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AWIFAUNA LĘGOWA I ZIMUJĄCA WYBRANYCH ZBIORNIKÓW WODNYCH
KRAJOBRAZIE PRZEMYSŁOWYM GÓRNEGO ŚLĄSKA
Breeding and wintering awifauna of some man-made water
bodies in the Upper Silesia industrial region

Zbiorniki przemysłowe są jednym z charakterystycznych
elementów pejzażu przemysłowego Górnego Śląska. Powstają
one w wyniku eksploatacji piasku, gliny i żwiru, jak również są następstwem szkód górniczych. Tylko niektóre z nich
powstają jako zaplanowana część inwestycji przemysłowych.
Najstarsze, choć nieliczne z obecnie istniejących zbiorników, powstały około 150-200 lat temu. Do tej pory nie przeprowadzono oceny pojemności lęgowej tych zbiorników, jak i
wpływu ich obecności na zimowanie ptaków wodno-błotnych.
Celem pracy było ustalenie ugrupowań lęgowych ptaków wodnobłotnych /Nonpasseriformes/ na zbiornikach położonych między Bytomiem-Rozbarkiem, a Chorzowem-Maciejkowicami, oraz
ustalenie składu gatunkowego i liczebności ptaków wodnobłotnych, zimujących na wybranych grupach zbiorników.
Charakterystyka zbiorników przemysłowych
Ilość, jak i wielkość zbiorników przemysłowych ulega
ciągłym zmianom. Znikają one w jednych miejscach, a powstają
w innych. Znikanie zbiorników może być związane z zabezpieczeniem przed ewentualnym pęknięciem dna zbiornika i zalaniem chodników kopalni. Zbiorniki znikają również na skutek
budowy kolei piaskowej, melioracji, zasypywania skałą płoną
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lub gruzem, zamulania osadami itp. Dostępne mapy zawierają
Głównie informacje z lat 1979-80, co pozwala tylko na przybliżone określenie ilości i wielkości obecnie istniejących
zbiorników przemysłowych na terenie Górnego śląska /Tabela 1/.
Tabela 1. Rozmiary zbiorników przemysłowych Górnego Sląska
Areas of the water bodies in Upper Silesia

Powierzchnia /ha/
Area /ha/
25 - 50

Ilość
Number
14

10 - 25

50

ł - 10

310

1

550

Tabela ta nie obejmuje zbiorników, które powstały w sposób
planowy, jako inwestycje przemysłowe. Do najciekawszych tego typu zbiorników na terenie Górnego Śląska należy "Jezioro
Rybnickie". Wiele omawianych tu wód jest w większym lub
mniejszym stopniu skażona substancjami szkodliwymi dla organizmów żywych. Zasilanie niektórych zbiorników dutą koncentracją związków chemicznych lub podgrzanymi wodami powoduje,
te niektóre z nich nie zamarzają w okresie zimy lub posiadają oparzeliska. Znaczna część zbiorników przemysłowych jest •
silnie zeutrofizowana. Porasta je głównie trzcina /Phragmites communis/ i palka wąsko-i szerokolistna /Typha angustifolia i T. latifolia/. Niektóre z omawianych tu zbiorników
były i są zarybiane dla celów wędkarskich, choć zazwyczaj
przeżywają w tym środowisku przez dłuższy czas tylko te ga-
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tunki ryb, które nie są atrakcyjne dla sportu wędkarskiego
.
Poniżej bliższa charakterystyka zbiorników, z których
wyniki obserwacji przedstawiono w Tabeli 2 i 3.
Zbiorniki położone między Bytomiem-Rozbarkiem, a Chorzowem-Naciejkowicami. Otoczenie tej grupy zbiorników stanowią
nieużytki /głównie hałdy/ i pola, a ich pochodzenie jest
typu zapadliskowego. Najstarsze zbiorniki pochodzą z lat
trzydziestych, choć większość powstała w latach pięćdziesiątych. Uchodzą do nich trzy ścieki. W czasie ostrej zimy
1984/85, zbiorniki te był y całkowicie pokryte lodem. Powierzchnia zbiorników wypełnionych wodą w r. 1982 wynosiła
około

w tym powierzchnia roślinności wynurzonej 5.1

ha. Linia styku roślinności wynurzonej z otwartą wodą charakteryzowała się znaczną ilością półwyspów i wysp, co
znacznie zwiększało jej długość. Długość tej linii w przybliżeniu określono na ok. 9000 m. Około 80',O roślinności wynurzonej stanowiła trzcina, a pozostałą część pałki. Do
omawianej grupy zbiorników przylegały trzy inne zbiorniki,
które w omawianym sezonie nie były wypełnione wodą, a powierzchnię porastającego je trzcinowiska określono na około
2.2 ha.
Zbiornik Rybnicki. Główny zbiornik ma powierzchnię 465
ha i powstał w r. 1971 przez zalanie odcinka doliny rzeki
Rudy w Rybniku, pomiędzy Orzepowicami, a Stodołami /zapora
długości 960 m/. Największa głębokość zbiornika wynosi 12 m,
długość do 3.5 km, a szerokość do 1.4 km.-Zbiornik służy
jako rezerwuar wody chłodzącej urządzenia elektrowni "Rybnik". 1,baksymalna temperatura wody spuszczanej do zbiornika
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Tabela 2. Lęgowe ptaki wodno-błotne zbiorników przemysłowych położonych między Bytomiem-Rozbarkiem, a
Chorzowem-klaciejkowicami, w r. 1983
Breeding marsie and water birds on the water-bodies
situated between Bytom-Rozbark and Chorzów-Maciejkowice in 1983
Liczba par
lęgowych
No.of breeding
pairs

Gatunek
Species
Gallinula chloropus
Fulica atra
Anas platyrhynchos
Aythya ferina
Podiceps cristatus
Podiceps nigricollis
Ixobrychus minutus
Aythya fuligula
Podiceps ruficollis
Charadrius dubius
Anas querquedula
Podiceps griseigena
Anas crecca
Anas clypeata
Aythya nyroca
Tringa totanus
Razem
Total

24
21-23
21
15-16
13-14
12
10
6-8
8
4
2-3
1-2
1-2
1-2
1-2
1
141-152

Dominacja 5 x
Dominance %
15.8
15.1
13.8
10.5
9.2
7.9
6.6
5.3
5.3
2.6
2.0
1.3
1.3
1.3
1.3
0.7
100.0

przy obliczaniu dominacji przyjęto liczebności stanowiące górne granice przedziałów
-

for calculating the dominance values of the maximum
estimates have been used
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wynosi +33°C, a przeciętna +25°C, w związku z tym woda nie
zamarza w nim zimą, nawet przy temperaturach poniżej -20°C.
Dalsze, boczne zbiorniki /Gzel, Pniowiec, Grabownia i Orzepowice/ o łącznej powierzchni 81 ha, zamarzają. Przyrosty
roślinności zanurzonej w zbiorniku, ograniczane są przez
hodowane w tym celu ryby z rodzaju amur /Ctenopharyngodon
sp./ i tołpyga /Bypophthalmichthys sp./
Staw w Rybniku-Pruszowcu i przzlegajcz odcinek /ok. 400
m/ rzeki Ruda. Powierzchnia stawu wynosi 12 ha; staw pozbawiony jest roślinności wodnej wynurzonej i służy obecnie jako rezerwuar wody dla huty "Silesia". W styczniu i lutym
1985 r. był całkowicie pokryty lodem.
Zbiorniki przy osiedlu 1000-lecia w Katowicach i przylegając/ do nich /ok. 100 m/ odcinek rzeki Rawa. Powierzchnia ok. 10 ha. Uchodzą do nich cztery ścieki. Na zbiornikach
obecne są małe półwyspy trzcinowe, pasy trzcinowisk i mała
zakrzaczona wyspa. W czasie mroźnej zimy 1984/85 powierzchnia zbiorników była w 75-995. pokryta lodem, a brzegi były
całkowicie zlodowacone. Wolna od lodu pozostała przylegająca Rawa i jej brzegi.
Zbiorniki na granicz Bytom-Bobrek i 1,:iechowice. Przybliżona powierzchnia ok. 20 ha. Nieznaczna część to staw zapadliskowy - okresowy. Występują dwa ujścia ścieków i oparzeliska. W czasie zimy 1984/85, 75-90% powierzchni pokryta
była lodem. Występują szerokie pasy trzcin, półwyspy trzcinowe i pałkowe.
Zbiorniki zasilane ściekami i mułem węglowym kopalni
"Szombierki" w Bytomiu-Szombierkach. Łączna powierzchnia

2
631
3
1
40
127
- .
165
1
15
584
1
- .
85
74
312
7

A
1983 1984
1984

13
1985
1984

C
1985
1984

29
740
47
541
471
414
1
1
49
8
53
29
37
3
3
3
1
1
1
91
1100 10002
1
-

1985

D

1
-

45

-

1985

1
1
36
1
4
7
133
2
72
-

1983

48
-

32
-

125
3

E
1984

A. lmiolczyk

A - Katowice - os. Tysiąclecia; 1983 -2, 1984 - 2, 1985 - 1 kontrola /P. Cempulik/
B
Bytom-Bobrek, Mieohowice; 1984 - 2, 1985 - 1 kontrola /P. Cempulik/
C - Bytom-Szombierki; 1984 - 2, 1985 - 1 kontrola /P. Cempulik/
D - Bytom-Bobrek, Ruda śląska; 1984 - 2, 1985 - 1 kontrola /P. Cempulik/
E - Bytom-Rozbark, Chorzów-Maciejkowice; 1983 - 2, 1984 - 2, 1985 - 1 kontrola /P. Cempulik i

Podiceps ruficollis
Podiceps cristatus
Cygnus olor
Anas platyrhynchos
Anas crecca
Aythya ferina
Aythya fuligula
Rallus aquaticus
Gallinula chloropus
Fulica atra
Tringa ochropus
Gallinago gallinago
Larus ridibundus
Lai'us canus

Gatunek
.Species

Tabela 3. Ptaki wodno-błotne, zimujące na zbiornikach przom>slowych 11rnogo śląska
/najliczniejsze stwierdzenia .poszczególnych gatunków/
Wintering avifauua of water-bodies in the Upper 8ilesia /maximal counts of tho
species/

F
G
1
2

Table 3 continued

-

12
2500
150
68
1
2
12
600
1800
J50
-

62
31

1983

22
2
350
1100
1
150
-

3

1
157
24
11
2100
300
57
315
5

F
1984
ł
1
214
28
2
55
2300
2
153
1
26
238
2
12
192
2
370
1900
8
220
1

1985

-

-

3
2
71
75
15
7
115
3
200
120

1983

G

-

28
250
12
9
3
92
9
1
58
35

5
-

1984

Zbiornik Rybnioki; 1983 - 12, 1984 - 8, 1985 - 11 kontroli /T. Krotoski/
Staw Rybnik-Paruszowice, 400 in rzeki Ruda; 1983 - 2, 1984 - 3 kontrole /T. Szymura/
R..Włochowioz, inf.ustna,
J. Detleja, inf.ustna

Gawia arctioa
Podioeps rufioollie
Podicepe grieeigena
Podicepe orietatus
Ardea oinerea
Anser anser
Cygnus olor
Anas platyrhynchos
Anas strepera
Anas orecoa
Anas penelopa
Aythya ferina
Aythya nyrooa
Aythya fuligula
Duoephala olangula
Mergus albellue
Mergue merganeer
Raliaeetue albicilla
Dallinula chloropus
Fuliog cetra
Larue ridibundus
Larus argentatus
Larus canus
Alcedo atthis

Gatunek
Species

0.d. Tabeli 3.
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,k. 40 ha. Występują wyspy, półwyspy trzcinowe i pałkowe.
Y. czasie zima 1984/85 pokrycie lodem wynosiło 75-85;4; występowały oparzeliska. Zbiorniki są odbiornikami trzech ujść
ścieków.Zbiorniki i kanały doerowadza,lące ścieki, położone na
granicy Bytomia-Bobrka i Rudy gl. Zbiornik /ok. 5 ha/ typu
przepływowego pokryty jest dutym trzcinowiskiem i pasami
pałek. W czasie zimy 1984/85 pokrycie lodem wynosiło 75-9050;
występowały oparzeliska.
Metoda badań
Awifaunę lęgową zbiorników przemysłowych położonych między Bytomiem-Rozbarkiem, a Chorzowem-Maciejkowicami badano
w r. 1983. Zastosowane metody badań ilościowych były w znacznej mierze zbliżone do metod stosowanych w tym samym czasie na Stawach Wielikackich /Cempulik 1985/. W zimie liczenia prowadzono na wybranych grupach zbiorników, uzależniając ilość wizyt od charakteru zbiorników i wielkości powierzchni pokrytej lodem. Przedstawiony tutaj materiał zawiera głównie wyniki obserwacji z lat 1983-85. Wykorzystano
również wyniki obserwacji, udostępnione nam przez członków
Katowickiego Koła Sekcji Ornitologicznej PTZoo1.
Wyn i ki i dyskusja
Na zbiornikach, położonych między Bytomiem-Rozbarkiem,
a Chorzowem-Maciejkowicami w

r. 1983'stwierdzono 16 gatunków

lęgowych /Tabela 3/, których łączną liczebność określono na
141-152 pary. Do najsilniej gnieżdżących się należała kokoszka wodna /Vallinula chloropus/: 24 pary i łyska /Fulica
atra/: 21-23 pary. Wysoką liczebność par lęgowych kokoszki
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wodnej, nale ży wiązać z charakterem środowiska,
tj. bujną
roślinnością wnurzoną zajmującą w sposób mozaikow
y 6.45
powierzchni zbiorników i stosunkowo małą powierzchnią poszczególnych zbiorników /Cempulik, w przygotowaniu/. Zwraca
uwagę równiet duża liczebno ść bączka /ixobrychus
minutus/,
zaskakuje natomiast brak lęgowych wodników /Rallus aquaticus/.
Najciekawsze z obserwacji zimowych /Tabela 3 i inne dane/
przedstawiono poniżej w porządku systematycznym.
Podiceps griseigena - perkoz rdzawoszyi. 1 osobnika na
Zbiorniku Rybnickim stwierdzono w sezonie 1983/84 i 1984/85
oraz 3 ptaki w styczniu na zbiorniku w Rybniku-Paruszowcu.
Podiceps cristatus - perkoz dwuczuby. Na Zbiorniku Rybnickim w sezonie 1982/83 stwierdzono maksymalnie 62, w sezonie 1983/84 - 157, a w 1984/85 - 214 ptaków. Jest to największe zimowisko tego gatunku na Śląsku /Czapulak 1986/.
Na niektórych z pozostałych kontrolowanych zbiorników zimowały pojedyncze osobniki.
Phalacrocorax carbo - kormoran. W okresie 11 I - 5 II 78
widywano na Zbiorniku Rybnickim 4-6 ptaków.
Arden cinerea - czapla siwa. Zimowała tylko na Zbiorniku
Rybnickim, w liczbie 24-31 osobników /1983-85/. Po raz
pierwszy stwierdzono zimowanie w r. 1977 /30 ptaków/.
Cygnus olor - łabędź niemy. Wieloch /1984/ wymienia
Zbiornik Rybnicki wśród największych polskich skupisk zimujących łabędzi niemych. Maksymalna liczba 122 osobników
stwierdzona 3 I 82 /T. Krotoski/, zmalała szybko w następnych dniach i nigdy się nie powtórzyła, nawet w czasie mro:2.-
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nej zimy 1984/85. Wysoki stan łabędzi w początku stycznia
1982 był prawdopodobnie następstwem silnych mrozów w dolnym
odcinku Odry. Na skutek tego ptaki te przemie ściły się w
górę Odry, at na Zbiornik Rybnicki, który nie stwarza dogodnych warunków terowania /duża głębokość/.
Anas clypeata - płaskonos. Na Zbiorniku Rybnickim w okresie 16-31 I 82, zimował 1 samiec.
Aythya fuligula - czernica. Zbiornik Rybnicki wraz z pobliskim stawem w Rybniku-Paruszowicach, stanowi największe
zimowisko czernicy na Śląsku /Czapulak 1986/. Zimą 1983/84
.zanotowano maksymalnie 407 ptaków.
Mergus merganser - nurogęś. Obserwowany jako zimujący
na Zbiorniku Rybnickim od 1983 r. Największą ilość, 192
ptaki, zaobserwowano w czasie zimy 1984/85.
Haliaeetus albicilla - bielik. Y latach 1981-85 regularnie obserwowano 1-2 ptaki na Zbiorniku Rybnickim.
Rallus aquaticus - wodnik. Maksymalnie 5 osobników,
stwierdzono na zbiorniku w Katowicach-Janowie, w czasie
zimy 1984/85.
Gallinula chloropus - kurka wodna. Oprócz informacji
zawartych w Tabeli 3, w czasie zimy 1984/85 na zbiorniku
w hatowicach-Janowie /6 ha/, stwierdzono 130-150 ptaków.
30 I 84 stwierdzono minimum 10 ptaków, na rozlewisku kanału
ściekowego w Pawłowie k/Rudy śl.-Chebzia. 8 II 84 - 19 ptaków.nazbiorniku przylegającym do oś. Hutnikówy ChorzowieBatorym /E, Winchowicz/i 17 I 85 minimum 6 osobników,a w zimie 1983/84 --30-40 ptaków. Zbiornik na granicy Rudy gl- i
Kochłowic-w lutym 1983 r. obserwowano 20 ptaków /E.Ylocho-
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wicz/. Zbiornik w Dąbrówce Wielkiej k/Siemianowic 12 ł 84 3 ptaki /A. Imioiczyk/.
Tringa ochropus - brodziec samotny. Pojedyncze osobniki
obserwowano na zbiornikach w okolicy Bytomia.
Gallinago gallinago - bekas. Pojedynczych obserwacji dokonano w okolicach Katowic i Bytomia.
Larus ridibundus - śmieszka. Największe noclegowiska zimowe stwierdzono na Zbiorniku Rybnickim i na zbiornikach
w Bytomiu-Szombierkach /Tabela 3/.
Larus canus - mewa pospolita. Największe skupienie liczące do 220 ptaków zanotowano na Zbiorniku Rybnickim; na
innych zbiornikach obserwowano maksymalnie po kilka ptaków.
Larus argentatus - mewa srebrzysta. Na Zbiorniku Rybnickim w okresie 13-19 I 85 obserwowano 8 imm.
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Summary
Observations were gathered in the extremaly transformed
.industrial landscape of the Upper Silesian mining region,
mainly in 1983-85. Over a dozen of smali water bodies /total
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/465 ha/ were visited.
arem of 247 ha/ and one bigger one
storage
Some of the bodies were conatructed as water
a by-product of
reservoirs, but the majority appeared as
digging; sinking of
human activities /gravel, sand and clay
of the water bodies
ground above worked out galleries/. Some
ed. As a result
were strongly chemically and thermally pollut
severe cold
of this they remained unfrozen even during
own with Phragmites
spells. Some of them were strongly overgr
communis and Typha spp.
ions of life a
In spite of the extremely strained condit
was recorded there;
number of breeding and wintering species
Table 2 and 3. The
the results of observations aro shown in
vely
following findings are worth underliniug; relati
pus and Little
numerous breeding of Moorhen Gallinula chloro
Great Crested
Bittern łxobrychus minutus,common wintering of
fuligula and
Grebe Podiceps cristatus, Tufted Luck Aythya
in other parts
Moorhen /these species only scarcely winter
ing
of Silesia/; relatively- large concentrations of winter
merganser.
Kute Swans Cygnus olor, and Goosanders Mergus

P. Cempulik, Muzeum Górnośląskie, ul. Thaeimana 2,
41-902 Bytom, Poland.

