /870 m x 500 m/
pine_plantation 3-6 years old

Gatunek
Species

Alauda arvensis

Liczba par
No.of pairs

Zagęszczenie
par/10 ha
Density, pairs/
10 ha

10

2.3

Saxicola rubetra

7

1.6

Anthus pratensis

4

0.9

Anthus trivialis

3

0.7
0.5

Oenanthe oenanthe

2

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

34

7.7

Łącznie
Total
Daty liczeń:
Census dates:

24 IV, 16 V i 5 VI 1978
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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

30

6.0

Łącznie
Total
Daty liczeń:
Census dates:

15 i 22 V 1978
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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

5
Fringilla coelebs
5
Sturnus vulgaris
5
Phylloscopus collybita
3
Erithacus rubecula
3
Parus major
3
Phylloscopus trochilus
3
Sylwia borin
2
Sylwia atricapilla
2
Dendrocopos major
2
Columba palumbus
2
Turdus merula
1
Turdus philomelos
1
Streptopelia turtur
1
Picus viridis
1
Aegithalos caudatue
1
Muscicapa striata
1
Prunella modularis
1
Troglodytes troglodytes
1
Certhia familiaris
1
Sitta europaea
1
Hippolais icterina
1
Parus caeruleus
1
Parus cristatus
1
Emberiza citrinella
1
Corvus corone
1
Garrulus glandariue
1
Falco subbuteo
1
Buteo buteo
Lącznie
52
Total
Daty liczeń:
16, 22 i 29 v 1978
Census dates:

Zagęszczenie
par/10 ha
Density, pairs/lO ha
6.7
6.7
6.7
4
4
Li.

4
2.7
2.7
2.7
2.7
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
69.0
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Tabela 6. Wyniki liczeń wzdłuż transektu przeprowadzonego
przez mozaikę środowisk /poręba, młodnik, wilgotne 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

'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

25

35.6

Turdus merula

Łącznie
Total
Daty liczeń:
Census dates:

15, 22, 29 V 1978
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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 poszczególnych 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 poszczególnych latach wynosiła: 1976 -25, 1977 - 27, 1978 22, 1979 - 32. Ponadto w roku 1978 stado 40 ptaków przebywało przez cały maj i czerwiec na stawie Rzymskim, a w roku
1979 - 56 perkozów na pozbawionym zupełnie roślinności wynurzonej, stawie Żurawim.
Botaurus stełłaris - bąk. W latach 1976-78 słyszano odzywającego się samca, natomiast w roku 1982 aż 4 samce
/A.Wojciechowski/.
Ixobrychus minutus - bą czek. 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

53
/KP 0334/77/.
Ardea cinerea - czapla siwa. Nielęgowa. Y porze lęgowej
obserwowano na stawach 4-7 osobników.
Ciconia ciconia - bocian biał y. Jedyne znane w tej części
Borów Dolnośląskich gniazdo znajduje sig w Starym Węglińcu.
Ciconia nigra - bocian czarny. W latach 1976-82 na badanym obszarze stwierdzono występowanie 2-3 par w okolicach
stawów Dę bowych, 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 gniazdo z jajami i obserwowano pary z młodymi.
Cygnus olor - labędź niemy. Stwierdzono, następujące ilości par lęgowych: 1976 - 3, 1977 -2, 1978 - 1, 1979 - 4,
1980 - 3 i 1982 - 4. W latach 1978-80 jadna para gnieździła
się na błotnistej, całkowicie pozbawionej roślinności wyspie
na stawie Żurawim.
Anas platyrhynchos - krzyźówka. 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 gniazda 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 samic ę z młodymi.
Arras clypeata - płaskonos. 19 VI 76 na stawie Czaplim
przebywały 2 pary ptaków.
Aythya ferma - głowienka. Ok. 50 par lęgowych. Oceny
liczebnoś ci dokonano na podstawie liczeń par ptaków w polowie maja 1980.
Aythya fuligula - czernica. Ok. 40 par lęgowych. Oceny
liczebności dokonano na podstawie liczeń par ptaków na początku 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 wynosiła: 1976 - 7, 1977 - 10, 1978 - 9, 1979-80 - 10 i 198182 - 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 sześciokrotnie obserwowano jednego dorosłego ptaka. W kwietniu i maju spotykano rybołowy regularnie, nawet do 5 ptaków jednocześnie /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 prawdopodobnie 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 zostallc zajęte gniazdo, a wcześniejsze regularne obserwacje pary ptaków wskazują, te gnieździły się one tu co najmniej od
1976 r.
Accipiter gentilis - jastrząb. W r. 1978 tokujące i polujące ptaki obserwowano na północ od wsi Zagajnik, a w r.
1979 przy stawach Uroczych.
Buteo buteo - myszołów. W r. 1978 na całej badanej powierzchni stwierdzono 12 par lęgowych /zagęszczenie: 20 par/
100 km2/.
Aquila chrysaetos - orzeł przedni. Młodego ptaka widziano 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 widywano 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 słyszano co roku w trzech miejscach: na Długich Łąkach, na Spalenisku i w mł odnikach 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 młodymi/ na łąkach, na północny-wschód od Parowej.
Rallus aquaticus - wodnik. V maju 1979 r. stwierdzono
odzywające się ptaki w 10 terytoriach: staw Nowy - 4, Czapli - 3, Uroczy Środkowy - 3, Uroczy górny - 1.
Gallinula chloropus - kokoszka. W maju 1979 r. odzywające 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 miejscach: stawy Dębowe, staw Stary i w dwóch miejscach nad Czarną Wielką, gdzie znaleziono parę z pisklęciem /A.Wojciechowski/. 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 następujące: 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 dorosłe ptaki.
Sterna hirundo - rybitwa zwyczajna. Tylko w 1979 r. 2 pary rybitw gnieździły się na wyspie stawu Zurawiego /znaleziono 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 skraju boru w 0Ioboku.
Caprimulgus europaeus - lelek. 29 V 78 spotkano tokującego 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 istniał y 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 całym 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 - ś wiergotek polny. W dniach 10-12 Y79 obserwowano na Spalenisku terytorialną parę świergotków
polnych.
Motacilla flava - pliszka żółta. W r, 1978 stwierdzono
dwie pary pliszek: na Długich Łąkach i Spalenisku. Zachowanie ptaków wskazywało na obecność gniazda. W r. 1979 obserwowano 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 między 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 możliwości gnieżdżenia się kruka w Borach Dolnośląskich już w połowie lat siedemdziesiątych, chociaż gniazdo znaleziono dopiero 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 obserwacje 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, podmokłym młodniku sosnowym.
Acrocephalus schoenobaenus rokitniczka. 15 V 78, 2 samce śpiewały kolo stawu Starego.
Acrocephalus palustris - łozówka. 5 VI 78 - 2 śpiewające
samce na łąkach kolo Parowej.
Acrocephalus scirpaceus - trzcinniczek. 31 V 79, na podstawie 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 stanowisk /15 par/, a w 1979 r. - 5 stanowisk /10 par/. Pokrzewkę 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 Dolnośląskich jest ograniczone brakiem świerka.
Saxicola rubetra - pokląskwa. Na łąkach i w przerośniętych trzcinnikiem kilkuletnich młodnikach jest ptakiem licznym i dominującym w ugrupowaniach ptaków zasiedlających te
dwa środowiska.
Saxicola torquata - kląskawka. 15 i 16 V 78 parę kląskawek 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 badań 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 gatunku.
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 Czarną Wielką.
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Parus montanus - czarnogłówka. W r. 1978 spotkano śpiewające 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 stawów Uroczych, nad Czarna Wielką i koło W ęglińca/.
Remiz pendulinus - remiz. W r. 1977 jadna para gnieździła 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 trivialis, 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 philomelos,Muscicapa striata, Sylwia borin, Sylwia atricapilla,
Sylwia curruca, Phylloscopus collybita, Parus cristatus,
Parus ater, Parus caeruleus, Passer domesticus, Paser montanus, 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 nielęgowych: 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 lęgowych. 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 prześ wietlonych starodrzewach sosnowych najliczniejszym gatunkiem był natomiast
świergotek leśny. Stosunkowo licznie występował krętogłów i
dzięcioł czarny. Niewielki udział lasów mieszanych i brak
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ś wierka v drzewostanach powodował, że rzadkie były takie gatunki jak: strzyżyk, zaganiacz, świstunka, mysikrólik, muchołówka żałobna i kowalik. Zjawiskiem wartym podkreślenia było występowanie w głębi borów, gatunków typowych dla terenów
otwartych, takich jak: kuropatwa, skowronek, świergotek pełny, 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 występowały obok siebie. W przeciwieństwie do skowronka, kwiczoł.
/Turdus piłaris/ i strumieniówka /Locustella fluviatiłis/
nie wnikały w głąb borów.
Cechą charakterystyczną zachodniej części Borów Dolnośląskich są rozrzucone na ich obszarze kompleksy stawów, które
wzbogacają awifaunę o 38 gatunków lęgowych związanych ze
środowiskiem wodnym. Spośród nich wyróżnia się najliczni

ejsza na śląsku populacja gągoła, a także lęgowe gęgawy,
cyraneczki, żurawie, bąki i bociany czarne. Bogaty jest skład
gatunkowy ptaków drapieżnych, obejmujący 9 gatunków. Gnieżdżą się tu m.in.: bielik, kania rdzawa, kania czarna
i kobuz.
Zmiany w awifaunie Borów Dolnośląskich
Bory Dolnośląskie w przeciągu ostatnich dziesięciol
eci
uległ y poważnym przekształceniom polegającym przede
wszystkim na osuszeniu terenu. Znikł y 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 skrajnie rzadki. żuraw, którego liczebność Stolz /1911/ ocenił na
8-11 par, zmniejszył swój stan do 2-3 par, a cyraneczka liczna jeszcze na początku lat 60-tych /Tomiałojć 1972/, gnieździ 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 zagnieździł 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 /Tetrastes bonasia/, wyMieniany przez Baera /1898/, już tu nie występuje, głuszec zasiedla bardzo nielicznie Bory Dolnośląskie /poza obszarem badań'', tylko cietrzew występuje jeszcze
regularnie, chociaż tokowiska skupiają zaledwie po kilka
samców.
Spośród gatunków, które wzbogacił y awifaunopnalety wymienić 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 wycofaniu się pewnych gatunków w skali całego kraju /np. kraska/. Z kolei pojawienie się i wzrost liczebny' innych gatunków związany jest z ogólnym wzrostem ich populacji bądź z zasiedlaniem Polski w ostatnich dziesięcioleciach.
Podziękowania
Parni Piotrowi Wieczorkowi jesteśmy zobowiązani za pomoc
w trakcie badań, a koledze Adamowi Wojciechowskiemu dziękujemy za udostępnienie obserwacji z lat 1981-82.
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Summary
nt of a
Observations /1976-1980/ covered a 60 km2 fragme
the
large /3000 km2/ pine forest complex situated in
consisted mostly
westernmost part of Silesia. This fragment
area was
of pine forests of different age, 40% of its
l fish-ponds
occupied by young pine plantations. Severa
by reeds, were
/total area of 460 ha/, partially overgrown
faunistic
within this area as well. Besides extensive
types were
s
forest
observations, the birds in different
ed transects
censused /1978/ with application of repeat
of bird
/Tables 1-6/. Species richness and densities
young pine
as
assemblages in old dry pine stands, as well
smali fragments
plantations were very low /Tables 1-3/• Only
stands were
of more humid, mixed coniferous-deciduous
bird assemblages.
inhabited by richer in species and denser
three times
The number of species breeding in them was
1 and 5/.
higher than that in the poor stands /cf Tables
ng or
breedi
being
Totally 164 species wers recorded, 130
data from the
probably breeding species. A comparison with
łs that several
end of 19th - beginning of 20th century revea
Porzana porzana,
species /Tringa totanus, Chlidonias niger,
d to breed
Bonasa bonasia, Coracias garrulus/ have stoppe
ychus minutus,
within this area and several others /ixobr
ter gentilis,
Grus grus, Anas crecca,.Upupa epops, Accipi
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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 griseigena, Podiceps nigricollis, Cygnus olor, Aythya fuligula,
Aythya ferma, Bucephala clangula, Haliaeetus albicilla,
Remiz pendulinus/ have colonized this arece as well.

Andrzej Czapulak

WYNIKI ZIMOWYCH LICZEt PTAKÓW WODNYCH NA ŚL4SKU W LATACH
1983-1984
Winter census of waterfowl in Silesia in 1983-1984

Liczenia odbywały się w dwóch terminach: pierwszej połowie stycznia,/1-9 I 83; 7-15 I 84/ oraz pierwszej połowie
lutego /29 I - 6 II 83; 4-12 II 84/. Uwagę skoncentrowano na
Odrze. W r. 1983 skontrolowano odpowiednio 285 i 295 km /5658% długości rzeki w obrębie gląska/, a w 1984 - 435 i 455
km, tj. 85-89% /Ryc. 1; Tabela 1/. Ponadto liczeniami objęto
prawie wszystkie większe zbiorniki zaporowe, jeziora i kompleksy stawów. Natomiast w niewielkim stopniu penetrowano
mniejsze rzeki. W r. 1983 w akcji uczestniczyły 42 osoby, a
w 1984 - 64 osoby.
W r. 1983 zarówno w styczniu jak i w lutym zanotowano 41
gatunków ptaków. W r. 1984 obserwowano odpowiednio 39 i 35
gatunków, Łącznie podczas obu zim stwierdzono zimowanie 54
gatunków ptaków wodnych. Tak duże bogactwo ptaków było prawdopodobnie następstwem łagodnych zim. W czasie liczeń temperatury były dodatnie, a na zbiornikach i rzekach nie występowało zlodzenie. Najliczniej zimowała krzyżówka /Anas platyrhynchos/ - Tabela 2. Stosunkowo licznie występowały również:
śmieszka /Larus ridibundus/, łyska /Fulica atra/, łabędź
niemy /Cygnus olor/ i nurogęś /Mergus merganser/. Ze względu
na niejednakowy stopień zbadania terenu wyniki z obu lat nie
są w palni porównywalne. Można jednak stwierdzić, że w r.
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Tabela ł. Laczna długość odcinków rzek /km/ i powierzchnia
zbiorników /ha/ skontrolowanych w czasie liczeń
zimowych w latach 1983-1984
Total lenght of river sections /km/ and area of
water bodies /ha/ checked during winter counts in
1983 and 1984

1984

1983

luty
styczeń
luty
styczeń
January February January February
Odra
Inne rzeki
Other rivers
Zbiorniki wodne
kater bodies

285

295

435

455

30

30

122

163

15 000

15 000

19 500

16 700

Tabela 2. Wyniki zimowego liczenia ptaków wodnych w styczniu i lutym 1983 i 1984 r.
Results of January and February counts of
waterf owi in 1983 and 1984

1- 1-9 I 83; 2-291- 61183; 3 - 7-15

84;

4 - 4-12 II 84
1

Gawia atellata
Gavia arctica
Gavia sp.
Podiceps ruficollis
Podiceps nigricollis
Podiceps griseigena
Podiceps cristatus
Ardea cinerea
Egretta alba
Botaurus stellaris
Anser fabalis
Anser brachyrhynchus

Anser anser
Anser albifrons
Anser sp.'

Tadorna tadorna
Cygnus olor
Cygnus cygnus
Cygnus bewickii
Anas platyrhynchos
Anas crecca
Anas acuta

2

3

4

1
1

20

4

1
-

1

83
17
1

113

241

172

3

9

11
1

2
6

-

2

88
795

87

162

174

615

860

837

723

1
105

2
2
137

-

62
9
76

6
-

7
19
-

1

1

14
-

935

928

1711
95

16
7
1
110460 103000
1519
835

81300
873

14

6

5

1

131
103
-

1900

56
69700

886
8
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1
Anas penelope
Anas clypeata
Anas strepera
Aythya ferina
Aythya nyroca
Aythya fuligula
Aythya manila
Somateria mollisslma
Melanitta nigra
Melanitta fusca
Clangula hyemalis
Hucephala clangula
Mergus merganser
Mergus serrator
Mergus a1bellus
Grus grus
Fulica atra
Gallinula chloropus
Rallus aquaticus
Vanellus vanellus
Pluvialis apricaria
Numenius arquata
Tryngites subruficollis
Tringa ochropus
Calidris alpina
Ga1linago gallinago
Larus ridibundus
Larus minutus
Larus canus
Larus argentatus
Haliaeetus albicilla
Alcedo atthis
Cincius oinclus

Liczba gatunków:

2

1
3
811
213
18
2
1
418
979
5
127
5912
48
10
10
31
1
2
6270
10
548
3
16
30
-

6
948
464
2
1
1
2
1
446
1028
95
11
8330
115
7
20
1
2
2
5200
642
5
25
25
-

42

41

3
14
6
425
2
611
3
1
4
524
1729
189
5600
179
1
2

4
5
1
2
766
475
5
1
4
895
2693
5
210
6740
208
-

1
6630
800
2
25
48
6

4
2
9100
2
558
31
37
5

40

36

3
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1984 liczniejszy był perkoz dwuczuby /Podiceps cristatus/,
łabędź niemy, nurogęś i kokoszka wodna /Gallinula chloropus/,
jak również, te nastąpił spadek liczebności krzyżówki. W r.
1984 liczebność ptaków na rzekach notowano w odniesieniu do
5-kilometrowych odcinków. Umożliwiło to uchwycenie różnic w
rozmieszczeniu poszczególnych gatunków. Występowanie łabędzia niemego miało charakter skupiskowy /Ryc. 2/. Gromadził
się on w miastach i np. w Opolu zimowało stado liczące do
370 osobników /A. Karnaś/, a we Wrocławiu do 250 ptaków
/A. Czapulak, Z. Jakubiec/. Krzyżówkę stwierdzono na wszystkich odcinkach Odry /Ryc. 3/, a jej liczebność na 5 km dochodziła do 3300 ptaków. Na mniejszych rzekach notowano do
500 osobników na 5 km. Największą koncentrację zanotowano
jednak t.• styczniu na Jez, Nyskim - 14 000 krzyżówek /T. Stawarczyk/. Gągoł /Bucephala clangula/ występował głównie na
Odrze, a zwłaszcza na dolnych odcinkach rzeki oraz między
Oławą a ujściem Nysy Kłodzkiej. Największe skupienie - 130
ptaków obserwowano k. Głogowa /I•i. Kapelski/. Również nurogęś zimował głównie na rzekach /Ryc. 4/, ale największe
koncentracje stwierdzono na zbiornikach wodnych: w styczniu
na Jez. Turawskim - 230 osobników /A. Karnaś/, w lutym na
Zbiorniku Raduszec - 250 osobników /R. Cisakowski/, Na Odrze
w większych ilościach występował poniżej Wrocławia /maz.150
ptaków/5 km/. Odmiennie natomiast była rozmieszczona łyska.
Najliczniej zimowała na odcinku rzeki powyżej Wrocławia /Ryc.
5/. W okolicach Kędzierzyna-Koźla notowano do 1800 łysek na
5 km rzeki /A. Jasiulek, A. Karnaś/. Występowanie niektórych
liczniej zimujących gatunków ograniczone było do jednego lub
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Distribution of Ruto Swan in February 1984 in Silosie

Ryc. 2. Rozmieszczenie łabędzia niemego /Cygnus olor/ w lutym 1984 r. na gląsku
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Rozmieszczenie nurogysia Plergus merganseri w lutym 1984 r.
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Distribution of Goosander in February 1984 in Silesia
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Ryo. 5. Rommieszozonie lyski /Fulioa atra/ w lutym 1984 r, na Śląsku
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dwóch zbiorników wodnych. W r. 1983 na Zbiorniku Rybnik zimowało 60, a w r. 1984 - 150-160 perkozów dwuczubych /T.Krotoski/. Stanowi to 70% i 93% ogólnej liczby osobników tego
gatunku stwierdzonej na całym Śląsku. Z' kolei na Zbiorniku
DzierZno w r. 1983 przebywało prawie 90% /maksimum 824 osobniki/ zimujących na Śląsku głowienek /Aythya ferina/. W r.
1984 nie zanotowano takich skupień. Y lutym stwierdzono
330 głowienek na Zbiorniku Dychów i 210 na Zbiorniku DzierZno /M. Ostański, A. Wąsicki/. Łącznie na tych dwóch akwenach zimowało 70> głowienek. Na uwagę zasługuje fakt licznego zimowania kokoszek wodnych na Górnym Śląsku. Gromadzą
się one na małych, zasilanych ściekami zbiornikach, a skupienia liczyły do 100 ptaków /P. Cempulik/. Łącznie na Górnym Śląsku stwierdzono 95% osobników tego gatunku. Poniżej
wykaz rzadszych gatunków, stwierdzonych w czasie zimowych
liczeń.
Egretta alba - czapla biała. 15 I 84 - 2 osobniki, Wialikąt, woj. katowickie /R. Piała/.
Anser brachyrhynchos - gęś krótkodzioba. 13 I 83 - 62
osobniki, Jez. Nyskie, woj. opolskie, KF 1195/83 /J. Lontkowski7; 15 I 84 - 7 osobników, Odra k. Krosna Odrzańskiego,
woj. zielonogórskie, KF 1398/84 /R. Cisakowski/.
Tryngites subruficollis - biegus płowy. 13, 31 I i 2 II
83 - 1 osobnik, Jaz. Otmuchowskie, KF 1126/82 /T. Stawarczyk, A. Karnaś , W. Grabiński/.
Rissa tridactyla - mewa trójpalczasta; 30 I 83 - 2-3 dorosłe ptaki, Odra k. Brzegu Dłn., woj. wrocławskie, KF 1325/
83 /C. Balat, J. Okułewicz/. 2 II 83 - 4 ad., Jez. Otmuchow-
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skie i 5 II 83 - 1 ad., Jaz. Sława, woj. zielonogórskie,
KF 1200/83 /W. Grabinski/.
Godny odnotowania jest również fakt zimowania w r. 1983 at

7 gatunków ptaków siewkowatych.

Summary
Censuses were carried out in two periods: first half
January /1-9 119831 7-15 ł 1984/ and first half of February
/29 I - 6 II 1983; 4-12 II 1984/. They covered almost all
bigger water bodies in Silesia, as well as 56-58% /in 1983/
and 85-89% /in 1984/ of the Silesian fragment of the Odra
river /Fig. 1, Table 1/. 35 to 41 species were recorded in
a single count /Table 2/, totally 54 wintering species were
found. In comparison to 1983 the numbers of Great-crested
Grebe, Mute Swan, Goosander and Moorhen increased in 1984,
whereas the numbers of Mallard decreased in comparison to
the previous year. In other cases differences in numbers
between the two winters seem large extent be the results
of differences in area covered by counts. Some more numerous
wintering species were distributed very patchy. They were
recorded in only one or few places. For example: over 90%
of Great-crested Grebe wintering in Silesia were recorded
in 1984 on Rybnik reservoir, 90% of Pochard recorded during
1983 counts were found on Dzierżno reservoir and 80% of
wintering Moorhen were observed on smali, highly polluted
water bodies in Upper Silesia.
A. Czapulak, Zakład Ekologii Ptaków Uniwersytetu Wrocławskiego, Sienkiewicza 21, 50-335 Wrocław, Poland.

Grzegorz Bobrowicz, Wojciech Grabinski, Ewald Ranoszek

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/.
G. Bobrowicz, ul. Sienkiewicza 2/4, 56-100 Wołów, Poland.
W. Grabiński i E. Ranoszek, Zakład Ekologii Ptaków Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Sienkiewicza 21, 50-335 Wrocław,
Poland.

Wojciech Grabiński, Tadeusz Stawarczyk
KOLONIA KORMORANÓW /PHALACROCORAX CARBO/ V DOLINIE BARYCZY
Cormorant /Phalacrocoraz carbo/ breeding colony in Narycz
Valley

W roku 1984, we wschodniej części doliny Baryczy, na wyspie jednego ze stawów P.G.Ryb. "Potasznia" powstała duta kolonia kormoranów. Na początku maja wyspa, porośnięta olchami
i usychającymi sosnami, zasiedlona została przez czaple siwe
/Ardea cinerea/. W dniu 17 V obserwowaliśmy 1 parę kormoranów 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 kormoranów /3 gniazda były jeszcze w budowie - ptaki nosiły patyki/,
podczas gdy liczba gniazd czapli wzrosła ostatecznie do 21.
Pod wieloma gniazdami znaleźliś my 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 dolinie Baryczy i na całym Słąsku. Wszystkie bowiem, dobrze udokumentowane, wcześniejsze informacje dotyczyły lęgów pojedynczych par /Paz 1925, Mrugasiewicz 1983/. Jest to jednocze śnie
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.

MATERIAŁY DO AWIFAUNY ŚLĄSKA
Contributions to Siłesian awifauna

Phałacrocoraz aristotelis - kormoran czubaty. 1.1. IV 1984
na stawach w Krogulnie /gm. Pokój, woj. opolskie/ obserwowałem dwa młodociane osobniki kormoranów czubatych /KF 1455/
84/. Z dalszej odległości żerujące ptaki przypominały sylwetką nura rdzawoszyjego /Gavia stellata/ z charakterystycznie trzymanym do góry dziobem. Haczykowate zakończenie dzioba było widoczne dopiero z bliskiej odległości. Wielkością
ptaki wyraźnie ustępowały przebywającym na stawie gęgawom
/Anser anser/. Długość ciała pływających ptaków odpowiadała
1.5 długości ciała łyski /Fulica atra/. W locie rozpiętość
skrzydeł tylko nieznacznie przewyższała zasięg skrzydeł
krzyżówki /Anas platyrhynchos/. Ubarwienie ptaków było
brązowoczarne bez połysku. Istotną cechą różniącą obserwowane osobniki od kormoranów /Phałacrocorax carbo/ był znacznie
mniejszy i cieńszy dziób z jaśniejszą nasadą żuchwy. Obserwacja ta jest pierwszym stwierdzeniem tego gatunku w głębi
Polski.

Andrzej Karnaś

Dute° rufinus - kurhannik. 13 VIII 1984 obserwowaliśmy
jednego osobnika /KF 1493/84/ krążącego wraz z trzmielojadem
Pernis apivorus/ nad północnym brzegiem Zbiornika Turawskiego /woj. opolskie/. Ptak był większy od trzmielojada, a
sylwetkę miał smukłą z dłuższymi, bardziej "deskowatymi"
skrzydłami. Ubarwienie głowy i spodu ciała ogólnie bardzo
jasne z wyjątkiem dutych, czarnych, owalnych plam w nad-
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garstkach, brązowoczarnego brzucha i czarnych końców lotek
dł oni. Ogon od spodu był kremowy /bez rysunku!, jedynie koniec miał prawie biał y. Obserwacja ta jest pierwszym powojennym stwierdzeniem kurhannika na Śląsku.
Jan Lontkowski, Adam Śmietana
Gyps fułvus - sęp płowy. 1 VI 1984 schwytano sępa płowego /KF 1578/85/ w pobliżu miejscowości Wielikąt gm. Lubomia /woj. katowickie/. Ptak wylądował na łące i nie potrafił
wznieść się w powietrze. Po schwytaniu był przetrzymywany
przez rolnika, po czym został przekazany do ZOO. Brązowe
upierzenie piór tworzących kryzę u podstawy szyi wskazują,
że był to osobnik młodociany.
Piotr Cempulik
Charadrius alezandrinus - sieweczka morska. 7 V 1984 na
Zb. Turawskim obserwowałem trzy osobniki sieweczki morskiej
w upierzeniu samic /KF 1453/84/. Ptaki żerowały na jednym z
wielu oczek wody pozostałych po spuszczeniu wody ze zbiornika. Były zbliżone wielkością do siewe,zek rzecznych /Ch. dubius/ lecz sprawiały wrażenie jakby wypłowiałych ze słabo
zaznaczonymi ciemniejszymi paskami przez oko i nad czołem.
Po bokach piersi występowały brązowe plamy nie tworzące
zamkniętej półobroty. Zauważyłem również ciemne dzioby i nogi, a w locie jasne paski biegnące przez środek skrzydła.
Jest to pierwsze stwierdzenie tego gatunku w głębi kraju
/Tomialojó, w druku/.
Andrzej Karnaś
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Calidris melanotos - biegus północny. 26 VII 1984 na
północnym brzegu Zb. Turawskiego obserwowałem jednego biegusa północnego /KF 1456/84/. Przebywał samotnie na piaszczystej wyspie, porośniętej rdestem, z mulistymi brzegami.
Ptaka rozpoznałem na podstawie intensywnie ciemno strychowanej piersi, wyraźnych białych pasków na grzbiecie w kształcie litery "V", wielkości zbliżonej do biegusa zmiennego
/C. alpina/ oraz twardego gloso brzmiącego jak kryk, krik.
Jest to drugie stwierdzenie tego gatunku na Śląsku, po obserwacji dokonanej 13 X 1964 pod Miliczem /Witkowski 1965/.
Andrzej Karnaś
Tringa stagnatiłis - brodziec pławny. 19 IX 1984 na
południowo-wschodnim brzegu Zb. Turawskiego /woj. opolskie/
obserwowałem zwarte stado 31 brodźców pławnych /KF 1508/84/.
Oznaczenia dokonałem m.in. na podstawie następujących cech:
ptaki mniejsze od kwokacza /T. nebularia/ choć zbliżone do
niego ogólnym wyglądem; dziób długi, cienki i prosty; nogi
stosunkowo długie; biała klinowata plama sięgająca na plecy.
Gatunek ten pojawia się ostatnio w Polsce regularnie, lecz
dotychczas zawsze notowano tylko pojedyncze osobniki lub
małe stadka, po kilka ptaków /Tomiałojć, w druku/.
Andrzej Karnaś
Larus canus - mewa pospolita. W r. 1983, od wczesnej wiosny, na jednym ze zbiorników żwirowni w JanusZkowicach
/gm. Zdzieszowice, woj. opolskie/, o Powierzchni 60-70 ha,
stałe widywałem kilka dorosłych mew pospolitych. Na początku
czerwca na jednej z piaszczystych wysp obserwowałem 4 młode,
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nielotne ptaki tego gatunku. Młode karmione były przez

4 do-

rosłe ptaki, a wieczorem przebywały w ich towarzystwie. Na
tej podstawie sądzę, że były to pisklęta z dwóch gniazd,
chociaż dorosłych ptaków widywałem do 7 jednocześnie. Oba
lęgi zakończyły się sukcesem. W r. 1984 mewy pospolite nie
pojawiły się w żwirowni. Stwierdzenie to jest drugim przypadkiem zagnieżdżenia się mewy pospolitej na Śląsku. Pierwszy leg miał miejsce na Jeziorze Nyskim w r. 1981, kiedy to
para ptaków założyła gniazdo i zniosła 2 jaja /Anonymus 1983/•
Piotr Kozłowski
Dendrocopos syriacus - dzięcioł syryjski. 21 VII 1983
zaobserwowałem młodego osobnika dzięciole syryjskiego /KF
1225/84/, żerującego na starym dębie stojącym wśród starodrzevu na grobli stawów rybnych Brzeziniak i Babicki ł, w
rezerwcie przyrody Lężczak k. Raciborza. Ponownie obserwowałem samca dzięcioła syryjskiego /KF 1280/84/ w dniu 8 X
1983 na zachodnim skraju Lęzczaka, na złamanym dębie stojącym na brzegu starego lasu grądowego, graniczącego z połami
i śródpolnymi remizami. Obu obserwacji, będących pierwszymi
stwierdzeniami tego gatunku na Śląsku, dokonałem śledząc
pilnie bliższe cechy dzięciołów dużych /Dendrocopos major/,
po napotkaniu w czerwcu 1983 r. w ogrodach wsi Raszczyce, na
wschodnim skraju rezerwatu, pary ptaków wykazującej cechy
mieszańców dzięcioła syryjskiego i dużego, co zapowiadała
literatura przedmiotu /Ciosek i Tomialojó 1982/. Autorzy
zapewne przeoczyli w tekście artykułu, wśród cech rozpoznawczych dzięcioła syryjskiego to, iż posiada on skrajne sterówki czarne w małe, białe kropki /odwrotnie niż u dzięcioła
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dużego/. Ta cecha wpada w oko obserwatora. Poza tym, w przypadku obu obserwacji, dostrzegłem m.in., że biały pas z boku głowy, przez szyję do piersi, nie był przecięty na szyi
czarnym paskiem. Obserwacja młodego ptaka sugeruje lęgi tego gatunku w tym rejonie.
Tadeusz Krotoski
5 IV 1984 we wsi Luboszyce /gm.Lubniany, woj. opolskie/
obserwowałem samicę dzięcioła syryjskiego /KF 1459/84/.
Ptak żerował na nadrzecznych wierzbach. Widziałem go z niewielkiej odległości i oznaczyłem na podstawie następujących
cech: wielkość dzięcioła dużego /D. major/, ciemny pasek
biegnący po bokach głowy nie połączony z czarnym karkiem,
plama na podogoniu jasnoczerwona, skrajne sterówki słabiej
jasno plamkowane niż u dzięcioła dużego, głos mocniejszy i
brzmiący jak "tiik" lub "diik". Mimo późniejszych kilkakrotnych kontroli tego terenu, ptaka więcej nie napotkałem.
Andrzej Karnaś
15 VI 1984 obserwowałem samca dzięcioła syryjskiego /KF
1494/84/ w Bystrzycy Kłodzkiej. Ptak żerował w pasie olch
porastających brzegi Nysy Kłodzkiej. Zwrócił moją uwagę
głosem brzmiącym jak "kieks". Zauważ yłem następujące szczegół y ubarwienia: jasnoczerwona trapezowata plama z tyłu
głowy, białe czoło i nasada dzioba, biały policzek, tylko
częściowo przecięty czarnym paskiem oraz ogon ciemny bez
wyraźnych białych skrajów.
Jan Lontkowski
W dniach 8, 9 i 11 VII 1984 obserwowałem w Twardawie
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/gm. Głogówek, woj. opolskie/ samca dzięcioła syryjskiego
/KF 1538/85/. Ptak przebywał na terenie wiejskiej zabudowy
z niewielkimi sadami. Najwa żniejsze zauważone cechy to biały
policzek nie przecięty ciemnym paskiem, charakterystyczna
czerwona plama z tyłu głowy oraz jasnoczerwone zabarwienie
podogonia.
Jerzy Przyszlak
Turdus ruficollis ruficollis - drozd rdzawoszyi. 1 IV 1984
obserwowałem dorosłego samca drozda rdzawoszyjego /KF 1538/
85/. Ptak terował nad brzegiem Bobru k.łwówka Śląskiego /woj.
jeleniogórskie/. Wielkością zbliżony był do kosa i charakteryzował się przede wszystkim rdzawym ubarwieniem brwi, podgardła i piersi. Cechy te, a szczególnie rdzawa braw oraz
brak rdzawej plamy na skrzydle, wykluczają najbardziej zbliżony gatunek - T. naumanni naumanni. Podgatunek ten był w
Polsce stwierdzony tylko na Śląsku w XIX wieku; jeden lub
dwa okazy znajdowały się w zbiorach Śląskich /Pax 1925/.
Waldemar Luźny
Emberiza cia - głuszak. 29 IX 1982 w Zywocicach k. Krapkowic /woj. opolskie/ obserwowałem głuszka /KF 1182/83/.
Ptak przebywał w wiejskim ogrodzie; pozwolił podejść na odległość ok. 3 m. Wielkością i ubarwieniem przypominał trznadla /Emberiza citrinella/. Spód ciała mial jednak koloru rdzawego, który ku środkowi brzucha rozjaśniał się, przechodząc
w pomarańczowy. Popielate podgardle wyraźnie kontrastowało z
resztą spodu ciała; na granicy tych kolorów występowało dość
intensywne, brunatne kreskowanie, słabnące ku tyłowi ciała.
Brzuch bez kreskowania. Charakterystyczny rysunek na głowie
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składał się zasadniczo z dwóch brązowych linii wyraźnie wyróżniających się z szarego tła. Najwyraźniejsza była linia
biegnąca od dzioba i odgraniczająca popielate podgardle od
policzka. Linia przechodząca przez oko była najwyraźniejsza
na odcinku od dzioba do oka. Pomiędzy tymi liniami można jeszcze było wyróżnić słabo zaznaczoną, trzecią linię. U ptaka
lecącego zauważyłem wyraźne, rdzawe ubarwienie kupra, białe
zabarwienie skrajnych sterówek i szary kolor grzbietu oraz
wierzchu skrzydeł. Na skrzydle mial dwie biale pręgi. Zauważone cechy pozwoliły określić ptaka jako osobnika młodocianego /imm./. W tym wieku płeć nie jest, w zasadzie, możliwa
do odróżnienia, chociaż obfite kreskowanie sugerowałoby raczej, że była to samica. Jest to pierwsza obserwacja tego
gatunku na Śląsku i druga w Polsce /Tomiałojć, w druku/.
Joachim Siekiera
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Summary
Observations accepted by the Faunistic Commission marked
with asterisk.
* Phalacrocorax aristotelis - Shag, First inland record in
Poland: two immature birds on fish-ponds neer Krogulno /Opole region/ on 11 IV 1984.
*Buteo rufinus - Long-legged Buzzard. Single bird near
the Turawa Reservoir /Opole region/ on 13 VIII 1984.
*Gyps fulvus - Griffon Vulture. Weak young bird was
catched near Lubomia /Xatowice region/ on 1 VI 1984.
*Charadrius alexandrinus - Kentish Plover. First inland
record in Poland: three birds on the Turawa Reservoir /Opole region/ on 7 V 1984.
* Calidris melanotos - Pectorał Sandpiper. Second record
for Silesia: single bird at chore of the Turawa Reservoir
/Opole region/ on 26 VIII 1984.
*Tringa stagnatilis - Marsli Sandpiper, Largest flock ever
scen in Poland: 31 birds at the Turawa Reservoir /Opole
region/ on 19 IX 1984.
Larus canus - Common Gułł. Second breeding record for
Silesia: two pairs bred at smali water reservoir in Opole
region in 1983.
* Dendrocopos syriacus - Syrian Woodpecker. First records
for Silesia: one immature bird in oak wood neer Racibórz
/Katowice region/ on 21 VII 1983, adułt male at the same
place on 8 X,1983; adułt female at the Luboszyce village
/Opole region/ on 5 IV 1984; male in alder wood in Bystrzyca Kłodzka /Wałbrzych region/ on 15 VI 1984 and małe neer
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Glogówek /Opole region/ during 8-11 VII 1984.
lirTUrdus ruficollis ruficollis - Red-throated Thrush.
Second record in Silesia: one male observed near Lwówek
Śląski /Jelenia Góra region/ on 1 IV 1984.
IkEmberiza cia - Rock Bunting. First record for Silesia
and second one for Poland: one immature birds near Krapkowice /Opole region/.
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VI ZJAZD ORNITOLOGÓW ŚLASKA
6th Meeting of Silesian Ornithologists

Zjazd ten odbył się 17 XI 84 we Wrocławiu i uczestniczyło
w nim 112 osób. Pierwszym punktem programu było sprawozdanie
A. Czapulaka dotyczące zimowego liczenia ptaków wodnych na
Śląsku. Po raz pierwszy w historii śląskiej ornitologii,
dzięki współpracy 64 osób, uzyskaliśmy tak dokładne informacje o znaczeniu naszego regionu dla zimowania ptaków wodnych.
Ponadto przedstawiono jeszcze następujące referaty i sprawozdania: J. Lontkowski - Akcja "Atlas Ptaków Śląska" w

r.

1984; W. Grabiński - Stan zbadania awifauny rzek Śląska w
okresie lęgowym; T. Stawarczyk - Awifauna śląska-podsumowanie działalności w roku 1984; L. Tomialojć - Uwagi o wykrywaniu wybranych gatunków ptaków; Z. Jakubiec - Inwentaryzacja bociana białego na śląski' w roku 1984; J. Lontkowski Rozpoznawanie dwóch gatunków myszołowów i trzmielojada.
Nakreślono też ogólny plan działania w r. 1985. Będzie to
następny rok intensywnego zbierania materiałów faunistycznych do planowanej monografii: °Ptaki Śląska".
Za szczególnie aktywną działalność terenową, złote odznaki Klubu Ornitologów Śląska otrzymali Koledzy: Tadeusz Drazny,
Marek Stajszczyk oraz Wiesław Tabisz.
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