
Zbigniew Jakubiec, Sylwester Michalak, Uwe Peterson 

WYNIKI INWENTARYZACJI GNIAZD BOCIANA BIAŁEGO /CICONIA CłC0-
NIA/ W DAWNYM POWIECIE STRZELISKIM 

Results of the White Stork nests census in the former Strze-
lba district 

Obszar dawnego powiatu strzelińskiego o powierzchni 570 

km2 /Statystyka powiatów 1967, GUS Warszawa/ dzieli się  na 

dwie wyraźnie różniące się  części. Północną, nizinną  o sto-

sunkowo dobrych glebach, będącą  fragmentem Równiny Wrocław-

skiej i południową  o urozmaiconej konfiguracji obejmującą  

część  Wzgórz Strzelińskich. Jest to teren wybitnie rolniczy. 

Badania nad liczebnością  bociana w tym terenie przeprowa-

dzał  już  Pax /1925/ i Brinkmann /1935/, a dane ankietowe zo-

stały zebrane w latach 1958, 1974 i 1984. W międzyczasie te-

ren ten był  szczegółowo kontrolowany w latach 1971 i 1972 

przez S. Michalaka, a w r. 1987 przez Z. Jakubce i U. Peter-

s ona. 

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie stanu popula-

cji bociana na tym terenie i jej zmian. 

Analizę  materiałów oparto na metodyce powszechnie stoso-

wanej w badaniach nad bocianem /Jakubiec 1985/. 

Wyniki 

Rozmieszczenie gniazd bocianich na terenie dawnego powia-

tu strzelińskiego nie było równomierne /Ryc. 1/ i wie tryle,  

ono odbiciem zróżnicowania fizjogeograficznego tego obszaru, 
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Ryc. 1. Rozmieszczenie gniazd bociana białego w dawnym po-
wiecie strzelińskim w roku 1987 

Diatribution of Wbite Stork nesta in the Strzelin 

diatrict in 1987 
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chociaż  brak było gniazd we wsiach leżących w masywie Grom-

nika i na Wzgórzach Niemezańskich. Wyraźna koncentracja 

gniazd znajdowała się  w części wschodniej, gdzie w dolinach 

niewielkich cieków: Krynki, Rowu Rożnowskiego i Oławy wystę-

powały większe areały łąk. Pewna liczba gniazd w części za-

chodniej też  była związana z dolinami cieków: Gołostowicy i 

Malej ślęZy. Wyratnie mniejsze zagęszczenie w części półno-

cno-zachodniej można wiązać  z ograniczonym areałem łąk na 

tych najżyźniejszych terenach. 

Wszystkie pary bocianów gnieździły się  w znacznym rozpro-

szeniu i minimalny dystans między gniazdami wynosił  ok. 1 km, 

jedynie w Zeletniku w 1987 roku stwierdzono dwie pary w 

gniazdach.odległych zaledwie o 200 m. 

Wyniki inwentaryzacji z lat powojennych wskazują  na sys-

tematyczny wzrost liczebności bociana, z 9 par w 1958 do 32 

w latach 1984 i 1986 /Tabela 1/. Jest to więc proces długo-

trwały, a liczebność  w ciągu 28 lat wzrosła 3.5 krotnie. Da, 

na Paza /1925/ wskazują, że w r. 1907 na tym terenie żyły 2 

pary bocianów, w 1922 nie było ich wcale, natomiast według 

Brinkmanna /1935/ liczba par w łatach 1933 i 1934 wynosiła 

odpowiednio 1 i 2. Wzrost liczebności bociana w ostatnich 

dziesiątkach lat jest odbiciem tendencji panujących na więk-

szym obszarze obejmującym Śląsk, południową  część  NRD oraz 

północne Czechy /Jakubiec i in. 1986/. Zagęszczenie bociana 

/StD/ przekroczyło ostatnio na omawianym terenie liczbę  5 

par na 100 km2, co odpowiada średnim zagęszczeniom dla ob-

szaru Śląska. 

Materiały ankietowe przedstawiają  różną  wartość. 0 ile 
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dane z lat 1958 i 1984 wydają  się  dobrze odzwierciedlać  

stan miejscowej populacji, to dane ankiety z 1974 r. /Tab-

ela 1/ znacznie odbiegają  od pozostałych, co jest wynikiem 

niepełnych informacji ankietowych pochodzących z terenów 

najliczniej zasiedlonych. 

Efektywność  lęgów w poszczególnych latach była zróżnico-

wana. Lata 1958, 1972 i 1987 cechowała wysoka produkcja mło-

dych na wychowującą  parę  /JZm ponad 3.0/. Zdecydowanie gor-

sze wyniki odnotowano w latach 1984 i 1986. Procent par bez 

lęgów ~Po/ był  również  zmienny od 13.0 w 1972 do 34.4 w 

1986, a wartość  średnia dla wszystkich porównywanych lat wy-

nosi 17.6. Wobec niekompletnych danych nie uznano za celowe 

obliczanie wskaźników efektów lęgów dla lat 1971 i 1974. 

Przyczynami strat lęgów w latach 1986 i 1987 były: zrzucenie 

gniazda przez wiatr, wyrzucenie jaj w trakcie walk o gniazdo 

z innymi bocianami /2 przypadki/ oraz śmierć  młodych w wyni-

ku kilkudniowych deszczów i ochłodzenia. 

Umieszczenie gniazd było zróżnicowane /Tabela 2/ ajwie-

cej z nich było umieszczonych na dużych kominach przemysło-

wych, będących pozostałością  różnych, czynnych niegdyś, za-

kładów przemysłu rolnego. 
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Summary 

The area of the former Strzelin District /570 km2/ was 

controlled by S. Michalak in 1971 and 1972. and by Z. Jaku-

biec and U. Peterson in 1987. The data from 1958, 1979 and 

1984 were gathered by inquiry. The stork was distributed 

uneveuly, the greatest density being in valleys of smali 

rivers where there were relatively large meadows. The stork 

population increased 3.5 times /Table 1/ in 29 years, thus 

reaching the average value for Silesia - 5.0 pairs/100 km2. 

Breeding success /IZa and iZm/ was high in 1958, 1972 and 

1987, much lower in 1984 and 1986. Nests were situated in 

various places /Table 2/, most of them on stacks. 

Z. Jakubiec, Stacja Sudecka ZOPiZN PAN, ul. Podwale 75, 
50-449 Wrocław, Poland 

S. Michalak, ul. Mickiewicza 12/6, 59-600 Lwówek Slgaki, 
Poland 

U. Peterson, Dorfstr.- 12, 2223 Nindorf/keldorf, German 
Federal Republic 
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Tabela 1. Wyniki inwentaryzacji bociana białego w dawnym 
powiecie Strzelin /570 km / 

Results of the White Stork nestsocensus in the 
farmer Strzelin district /570 km`/ 

Rodzaj danych 

Data 

Rok - Year 

1958 1971 1972 1974 1984 1986 1987 

H 12 28 28 15 37 33 33 
HP 9 23 25 12 32 32 29 
HH - 1 1 - 1 
HE - - - - 2 
HO . 	- 5 2 4 1 1 
Hx 3 - 3 - 

0 
0 HPm 7 20 20 10 24 21 24 

0 0 HPo 2 1 3 - 5 11 5 
,-1 HPx - 2 2 2 3 - - 
Uó HPm 5 - 1 1 - - 1 

0 c. BP. 4 3 3 8 3 - 1 9 
a . 
N .0 HPm 3 3 1 5 1 2 5 7 
c - HPm 2 1 - - 3 ło 6  12 

4 2 H.Rm ł  - - - - 3 2 1 
HPm x - 15 6 3 9 1 - 
HPo/m/ - - - - 3 - 
HPo/g/ - - - 1 1 2 
HPo/o/ 1 - - 1 2 1 
HPo x 1 1 3 3 5, ' 2 

JZG 23 20 52 21 29 45 75 

/Jzo/ 23 /8o/ /46/ /47/ 75 

o JZa 2.56 3.20 1.58 1.47 2.58 
S.. 
mm JZm 3.29 4.00 1.92 2.24 3.13 

%HPo 22.2 13.0 17.2 34.4 17.2 

StD 1.6 4.0 4.4 5.6 5.6 5.1 

Objaśnienia skrótów - patrz Appendix 
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Tabela 2. Miejsca założenia gniazd bociana białego w daw-
nym powiecie Strzelin w roku 1987 

'Wbite Stark's nests location in the former Strze-
lin district in 1987 

Miejsce założenia gniazda 
Kest, ocation 

Liczba 	Procent 
gniazd 	gniazd 

Number of 	Per cent 
nests 	 of nests 

Budynki z dachem twardym 	 12.1 
Buildings covered with bard 
materiale 

Kominy przemysłowe 
inustrial chimneys 

Kominy budynków mieszkalnych 

Chimneys of homesteads 

Słupy linii elektrycznych 

12 

2 

5 

36.4 

6.1 

15.2 
ElectriCity polec 

Ruiny 3 9.1 
Ruins 

Drzewa 5 15.2 
Trees 

Inne 2 6.1 
Others 

Razem 	 33 
	 w...1100 

Total 
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Appendix 

Skróty oznaczające sposób zajęcia gniazda i efekty lęgów zo-
stały zaproponowane przez SchOza /1952/, ich znaczenie-jest 
następujące: 

H - gniazdo 
HP - gniazdo zajęte przez parę  ptaków dłużej niż  1.5 miesią- 

ca 
RB - gniazdo zajęte przez parę  ptaków lub pojedynczego bo- 

ciana krócej niż  1.5 miesiąca 
HE - gniazdo zajęte przez pojedynczego bociana dlutój niż  

1.5 miesiąca 
HO - gniazdo nie zajęte 
Hx - brak bliższych informacji o gnieździe 
HPm - gniazdo zajęte przez parę  wychowującą  młode 
HPo - gniazdo zajęte przez parę, ale bez piskląt 
HPx - gniazdo zajęte przez parę, ale efekt lęgu nieznany 
HPm 1 do 5 - gniazdo zajęte przez parę  z młodymi - cyfra 

oznacza liczbę  młodych, litera x - nieznaną  
liczbę  młodych 

HPo/m/ - gniazdo w którym były młode, ale zginęły przed 
osiągnięciem zdolności lotu 

HPo/g/ - gniazdo w którym były jaja, ale nie doszło do wylę- 
gu 

HPo/o/ - gniazdo w którym nie było zniesionych jaj 
HPo x - brak dokładnych informacji o przyczynach braku lęgu 
JZG - suma piskląt we wszystkich gniazdach 
/JZG/ - szacowana liczba młodych, które optiścily gniazda 

łącznie z HPx i HPm x, obliczone według wzoru: 

JZm/ /HPB1-HPm x/ /HPmx•JZm/ 
/HPm-HPm x/ + HPo 

JZa - średnia ilość  piskląt na jedno gniazdo zajęte przez 
parę  //JZG/ : HP/ 

JZm - średnia ilość  piskląt na jedno gniazdo z młodymi 
7/J2G/ : HPm/ 

%HPo - procentowy udział  par bez piskląt 
StD - śr2dnia liczba gniazd zajętych przez pary /HP/ na 100 

km całego terenu badań  

/JZG/ = JZG + /HPm x • 


