Ewaid Ranoszek

LĘGOWE PTAKI WODNE STAW6V KROŚNICKICH V LATACH 1979-1985
Breeding birds of Krośnice fish -ponda in 1979-1985

Teren obserwacji stanowiły dwie grupy stawów rybnych
/Ryc. 1/, położonych na wschód od Krośnie /woj, wrocławskie',
należących do dużego zgrupowania stawów w dolinie Baryczy.
W kompleksie "Krośnice" kontrolowano 12 stawów: Zofia, Czarny Las, Graniczny, Lipsk, Brzozowy, Duży Karol, Mały Karol,
Wrzosowy, Mała Przystań, Duża Przystań, Chełm i Grunda,
o łącznej powierzchni 425 ha /ogroblowana/ lub około 200 ha
/lustro wody/. Stawy tego kompleksu są położone wśród lasów,
ich groble są zadrzewione,a lustro wody w 505'; jest zarośnięte trzciną, palką wodną i turzycami, które w wielu miejscach
przechodzą w podmokle olsy. Stawy nie były remontowane od
wielu lat i nie posiadają suchych wysp. Długość linii styku
roślinności wynurzonej z otwartą wodą wynosi ok. 28 km.
W kompleksie stawów "ŻeleZniki" kontrolowano corocznie 6
zbiorników: Policki, Antoni, Ernest, Henryk

Nowy,

Henryk

Stary, Emilia oraz zimochowy I - V, o łącznej powierzchni
172 ha /ogrobłowana/ lub 130 ha /lustro wody/. Y tej grupie
stawów brak rozległych szuwarów, ale są liczne suche wyspy,
porosłe pokrzywami lub jeżynami, rzadziej krzewami czarnego
bzu oraz brzozą. Groble są w większoś ci pozbawione drzew ale
część ich zarosła pokrzywami, Jeżynami i malinami. Stawy były
kilkanaście lat temu pogłębiane, jednak obecnie od brzegów
zarastają trzciną i pałką. Długość linii styku roślinności

wynurzonej i wysp z otwartym lustrem wody wynosi ok. 18 km.
Na wszystkich stawach prowadzona jest hodowla ryb. W opisywanym okresie, zwykle co drugi rok do początku czerwca, były
bez wody stawy: Zofia, Graniczny, Duży Karol i Emilia.
W kompleksie'Zeleżniki", w latach prowadzenia obserwacji rozpoczęto remont trzech stawów: Nowy, Karol i Młyński o łącznej powierzchni ok. 150 ha, które rozpoczęto napełniać wodą
w r. 1982. Na tych stawach liczono tylko ptaki gniazdujące
w koloniach oraz gęsi gęgawy /Anser anser/ i łabędzie nieme
/Cygnus olor/.
Materiał zebrano w latach 1979-1985, opierając się na
zaleceniach podanych przez Borowiec i in. /1981/ oraz na
własnym doświadczeniu /Ranoszek 1983/. Dla niektórych gatunków zebrano dane porównywalne między poszczególnymi latami
/Tabela 1/. Ze względu na niedoskonałość i pracochłonność
metody /Ranoszek 1983/, stosowanie w różnych latach różnych
kryteriów oceny liczby lęgowych par, trudny teren i różną
powierzchnię lustra wody w poszczególnych latach, materiały
dla pozostałych gatunków nie są porównywalne i dlatego nie
umieszczono ich w tabeli. Praca w terenie zajęła łącznie
785 godzin, z tego w roku 1979 - 200, 1980 - 220, 1981 - 110,
1982 - 100, 1983 - 90, 1984 - 60 i w 1985 - 20 godzin, W latach 1979-1982 na niektórych stawach wyszukiwano gniazda
ptaków wodnych w celu sprawdzenia metody oceny liczebności
lęgowych ptaków /Ranoszek 1983/. Wyszukiwanie tych gniazd
zajęło w sumie 270 godzin. Przy ich wyszukiwaniu w 1979 i
1980 roku pomagali mi Adam Mrugasiewicz oraz Marek i Gabriel
Grobelny, za co składam im serdeczne podziękowania.

Ryc. 1. Mapa terenu badań
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Przegląd gatunków
Podiceps ruficollis - perkozek. Lęgowy w liczbie 15-25
par w Krośnicach i do 6 par w Żeleźnikach. Najwięcej par
bylo na stawach Czarny Las /do 8/, Duty Karol /do 7/ i Granda /5 par/, ale w różnych latach występowały dość znaczne
wahania liczebności. Tylko w 1982 roku stosowano stymulację
przy pomocy magnetofonu i wtedy uzyskano najwyższy wynik.
Podiceps nigricollis - zausznik, Przy odpowiednim poziomie wody i obecności kolonii śmieszki /Larus ridibundus/
lub rybitwy czarnej /Ch1idonias niger/ występował w Zależnikach w koloniach liczących odpowiednio: 80 gniazd w r. 1979
/Nowy Henryk/, 35 gniazd w 1980 /Antoni/, 122 gniazda w 1982
/Nowy/ i 184 gniazda w 1983 roku /Karol/. Y Krośnicach obserwowano jedynie pojedyncze pary, a gniazd nie znaleziono.
Podiceps griseigena - perkoz rdzawoszyi. Występował zwykle w rozproszeniu, w Krośnicach w liczbie 18-34 par, w Żele3.ulk.ch 5-6 par /Tabela 1/. W 1982 roku na stawie Zofia
stwierdzono luźną kolonię 12 gniazd, razem z 33 gniazdami
perkoza dwuczubego.
Podiceps cristatus - perkoz dwuczuby. Y Krośnicach
stwierdzono 22-60, a w Zeletulkwch 30-40 par lęgowych. Poza
rozproszonymi na wszystkich stawach parami istniały także
niewielkie kolonie: na stawie Wrzosowy 16 gniazd w 1979 roku'
i na stawie Zofia: 24 - w 1980 r., 33 - v 1982 r., 30 = v

1984 r. Powstanie kolonii bylo prawdopodobnie związane z
obecnością w stawie drobnych ryb oraz zanurzonej roślinności
wodnej, którą -perkozy wykorzystywały do budowy gniazd.
Botaurus stellaris - bąk. Notowano odzywające się samce
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/Tabela 1/. V dokładniej przeszukiwanych terytoriach 8 samców, znaleziono 10 gniazd, czyli dwa samce były bigamistami
/Ranoszek 1983/.
Ixobrychus minutus - bączek. Na stawach w Krośnicach słyszano do czterech samców w r. 1983, a w Zeleźnikach - do
dwóch samców w 1979 i 1980 roku. W pozostałych latach gatunku tego nie stwierdzono.
Anser anser - gęgawa. Ocena lęgowych ptaków /Tabela 1/
jest oparta głównie na liczbie znalezionych gniazd. Najwięcej gniazd znaleziono na stawie Czarny Las /po 25 - w latach
1979 i 1982, a 20 w 1985/, Grunda i Chełm /po 14 - 1985 r./
oraz Antoni /16 gniazd w 1985 roku/. Niska liczebność gęgawy
kompleksu krośnickiego w 1984 roku, wynosząca 30 par, była
spowodowana zupełnym brakiem gniazd na stawach Czarny Las,
Grunda i Chełm wskutek niskiego poziomu wody wczesną wiosną.
Cygnug olor - łabędź niemy. Y Tabeli 1 podano liczbę znalezionych, zajętych gniazd.
Anas i Aythya - kaczki pływające i nurkujące. Dane w Tabeli 2 oparte są na liczbie dorosłych samców i samic z kilku liczeń /w Krośnicach/ oraz na liczbie znalezionych gniazd
/w Zeleźnikach/. Proporcje lęgowych krzyżówek /Anas platyrhynchos/ do głowienek /Aythya ferina/ i do czernic /Aythya
fuligula/ mają się jak 4:4:2 w Krośnicach i 2:3:5 w Zeleni_
kach. Co roku gnieździły się także nieliczne krakwy /Anas
strepera/ oraz podgorzelki /Aythya nyroca/. Każdego roku,
w okresie lęgowym, obserwowano pojedyncze ptaki, względnie
pary płaskonosów /Anas clypeata/ i cyranek /Anas querquedula/, jednak brak dowodu gniazdowania tych gatunków.

•
Bucephala clangula - gągoł. 2 VI 83 widziano samicę z
dwoma pisklętami na zimochowach w Zeleżnikach. Poza tym obserwowano pojedyncze samice na różnych stawach kompleksu
Krośnice w dniach: 8 i 24 V 80, 8 V 81, 25 V 82 i 12 VI 83.
Circus aeruginosus - błotniak stawowy. Liczba lęgowych
par, podana w Tabeli 1, oparta jest na wielokrotnych obserwacjach terytorialnych ptaków, a częściowo na znalezionych
gniazdach. W latach 1979-1985 znaleziono w sumie 55 gniazd.
Grus grus - żuraw. Na rozległych turzycowiskach stawu
Czarny Las co roku gnieździły się 1-2 pary. Poza tym w

r.

1979 znaleziono dwa gniazda na stawie Wrzosowy /M. Grobelny/
w 1981 - po jednym gnieździe na turzycowiskach-stawów Wrzosowy, Lipsk i Chełm, w 1983 - w rzadkich trzcinach stawu
Lipsk oraz na brzegu kolonii mew śmieszek, na otwartym lustrze wody, bez osłony roślinności płytkiego wówczas stawu
Nowy. Oceny liczebności dokonano na podstawie znalezionych
gniazd oraz obserwacji par z młodymi i zaniepokojonych ptaków /Tabela 1/.
Rallus aquaticus - wodnik. Na stawach w Krośnicach stwierdzono do 20 stanowisk /1982 r./, a w Zeleźnikach do 5
/1985 r./. Ze względu na duże łany szuwarów trudno było policzyć wszystkie odzywające się wodniki. Ekstrapolując wyniki liczeń z powierzchni dokładniej kontrolowanych i stawów, gdzie stosowano stymulowanie ptaków przy pomocy magnetofonu, maksymalną liczbę par oszacowano na 30 /Krośnice/
oraz 7 /Zełeźniki/.
Porzana porzana - kropiatka. Prawie każdego roku,w okresie 1-15. kwietnia, słyszano głosy tokowe kilku samców na
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turzycowisku stawu Czarny Las i Duta Przystań. Pojedyncze
samce odzywały się też w końcu maja. Pomimo późniejszych
kontroli tych turzycowisk, gniazd ani głosów niepokoju nie
stwierdzono. Gniazdowanie jest więc mało prawdopódobne.
Porzana parna - zielonka. Lęgowa tylko na stawach w Krośnicach. W r. 1979 stwierdzono cztery stanowiska i znaleziono dwa gniazda. W 1983 r. słyszano do pięciu samców, jednak
gniazd nie wyszukiwano. W pozostałych latach słyszano jedynie głosy tokowe pojedynczych ptaków.
Gallinula chloropus - kurka wodna. Gatunek nieliczny
/Tabela 1/, niemal co roku stwierdzany w tych samych miejscach niektórych stawów. W okresie badań znaleziono 5 gniazd.
Fulica atra - łyska. W badanym okresie, na podstawie obserwacji ptaków na lustrze wody, oceniono liczbę lęgowych
ptaków na stawach w Krośnicach na 60-150 par, a w żelaznikach na 50-65. Tylko na niektórych stawach ustalono liczbę
gniazd.
Charadrius dubius - sieweczka rzeczna. Każdego roku, w
obu kompleksach obserwowano po 1-2 niepokojących się par
ptaków. Wyjątkowo, w r. 1982, na piaszczystym dnie remontowanego stawu Nowy /powierzchnia ok. 100 ha/ stwierdzono 5
równocześnie niepokojących się par. Gniazd nie wyszukiwano.
Vanellus vanellus - czajka. Y odróżnieniu od sieweczki
rzecznej preferuje bardziej żyzne dna spuszczonych stawów.
W r. 1979, na dnie pozbawionego wody stawu Karol znaleziono
dwa gniazda.Na podstawie niepokojących się ptaków dorosłych
stwierdzono w Krośnicach 2-3, a w 2eleZnikach 1-3 par lęgowych.

56
Tringa ochropus - brodziec samotny. Każdego roku obserwowano kilkakrotnie, tokujące samce lub niepokojące się pary
w olsie południowej części stawu Czarny Las oraz w okolicach
stawów Grunda i Chełm.
Gallinago gallinago - kszyk. Gniazdował tylko w Krośnicech, gdzie na podstawie tokujących ptaków liczbę lęgowych
par określono na 1-3 /Tabela 1/. W r. 1978 znaleziono gniazdo w okolicach stawu Duża Przystań /M. Grobelny/.
Larus ridibundus - śmieszka. Gnieździ się w dużych koloniach na suchych, sztucznych wyspach stawów w Żeleżnikach.
Y kolejnych latach stwierdzono następujące liczby gniazd
/liczonych w okresie wykluwania się pierwszych piskląt!:
Liczba gniazd odpowiednio na stawie Antoni i Henryk, a od r.
1983 na stawie Antoni i Nowy: 1979 - 1600 i 15 /A.Mrugasiewi,
:z/; 1980 - 1680 i 100; 1982 - 1800 i 20; 1983 - 1577 i
910; 1984 - 1100 i 1400; 1985 - 849 i 950 /A.Mrugasiewicz/.
Ii r. 1981 oszacowano liczbę par lęgowych na ok. 1500 /Antoni/
i 50 /Henryk Nowy/ /brak danych o liczbie gniazd/.
Chlidonias niger - rybitwa czarna. Niewielkie kolonie
stwierdzono w r. 1978 na stawie Czarny Las /do kilkunastu
gniazd - M. Grobelny/, w 1979 na stawie Emilia - 10 gniazd,
w 1982 na stawie Nowy - 38 gniazd i w r. 1983 na stawach Nowy - 15 i Karol - 5 gniazd. Y latach 1984 i 1985 lęgów nie
stwierdzono. Gniazda tego gatunku były zakładane zwykle w
towarzystwie perkozów dwuczubych; gniazda perkozów po wykluciu piskląt stanowiły podstawę dla gniazd rybitw czarnych.
Sterna hirundo - rybitwa zwyczajna. Gniazda zakłada zwykle na suchych wyspach, w towarzystwie mew śmieszek, a rza-
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dziej wśród gniazd rybitw czarnych i perkozów, lig informacji A. Mrusasiewicza stwierdzono następujące liczby gniazd
w koloniach śmieszek /staw Antoni i Nowy/: 1979 - 3; 1980 4; 1981 - 4; 1982 - 16; 1983 - 60; 1984 - 25 i 1985 - 27.
Alcedo atthis - zimorodek. Gnieździł się w brzegach rowów doprowadzających wodę do stawów Zofia i Wrzosowy /Tabela 1/.
Riparia riparia - brzegówka. Tylko w r. 1982 ptaki założyły kolonię ok. 20 gniazd, na jednej z wysp stawu Antoni.
Panurus biarmicus - wąsatka. 13 VI 80 znaleziono gniazdo
z pięcioma jajami na stawie Chełm. Poza tym wąsatek nie
stwierdzono, pomimo wielokrotnych penetracji trzcinowisk.
Locustella luscinioides - brzęczka. Kilkakrotne liczenia
w ciągu dnia na stawach w Krośnicach, w latach 1979-1982,
wykazały 9-10 samców, natomiast liczenia nocne w latach
1983 i 1984 - do 22 śpiewających samców /Tabela 1/. Y Żeleźnikach tylko 1-2 pary.
Locustella fluviatilis - strumieniówka. Na obrzeżu stawów
w Ze1eżnikach, od połowy do końca maja, słyszano w latach
1980-1984 - 2-6 śpiewających samców, z których polowa mogła
być lęgowa /w końcu maja śpiewały tylko w nocy/.
Locustella neavia - świerszczak. Prawie co roku, w drugiej poł owie maja, słyszano po kilka osobników na turzycowiskach stawów Krośnice, jednak w czerwcu, pomimo nocnych
kontroli ptaków tych już nie było.
Acrocephalus schoenobaenus - rokitniczka. Y Krośnicach
stwierdzono ok. 80-100, a w Żeleźnikach 21-44 par lęgowych.
Acrocephalus palustris - łozówka. Występowała tylko w
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Zeleżnikach,w liczbie 20-30 par.
Acrocephalus scirpaceus - trzcinniczek. W Kro śnicach
stwierdzono ok. 300-400, a w Zeleżnikach do 60 par lęgowych.
Dla rokitniczki, łozówki i trzcinniczka liczbę par na
całym terenie oszacowano ekstrapolując wyniki liczeń metodą
kartograficzną ze stawów Wrzosowy i Duża Przystań oraz liczeń wzdłuż grobli stawów Antoni, Henryk Nowy i Henryk Stary.
Acrocephalus arundinaceus - trzciniak. Kilkakrotne liczenia śpiewających samców w latach 1982-1984 wykazywały w Krośnicach 25-35, a w 2eleżnikach 20-27 par lęgowych /Tabela 1/.
Remiz pendulinus - remiz. Liczbę par ustalono na podstawie znalezionych gniazd i niepokojących się ptaków /Tabela 1/.
Carpodacus erythrinus - dziwonia. Dyla lęgowa tylko na
stawach w Żeleźnikach. W r. 1980 znaleziono jedno gniazdo
z jajami oraz drugie ze skorupką jaja. W Tabeli 1 podano
liczbę śpiewających samców.
Emberiza schoeniclus - potrzos. Kilkakrotne liczenia
o świcie w latach 1982-1984 wykazały w Krośnicach 38-44,
a w 2eleżnikach 14-25 par lęgowych.
Podsumowanie wyników
Ogółem na obu kompleksach stawów krośnickich stwierdzono
38 gatunków lęgowych ptaków związanych ze środowiskiem wodnym /Krośnice 32, a Zełeżniki 35 gatunków/. Rezultaty obserwacji z poszczególnych lat, przedstawione w Tabeli 1, nie
mogą służyć do ukazania trendów ilościowych wymienionych
tam gatunków,-ponieważ obszar objęty kontrolą był niewielki,
a w niektórych latach część stawów była bez wody. Uderzające
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są jednak różnice w występowaniu niektórych gatunków między
obu kompleksami stawów. V Krośnicach nie stwierdzono lęgowego zausznika, śmieszki, rybitwy zwyczajnej, brzegówki, strumieniówki, łozówki i dziwonii, gatunków licznych w Zależnikach. W ZeleZnikach prawie zupełnie nie występowały takie
gatunki jak żuraw, zielonka, brodziec samotny, a bardzo nieliczny był wodnik, kurka wodna oraz brzęczka. Jest to wynik
różnic środowiskowych między obu kompleksami stawów /patrz
opis terenu/. Zwraca też uwagę odwrócona proporcja trzech
najpospolitszych gatunków kaczek: czernica jest najliczniejsza w Żeleźnikach, a krzyżówka i głowienka w Krośnicach.
Jest to wynik 3-4 krotnie większej liczby lęgowych par
czernicy w łeleznikach pomimo mniejszej ogólnej powierzchni
stawów. Stawy te posiadają liczne wyspy z koloniami śmieszki,
które czernica preferuje. Z wymienionych gatunków kaczek
czernica przystępuje do lęgów najpóźniej i wtedy roślinność
na suchych wyspach jest już dobrze rozwinięta. Natomiast
krzyżówka przystępuje do lęgów najwcześniej i z powodu niskiej jeszcze roślinnoś ci na tych wyspach znajduje mniej
miejsc do ukrycia gniazda. W latach 1979-1985 w obu kompleksach nastąpił wyraźny spadek liczebności podgorzałki.
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Summary
Observations were carrid out on two fisk-pond complexes:
Krośnice /total arsa 425 ha/ and Żeleźniki /172 -11a/,
situated within mixed woods in the Barycz valley /district
Wrocław/. The ponds in the Krośnice complex were usually
well overgrown with emergent vegetation /mainly reed Phragmites communis/. In the Żeleźniki complex emergent vegetation was rather

scesrce,

but there were artificial islands

covered with grassy vegetation and bushes.
Breeding of 38 species of bird ecologically connected
with pond ecosystem was recorded. The following aro worth
mentioning /in parentheses minimum and maximum number of
pairs breeding in different years/: Black-necked Grebe
Podiceps nigricollis /80-184/, Bittern Botaurus stellaris
/23-50/, Greylag Goose Anser anser /68-110/, Goldeneye
Bucephala clangula /1/, Orane Grus Brus /3-4/, Little Crake
Porzana parwa, Green Sandpiper Tringa ochropus and Bearded
Tit Panurus biarmicus.

E. Ranoszek, Stacja Ornitologiczna U.Wr., Ruda Milicka 13,
56-300 Milicz, Poland.

gatunek nie występował
species absent

Podiceps griseigena
Botaurus stellaris
Aneer anser
Cygnus olor
Circus aeruginosus
Grus brus
Gallinula chloropus
Gallinago gallinago
Alcedo atthis
Locustella luscinioides
Acrocephalue arundinaceus
.Remiz pendulinus
Carpodacus erythrinue
limberiza schoeniolus
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x

x

x
2
40
4
4

1980 1981 1982 1983 1984 1985

Grupa stawów
Fish-pond complex

Number of pairs of some species breeding on the Kroónic
e ponds in 1979-85

Tabela 1. Liczba par lęgowych niektórych gatunków ptaków
wodnych na stawach kroónickich
w latach 1979-1985

c,
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Tabela 2. Liczba par lęgowych kaczek stawów krośnickich
w latach 1979-1985
Number of pairs of ducks breeding on tbe Krośnice ponds in 1979-85

Gatunek
Anas platyrhynchos

Grupa stawów
"ZeleZniki"
"Krośnice"
40 - 100

40 - 60
2 - 5

Arras strepera

0- ł

Aythya ferina

70 - 80

40 - 120

Aythya nyroca

2 - 11

7-30

Aythya fuligula
Bucephala clangula

30 - 40
do 1

100 - 150
do 1

