Tadeusz Krotoski

PTAKI REZERWATU LZCZAK K/RACIDORZA
The birds of Lężczak /near Racibórz/ Reserve

Teren obserwacji
Był nim rezerwat przyrody Lężczak, obejmujący fragment
naturalnego krajobrazu - wielogatunkowy las grądowy,
śródleśne stawy i groble z zabytkowymi drzewami - będący
miejscem licznego gnieżdżenia się ptaków. Rezerwat /częściowy/
utworzono 19 lutego 1957 r. Jest on położony na terenie
lasów państwowych, 6 km na północny-wschód od centrum Raciborza, w dolinie Odry, w odległoś ci 2 km na wschód od koryta
rzeki, na wysokości 180-184 m npm. Na rezerwat składają się:
stawy z groblami 224.6 ha /z tego powierzchnia lustra wody
ok. 166 ha/, grunty leśne /136.2 ha/, łąki, rzeka Lęgoń,
starorzecze, zabudowania, drogi /28 ha/ /Sendek 1966/. Lączna powierzchnia rezerwatu Lężczak wynosi 408.9 ha. Na terenie rezerwatu znajduje się osiem stawów /kolejno od pólnocy/:
Salm Duży /90.5 ha/, Salm Mały /15.1 ha/, Tatusiak /1.9 ha/,
Babicki II /39.6 ha/, Babicki I /46.9 hel, Grabowiec Duży
/9.9 ha/, Grabowiec Mały /4.9 hal, Brzeziniak /35.8 ha/.
Niektóre stawy są zarośnięte trzciną, palką i turzycą nawet
do ok. 1/2 ich powierzchni /Salm M., Grabowiec D., Grabowiec
Mały, Tatusiak/, ok. 1/3 powierzchni /Brzeziniak/ i ok. 1/4
powierzchni /Salm D., Babicki ł/. Obserwacjami ornitologicznymi objęto również staw Ligotniak /powierzchnia ogroblowania
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11 ha, powierzchnia wody 9 ha/, w związku z czym łączna powierzchnia objętych obserwacjami stawów wynosiła 255.6 ha
/175 ha lustra wody/. Ponadto obserwacje prowadzono równie ż
w pasie terenu szerokości ok. 250 m, wokół rezerwatu: na
wschodzie - na polach i łąkach po szosę Markowice-Babice,
na południu - po aleję lipową ul. Królowej Jadwigi w Markowicach, na zachodzie po starorzecze Łęgonia oraz łąki, na
północy penetrowano las Wędrowiec /NE granicą był tor kolejowy kolo Nędzy/. Również Harmata /1972/,-do którego obserwacji nawiązuję, objął swymi badaniami staw Ligotniak
oraz najbliższe otoczenie rezerwatu.
Stan zbadania
Ornitologiczne obserwacje w Lęzczaku prowadził /63 dni/
w latach 1961-68 Harmata /1963, 1969, 1972/, który zebrał
i przedstawił również wcześniejsze obserwacje z przełomu
XIX i XX wieku. W najbliższej okolicy /10 km na S od Łętczaka/ badał w latach 1982-83 awifaunę stawów rybnych "Wielikąta k/Lubomii Cempulik /1985/.
Metoda
Obserwacje prowadziłem przy użyciu lornetki 10 x 50,
obchodząc stawy po groblach, a polany i lasy ich brzegiem
i po drogach leśnych. Większe gniazda w lesie wyszukiwałem
z początkiem marca, mapowałem i kontrolowałem w okresie lęgowym. Ponieważ nie penetrowałem wysokiej roślinności stawów, stosowałem od 1983 r. obserwacje z wysokich drzew,
dających wgląd do oczek wody i błot wewnątrz szuwarów. Oceny
liczebności ptaków wodnych dokonywałem w oparciu o wskazówki
zawarte w pracy Borowiec i in. /1981/, przedłużając czas
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dotted area - woods
1 - Salm Duży, 2 - Salm Maly, 3 - Babicki U, 4 - Tatusiak,
5 - Grabowiec Duży, 6 - Grabowiec Maly, 7 - Babicki ł,
8 - Brzeziniak, 9 - Ligotniak
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obserwacji. Bliższe szczegóły metod podano przy omawianych
gatunkach. Nocne obserwacje oraz stymulowanie głosów przy
pomocy magnetofonu stosowano tylko wiosną odnośnie sów.
Nieliczne, niesystematyczne obserwacje prowadziłem w Lę2czaku od 1978 roku, a w miarę systematyczne od 1982 r.,
głównie od marca do lipca, w soboty i niedziele. Zimowo pobyty na Leżczaku były bardzo rzadkie i ograniczały się do
lasu, ponieważ stawy były spuszczane lub zamarznięte. W sumie, w latach 1982-85 obserwacje trwały 240 dni, z tego w
miesiącach III do VII - 174 dni.
Przegląd gatunków
Przegląd obejmuje ptaki wodno-błotne, drapieżne oraz
rzadkie lub nowe gatunki w stosunku do poprzednich badań
Harmaty /1972/. Wiosenne obserwacje podaję,o ile są wcześniejsze niż cytowane przez Harmatę. Gorsze wyniki lęgowe
ptaków wodnych w

r. 1985 są następstwem całkowitego wysu-

szenia stawu Babickiego I oraz Ligotniaka i zmian stanów
wody w stawach Babicki II, Grabowiec Duży i Mały w okresie
lęgowym.
Jako dowód lęgowości gatunku przyjąłem znalezienie czynnego gniazda lub podlotów, zaś prawdopodobieństwo lęgowości— kilkakrotne stwierdzenie pary ptaków w odpowiednim do
lęgów środowisku lub zajęte przez kilka dni terytorium
/kilkakrotne stwierdzenie śpiewającego samca, budowa gniazda, noszenie materiału lub kucie dziupli, loty tokowe, niepokój sugerujący obecność gniazda itp./.
Podiceps ruficollis - perkozek. W oparciu o obserwowane
młode lub miejsca licznych głosów w okresie lęgowym stwier-
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dzono: 1983 - 10; 1984 - 11 i 1985 - 7 par lęgowych. Najwcześniejsza obserwacja wiosenna 29 III 84. k stosunku do
obserwacji Harmaty /1972/ wzrost o ok. 100%.
Podiceps nigricollis - zausznik. W oparciu o stwierdzone
młode lub wielokrotne spotkania osobników w okresie lęgowym
liczbę par gniazdujących oceniono następująco: 1981 - 30;
1982 - 2; 1983 - 24; 1984 - 3-4 i 1985 - 7-8.
Podiceps griseigena - perkoz rdzawoszyi. Obecnie niełęgowy. Maksymalnie 4 obserwacje pojedynczych ptaków w r.
1984. k r. 1982 i 1985 nie stwierdzony, mimo, Ze gniazduje
w okolicy np. na stawach w Lubomii /Cempulik 1985/.
Podiceps cristatus - perkoz dwuczuby. Liczby par lęgowych w poszczególnych latach: 1982 - 40; 1983 - 45-50;
1984 - 50-55 i 1985 - 28 /spuszczony staw Babicki I/. Najwcześniejsza obserwacja wiosenna 23 III 84 - 15 osobników,
3-4 krotny wzrost liczebności gatunku w stosunku do lat
60-tych.
Phalacrocorax carbo - kormoran. Pojawia się coraz częściej i liczniej. W r. 1983 - 25 obserwacji od polowy marca
do połowy października /maksimum 4 osobniki/. W r. 1984 23 obserwacje od końca marca do początku listopada /maksimum 19 osobników/. b r. 1985 - 36 obserwacji od połowy marca do 25 X /maksimum 18 osobników/. Najwcześniejsza obserwacja: 14 III 85.
Botaurus stellaris - bąk. W latach 1981-85 corocznie
głosy tokowe 1-2 samców; najwcześniej 31 III 85.
Ixobrychus minutus - bączek. Prawdopodobnie lęgowy: tylko
po 1 parze w 1983 i 1985 r., mimo istnienia dogodnego śro-
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dowiska i stwierdzenia opodal na stawach w Lubomii 17 par
lęgowych /Cempulik 1985/.
Nveticorax nycticorax - ślepowron. Stuierdzony trzykrotnie: 21 VIII 83 - 2 osobniki, oraz 6 i 23 V 84 - po 1 osobniku.
Egretta alba - czapla biała. Stwierdzona 6 razy po 1
ptaku: 3 VIII 80; 6 i 12 VII 81; 4 IX 82; 3 VIII i 20-21 IX
84 oraz 4-5 IX 85 - 4 ptaki
Ardea cinerea - czapla siwa. Spotykana stale, od kilku
osobników z początkiem marca, 6-12 osobników w okresie lęgowym, do maksimum 140 ptaków jesienią /21 X 84/.
Ardea purpurea - czapla purpurowa. Stwierdzona jeden raz:
6 V 84 - 1 ptak /IW 1401/84/.
Ciconia nigra - bocian czarny. Na początku marca 1983 r.
znaleziono zaję te gniazdo, którego rozmiary uzasadniają
prawdopodobieństwo lęgów kilka lat wstecz /od 1980 r.?/.
V r. 1983 - 2 juv., 1984 - 3 juv.; 1985 - para bez lęgu.
Najwcześniejsza obserwacja: 4 IV 85.
Anser anser - gęgawa. Lęgowa. Liczba par lęgowych w poszczególnych latach: 1981 - 3; 1982 - 3; 1983 - 5 + 4 prawdopodobnie lęgowe, 1984 - 9 + 5 prawdopodobnie lęgowych,
1985 - 8 + 6 par prawdopodobnie lę gowych. Lęgowość ustalono
w oparciu o stwierdzenie par z nielotnymi młodymi do końca
czerwca, a prawdopodobieństwo lęgu wg ilości czatujących
samców i par wylatujących na żerowiska w marcu i pierwszej
połowie kwietnia. Gęgawy zasiedliły stawy prawdopodobnie
już w r. 1975, kiedy to widywano przez cały sezon lęgowy
do 3 par /T. Szymura/.

r,

35
Anser fabalis - gęś zbożowa. Obserwowana corocznie na

przelotach jesienią. Maksimum 250 osobników /18 X 80/.
Anser albifrons - gęś białoczelna. Stwierdzona dwukrot-

nie: 26 X 85 - 3 i 3 XI 85 - 4 ptaki.
Cygnus olor - łabędź niemy. W latach 60-tych nieznany

nawet jako gatunek nielęgowy /Harmata 1972/. Pierwszy lęg
w historii Lężczaka stwierdzono w 1975 r. /T. Szymura/.
Liczby par lęgowych w poszczególnych latach: 1979 - 1;
1980 i 81 - 2; 1982 i 83 - 3; 1984 - 1 i 1985 - brak lęgu.
Największe koncentracje zanotowano: 19-28 V 83 - 104 i 4-14
IX 85 - 108 ptaków.
Anas platyrhynchos - krzyżówka. Najliczniejsza kaczka po

czernicy. Przybliżone liczby par lęgowych w poszczególnych
latach: 1982 - 100; 1983 - 120; 1984 - 160-180 i 1985 - 100
-120 par lęgowych. Maksymalna koncentracja: 5800 osobników
/5 XI 83/.
Anas crecca - cyraneczka. Lęgowa. W r. 1982 i 83 - 2-3

pary lęgowe, 1984 - 8-9 i 1985 - 5-6 par lęgowych. Maksymalna koncentracja: 300 osobników /2 XII 84/.
Anas strepera - krakwa. Lęgowa. W r. 1982 i 83 - 6-8 par

lęgowych, 1984 - 16 i 1985 - 10-12 par lęgowych. Najwcześniejsza obserwacja: 22 III 85. Maksymalne zgrupowanie: 30-40
osobników w sierpniu.
Anas penelopa - świstun. Corocznie kilka stwierdzeń w

marcu, kwietniu i od września do grudnia, maksymalnie 3 pary
- 31 III 85.
Anas acuta - rożeniec. Corocznie 1-2 obserwacje w końcu

marca i w kwietniu. Maksymalnie 12 ptaków /23 III 84/.

Anas querquedula - cyranka. Lęgowa. W r. 1982 - 3; 1984
i 1985 - 4-5 par lęgowych. Najwcześniejsze stwierdzenie:
24 III 85.
Anas clypeata - płaskonos. Lęgowy. W r. 1984 i 1985 - 2-3
pary lęgowe. Najwcześniej stwierdzony 16 III 85. Maksymalne
stado 38 ptaków /22 samce/ 25 IV 84.
Netta rufina - helmiatka. 27 III 82 - 1 samica, 22 IX 85
- 1 para, 29 IX 85 - 2 samce.
Aythya ferina - głowienka. Po czernicy i krzyżówce najliczniejsza kaczka na Lężczaku. W stosunku do lat 60-tych
wzrost o ok. 100%. Liczby par łęgowych: w r. 1983 - 80-100;
1984 - 100-110 i 1985 - 50-60 par lęgowych.
Aythya nyroca - podgorzałka. Lęgowa. W r. 1983 - 7;
1984 i 1985 - 3 pary lęgowe. Najwcze śniej obserwowana
5 IV 85.
Aythya fuligula - czernica. Najliczniejsza kaczka na
Lężczaku. W stosunku do lat 60-tych 3:-4 krotny wzrost liczebności. Liczby par lęgowych w poszczególnych latach:
1982 i 1983 - 250-270; 1984 - 200-220 i 1985 - 150. Najwcześniejsza obserwacja: 13 III 83.
Bucephala cłanguła - gągoł. Obserwowany co roku w marcu.
Maksymalnie 7 samców /19 III 83/.
Mergus albellus - bielaczek. 16 III 85 - 1 samiec.
Mergus serrator - szłachar. 26 IV 84 - para ptaków.
Mergus merganser - nurogęś. 7 I 84 - 2 samice, oraz 9
i 10 III 85 - 3 Pary•
Pandion haiiaetus - rybołów. Pojedyncze ptaki obserwowano co roku 3-6 krotnie wiosną, późnym latem i jesienią.
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Pernis apivorus - trzmielojad. Sr r. 1983 znaleziono zajęte gniazdo, w 1984 i 1985 prawdopodobnie lęg 1 pary /stała obecność pary, loty tokowe, noszenie materiału gniazdowego/.
Milvus micrans - kania czarna. W r. 1982 - 1 para.
W r. 1983 stwierdzona 4 krotnie od 9 IV do 8 VI. Harmata
/1972/ nie podaje tego gatunku.
Haliaeetus albicilla - bielik. 2 XII 84 - 1 ad.
Accipiter gentilis - jastrząb. W latach 1984-85 obserwowano prawdopodobnie lęgową parę ptaków. Wielokrotnie
stwierdzono loty nad lasem na SW od Lężczaka. Ptak stale
obecny w rezerwacie. W łatach 60-tych nielęgowy /Harmata
1972/.
Accipiter nisus - krogulec. W latach 1984-85 występowała
1 para prawdopodobnie lęgowa. Si latach 60-tych nielęgowy
/Harmata 1972/.
Buteo buteo - myszołów zwyczajny. Lęgowy corocznie w
ilości 3-4 par. Zimowało 4-6 osobników.
Hieraaetus pennatus - orzełek. 2 IV 83 stwierdzono 1 osobnika należącego do odmiany jasnej /KF 1214/84/. Jest to
najwcześniejsza obserwacje tego gatunku w Polsce /TomiaIojcS,
w druku/.
Circus sp. - błotniak. 20 V 85 obserwowano samicę nad
stawem. Przynależności gatunkowej nie udało się z pewnością
ustalić, chociaż sylwetka i wielkość wskazywały raczej na
błotniaka zbożowego.
Circus aeruginosus - błotniak stawowy. Lęgowy. W latach
1981-83 - 3-4, 1984-85 - 5 par lęgowych. Najwcześniejsza
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obserwacja 23 III 84, najpóźniejsza 13 X 84.
Falco tinnuncułus - pustułka. Lęg 1 pary w r. 1985 w
gnieździe wrony. V latach 60-tych niełęgowa /Harmata 1972/.
Elanus caeruleus - kaniuk. Pierwszej w kraju obserwacji
tego gatunku /Tomialojć, w druku/ dokonali Piotr Cempulik
i Mariusz Ostański, stwierdzając 1 dorosłego osobnika 5 V 83
nad stawem Salm Duży /KP 1400/84/.
Rallus aquaticus - wodnik. Lęgowy. 3 pary lęgowe w r.
1983, 4-5 par w latach 1984-85. Oceny dokonano na podstawie
liczby miejsc, gdzie wielokrotnie słyszano glosy. Najwcześniej słyszany 13 IV 85.
Gałłinuła chloropus - kurka wodna. Lęgowa. Na podstawie
obserwacji par z młodymi łub zajętych terytoriów lęgowych
liczebność w latach 1983-84 oceniono na 9-10 par, a w 1985
na 8 par lęgowych. Najwcześniejsze stwierdzenie 6 IV 84,
najpóźniejsze 29 IX 84.
Fulica atra - łyska. Lęgowa. V r. 1984 - 70-75; 1985
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-40 par lęgowych. Maksymalne ilości: 4 IX 82 - 600,
20-22 IX 85 - 900-1000 osobników.
Vanellus vanełlus - czajka. Lęgowa. V r. 1983 - 10-15;
1984 - 20-25; 1985 - 15-20 par lęgowych na obrzeżu rezerwatu.
W r. 1985 - 3 pary lęgowe na spuszczonym stawie Dabickim I.
Maksymalna koncentracja po spuszczeniu stawów: 28 IX 80 400 osobników.
Charadrius dubius - sieweczka rzeczna. Lęgowa. W r. 1982
- 2-3, 1984 - 1-2 i 1985 - 3-4 pary lęgowe na dnie spuszczonych stawów. .
Pluvialis apricaria - siewka złota. Jedna obserwacja
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11-19 ptaków 23-25 III 84 na łąkach i polach przy E granicy
rezerwatu.
Arenaria interpres - kamusznik. Jednego osobnika stwierdzono 30 IV 83. Jest to najwcześniejsza obserwacja wiosenna
w Polsce /Tomialojć, w druku/.
Calidris alpina - biegus zmienny. li okresie wrzesień-październik obserwowany w ilości do 32 osobników.
Philomachus pugnax - batalion. Obserwowany na przelotach.
Maksymalnie 55 osobników - 29 IV 82. Najwcześniejsza obserwacja: 3 IV 82.
Tringa erythropus - brodziec śniady. Sześć obserwacji
w okresie maj-październik. Najliczniej 24 VI 82 - 7 ptaków.
Tringa totanus - brodziec krwawodzioby. 13 obserwacji 1-2 osobników od końca marca do początku lipca. Na Wielikącie k/Lubomii jest ptakiem lęgowym /Cempulik 1985/.
Tringa nebularia - kwokacz. Osiem obserwacji 1-9 ptaków
w okresie kwiecień-sierpień.
Tringa ochropus - brodziec samotny. Pięć obserwacji 1-3
ptaków.
Tringa glareola - łęczak. Siedem obserwacji 1-7 ptaków
w maju i sierpniu.
Tringa hypoleucos - brodziec piskliwy. Nielęgowy. W latach 1981-85 corocznie 5-8 stwierdzeń, zwykle 1-3 osobników,
maksymalnie 7 VII 83 - 11 ptaków. Najwcześniejsza obserwacja: 28 IV 85 - 3 osobniki, najpóźniejsza: 21 IX 85 - 1 ptak.
Limosa limosa - rycyk. Nielęgowy. W latach 1980-85 corocznie 3-5 obserwacji: najwcześniej 29 III 84, maksymalnie
12 ptaków. Jest ptakiem lęgowym na Wielikącie k/Lubomii

40
/Cempulik 1985/.
Numenius arquata - kulik wielki. Trzy obserwacje po 1
osobniku w kwietniu i sierpniu.
Gallinago gallinago —kszyk. Prawdopodobnie 1 para gnieździła się w r. 1983. Na przelotach nieliczny.
Larus minutus - mewa wala. Siedem obserwacji w kwietniu,
maju i sierpniu. Maksymalnie 24 IV 83 - 82 ptaki.
Larus ridibundus - śmieszka. Lęgowa. Liczba par lęgowych
w dwóch koloniach w poszczególnych latach: 1983 - 450-500;
1984 - 350 i 1985 - 500. W kwietniu i wrześniu na noclegowislzach obserwowano zgromadzenia 1500-3000 ptaków.
Larus canus - mewa pospolita. Dziewięć obserwacji 1-6 ptaków w marcu, kwietniu, sierpniu i listopadzie.
Larus argentatus - mewa srebrzysta. 25 X 85 - 2 imm.
Chlidonias niger - rybitwa czarna. Nielęgowa. Corocznie
7-17 obserwacji do 38 osobników, od końca kwietnia do sierpnia. Najwcześniejsze stwierdzenie wiosenne: 21 IV 83 - 6
ptaków.
Chlidonias hybrida - rybitwa białowąsa. 18 V 83 na skraju kolonii śmieszek obserwowano 2 ptaki /KF 1213/84/. Jest
to druga obserwacja tego gatunku na Śląsku /Tomialojć, w
druku/.
Sterna hirundo - rybitwa zwyczajna. Nielęgowa. Obserwowana rzadziej nit rybitwa czarna. Corocznie 7-15 obserwacji,
maksymum 9 osobników /3-5 VIII 84/. Najwcześniej obserwowana: 24 IV 83, najpóźniej pod koniec sierpnia.
Streptopelia decaocto - sierpówka. Od 1983-85 lęgowa.
1-2 pary gnieżdżą się w rezerwacie obok zabudowań gospodar-

1.1

stwa rybackiego. W r. 1985 - 1 para obok niezamieszkałego
dworku pocysterskiego. Harmata /1972/ nie wymienia tego gatunku.
Asio otus - sowa uszata. Lęgowa. W r. 1984 stwierdzono
lęg w starym gnieździe wrony przy wschodnim brzegu stawu
Salm biały,
Athene noctua - pójdźka. Lęgowa. W latach 1982-83 stwierdzono lęg w starej lipie w Markowicach, na południowej
granicy rezerwatu /P. Bytomski/.
Strix aluco - puszczyk. Lęgowy. W marcu i kwietniu 1984
i 1985 w oparciu o wieczorne stymulowanie głosów stwierdzono stacjonarne samce.
Caprimulgus europaeus - lelek. 25 V 84 - 1 samiec.
Alcedo atthis - zimorodek. Prawdopodobnie lęgowy w latach 1981-84 /1-2 pary/. lv r. 1985 obserwowany tylko 28 VII.
Upupa epops - dudek. 29 IV 85 - 1 ptak.
Jynx torquilla - krętogłów. Prawdopodobnie lęgowy w r.
1984, kiedy to obserwowano w okresie lęgowym 2 pary w SE i
NE części rezerwatu. W pozostałych latach pojedyncze obserwacje pod koniec kwietnia.
Picus viridis - dzięcioł zielony. Lęgowy. Na podstawie
głosów godowych /łłł i IV/ prawdopodobną liczbę par w poszczególnych latach oceniono następująco: 1983 - 2-3; 1984
- 3-4 i 1985 - 1.
Picus canus - dzięcioł zielonosiwy. Lęgowy, nadał jak
w latach 60-tych, liczniejszy niż poprzedni gatunek. V latach 1983 i 1984 znaleziono lęg i prócz tego stwierdzono
4-5 par prawdopodobnie lęgowych, a w r. 1985 - 6-7 par lęgo-
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wych.
Dryocopus martius - dzięcioł czarny. Lęgowy. 17 III 84
obserwowano ptaka wykuwającego dziuplę. Poza tym 20-krotnie
spotykany.
Dendrocopos medius - dzięcioł średni. Na podstawie wielokrotnych stwierdzeU głosów godowych, obserwacji ptaków
dorosłych lub karmionych młodych, liczebność populacji
oceniono na ok. 4 pary lęgowe w r. 1984 i na 7-8 par lęgowych w r. 1985. Znaleziono dwie zajęte dziuple.
Dendrocopos minor - dzięciołek. Lęgowy. W r. 1984 - 3-4
pary prawdopodobnie lęgowe. W r. 1985 - 2-3 pary prawdopodobnie lęgowe.
Dendrocopos syriacus - dzięcioł syryjski. 8 X 83 obserwowałem w rezerwacie, na skraju lasu i pól samca tego gatunku /KF 1280/84/. Jest to pierwsze stwierdzenie dzięcioła
syryjskiego na Śląsku /Krotoski 1985/•
Lullula arborea - skowronek borowy. Stwierdzono kilka
osobników w drugiej połowie marca 1985.
Alauda arvensis - skowronek. W r. 1985 kilka par lęgowych występowało na dnie zarastającego stawu Sabickiego I.
Lanius collurio - gąsiorek. Lęgowy corocznie, liczniejszy nit w latach 60-tych. W latach 1984 i 1985 stwierdzono
5 par lęgowych i 5 par prawdopodobnie lęgowych.
Lanius excubitor - srokosz. Na obrzeżu rezerwatu /ok. 1
km/ zimują corocznie 3-4 ptaki. Od 1985 r. obserwowany w
okresie lęgowym w zachodniej i północnej części rezerwatu.
Pica pica'- sroka. LęgoWa. W r. 1985 znaleziono czynne
gniazda w rezerwacie koło zabudowań gospodarstwa rybackiego

43
i w olsie na wschód od stawu Ligotniak. U poprzednich latach zalatywała tylko sporadycznie do granic rezerwatu z
sąsiednich wsi. Harmata /1972/ nie stwierdził tego gatunku.
Corvus corone - wrona. Na groblach i skraju lasów stwierdzono w r. 1983 - 5 par lęgowych i 3 pary prawdopodobnie
lęgowe, w r. 1985 - 8-9 par lęgowych. harmata /1972/ nie
stwierdził gniazdowania tego gatunku.
Corvus corax - kruk. Nielęgowy. W 1984 r. zalatywał z
lasów na NE od ŁęZczaka; m.in. 6 IV obserwowano ptaka z pokarmem lecącego na N. W r. 1985 - trzy obserwacje.
Locustella luscinioides - brzęczka. Prawdopodobnie lęgowa. W drugiej połowie maja 1983 i 1984 r. - 4-5 śpiewających samców, v r. 1985 - 2 samce.
Locustella fluviatilis - strumieniówka. Prawdopodobnie
lęgowa. W r. 1983 stwierdzono 8 stanowisk śpiewu samców, a
po nasileniu obserwacji w 1984 r. - 21 stanowisk i w r.
1985 - 15 stanowisk śpiewu samców. Najwcześniej stwierdzona
8 V 85.
Locustella naevia - świerszczak. Prawdopodobnie lęgowy.
czerwcu 1984 i 1985 r. po 2 stanowiska śpiewu samców.
Acrocephalus pałustris - łozówka. Prawdopodobnie lęgowa.
Corocznie 10-15 stanowisk śpiewu samców w rezerwacie i na
jego obrzeżu.
Sylwia nisoria - pokrzewka jarzębata. Prawdopodobnie
lęgowa. 26 V 84 - 1 ptak koło dworku pocysterskiego /H.Szymiczek/. 1-2 VI 84 - 1 ptak z materiałem gniazdowym, zaniepokojony, kolo wejś cia do rezerwatu od strony Raszyc.
Ficeduła hypołeuca - muchołówka żałobna. Lęgowa. W okre-

44
sie 26 IV - 1 V 84 obserwowano 3 samce i samicę. W r. 1985
stwierdzono lęg 1 pary w budce lęgowej wewnątrz lasu.
latach 60-tych gnieździło się ok. 10 par.
Ficedula albicollis - muchołówka białoszyja. Lęgowa.
W latach 1980-83 na przełomie maja i czerwca obserwowano
1-3 par prawdopodobnie lęgowych. W późniejszych latach
zdwajano obserwacje. W r. 1984 stwierdzono 1 lęg i 7 prawdopodobnych plus 2 samotne samce, a w r. 1985 - 6 lęgów,
3 prawdopodobne i 8 samotnych samców. W przelocie wiosennym o 501. liczniejsza niż F. hypoleuca. Najwcześniej stwierdzona 14 IV 85. W latach 60-tych stwierdzono tylko 1 lęg,
zatem proporcje występowania muchołówki żałobnej i białoszyjej odwróciły się.
Saxicola rubetra - pokląskwa. Lęgowa przy wschodniej
granicy rezerwatu. W r. 1984 - 2 lęgi i 3 pary prawdopodobnie lęgowe, a w r. 1985 - 4-5 par prawdopodobnie lęgowych.
Sazicola torquata - kląskawka. Lęgowa. W pasie pół i łąk
/szerokości 250 m, długości 3 km/ przy wschodniej granicy
Lężczaka, od Markowie do przejazdu kolejowego z Babie na
Lężczak, stwierdzono w 1982 i 1983 r. po 4-5 par prawdopodobnie łęgowych, w r. 1984 - 3 lęgi i 7 Prawdopodobnych,
w r. 1985 - 4 lęgi i 10 prawdopodobnych. Gatunek na tym
obszarze dwukrotnie liczniejszy od pokląskwy. Poza wymienionym skupieniem kląskawek, w pasie 1 km wokół Łęzczaka
stwierdzono tylko 3 pary tego gatunku. Najwcześniejsza obserwacja: 5 IV 84 i 5 IV 85, najpóźniejsza: 21 X 84. Narmata /1982/ nie-wymienia tego gatunku.
Phoenicurus phoenicurus - pleszka. Nielęgowa. Tylko 1

45

obserwacja samca - 25 IV 82. W latach 60-tych lęgowa /Harmata 1972/.
Luscinia megarhynchos - słowik rdzawy. Prawdopodobnie
lęgowy. Liczby stacjonarnych samców w poszczególnych latach: 1982 - 10, 1983 - 12, 1984 - 16 i 1985 - 15. Najwcześniejsza obserwacja: 26 IV 84. W latach 60-tych tylko 1 lęg
w r. 1963 /Harmata 1972/.
Turdus pilaris - kwiczoł. Lęgowy. W latach 1983-85 po
3-4 lęgi i kilka lęgów prawdopodobnych. W łatach 60-tych
stwierdzony tylko latem 1967 r. /Harmata 1972/.
Aegithalos caudatus - raniuszek. Prawdopodobnie łęgowy.
W latach 1984-85 - 1-2 pary /6 IV 85 - 2 ptaki z materiałem na gniazdo/.
Remiz pendulinus - remiz. Lęgowy. Znaleziono czynne
gniazda: 1981-83 - 1; 1984 - 2 i 1985 - 4.
Acanthis cannabina - makolągwa. Lęgowa, 4-5 par na
wschodnim skraju rezerwatu.
Acanthis

flammea - czeczotka. 22 XII 85 - 44 ptaki.

Coccothraustes coccothraustes - grubodziób. Lęgowy.
V latach 1982-85 stwierdzano corocznie 2-3 lęgi i 5-10
prawdopodobnych,
Emberiza calandra - potrzeszcz. Prawdopodobnie corocznie
5-7 par lęgowych na wschodnim skraju rezerwatu. Najwcześniej stwierdzony: 16 III 85, Najpóźniej: 22 XII 84 - 11
osobników.
Podsumowanie
W Lężczaku obserwowano dotąd 191 gatunków ptaków, z tego
115 lęgowych lub prawdopodobnie lęgowych. W stosunku do lat
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60-tych, do liczby 172 gatunków stwierdzonych przez Harmatę
/1972/, doszło obecnie 14 gatunków nielęgowych /gęś białoczelna, hełmiatka, szlachar, orzełek, kaniuk, kamusznik,
mewa mała, mewa srebrzysta, rybitwa białowąsa, lelek, dzięcioł syryjski, skowronek borowy, kruk i czeczotka/. Zanotowano znaczne wzbogacenie awifauny lęgowej z 90 /Harmata
1972/, do 115 gatunków. Spośród gatunków wodnych odnotowano
po raz pierwszy lęgi bociana czarnego, gęgawy, łabędzia niemego, czyli gatunków wzrastających liczebnie w całym kraju.
Stwierdzono po raz pierwszy gniazdowanie kilku gatunków
ptaków drapieżnych: trzmielojada, kani czarnej, pustułki
i prawdopodobnie jastrzębia oraz krogulca. Pozostałe nowe
gatunki lęgowe w Lęzczaku to: kuropatwa, wodnik, sieweczka
rzeczna, sierpówka, sowa uszata, pójdźka, dzięcioł czarny,
skowronek, wrona siwa, pokląskwa, kląskawka, kwiczoł, makolągwa, świerszczak, łozówka, jarzębatka i potrzeszcz.
Spośród lęgowych ptaków wróblowatych zwraca uwagę znaczna
liczebność kląskawki, strumieniówki, muchołówki białoszyjej
i słowika rdzawego. Nie potwierdzono natomiast przypuszczeń
o lęgach krwawodzioba, dudka, jerzyka i muchołówki małej.
Jako przystań przelotnych ptaków siewkowatych, Letczak
spełnia podrzędną rolę w porównaniu z Wielikątem k/Lubomii,
gdzie ptaki te pojawiają się wielokrotnie liczniej, a nieKtóra z nich są lęgowe np. krwawodziób i rycyk /Cempulik
1985/• Vynika to zapewne z faktu, te Vielikekt jest większym
kompleksem stawów położonych w otwartym krajobrazie rolniczym u wrót Bramy Morawskiej, podczas geky Łężczak jest znacznie mniejszy i położony częściowo w otoczeniu lasów.
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Summary
Observations were carried out in the upper Odra valley,
surroundings of the "Lężczak" reserve and the reserve
itself. The reserve consits of fish ponds ifour bigger ponds
35.8 - 90.5 ha each, and five smaller ones, 1.9 - 15.1 ha
each: total area of the ponda - 256 ha/ situated within
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natural deciduous woods of the oak-hornbeam type. Observetions were carried out in 1982-1985. During this period, as
we11 as during the eariier studies a total of 191 species,
among them 115 breeding ones lias been recorded. Iu comparison with the 60-ties some changes in the awifauna were
recorded. One species, Redstart Phoenicurus phoenicurus
disappeared and six new ones /Black Stork Ciconia nigra,
Greylag Goose Anser anser, Mute Swan Cygnus olor, Honey
Buzzard Pernis apivorus, Black Kito Milvms migrans, and
Kestrel Falco tinnunculus/ colonized the area.
Some more interesting, breeding species were Anudber of
nesting pairs in parentheses/: Black-uecked Grebe Podiceps
nigricollis /2-30/, Dittern Dotaurus stellaris /1-2/, Bleck
Stork /1/, Blank Kito /1/.
The following rare non-breeders: booted Eagle Hieraaetus
pennatus, Black-winged Kite Elanus caeruleus, Vhiskered
Tern Chlidenias hybrida, and Syrian Woodpecker Dendrocopos
syriacus are worth mentioning as well.
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