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Dorota Kokurewicz

BIOLOGIA I EKOLOGIA ROZRODU 014,15WKI /DELICHON URBICA/
Y REJONIE REZERWATU "STAWY MILICKIE"
Breeding biology and ecology of House Martin /Delich
on urbica/ in the region of the hilicz fish-pond reserve

Celem niniejszej pracy był o zbadanie niektór
ych aspektów
ekologii rozrodu oknówki oraz powracal_no
ści ptaków do miejsc
gniazdowania. Zebrany materiał z obrączkowan
ia dostarczył
też danych o wpływie wieku samic na parametry l
ęgowe.
Badaniem biologii rozrodu, etologii i ekologii oknówki
zajmowało się w Europie wielu badaczy. Szczególnie
przydatne
do porównania z wynikami niniejszych bada
ń są prace Rheinwałda /1979/, Bunda /1976/ oraz Bunda i Prinzingera
/1979,
1979a, i 1985/.
Teren, metodyka badań i materiał
Badania prowadzono w latach 1983-1985 przez ca
ły sezon
lęgowy, jedynie w r. 1985 tylko w maju i czerwcu. W pierwszym roku badań zlokalizowano wszystkie gniazda zak
ładane
przez oknówki na terenie gospodarstw indywidualnych
i państwowych, a w pozostałych latach kontrolowano gniazda już
oznaczone oraz zwracano uwagę na pojawianie się nowych.
Na
badanym obszarze wyróżniono pięć stanowisk, odpowiadających
obszarom pięciu wsi /Ryc. 1/, w których znajdowały się pojedyncze gniazda i kolonie oknówek. Podział taki był przydat
ny
przy analizie powracalnoci ptaków do miejsc gniazdo
wania i
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wylęgu. Dystans, w którym osiedlały się powracające ptaki
określono w trzystopniowej skali:
1. stopień zerowy - ptaki wracały na tą samą ścianę budynku
2. ł° - ptaki wracał y do tego samego stanowiska
3.

- ptaki zmieniał y stanowisko, ale wracał y na teren
badań

Ryc. 1. Napa terenu z zaznaczeniem badanych stanowisk,
1. Nowy Zamek, 2. Nowe Grodzisko, 3. Trachcice,
4. Grabownica, 5. Stawno
Nap of study area with five sample plots /villages/

Poszczególne stanowiska zawierały różne liczby gniazd, które
ulegały zmianom w latach 1983-1986 /Tabela 1/.
W r. 1983 liczba gniazd zajętych, tzn. takich, w których
zostało złożone przynajmniej jedno jajo, wynosiła 273, natomiast w r. 1986 liczba ta zmniejszyła się do 119. Szczególnie silny spadek liczby gniazd zaobserwowano w Grabownicy.
Przyczyną tego było prawdopodobnie otynkowanie jesienią 1983
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roku ścian budynku, na którym znajdowała się kolonia tych
ptaków. Wszystkie stare gniazda, przed otynkowaniem, zostały zrzucone. Zmniejszenie się liczby gniazd w Nowym Grodzisku w r. 1984 /z 74 do b/ nastąpił o jednocze śnie z likwidacją prowadzonej tam przez kilka lat dutej hodowli gęsi i baranów.
Tabela 1. Liczba zajętych gniazd na pięciu stanowiskach w
latach 1983-1986
1,umber of occupied nests in five localities
/villages/ in 1983-1986

Stanowisko
Locality

1983

1984

1985

1986

1. Nowy Zamek

51

15

25

17

2. Nowe Grodzisko

85

22

2

14

9

3. Tracheice
4. Grabownica
5. Stawno
Razem
Total

12

14

28

122

93

62

b0

6

12

273

154

103

119

W nowym sezonie, kolejnym numerem w danej kolonii, oznaczano tylko gniazda zbudowane od nowa, co pozwoliło na obliczenie procentu wykorzystania do lęgów gniazd starych i nowych. Kontrole w gniazdach przeprowadzano od połowy maja,
przez cały sezon lęgowy w odstępach 3-5 dniowych, a czasami
większych. Ustalono terminy składania jaj, wielkość zniesień
oraz czas klucia. W trakcie przeprowadzanych kontroli obrączkowano ptaki-stare i pisklęta /Tabela 2/. Ptaki stare łapano w gniazdach pod koniec okresu wysiadywania jaj i w pier-

wszych dniach po wykluciu młodych. Dokładny wiek starych
ptaków określano na podstawie numerów obrączek. Płeć rozpoznawano po występującej u samic w okresie lęgowym plamie
lęgowej. Pisklęta obrączkowano w różnym wieku, zwykle w
12-16 dniu po wykluciu. Pod pojęciem ptaki młode i stare,
używanym w pracy należy rozumieć ptaki jednoroczne i starsze. Przy testowaniu istotności różnic posługiwano się testem -2 i testem t-Studenta /Parker 1978/.
Tabela 2. Liczba zaobrączkowanych ptaków w latach 1983-1985
Number of birds ringed in 1983-1985

Rok
Year

0

imm

1983

157

94

598

1984

89

6o

366

1985

47

23

89

293

177

1053

Razem
Total

Wyniki

Umiejscowienie gniazd
Oknówki gnieździły się pod dachami budynków, które zabezpieczały je od opadów atmosferycznych, na wysoko ści
3-6 m.
Większość gniazd opierała się o drewniane lub metalowe
elementy wystające ze ścian budynków. Duża liczba gniazd była
zakładana między drewnianymi belkami podtrzymującymi
dach.
W latach 1984-85 oknówki w 90% wykorzystywały do lęgów gniazda z poprzedniego sezonu które były naprawiane przez parę
ptaków przed przystąpieniem do składania jaj. Na 257 gniazd
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zaję tych przez oknówki tylko 39 /15%!
zostało zbudowanych
od nowa.
Fenologia
Wystąpiły dwa szczyty przystępowania
do pierwszego lęgu
/Ryc. 2 i 3/• Z materiału obrączkowania
wynika /Tabela 3/,
że pierwszy szczyt przypadający w obu
latach badań między
20 maja a 4 czerwca dotyczył głównie
pierwszych lęgów samic
starych, natomiast młode samice przyst
ępował y do pierwszych
lęgów później, między 5 a 20 czerwca,
czemu odpowiada drugi
szczyt.
Tabela 3. Data rozpoczynania lęgu a wiek
samicy
The beginning of breeding /first egg/ and
the age
of the female

Rok
Year

20 V - 4 Vi
Stare
At least
2-year

Młode
1-year

1984

12

1

1985

20

4

5 - 20 VI
Stare
At least
2-year
1

Młode
1-year

9

Na podstawie obrączkowanych ptaków stwier
dzono, że oknówki przystępowały do drugiego lęgu najwcz
eśniej 10 lipca, a
nasilenie przystępowania do tego lęgu przypa
dało na dwie ostatnie pentady tego miesiąca. Nie stwier
dzono wyraźnego
wpływu temperatury i opadów na przyst ępowanie
do pierwszych
lęgów, natomiast rozpoczęcie drugiego lęgu mogło
zależeć od
pogody; gdyż w obu latach, w tym okresie, nie
wystąpiły opady atmosferyczne, a temperatura powietrza
utrzymywała się
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Ryc. 2. Rozpoczynanie łęgów przez oknówki a warunki atmosferyczne w r. 1983
Breeding season of House Martin in 1983 in relation
to weather conditions
A

Średnie temperatury dobowe
- Mean daily temperature

B - Fenologia lęgów
Distribution .of first-egg dates in consecutive five-day
periods
C

Dobowe sumy opadów
- Precipitation /daily totals/

t

20-

10-

N
20-

10-

30
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Ryc. 3. Rozpoczynanie lęgów przez oknówki a warunki atmosferyczne w r. 1984
Breeding season of House Martin in 1984 in relation
to weather conditions
Średnie temperatury dobowe
A- Mean
daily temperature
B - Fenologia lęgów
Distribution of first-egg dates in cohsecutive five-day
periods
- Dobowe sumy opadów
Precipitation /daily totals/

s
powyżej +15°C /Ryc. 2 i 3/. Powtarzanie pierwszych lęgów
stwierdzono w 1984 r. w pierwszej polowie czerwca, a w r.
1985 już w maju. Nie stwierdzono natomiast przypadku wyprowadzenia trzech lęgów w jednym sezonie przez jedną samicę.
Lęgi wyprowadzone do 20 czerwca w obu latach stanowiły 63%
wszystkich lęgów z całego sezonu.
Wielkość zniesienia
Najczęściej spotykane zniesienia liczyły 3-5 jaj• Najmniejsze zniesienie zanotowane w trzech sezonach miało 2 jaja, natomiast największe 6 /Tabela 4/. Średnia wielkość
zniesienia dla pierwszego lęgu w latach 1983-84 wynosiła
4.5 jaja. Największe zniesienia /6-jajowe/ występowały tylko
w dwóch pierwszych pentadach sezonu lęgowego. W miarę upływu pory lęgowej spadek średniej wielkości zniesienia związany był z rosnącym udziałem lęków powtarzanych i drugich,
które zawierały zniesienia o mniejszej liczbie jaj /Tabela 5/. W roku 1983 najwięcej było zniesień 5-jajowych, natomiast w roku 1984 równie częste były zniesienia 4 i 3-jajowe. Na różnice w wielkości zniesień między tymi latami,
szczególnie widoczne w pierwszych dekadach,mialy prawdopodobnie wpływ warunki atmosferyczne. W r. 1984 występowała
duża ilość dni deszczowych /Ryc. 3/, co znacznie utrudniało
oknówkom zdobycie pokarmu. Wkład energetyczny samic w reprodukcję musiał byó większy niż w poprzednim sezonie i przez
to prawdopodobnie samice składały mniej jaj.
Wykazano istnienie istotnej zależności między wiekiem
samicy a wielkością zniesienia /Tabele: 6 i 7/. Starsze samice znosiły więcej jaj.

Tabela 4. Liczba zniesień o różnej wielkości w latach
1983-1984
Number of clutches of different sizes
Rok
Year

Liczba jaj w zniesieniu
Clutch-size
2

3

4

5

6

n

1983

6

23

45

53

1984

łO

31

47

45

5

138

Razem
Total

16

54

92

98

14

274

136

Tabela 5. Sezonowa zmienność średniej wielkości zniesienia
w latach 1983-1984 /w nawiasach liczba zniesień/
Mean clutch-size and its seasonal variation /no.
of clutches in parentheses/
Dekady
Decades

1983

1984

1983-1984

20-30 V

5.1 /40/

4.7 /35/

4.9

31- V-9 VI

/75/

4.7 /15/

4.7 /24/

4.7 /39/

10-19 VI

4.5

/25/

4.1

/21/

4.3 /46/

20-29 VI

4.0 /13/

3.8

/12/

3.9

/25/

30 VI-9 VII

3.7 /14/

3.5

/14/

3.6

/28/

10-19 VII

3.4 /7/

3.0 /10/

3.2

/17/

20..30 VII

3.0 /22/

3.2 /22/

3.1

/44/

4.1

/274/

i. dla całej
pory lęgowej
4.2 /136/ 4.o
Whole breeding season

/138/
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Tabela 6. Średnia wielkość zniesienia a wiek samic /19831985/
}pean clutch-śize and the age of the fornale /1983,
1985/
Wiek samic
w latach
Age in years

Średnia wielkość zniesienia
Mean clutch-size

Liczba samic
No. of females

1

4.3

3

2

4.5

16

3

5.2

5

Tabela 7. Istotność statystyczna różnic wielkości zniesień
samic w różnym wieku
Statistical significance of differences listed in
Table 6
t

1-roczne - 3 letnie
ł-year old - 3-year old

2.65

P < o.02

2-letnie - 3-letnie
2-year old - 3-year old

3.10

P < 0.01

1+2-letnie - 3-letnie
3.08
1+2-year old - 3-year old

P < 0.01

Wysiadywanie jaj
Oknówka rozpoczyna właściwe wysiadywanie po zloteniu
przedostatniego jaja /Glutz i Bauer 1985/. Średni czas wysiadywania /od złożonego -ostatniego jaja do wyklucia się
pierwszego pisklęcia/ wynosił 14.7 dnia. Najkrótszy czas
wysiadywania jaki zanotowano w trakcie badań wynosił 12 dni,
najdłuższy 19 dni /Tabela 8/.
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Tabela

8. Długość okresu wysiadywania
Length of the incubation period

Liczba dni
No. of days
12 13 14 15 16 17 18

14.7

Liczba lęgów

9 14 26 7 3

1

61

No. of nests

Produkcja młodych
Spadek średniej produkcji młodych w sezonie lęgowym występował analogicznie do spadku średniej wielkości zniesień
/Tabela 9/. Istniała różnica między wartością produkcji w r.
1983 i 1984, silnie zaznaczona w pierwszych dekadach obu lat.
Przyczyną niskiej produkcji w r. 1984 były male zniesienia
oraz wyższa śmiertelność piskląt z powodu obfitych opadów
deszczu;
Sukces i straty w lęgach
W latach 1983-1984 największy procent gniazd, z których
wyleciało przynajmniej jedno młode stwierdzano w pierwszej
połowie sezonu lęgowego, a więc dla lęgów pierwszych i pierwszych powtarzanych /Ryc.
lęgowego w r.

4/. Przyczyną wyższego sukcesu

1983 /Tabela 10/, podobnie jak w przypadku

wielkości zniesień były dogodne warunki atmosferyczne. Dodatkowo na obniżenie sukcesu w r. 1984 wpłynęły dość wysokie
straty spowodowane kontrolą gniazd. Gniazda w okresie opadów
deszczu były bardziej kruche i ulegały nadłamaniu w czasie
kontroli, co v większym stopniu płoszyło gnieżdżące się ptaki. Analizując sukces lęgowy w ciągu całego sezonu stwier-
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Tabela 9. Sezonowa zmienność średniej produkcji młodych na
lęg z sukcesem, w latach 1983-1984 /liczba lęgów
w nawiasach/
Average number of fledglings produced per brood
and its seasonal variation /number of broods in
parentheses/
Dekady
Decades

1983

1983-1984

1984

20-30 V

3.9 /46/ 2.6 /37/

3.3 /83/

31 v-9 vi

3.3 /35/ 2.9 /37/

3.1 /72/

10-19 vi

3.0 /46/ 2.4 /24/

2.8 /70/

20-29 vł

2.7 /17/ 1.9 /12/

2.4 /29/

30 VI-9 VII

0.9 /17/ 1.7 /13/

1.3 /30/

10-19 VII

1.1 /8/

0.8 /ło/

1.0 /18/

20-3o vii

o.8 /23/ o.6 /32/

0.7 /55/

X dla całej
pory lęgowej
Wiole breeding 2.7 /192/ 2.1 /165/
season

2.4 /357/

100

1983
80
••
1984
•
•
•

31
V

31
VI

Vll

Ryc. 4. Okres pory lęgowej a sukces lęgowy w %
Seasonal variation of breeding success.in percent
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dzono, że zarówno w r. 1983 jak i w 1984 był on zdecydowanie wyższy dla łęgów założonych od początku pory lęgowej do
20 czerwca i wynosił średnio 82%, podczas gdy w drugiej
części sezonu wynosił 50.7% /Tabela 10 i Ryc.

4/.

Tabela 10. Zależność sukcesu lęgowego od daty rozpoczęcia
lęgu
Breeding success in relation to date of clutch
commencement

Rok
Year

1983

Kategoria

Lęgi rozpoczęte
Number of nests
Lęgi z sukcesem
Successful nests

1984

Lęgi rozpoczęte
Number of nests
Lęgi z sukcesem
Successful nests

Razem
Total

Lęgi rozpoczęte
Number of nests
Lęgi z sukcesem
Successful nests

Ogółem
Total

do 20 VI
before

N

N

194
153

',.
100
78.9

127
114

5.

»

100

67 100

89.8

168

100

101

100

362

100

228

100

255

70.4

187

po 20 VI
after

82.0

39

67

58.2

100

134 100
68

50.7

Całkowite straty w lęgach w r. 1984 wynosiły 39% i były
wyższe niż w sezonie poprzednim /21%/. li obu latach gniazda
z jajami były częściej niszczone niż gniazda z pisklętami
/Tabela 11/. Około 50% strat w latach 1983-1984 nastąpiło z
przyczyn nie ustalonych, zwłaszcza w tych przypadkach, gdy
z gniazda znikały jaja łub młode /Tabela 12/. Lęgi oknówki
mogły być zagrożone ze strony ssaków takich jak: kuna, łasica, gronostaj, tchórz, kot domowy i szczur

/Menzel 1984/.
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Tabela 11. Straty na dwóch etapach lęgu
Brood losses in egg and nestling stage

Rok
Year

Liczba lęgów % lęgów utraconych % lęgów utraconych
na etapie piskląt
na etapie jaj
utraconych
lost at nestling
%
egg
at
lost
%
of
Number
stage
failed nests stage

1983

41

66

34

1984

66

72

28

Razem
Total

107

69

31

Tabela 12. Udzial różnego rodzaju strat w lęgach oknówki
/1983-1984/
Causes of nesting failures in 1983-1984
Przyczyny strat
Gausa °f failure
1. Uszkodzenie gniazda przy
kontroli
Nest destruction during
control
2. Opuszczenie lęgu
Desertion
3. Odpadnięcie gniazda
Nests' falling down
4. Znikanie wszystkich Jaj
lub młodych
Disappearance of all
eggs or young
5. Zajęcie gniazda przez
wróble
Occupation of nest by
sparrows
6. Drapieżnictwo
Predatien

Lęgi zniszczone

Broods destroyed

11

10.3

27

25..2

11

10.3

52

48.6

5

4.7

1

0.9

Jednak nie wydaje się prawdopodobne by straty te w badanej
populacji powodowane były przez wyżej wymienione drapieżniki,
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ponieważ gniazda bardzo czę sto umieszczone były w odległości
40-50 cm od dachu i nie miały żadnych połączeń ze stropem,
co powinno znacznie utrudniać przedostanie się drapieżnika
do środka. V żadnym z przypadków, gdy znikały wszystkie jaja
lub pisklęta, nie zauważono w gnieździe śladów drapieżnictwa, np. skorup po jajach, a otwór gniazda, pozostawał nienaruszony. lkiożna sądzić, że opuszczone przez parę ptaków jaja lub młode były usuwane przez następną parę ptaków, nocującą w danym gnieździe lub przygotowującą gniazdo do lęgu.
Za tym przypuszczeniem przemawia fakt, że gniazda są używane
do lęgu kilkakrotnie przez różne pary i nawet po bardzo
krótkim czasie /1-2 dni/ w opuszczonych gniazdach z jajami
lub pisklętami notowano zniesienia innej pary oknówek. Istnieje też pewne prawdopodobieństwo, że para opuszczając
gniazdo sama wyrzucą jaja. Kilkakrotnie obserwowano brak
zniesienia na drugi dzień po kontroli. Ze względu na konstrukcję gniazda można wykluczyć samoczynne wypadnięcie jaj.
W jednym przypadku stwierdzono obecność drapieżnika - znaleziono w gnieździe zniesienie 5-jajowe z wyraźnymi śladami
uszkodzenia skorupek przez gryzonia. W r. 1983 duży procent
opuszczonych lęgów /tzn. pozostawionych w gnieżdzie jaj lub
młodych!, był wynikiem silnych opadów deszczu w pierwszych
dniach sierpnia. Przyczyną opuszczenia 85 lęgów była obecność wróbli, które wykorzystywał y gniazda oknówki do wypronastępowadzenia własnych lęgów. Odpadnięcie gniazda często
ją. Rewało samoczynnie, spowodowane jego wadliwą konstrukc
akcją oknówek na niepokojenie i uszkodzenie gniazda w traknie
cie kontroli był o z reguły natychmiastowe dobudowywa
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przez ptaki uszkodzonej częś ci gniazda, natomiast bardziej
płochliwe pary /10%/ opuszczały gniazdo po kontroli, chociaż
w większości tych przypadków uszkodzenie nie powodowało wypadnięcia jaj lub młodych.
Powracalność ptaków do miejsc obrączkowania
Stwierdzono, że każdego roku na teren badań wracało ok.
8% osobników z zaobrączkowanych w poprzednim sezonie /Tabela 13/. Stare ptaki liczniej wracały na teren obrączkowania
niż młode /Tabela 13 i 14/. Może to być związane z większą
śmiertelnością młodych na zimowiskach jak i większą dyspersją ptaków jednorocznych, wynikającą ze słabego przywiązania
do miejsca urodzenia. Prawie dwa razy więcej wracało starych
samic niż starych samców i w przeciwieństwie do samców, większość powracających samic osiedlała się w miejscu, gdzie
w roku poprzednim wyprowadzała lęg. Świadczy to o silniejszym przywiązaniu samicy do miejsca gniazdowania niż samca
/Ryc. 5a i b/. Z zaobrączkowanych piskląt, w roku następnym
wracało więcej młodych samców niż młodych samic. Większość
samców jednorocznych przeprowadzała lęgi w tym samym stanowisku, w którym się wykluła, natomiast młode samice Osiedla.
ły się tym liczniej im dalej było od miejsca wylęgu /kyc.
i d/. Wykazano również, że powracalność młodych wyklutych VS

wcześniejszych lęgach była istotnie wyższa niż wśród młodych
wyklutych później /Tabela 15/. Na wyższą powracalność młodych wyklutych na początku sezonu lęgowego mógł wpłynąć zarówno wyższy sukces lęgowy jak i wcześniejsze opuszczenie
gniazda w stosunku do piskląt wyklutych później. Pisklęta
te mogły być w lepszej kondycji, co mogło zwiększyć ich
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Ryc. 5. Dystans między miejscem urodzenia /jednoroczne ptaki/ lub miejscem gnieżdżenia w poprzednim roku /stare ptaki/ a miejscem gniazdowania w roku następnym
Distance between birth place /one-year birds/ or
nesting place in the previous year /old birds/ and
nesting place in the next year
Kategorie dystansu patrz metodyka.
A - stare samice, B - stare samce, C - jednoroczne samice,
D - jednoroczne samce
Distance categories:
O
the birds return to the same building
I.- the birds return to the same village but breed on
another building
II.- the birds return to the study area but breed in
another village
A - old female, B - old male, C - oneyeELr female,
D - one-year male
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przetyyalność, oraz mogły lepiej zapamiętać okolicę gniazda,
w którym się wykluły.
Tabela 13. Powracalność ptaków na teren badań /1984-1986/
zaobrączkowanych w poprzednim roku wyrażona w
procentach. W nawiasach wielkość próby
Study area tenacity of birds ringed in previous
years /in percents, no. of birds in parentheses/
Łącznie
Total

d*.'

Stare
Old

Młode
1-year
old

Młode
1-year
old

Młode
1-year
old
d#

/23/
15.0

/8/
8.5

/31/
12.4

/38/
6.3

/12/
4.0

/26/
9.0

/69/
8.0

1985

/13/
15.0

/1/
2.0

/14/
9.4

/22/
6.0

/4/
2.2

/18/
10.0

/36/
7.0

1986

/7/ /4/
15.0 17.0

/11/
23.0

/7/
8.0

/2/
4.4

/5/
11.0

/18/
11.3

Razem
Total

/43/ /13/
7.3
15.0

/56/
12.5

/67/
6.4

/18/
3.4

/49/
9.2

/123/
8.0

Rok
Year

1984

Tabela 14. Istotność statystyczna różnic z Tabeli 13
Statistic significance of differences in Table 13
Poziom istotności
Significance leveł

Porównywane kategorie
Cateaories compared

s
z

Młode
- Stare
Old
1-year
stare_młode
1-year
old
stare_stare ds
old
old
młode_młode
1-year
1-year

12.34

P < 0.01

32.08

P ( 0.001

4.99
14.24

0.05 < P < 0.01
P < 0.01
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Tabela 15. Tendencja do powrotu ptaków jednorocznych z lęgów wczesnych i późnych
Return rate of one-year birds from early and lata
broods

Rok
Year

Ilość zaobrączkowanych młodych z lęgów
do 20 VI
Number of young
ringed in nests
before'20 VI

Ilość zaobrączkowanych młoretrapów dych z lęgów
po 20 VI
Number of young
ringed in nests
after 20 VI

482

8

116

1984

270

6

96

Razem
Total

752

7

212

1983

retrapów

3
1.4

2 = 9.96
P < 0.01
Dyskusja
Średnie daty rozpoczynania lęgów, średnia wielkość zniesienia i średnia produkcja młodych dla okolic rezerwatu
"Stawy Milickie" i dla terenu zachodnich Niemiec mieszczą
się w tych samych zakresach /Bund 1976, Hund i Prinzinger
1979, Rheinwaid 1979/• Podobieństwo to wynika z braku istotnych różnic w położeniu geograficznym, a tym samym w warunkach klimatycznych badanych terenów. W niniejszych badaniach
wykazano, że stare samice rozpoczynają pierwsze lęgi wcześniej niż jednoroczne. Rheinwald i GutsCher/5.974 Rund i Prinzinger/1985/wykazali, że wśród samic z pięciu kategorii
wiekowych, najwcześniej przystępują do lęgów samice pięcioletnie, nasilenie lęgów pokrywa się w czasie dla samic dwu-
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i trzyletnich, natomiast jednoroczne przystępują do pierwszego i drugiego lęgu z przesunięciem 11-12 dniowym w stosunku do starszych. Autorzy ci stwierdzili ponadto, że te
różnice związane są z wcześniejszym przylotem na lęgowiska
samic starych niż młodych oraz, że różnice tego rodzaju
występują także u samców, w związku z tym istnieje silna
preferencja do formowania się par w tych samych klasach wiekowych. Wielkość zniesienia, produkcja młodych i sukces lęgowy są znacznie niższe dla samic jednorocznych podczas
pierwszego lęgu, dopiero podczas drugiego lęgu samice te mogą mieć taki sam sukces jak stare /Hund i Prinzinger 1985/.
V niniejszej pracj• otrzymano takie różnice jedynie dla samic
trzyletnich w stosunku do młodszych, natomiast brak istotnej
statystycznie różnicy między samicami dwuletnimi i jednorocznymi. mógł być spowodowany małą próbą, a także odmiennymi
warunkami atmosferycznymi w obu latach, które mogły wpłynąć
na wyrównanie tych różnic.
Większa powracalność ptaków starych niż młodych wskazuje
na większe przywiązanie ptaków starych do miejsca gniazdowania, niż młodych do miejsca wylęgu. Hund i Prinzinger /1979/
stwierdzili, że stare samice częściej wracały do tego samego
miejsca gniazdowania po łęgach zakończonych sukcesem, a także zmiana gniazda między zniesieniami w tym samym roku również zależał a od sukcesu lęgowego w pierwszym zniesieniu,
mianowicie była częstsza po lęgu zakończonym niepowodzeniem.
Młode samice osiedlały się w większym oddaleniu od miejsca
wylęgu niż młode samce. Podobnie dystans osiedlania, podany
przez Hunda i Prinzingera 71979a/ dla młodych samic wynosił
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2.270-3.200 m, a dla mł odych samców 1.530-1.930 m.
Na teren badań częściej powracały pisklęta, które opuszczały gniazdo na początku pory lęgowej. Być może lepiej zapamiętywały okolicę gniazda, w - którym się wykluły, niż pisklęta z lęgów powtarzanych i drugich. Potwierdza to przypadek opisany przez Bunda i Prinzingera /1981/, którzy złapali
dwie młode samice w 2-3 tygodnie po wylocie z-gniazda w sąsiednich wioskach, a w następnym sezonie w tych samych miejscach obie samice przeprowadzały lęgi. Większe tendencje w
powracalności młodych z pierwszego lęgu niż młodych z drugiego, przedstawione w stosunku 4.7:1,- 2.4:1 podają również
Rheinwald i Gutscher /1969/.
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Summary
The study was carried out in five viłlages situated in
agricultural landscape close to the largo fish-pcnd complex
/Fig. 1/. Ali House Martins' nests in these villages were
checked every 2-5 days during the whole breeding seasons of
1983-1984 and in May-June 1985 /Table 1/. The number of
nests during the study period decreased duo to plastering

of some houses and closing down of a large sheep and geese
breeding farm in one of the vil1ages. Alt nestlings and the
majority of aaults were caught and ringed at nests /Table 2/.
Martins bred under roofs of buildings at the height of
3-6 m. The majority of nests were leaned against wooden or
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metal elements protruding from the buildings' walls. Many
of them were situated among the roof supporting beams.
Repaired nests from the previous season constituted

of

those used in 1984-1985.
There were two peaks of egg-laying commencement /Figs 2
and 3/. The first peak /1,lay 20 - June 4/ was due to the
start of breeding by experienced females /i.e. at least 2
years old/ and the secund one /June 5-20/ due to the start
of breeding mainly by the inexperienced /i.e. 1 year old/
ones. First eggs in second broods were laid mostly in the
last decade of July. The replacement clutches started to
appear in the first half of June 1984, but in 1985 already
in May. There was no elear correlation between temperatures
or precipitation and timing of egg-laying in the first
broods, though there was probably a correlation between
these factors and timing of the second broods /Figs 2 and
3/. Full clutches contained 2-6 eggs /Table 4/, mean size
of the first clutches was 4.5. Clutch-size decreased over
a season /Table 5/. The experienced females /at least 2
years old/ laid larger clutches than the first-breeders
/Tables 6 and 7/. Incubation period /number of days between
laying of the last egg and hatching of the first one/ was
on the average 14.7 /Table 8/, hiean number of fledglings
per successful brood was 2.4 /Table 9/. Nesting succass of
early nests /commenced before June 20/ was much higher /80»/
than in the later ones /50.7%, Table 10, Fig. 4/. Production
of young in 1983 was higher than in 19b4. This resulted from
smaller clutches and higher nestling mortality /due to heav)
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rains/ in the latter year. In both years egg loss rates were
higher than nestling losses_ /Table 11/. The exact reasons
for the majority of losses were unknown. Namely single eggs
or nestlings were disappearing from the nests. This could
not be accounted for by nest predation. It is suggested that
the birds themselves were evicting eggs or nestlings while
deserting their nests, or that eggs and nestlings were
evicted by new pcirs, occupying the nests after their desertion by the former owners.
About 8% of adult birds ringed within the study area ccme
back there the following spring /Table 13/. Experienóed
birds /at least 2 years old/ were more site-tenacious than
first-breeders /Tables 13 and 14/. Old femles were more
site-tenacious than old-males. Situation was reversed among
young birds. In contrast to old males, old returning females
tend to nest much closer to the previous-year breeding places. Among birds ringed as nestlings, returning the following spring, females showed stronger tendency to came beck
to their birth places than males /Fig.

4/.

The young fledged

before June 20 ccme back significantly more frequently than
the young fledged gater /Table 15/.

Dorota Kokurewicz, Stacja Sudecka ZOPiZN PAN, ul. Podwale 75,
50-449 "Wrocław 2, Poland.

Andrzej Czapulak, Tadeusz Stawarczyk
ZTMOVANIE PTAKÓW WODNYCH NA gLĄSKU W LATACH 1985-1987
Wintering of waterfowł in Silesia in 1985-1987'

W latach 1985-1987 kontynuowano zimowe liczenia ptaków
wodnych r., Śląsku, jednak w przeciwieństwie do lat 1983-84
przeprowaazano je tylko w styczniu. Terminy liczeń w poszczególnych latach były następujące: 12-20 I 85, 11-19 I
86, 10-18 I 87, Omawiane trzy zimy były surowsze aniżeli w

latach 1983-84. W latach 1985 i 1987 rzeki i zbiorniki były
niemal w całości skute lodem, a ptaki przebywały na niewielkich oczkach wody. W roku 1986 zima była nieco łagodniejsza
/tylko brzegi były zlodzone/. Stopień spenetrowania terenu
przedstawia Tabela 1.
Tabela 1. Łączna długość odcinków rzek /km/ i powierzchnia
zbiorników /ha/ skontrolowanych w czasie liczeń
zimowych w latach 1985-1987
Total length of river sections /km/ and area of
water bodies /ha/ checked during winter counts in
1985-1987

Odra
Bóbr
Nysa Kłodzka
Inne rzeki
Other rivers
Zbiorniki wodne
Pater bodies

1985

1986

1987

445
187

442

140

525
205
102

255

700

224

12500

14000

14300

202
93

Należy zaznaczyć, że pomimo róznic w łącznej długości sprawdzonyeh, rzek, otrzymane wyniki są porównywalne ze sobą.
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W roku 1986 objęto kontrolami większą liczbę mniejszych
rzek, których znaczenie dla zimujących ptaków wodnych jest
niewielkie. W akcji uczestniczyło od 42 do 62 osób, którym
w tym miejscu serdecznie dziękujemy.
Przy omawianiu wyników liczeń na Odrze zastosowano podział śląskiego fragmentu tej rzeki na odcinek górny /od
granicy państwa do Ścinawy/ i środkowy /od $cinawy do ujścia
Kysy Łużyckiej/ zgodnie z podziałem ogólnopolskim. Liczebność ptaków na rzekach notowano w odniesieniu do 5-kilometrowych odcinków. Dla scharakteryzowania rozmieszczenia
ptaków na Odrze i Dobrze użyto średniej liczebno ści ptaków
zanotowanych na 5 km odcinkach rzeki oraz frekwencji oznaczającej procentowy udział odcinków, na których odnotowano
obecność danego gatunku.
WyniKi
Prezentowane wyniki oraz dane wcześniejsze /Czapulak
1986/ pozwalają w przypadku niektórych gatunków na wyciągnięcie wstępnych wniosków odnośnie ich rozmieszczenia i
zmian liczebności.
Tachybaptus ruficolłis - perkozek. We wszystkich trzech
latach ponad poł owa /52-58%/ perkozków zimowała na Dobrze i
hysie Kłodzkiej. Zimą 1985 r., gdy perkozki zimowały na
Śląsku wyjątkowo licznie /Tabela 2/, ok. 38% przebywało na
Odrze /maksymalnie 72 osobniki na 5 km - A. Karnaś!, głównie
w górnym biegu tej rzeki. V roku tym na Śląsku zimowało ok.
52$ perkozków stwierdzonych na wodach śródlądowych Polski
/Kot i in., w druku/.
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Podiceps cristatus - perkoz dwuczuby. Zimujące perkozy
podobnie jak w łagodne zimy 1983-84, przebywał y prawie wyłącznie /86-98%/ na niezamarzającym Zbiorniku Rybnickim,
który jest zimowiskiem tego gatunku o znaczeniu ogólnopolskim /Kot i in., w druku/. Największą koncentrację stwierdzono tam w roku 1985 - 214 osobników /Cempulik i Krotoski
1987/.
Ardea cinerea - czapla siwa. Liczebność tego gatunku podlegała znacznym wahaniom podczas kolejnych zim, podobnie
jak jego rozmieszczenie. W latach 1985-86 odpowiednio ok.
43% i 55% czapli zimowało nad Odrą, preferując jej środkowy
bieg. Jednakże największa koncentrację - 50 osobników na
5 km, stwierdzono w r. 1986 na górnej Odrze k. Raciborza
/H. Szymiczek/. Natomiast w ostrą zimę roku 1987 nad Odrą
zimowało tylko'ok. 20%, zaś 64%, przebywało nad wolniej zamarzającymi mniejszymi rzekami, głównie nad Bobrem i Nysą
Kłodzką /Tabela 4/. Ogólna liczebność w tym roku była najniższa spośród lat 1983-87. Na Śląsku występuje do 40% zimujących w Polsce czapli /Kot i in., w druku/.
eygnus olor - łabędź niemy. Liczebność zimujących łabędzi w latach 1985-87 była ustabilizowana na poziomie 2500 2800 ptaków. Niższa liczebność /900-1700 os./w latach 198384 /Czapulak 1986/ mogła być związana z większym rozproszeniem łabędzi podczas łagodnych zim. Na Odrze skupiało się
63-71% osobników, które występowały częściej /do 60% odcinków/ liczniej /przeciętnie 29 osobników na 5 km/ na górnej
nit na środkowej Odrze /Tabela 5 i 6/. W latach 80-tych wykształciły się na Śląsku stale zimowiska łabędzi w miastach
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skupiając większość ptaków /do 70%/. Największe z nich to:
Wrocław, Opole, Kędzierzyn-Koźle - do 400 osobników /A. Czapulak, Z. Jakubiec, A. Karnaś,

P.

Kozlowski/, Zgorzelec -

do 300 osobników /A. Wojciechowski!, Żagań - do 170 osobników 7k. Fura/, Brzeg - do 150 osobników /N. Stajszczyk/.
Stada zimujących łabędzi liczące po kilkadziesiąt ptaków
przebywały również m. in. w Krośnie Odrzańskim, Nowej Soli,
Krapkowicach, Nysie i Gubinie.
Anas platyrhynchos krzyżówka. Gatunek ten stanowił
71-80% wszystkich ptaków zimujących na Sląsku. Jego liczebność w skali całego regionu podlegała znacznym wahaniom,
natomiast rozmieszczenie ptaków było bardziej stabilne.
latach 1985-87 na Odrze zimowało corocznie po ok. 53>; ptaków,
11-18% gromadziło się na zbiornikach zaś pozostałe ptaki
przebywały na mniejszych, rzekach, głównie na Bobrze i Nysie
Klodźkiej. W roku 1985 i 1987 zarówno frekwencja, jak i
przeciętna liczebność na 5 km biegu rzeki była wyraźnie wyższa na górnej Odrze /Tabela 5 i 6/, gdzie skupiało się 8693',% ptaków, niż na Odrze środkowej. Natomiast w łagodniejszą
zimę 1986 r. ptaki były rozmieszczone nieco bardziej równomiernie ną obu odcinkach, choć w dalszym ciągu 77% kaczek
preferowało górny odcinek. kaksymalna liczebność na 5 km dochodziła na nim do 3000 ptaków w ostrzejsze zimy i do 3900
w r. 1986. Analogiczne wartości dla Bobru wynoszą odpowiednio 740 i 1440 osobników na 5 km. gląsk skupia do 40% zimujących w Polsce krzyżówek /Kot i in., w druku/.
Anas crecca - cyraneczka. W ostrzejsze zimy 1985 i 1987 r.
aż 75o ptaków zimowało na Odrze, szczególnie na jej górnym
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odcinku, gdzie frekwencja sięgała 36% /Tabela 5/, a maksymalna liczebność 90 osobników na 5 km. W lagodniejszq zim ę
r. 1986 łączna liczebność była prawie trzykrotnie wyższa i
tylko 46% ptaków zimował o na Odrze, zaś 36% na zbiornikach
wodnych /Tabela 3/. Największą- koncentrację obserwowano na
Zbiorniku Rybnickim - 145 osobników /T. Krotoski/ oraz na
Nysie Kł odzkiej k. Paczkowa - 126 osobników /W. Grabiński/.
W ostre zimy 1985 i 1987 r. na Śląsku zimowało 75-80% cyraneczek stwierdzonych w Polsce /Kot i in., w druku/.
Aythya ferina - głowienka. Liczebność jej ulegała silnym
wahaniom w latach 1985-87 i nie była w prosty sposób skorelowana z surowością zim, np. w wyjątkowo ostrą zimę 1987 zimowało 7-krotnie więcej ptaków niż w również ostrą zimę 1985
r. O liczebności głowienki decyduje ich zimowanie na niezamarzającym zbiorniku Dzierżno, gdzie przebywało do 74% ptaków /438 osobników w 198' r. - M. Ostański/. Na górnej Odrze
frekwencja sięgała co prawda 36% /Tabela 5/ kontrolowanych
odcinków, lecz ptaki były bardzo rozproszone.
Aythva fulig la - czernica. Liczebność zimujących czernic
w latach 1985-87 była stabilniejsza niż głowienki i zbliżona
do lat 1983-84 oraz podobnie jak u poprzedniego gatunku słabo skorelowana z ostrością zimy. Również rozmieszczenie zimowisk jest podobne jak u głowienki, gdyż do 5.5% ptaków zimowało na Zbiorniku Rybnickim /do 320 osobników - T. Krotoski/ lub Zbiorniku Dzierżno /do 180 osobników - M. Ostański/,
zaś na , górnej Odrze przebywało 31-44% ogółu ptaków. Frekwencja sięgała tam 37% skontrolowanych odcinków, średnia liczebność - 5 ptaków na 5 km /Tabela 5 i 6/, a maksymalna docho-
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dziła do 70 osobników.
Bucephala clangula - gągoł. Głównym zimowiskiem jest Od, ra, gdzie skupiało się 90-94% ptaków. Rozmieszczenie ich było niestale;- podczas gdy w r. 1985 gągoły wyraźnie pref erował y górny bieg Odry, to w latach 1986 i 1987 częściej występowały na Odrze środkowej. Tym nie mniej corocznie największe koncentracje stwierdzane były na górnej Odrze. Największą z nich napotkano K. Brzegu Dln., liczyła ona 240 ptaków
- 9 I 1987 /T. Drazny, M. Majcher/.
Mergus merganser - nurogęś. Jest drugim liczebnie gatunkiem kaczek zimujących na Śląski", którego liczebność jest
wyraźnie wytsza'w surowe zimy nit łagodne /Czapulak 1986/.
zimą 1985 i 1986 r. odpowiednio 88% i 85% ptaków przebywało
na Odrze, a ich rozmieszczenie związane było ze zlodzeniem
rzeki. W roku 1985 wysoka frekwencja i liczebność /maksymalnie 1280 osobników na 5 km w okolicach Krapkowic 18 I 1985 A. Karnaś/ była na górnej Odrze, a w r. 1986 w
biegu rzeki /Tabela 5 i 6/.

środkowym

wyjątkowo ostrą zimę r. 1987

tylko 60% ptaków zimowało na Odrze. Frekwencja na obu jej
odcinkach była zbliżona, ale wyraźnie liczniej nurogęś występował na górnej Odrze. Poza tym 23% ptaków przebywało
wówczas na Bobrze, gdzie frekwencja wynosiła 66% /Tabela 7/,
a przeciętna liczebność ok. 19 ptaków na 5 km /maksymalnie
do 120 osobników na odcinku/. W latach 1985-87, w przeci-.
wieństwie do łagodnych zim 1983-84, niewiele ptaków zimowało
na zbiornikach wodnych.
Fulica atra

łyska. W omawianym okresie zaznaczył się

,bardzo wyraźny spadek liczebności zimujących łysek w porów-
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naniu z latami 1983-84 /Czapulak 1986/ związany z surowością
zim. Zimą 1985 i 1986 roku na Odrze zimował o odpowiednio ok.
71% i 655 wszystkich łysek, które przebywały przede wszystkim w górnym

jej

biegu, osiągając frekwencję 595 i przecięt-

ną liczebność ponad 40 ptaków na 5 km /Tabela 5 i 6/. W ostrą zimę 1987, przy ogólnie niskiej liczebności na śląsku,
na Odrze zimowało tylko 40> łysek, zaś reszta rozproszona
była po mniejszych rzekach i zbiornikach wodnych.
Gallinula chloropus - kokoszka wodna. V latach 1985-86
podobnie jak w okresie wcześniejszym /Czapulak 1986/, kokoszki skupione były na drobnych przemysłowych zbiornikach
Górnego Śląska, które były głównym miejscem zimowania /do
945/ tego gatunku w Polsce /Kot i in., w druku i nowe dane/.
Na poszczególnych zbiornikach liczebność kokoszek dochodziła
do 250 ptaków /P. Cempuliki. V roku 1987 nie stwierdzono
tych skupisk co należy wiązać z surowością zimy.
ridibundus i L. canus - śmieszka i mewa pospolita.
Uzyskane wyniki liczeń nie odzwierciadlają stanu rzeczywistego liczebności obu gatunków. Wynika to z faktu nie prowadzenia liczeń na noclegowiskach, jak również nie kontrolowania wysypisk śmieci, na których mewy koncentrują się podczas
dnia.
Ponadto stwierdzono rzadko zimujące gatunki:
PodiCeps auritus - perkoz rogaty. 18 I 85 - 1 osobnik na
Odrze k. Krapkowic /A. Karnaś/.
Phalacrocorax carbo - kormoran czarny. 11) I 87 jednego
osobnika widziano w ujściu Nysy Klodzkiej /A. Karnaś/, a
11 87 dwa ptaki przebYwaly na Odrze poniżej Brzegu
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/M. Stajszczyk/.
Botaurus stellaris - bąk. Stwierdzony 4-krotnie: 19 185
- 4 osobniki na kompleksie "Stawno" k. Milicza /J. Witkowski/, 20 I 85 - jeden ptak na stawach Yielikąt k. Lubomii
/R. Piela/, 17 I 86 - jeden osobnik w pobliżu ujścia Kwisy
do Bobru /W. Grabiński/ oraz 10 I 87 - jeden ptak nad Odrą
powyżej Brzegu /M. Stajszczyk/.
Egretta alba - czapla biała. 10 I 87 - jeden ptak na
Zbiorniku Dzierzno /M. Ostański/.
Ardea purpurea - czapla purpurowa. 13 I 86 - 1 subad. na
Odrze k. Opola, KF 2026/86 /A. Karnaś/.
Anser caerulescens - gg ś śnieżna. 21-22 ł 87 - jeden niepłochliwy osobnik przebywał na Nysie Łużyckiej w Zgorzelcu
KF 2272/88 /A. Wojciechowski/.
Branta canadensis - bernikla kanadyjska. 29 I-7 III 85 i
11 I-15 II 86 - po dwa osobniki na Nysie Łużyckiej w Gubinie
KF 1629/85, 1885/86 /J. Lewandowski, P. Luc/.
Somateria mollissima-edredon. 17 186 - 1 samiec ad. na
Widawie k. Namysłowa /J. Franiak/.
Ponadto stwierdzono przypadki zimowania osobników prawdopodobnie zbiegłych z niewoli:
Aix sponsa - karolinka. 24 XII 85-14 III 86 - jeden samiec na Nysie Łużyckiej w Zgorzelcu, KF 1946/86 /A. Wojciechowski/.
Aix galericulata - mandarynka. Między 5 I a 4 II 85 czterokrotnie obserwowano ten gatunek na Nysie Łużyckiej w Gubinie, maksymalnie 3 09 i 2 o, KF 1630/85 /J. Lewandowski/.
Podczas liczeń zanotowano w poszczególnych latach odpowied-
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nio 35, 38 i 35 gatunków ptaków.
Dyskusja
W latach 1985-87, pomimo odmiennych warunków klimatycznych w poszczególnych latach, corocznie w przybliżeniu połowa ptaków wodnych zimowała na Odrze /48.8-56.55/. Bardzo
zbliżone było również ich rozmieszczenie na tej rzece, gdyż
we wszystkich-latach zdecydowana większość ptaków przebywała
na górnej Odrze /75.5-92.3p ptaków zimujących na Odrze/. Zasada ta dotyczy nie tylko łącznej liczebności ptaków, lecz
znajduje również potwierdzenie dla poszczególnych gatunków,
które z reguły preferują górny bieg rzeki. Szczególnie silnie preferencja ta zaznacza się u krzyżówki /77-93% wszystkich ptaków zimowało na górnej Odrze/, cyraneczki /95-99%/,
łabędzia niemego /86-895/ i łyski /70-99%/. W podobny sposób
rozmieszczone są w ostre zimy również gągoły i tracze, natomiast w łagodniejszą zimę 1986 r. gatunki te preferowały Odrę środkową.
Takie rozmieszczenie ptaków na Odrze może wynikać z całego szeregu czynników. Sądząc z koncentracji ptaków można
przypuszczać, że rzeka ta w swym górnym biegu, oferuje bogatszą bazę pokarmową. Dodatkowo na tym odcinku rzeki leży
cały szereg miast różnej wielkoś ci, gdzie koncentrują się
zimujące ptaki, przyciągane dokarmianiem ich przez ludzi oraz
korzystające z pokarmu pochodzącego ze ścieków miejskich.
hiejse takich nad Odrą środkową jest o połow ę mniej. M.e bez
znaczenia mogq.być też różnice w warunkach mikroklimatycznych pomiędzy różnymi fragmentami doliny Odry decydujące o
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lokalnych zjawiskach lodowych.
Oprócz Odry istotniejsze znaczenie dla zimujących ptaków
wodnych mają Bóbr i Nysa Kł odzka, których rola wzrasta w
ostrzejsze zimy gdyż rzeki te wolniej zamarzają. Skupiają
one wtedy do 20% ogółu ptaków zimujących na Śląsku. Mają
one szczególne znaczenie dla zimujących perkozów, a także w
mniejszym stopniu dla czapli siwych i nurogęsi. Oprócz mniejszego zalodzenia, znaczenie ma zapewne również mniejsze zanieczyszczenie obu tych rzek.
bardzo istotną rolę dla zimujących na Śląsku grążyc i
perkozów dwuczubych odgrywają dwa górnośląskie zbiorniki zaporowe: Rybnicki i Dzierzno. Oba te zbiorniki nigdy całkowicie nie zamarzają; pierwszy z powodu zrzutów cieplej wody,
drugi z powodu ujść ścieków. Służą one również jako dute.noclegowiska dla mew.
- Pięcioletnie liczenia ptaków wodnych /1983-87/ wykazują,
oprócz corocznych fluktuacji liczebności poszczególnych gatunków, także pewne spadkowe trendy w odniesieniu do dwóch
gatunków, a mianowicie perkozka i czapli siwej. W Przypadku
perkozka jest to najwyraźniej związane z unikaniem najbardziej zanieczyszczonych rzek, a przede wszystkim Odry. Nie
jest natomiast wykluczone, że perkozki zimują liczniej na
mniejszych rzekach, które były kontrolowane tylko w niewielkim stopniu, a zebrane dane na taką możliwość wskazują. Zimowanie czapli siwych dotyczy jak sig wydaje, tylko pewnej
frakcji populacji, gdyż zwyczaj ten jest stosunkowo nowy.
Osobniki, które nauczyły się spędzać zimę w trudniejszych
warunkach, mogą jednak ponosić znaczne straty w surowe zimy,
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co mole z kolei rzutować na zmniejszanie się liczebności
czapli w kolejnych latach.
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Summary
January waterfowł counts of 1985, 1986 and 1987 were
conducted in ałł important wintering places /Table ł/. In
severe winters 1985 and 1987 in Silesia wintered 59-62 thousand of birds and in the milder winter of 1986 - 104 thousand /Table 2-4/. 35-38 species were recorded in single
count. The most numerous species were: Małlard - Anas płatyrhynchos /71-80% of mil birds wintering in Silesia/, Coot Fułica atra, Goosander - Mergus merganser, Mute Swan Cygnus olor, and Błack-headed Guli - Larus ridibundus.
On average half of all birds wintered on the Odra river,
ciemny favouring its upper emirze /Tables 5-6/. This situation is, perhaps, caused by birds concentration in towns
where they are fed by man or utilize food from municipal
~aga. An additional reason may by theretarded freezing of
this section of Odra. In severe winters about 20% of birds
wintered on emalier rivers-Bóbr and Nysa Kłodzka. The most
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important wintering płaces for Pochard - Aytya ferina,
Tufted Duck - Aythya fuligula and Great Crested Grebe Podiceps cristatus are two never freezing because of chemical and thermal pollution, reservoirs: Rybnicki and
Dzierźno in Upper Silesia.
In comparison with other regions of Poland, Silesia is
an important wintering ground for somo species. For example,
in the winter of 1985, 52%.of Little Grebes - Tachybaptus
ruficollis occuring in Poland, 40% of Grey Herons - Ardea
cinerea, about 40% of Mallards, and 75% of Teals - Anas
crecca, wintered in Silesia. About 94% of Moorhens - Galli-

nuła chloropus wintered on smali water bodies in Upper Silesia.
In 1983-87 an appreciable drop in the number of wintering
Little Grebes and Grey Herons, was noticed.
Andrzej Czapulak, Zakład Ekologii Ptaków UWr., ul. Sienkiewicza 21, 50-335 Wrocław, Poland
Tadeusz Stawarczyk, Muzeum Przyrodnicze UWr., ul. Sienkiewicza 21, 50-335 Wrocław, Poland
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Tabela 2. Wyniki zimowego liczenia ptaków wodnych w styczniu 1985 r.
Results of January count of waterfowl in 1985.
1-3 names of main rivers, 4 - other rivers,
5 - water bodies, 6 - total
Odra
/1/

Bóbr

G.arctica
T.ruficollis
174
P.cristatus
1
P.griseigena
1
P.auritus
1
B.stellaris
A.cinerea
153
C.olor
1791
C.cygnus
2
A.fabalis
A.anser
B.canadensis
A.penelope
3
A.strepera
1
A.crecca
265
A.acuta
A.platyrhynchos 23650
A.ferina
62
A.fuligula
164
A.marila
2
B.clangula
548
M.albellus
159
M.serrator
3
M.merganser
2844
R.aquaticus

100
1

G.chloropus
F.atra
G.gallinago
T.ochropus
L.ridibundus

L. canus
L.argentatus
A.atthis
C.cinclus

H.albicilla
Razem
Total

/2/

Nysa Kl. Inne Zbiorniki Suma

/4/

/5/

-

1

1

9
214

454

3

36
1
-

-

220
1
1

5
68
68

354
2526

/3/
135

/6/

-

-

40

84

362
11
1
-

9

63
1
-

242

2

5
-

1
2
1

1

2

5810
2
2
-

5950

3850

5060

44320

2

-

239

409

609

4
-

3

5

3
-

17
4

80

352

12

1
2

3

1

78

41

5

15

2
-

8
-

11
-

12
-

199
4

75
1

27
4

71
6
265

-

210
-

232
ł

107
-

410
1
1

3066
7

-

11
-

89
1

-

-

-

-

5674
230
8

-

25

6
37

-

36

1

1
43
1

2508
222
8
8'

2

6

105
46

35307

6813

6625

4444

9278

62467

3
2366

5

2
192

3
3216
6
277
3325
1
2

20
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Tabela 3. Wyniki zimowego liczenia ptaków wodnych w styczniu 1986 r.
Results of January count of waterfowl in 1986•
Explanatians - see Table 2.
Odra
/1/
G.arctica
T.ruficollis
R.cristatus
P.nigricolłis
B.stełłaris
A.cinerea
A.purpurea
C.olor
C.cygnus
A.fabalis
A.anser
B.canadensis
A.penelope
A.strepera
A.crecca
A.acuta
A.platyrhynchos
A.ferina
A.fuligula
A.marila
S.mollissima
C.hyemalis
M.fusca
B.clangula
M.ałbełłus
M.serrator
Me merganser
R.aquaticus
G.chłoropus
F.atra
G.gallinago
T.ochropus
L.ridibundus
L.canus
L.argentatus
A.atthis
C.cinclus
H.albicilla
Razem
Total

10
3
300
ł
1704
50
13
423
15
44830
141
292
26
1
8
900
201
4
2205
1
2060
2650
55
-

Bóbr Nysa K3, Inne Zbiorniki
/5/
/4/
/3/
/2/
31
54
198
4
15
9
9
6210
2
-

1
126
2840
\ 1
-

16
1
1
181
1
290
1
-

51

5
19
3

55953

7050

9

35
6
19
58
-

1
4
16
5
265
3
1
10
1

3
13
26
185
1
1
129
46
119
371
14
1
1
2
2
325
36
5
14180 15200
166
5
366
6
10
1
2
25
ło
22
19
182
3
290
1
475
56
5
1
42 4650
390
3
13
38
11
3

3392 14861

22594

Suma
/6/
3
115
189
6
1
548
1
2450
69
16
2
2
14
9
919
20
83260
313
666
36
' 1
1
11
955
224
5
2603
3
298
3146
5
2
7345
445
3
28
67
69

103850
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Tabela 4. Wyniki zimowego liczenia ptaków wodnych w'styczniu 1987 r.
Results of January count of waterfowl in 1987.
Explanations - see Table 2.
Odra
/1/
28
T.ruficollis
1
P.cristatus
Ph.carbo
3
1
B.stelłaris
52
A.cinerea
E.alba
1800
C.ołor
47
C.cygnus
304
A.fabałis
51
A.anser
A.caerulescens
49
Anser sp.
2
A.penelope
A.strepera
201
A.crecca
6
A.acuta
A.platyrhynchos 21670
145
A.ferina
1
A.nyroca
104
A.fuligula
2
A.marila
C.hymealis
3
M.fusca
3
M.nigra
772
B.clangula
128
M.albellus
4
M.serrator
1878
M.merganser
2
G.ch1oropus
570
F.atra
1095
L.ridibundus
21
L.canus
1
L.argentatus
2
A.atthis
C.cinclus
28
li.albiciłla
Razem
Total

28974

Bóbr Nysa Ki. Inne Zbiorniki Suma
/6/
/5/
/4/
/3/
/2/
40
65
314
3
15
-

56
1

9
11
1
715
2
199
2
6
20
h

90
102
1
6
1
5870
4
14
1
19
1
1
390
2
205
38
2
2
6
2

5215

0814

1
3800
2
6

25
16
477
2
275
1
2
5990
4
9
41
5
99
63
87
1
19
3
7119

5

164
160
3
1
266
1
28o7
52
595
51
1
49
2
1
268
9
44530
594
1
331
2
1
3
4
857
160
6
3115
6
1409
3466
147
6
15
45
42

11046

59168

15
158
43
1
114

1
58
2
7200
439
198
1
16
15
33
372
2244
126
3
2

1986

19.0

A. ferina

7.5
5.0
65.o
70.0
20.0
, 20.0

36.0
28.0
54.0
72.0
36.0
44.0

15.0
10.0
87.5
95.0
27.5
30.0

25.0
37.5
3o.4
60.7
28.6
58.9

3.2
25.8
35.5
12.9
3.2

24.1

50.0

60.3

31.0

46.6

A. fuligula

B. clangula

M. merganser

M. albellus

F. atra

5.0
36.0

46.4

3.2

20.7

A. crecca

12.5

97.5

100.0

67.7

91.4

A. platyrhynohos

25.0
52.5

90.0

52.5

60.7

35.5

46.6

C. olor

58.0

12.5
42.0

72.5

46.4

54.8

39.7

A. cinerea

7.5

27.6

T. ruficollis

20.0

OS /40/

1987

OG /50/

os 740/
...

OG /56/
10.7

08 /31/
6.5

OG /58/

1985

Frequeney of some species of waterfowl in upper part /OG/ and middle part /08/ of
Odra river in winter 1985-1987. Numbers of checked 5 km sections in parenthesis.

Tabela 5. Frekwencja niektórych gatunków ptaków wodnych na górnej /OG/ i 6rodkowej Odrze /OS/
w latach 1985-1987. W nawiasach podano liczbę skontrolowanych 5 km odcinków.

72.6
0.1

0.05

3.8
10.8
o.4
4.3

375.4
4.0
2.6
2.0

12.4
29.0
2.2
8.0

258.3
o.4
0.4
o.4
14.2
35.4
1.0
7.7

616.0
7.3
'2.3
4.9
5.9
13.9
2.9
31.3

54.2
0.4
0.03
4.5

8.3
o.7
4.5

377.9
4.4
1.1
2.8
7.0

44.7
2.3

40.6

A. orecca

A. ferina,

A. fuligula

B. clangula

M. merganser

M. albellus

F. atra

A. platyrhynchoe

o.4

6.9
25.9

4.7

27.1

9.0

29.2

C. olor

0.1
0.9

2.6

1.2

A. oinerea

2.9

0.2

0.1

2.9

T. ruficollie

3.3

0.1

1987
OS /40/
OG /50/
0.5

1986
os /4o/
OG /56/
-

1985
os /31/
OG /58/

wodnych na górTabela 6. Srednia- liczebnoA6 na 5 km biegu rzeki niektórych gatunków ptaków
nej /0G/ i środkowej Odrze Ms/ w latach 1985-1987. W nawiasach podano liczbę
• skontrolowanych 5 km odcinków.
/0G/ and middle
Mean numbere /ind.A km/ of some spocies of waterfowl in upper part
sections in
part /OS/ of Odra river in winter 1985-1987. Numbers of checked 5 kin
parenthesis.

r
r

23.1
23.1
28.2
76.9
10.2
35.9
35.9

T. ruficollis

A. cinerea

C. olor

A. platyrhynchos

D. clangula

M. merganser

F. atra

1985 /39/

44.2

25.6

7.0

93.0

48.8

41.9

20.9

Frekwencja
1986 /43/

44.7

65.8.

13.2

89.5

52.6

39.5

31.6

1987 /38/

5.4

5.1

1.0

149.0

9.3

1.0

2.6

6.7

4.2

0.4

144.4

4.6

1.3

0.7

5.2

18.8

0.2

100.0

8.6

1.7

1.1

X liczebnoA6
1985
1986
1987

Frequency and mean numbers of Ind./5 km of some species of watorfowl on Bóbr
river
in 1985-1987. Numbers of checked 5 km sections in parenthesi
s.

Tabela 7. Frekwencja i średnia liczebnoSó na 5 km biegu rzeki
niektórych gatunków ptaków wodnych na Dobrze w latach 1985-1987. W nawiasach podano liczby skontrolow
anych 5 km
odcinków.

r-

Jan Lontkowski, Jerzy Okulewicz i Tadeusz Drazny

PTAKI /NON-PASSERIFORIMES/ PÓL IRYGACYJNYCH I TERENÓW S4SIEDNICH W PÓŁNOCNO-ZACHODNIEJ CZĘŚ CI WROCŁAWIA
Birds /Non-Passeriformes/ of sewage farms and neighbouring
areas in North-West part of Wrocław

Obrzeża dużych, rozrastających się miast należą do obszarów ulegających największym zmianom wskutek postępującej urbanizacji. W związku z tym istnieje możliwość porównania
stanu awifauny przed i po silnych zmianach w środowisku. Tak
więc zarejestrowanie stanu obecnego może dać podstawę do
uchwycenia zmian w awifaunie w przyszłości. Dotyczy to także
ptaków Wróblowatych, którym poświęcono oddzielne opracowanie.
W niniejszej pracy główną uwagę zwrócono na zjawiska
związane z okresem pozalęgowym, a więc na fenologię przelotów, liczebność i wielkość stad oraz zimowanie. Omawiany teren jest odpowiedni do prowadzenia tego rodzaju obserwacji
ze względu na jego dużą mozaikowatość i położenie w dolinie
Odry. Duże znaczenie ma również jego Usytuowanie na obrzeżu
miasta od strony północno-zachodniej, bowiem wiele gatunków
w czasie migracji omija zwartą zabudowę miejską koncentrując
Się właśnie na skraju północno-zachodnim i poludniowo-wschodnim miasta. Dodatkowym czynnikiem jest istnienie dużego
obszaru pól irygacyjnych, przyciągających gatunki wodnobłotne. Dla innych gatunków podobną rolę odgrywają lasy,
m.in. dla ptaków drapieżnych.
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Praca jest oparta na bogatym materiale zbieranym w cyklu
całorocznym przez 18 lat. Z terenu Śląska,jak i w ogóle z
głębi Polski pochodzi bardzo niewiele prac dotyczących regularnych bądź długotrwałych obserwacji przelotów ptaków.
Wyniki prac akcji mających na celu badanie przelotu zbierane
były w krótkim okresie, bądź dotyczyły

wybranych grup

ptaków, łub też wyłącznie wyników obrączkowania /Wojciechowski 1971, Dyrcz i Witkowski 1974, Górny i Niepiekło 1976,
Ogrodowczyk 1976, Maksalon 19781 Dyrcz 1981, Kuźniak 1983,
i in/. Niniejsza publikacja przynajmniej częściowo wypełni
tę lukę, szczególnie dla Polski zachodniej.
W starszej literaturze istnieje jedna praca omawiająca
przelot ptaków siewkowatych na połach irygacyjnych /Herzog
1930/ oraz kilka krótkich doniesień z tego terenu. Z okresu
powojennego jedynie praca Dyrcza /1971/ dotycząca przelotów
i zimowania ptaków wodnych na Odrze obejmuje odcinek omawiany w tym opracowaniu. Inne dane dotyczą jedynie samego centrum miasta /Szarski 1955, Sembrat 1961/, a publikacje:
Floericke /1890/, Dyrcz /1964/ i Witkowski /1964/, terenów
poza miejskich po przeciwnej stronie Wrocławia.
Opis terenu
Teren badań leży na północny-zachód od centrum Wrocławia,
w jego granicach administracyjnych /Ryc. 1/ i obejmuje obszar o powierzchni ok. 25 km2. Część leżąca na prawym brzegu Odry to pola irygacyjne, których północno-wschodnią i
wschodnią granicę stanowi linia kolejowa Wrocław - Poznań,
od północnego-zachodu wał przeciwpowodziOwy wzdłuż rzeki

Ryc. 1. Mapa terenu badań
Map of the study area
tereny zadrzewione.
zabudowania
• 2 - woods,
1 - housing estates'
parka etc.
1 - zbiorniki wodne. A wady przeciwpowodziowe
water bodies '' - dams
'
5 _ punkt obserwacji przelotu. 6 .., pola irygacyjne .
sewage farm area'
passage cbservation point'
terenu
granica
iq
7 _ kolej
rallway'. - boundary of the study area
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Widawy, a południowo-zachodnią i południową granicą jest
nadodrzański las, o charakterze grądu, ciągnący się wzdłuż
Osobowie, a następnie od Rędzina do ujścia Widawy. Całość
pól irygacyjnych ma kształt wydłużonej gruszki o długości
ok. 6 km, szerokości ok. 2 km i powierzchni 1050 ha. Na polach irygacyjnych występuje gęsta sieć kanałów, rowów i
rowków rozprowadzających ścieki do zbiorników odstojnikowych oraz na poszczególne, okresowo zalewane poldery.
Istnieje też sieć rowów i kanałów odprowadzających oczyszczone ścieki. Poza kilkunastoma zbiornikami odstojnikowymi istnieje kilka stałych, głębszych zbiorników wodnych,
których brzegi są porośnięte dość szerokim pasmem roślinności szuwarowej /głównie trzciną, ponadto pałką wodną i turzycami/ oraz kępami krzewów. Występują też dwa większe
trzcinowiska stale zalane wodą i kilka mniejszych. Ilość
drzew na polach irygacyjnych jest niewielka. Drogi są obsadzone z rzadka jabłoniami i gruszami. Trzy kępy większych
drzew zajmuje powierzchnię ok. 0.5 ha, a poza tym w głąb
pół wnikają trzy wąskie pasma zadrzewień od strony lasów.
Brzegi rowów, grobli i niektórych dróg porastają krzewy.
Południowo-zachodnia część omawianego terenu jest zajęta
głównie przez uprawy zbóż, kukurydzy i roślin okopowych.
Większość obszaru położonego na północ od linii Osobowice Rędzin - Lesica to łąki kośne, pastwiska oraz nieużytki.
Są one tylko okresowo zalewane ściekami. Woda utrzymuje się
na tych powierzchniach przez krótszy lub dłuższy czas, stwarzając dogodne warunki do terowania i odpoczynku dla ptaków
siewkowatych oraz niektórych innych Związanych ze środowis-
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kłem wodnym. W drugiej polowie lat 60-tych teren ten by
ł
znacznie bardziej atrakcyjny dla tej grupy ptaków niż obecnie. Szereg kanałów i rowów była niedrożna, dreny były zamulone, duże obszary były wyłączone z aktywnego użytkowania
rolnego i hodowlanego. W bardzo wielu miejscach tworzyły
się długo utrzymujące się lub stałe rozlewiska o zróżnicowanej wielkoś ci i głębokości. Tereny nieużytkowane rolniczo
porastały bujne chwasty, łany pokrzyw, nawłoci i znacznie
więcej było krzewów. Z początkiem lat 70-tych obszar uległ
znacznemu osuszeniu, znikło szereg stałych rozlewisk i
trzcinowisk. Okres utrzymywania się ścieków na zalewanych
powierzchniach uległ wyraźnemu skróceniu /często do 1-2 dni/.
Część lewobrzeżna Odry to w większości tereny zielone.
Zwarta zabudowa ograniczona jest tylko do kilku dzielnic
/Pilczyce, Maślice, Pracze Odrzanskie, Stabłowice i ostatnio
nowa dzielnica Kozanów/ oraz niewielkich osad liczących do
kilkunastu budynków. Granica wschodnia biegnie od Odry poprzez Park Zachodni do jego południowego skraju. Na południu
granica biegnie ulicą Lotniczą z przy?_e.7ającym lotniskiem
na Gądowie, następnie wzdłuż ul. Kosmonautów dochodząc do
Leśnicy. Od zachodu teren ogranicza rzeka Bystrzyca. Tereny zadrzewione zajmują niewielki procent powierzchni.
Największym kompleksem leśnym /50 ha/ jest Las Pilczycki leżący w widłach Odry i Ślęży. Jest to grąd w wieku ok. 150
lat, powstały na miejscu łęgu. Drugim co do wielkości zadrzewionym kompleksem jest Park Zachodni /ok. 40 haf, który
do połowy lat 70-tych swym charakterem przypominał las. Liczy on ok. 70 lat, a w części NE nawet 140 lat. W wid łach
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Odry i Bystrzycy na obszarze ok. 15 ha rośnie łęg 50-letni
z nielicznymi dębami i topolami liczącymi ok. 100 lat. Podobne zadrzewienia z dębami blisko 200-letnimi wyst ępują
wzdłuż Bystrzycy pod Leśnicą i w części środkowej badanego
odcinka rzeki. W ciągu ostatnich 3-4 lat rzeka ta została
uregulowana i obwałowana wskutek czego liczne starorzecza
został y odcięte, a samo koryto stało się kanałem. Jedynie w
końcowym odcinku starsze wały znajdują się nieco dalej od
koryta, a przestrzeń między nimi porasta'roślinność tarasów
zalewowych.

Wreszcie

w Parku Pilczyckim obszar ok. 15 ha

zajmują zadrzewienia wierzbowo-topolowo-olchowe z bogatą
warstwą podszytu i roślinnością zielną typową dla terenów
podmokłych. Na terenie tym znajdują się stare glinianki
/do 5 ha/, rowy i stawki o łącznej powierzchni ok. 10 ha.
Dalej na zachód łażą dalsze trzy glinianki o łącznej powierzchni przeszło 15 ha, które są pozbawione roślinności wodnej, otoczone są połami i służą jako kąpielisko. Poza tym
w Nowej Karczmie znajduje się stawek i starorzecze Odry porośnięte trzciną i palką o powierzchni kilku hektarów, które
leżą poza wałem biegnącym wzdłuż Odry. Wszystkie wymienione
zbiorniki wodne są licznie odwiedzane przez wędkarzy. Pozo-,
stały obszar stanowią pola uprawne z niewielkimi /3-4 ha/
zadrzewieniami mieszanymi i ogródkami działkowymi.
Do ważnych zmian jakie zaszły w ciągu okresu badań należą: oczyszczenie całego Parku Zachodniego /z pozostawieniem
małego fragmentu wraz z zapuszczonym starym cmentarzem/,
zabudowanie w 3/4 terenu lotniska na Gądowie wysokimi blo-
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karni, wybudowanie nowego osiedla Kozanów, zasypanie części
glinianek wraz z największym zwartym trzcinowiskiem na tym
terenie i wybudowanie w tym miejscu kilku wie żowców. Zajęcie pod budowę dużego zakładu ok. 15 ha pól na zachód od
Parku Pilczyckiego, wycięcie większości starych dębów, a
ostatnio /1984 r./ również starych jesionów w Lesie Pilczyckim oraz zajęcie co najmniej 100 ha terenów zielonych pod
ogródki działkowe w różnych miejscach. Ruch kołowy zwiększył się bardzo znacznie na wszystkich drogach, a penetracja ludzka objęła niemal wszystkie zakątki, jeszcze kilka
lat temu niemal bezludne.
Metodyka
W pracy użyto danych zebranych w latach 1960-1987. Na
polach irygacyjnych w latach 1960-1977 przeprowadzono łącznie 71 kontroli /J.0./ oraz 70 kontroli w latach 1984-1986
/T.D./. Uwzględniając obserwacje, które zostały udostępnione autorom przez inne osoby, liczba kontroli wynosi łącznie
ok. 200. Natomiast obserwacje na obszarze leżącym na lewym
brzegu Odry pochodzą z okresu 1969-1987 r. i łączna liczba
dni, w których penetrowano ten teren wynosi ok. 1100 /J.L./.
Kontrole w tej części, obejmowały głównie miejsca najCiekaw
sze pod względem ornitologicznym, a więc odcinek Odry między
Rędzinem a ujściem Lugowiny, Las Pilczycki i stary cmentarz
- obecnie Park Zachodni.
Obserwacje przelotu prowadzono zawsze z tego samego punktu, tj. z walu przeciwpowodziowego, w odległości 200 a na
SW od Lasu Pilczyckiego. Warunki terenowe pozwalały obejmo-

wać wzrokiem obszar nieba w promieniu kilku km. Obserwacje
najczęś ciej prowadzono od wschodu słońca do ok. 1500, w
okresie od polowy sierpnia do końca października lub polowy
listopada. Notowano wszystkie gatunki, które przelatywały,
wielkość stad i kierunek przelotu. Obserwacje miał y charakter ciągły. łącznie tego typu obserwacje prowadzono przez
300 godzin w ciągu 100 dni, z czego na r. 1975 przypada
130 godz /38 dni/, a na r. 1982 - 70 godz. /24 dni/. W
innych latach liczby te były mniejsze.
Przegląd gatunków
Gawia stellata - nur rdzawoszyi. Czterokrotnie obserwowano pojedyncze ptaki na Odrze: 16 XI 75 - k. Wyspy Rędzińskiej, 3 XII 78 - poniżej ujścia Ślęży oraz 11 V 81 i 16 I
83 /A.Dyrez/ przy Wyspie Rędzińskiej.
Gawia arctica - nur czarnoszyi. Cztery stwierdzenia:
14 X= 59 - dwa osobniki powyżej Rędzina, 5-12 XI 78 - jeden
nur przebywał na stawku w Nowej Karczmie, 25 XII 79 - jeden
i 14 XI 82 - dwa przy Wyspie Rędzińskiej.
Gawia sp. - 28 II 80 na Odrze powyżej zapory w Rędzinie
widziano cztery nury, których przynależności gatunkowej nie
ustalono.
Tachybaptus ruficollis - perkozek. Lęgowy. 1-2 pary
gnieździły się na gliniankach w Pilczycach oraz 1-2 pary na
starorzeczu Widawy, na terenie pól irygacyjnych i jedna para
na stawie w Rędzinie. Poza okresem. lęgowym nielicznie spotykany wiosną, a znacznie częściej i liczniej jesienią i zimą,
począwszy od 26 VII. Nasilenie przelotu przypadało na okres
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od polowy VIII do polowy IX, z maksymalnym skupieniem 32
ptaków na polach irygacyjnych /9 IX 68/. Często też obserwowano ten gatunek na Odrze i Ślęży. Zimą notowano tam do
15 ptaków /ł 1972/. Jednak od ok. r. 1979 liczba stwierdzeń
oraz liczba osobników, spadła z kilkunastu ptaków obserwowanych przy każdej kontroli do kilku spotkań pojedynczych
osobników w okresie jesienno-zimowym.
Podiceps nigricolłis - zausznik. Prawdopodobnie lęgowy.
W 1984 r. w kolonii ś mieszek, na polach irygacyjnych obserwowano 5 ptaków, w tym 2 pary, a na początku czerwca 1 parę
pływającą wśród opuszczonej kolonii. Poza tym stwierdzony
12 razy na Odrze, polach irygacyjnych i gliniankach. Wiosną
czterokrotnie w okresie 24 IV-21 V - 6 osobników, a w okresie od 23 VII do 22 X, widziano 7 razy do 8 osobników. Raz
spotkany zimą: 10 I 74 dwa ptaki na Odrze przy ujściu Lugowiny.
Podiceps auritus - perkoz rogaty. 17 IV 67 na Odrze koło
Rędzina stado 9 osobników obserwował Dyrcz /1971/.
Podiceps griseigena - perkoz rdzawoszyi. Nielęgowy. W
okresie przelotu wiosennego stwierdzony osiem razy między
3 IV a 26 VI /1-2 osobniki/. Natomiast w okresie między
5 VIII a 6 X widziano czterokrotnie pojedyncze ptaki. Obserwowany na Odrze, gliniankach i polach irygacyjnych.
Podiceps eristatus - perkoz dwuczuby. Lęgowy. Na gliniance w Pilczycach, gnieździło się do trzech par oraz jedna para w Nowej Karczmie. Wiosną pojawiał się od początku marca
do połowy kwietnia, w liczbie do 36 osobników. Przelot jesienny rozciągał się od połowy lipca do końca grudnia; był
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on mniej obfity /do 5 osobników/. Przelotne perkozy obserwowane były niemal wyłącznie na Odrze, W okresie lęgowym,
prawie każdego roku, obserwowano na Odrze, głównie w maju
nielęgowe ptaki /do 16 osobników/. Zimą na Odrze stwierdzono siedmiokrotnie do 9 ptaków /20 II 79/.
Phalacrocoraz carbo - kormoran. Stwierdzony 15 razy.
Wiosną obserwowany 8 razy w okresie 5 III-27 V w liczbie
do czterech osobników, tylko 5 III 78 spotkano stado 22 ptaków lecące w górę Odry. Jesienią gatunek ten widziano 6 razy między 1 VIII a 5 X /do 5 ptaków/. Najpóźniejsza obserwacja - 6 XII 75 /jeden ptak przy wyspie Rędzińskiej/.
Botaurus stellaris - bąk. 12 VIII 84 - jeden ptak na polach irygacyjnych.
Ixobrychus minutus - bączek. Lęgowy. Do r. 1973 w kompleksie glinianek w Piiczycach gniazdowało do trzech par.
Potem brak spotkań i dopiero w latach 1980-1986 ponownie
obserwowano pojedyncze ptaki w sezonie łęgowym. Poza tym
jednego osobnika widziano na polach irygacyjnych 29 i 30
VIII 76.
Ardea cinerea - czapla siwa, W XVIII w., w lesie Pilczyckim istniała duża kolonia, gdzie na jednym dębie znajdowało
się do 8 gniazd /Endłer 1811/. Kolonia przestała istnieć w
pol, XIX w. /Pax 1925/. 21 IV 75 w Lesie Pilczyckim spłoszono jednego ptaka z miejsca, w którym znajdowało się gniazdo.
Niestety później nie widywano czapli w tym miejscu. Mogła
to być próba lęgu, a zawartość gniazda zniszczona. Poza tym
obserwowana regularnie każdego roku, najczęściej w pobliżu
Odry i na polach irygacyjnych. Spotykana we wszystkich
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miesiącach /maksimum 23 ptaki/. Zimą stwierdzona ponad 30
razy /do 8 osobników/.
Ciconia ciconia - bocian biały. Lęgowy. Na omawianym terenie gnieździły się trzy pary. Do 1977 r, zajęte gniazdo
znajdowało się przy ujściu Ślęży, a poza tym w Rędzinie i
Świniarach. Wiosną, w okresie 15 III-28 IV obserwowano
ptaki przelatujące na NW i W, w liczbie do 13 osobników.
Na polach irygacyjnych obserwowano przez cały okres łęgowy
stada ptaków nielęgowych, liczące do 80 osobników /np. 18 V
i 6 VI 86/. Przelot bocianów białych w kierunku E i SB rozciągał się na okres 27 VII-30 IX. Wielkość stad dochodziła
do 150 osobników, a 1 IX 80 w ciągu 30 min, przeleciało na
E 186 bocianów. Wyjątkowo duże stado ok. 500 ptaków, przelatujących na E, widziano 27 VIII 85 /M.Majcher/.
Ciconia nigra - bocian czarny. Stwierdzony 14 razy. Wiosną widziano tylko dwukrotnie pojedyncze ptaki /30 III 76 i

7 V 78/. W okresie polęgowym, między 3 VIII a 26 IX obserwowany 12 razy /do trzech osobników/.
Branta bernicła - bernikla obrożna. 3 I 73 obserwowano
dwa dorosłe osobniki, wykazujące cechy podgatunku B.b.hrota
/J.L., KF 0342/78/.
Anser anser - gęgawa. Stwierdzona 15 razy. Z wiosny pochodzą 4 obserwacje, w tym- najwcześniejsza 26 II 83 /11 os.
na łąkach k. Rędzina/. W okresie polęgowym między 3 VII a
28 X widziana 9 razy do 26 sztuk. Poza tym dwukrotnie obserwowano gęgawę zimą: 21 XII 80 - jeden osobnik na Odrze, przy
wyspie Rędzińskiej oraz 9'11 75 - dwa lecące na E.
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Anser ałbifrons - gęś białoczelna. Stwierdzona 4 razy:
23 XI 75 po zmierzchu kilka ptaków krąż yło między Odrą a
gliniankami w Pilczycach. 7 XII 75 obserwowano 1 imm. nad
Odrą, 3 X 82 - 1 ad., w stadzie 70 gęsi zbożowych przelatywał na SE oraz 13 III 83 - dwa ptaki lecące na NW.
Anser fabalis - gęś zbożowa. Stwierdzona 48 razy. Wiosną
16 spotkań w okresie 3 11-4 IV, do 180 ptaków w stadzie.
8 III 81 w ciągu trzech godzin obserwacji przeleciało w kierunku NW 500 gęsi zbożowych. W roku 1984 dwie gęsi /A.f. rossicus/ przebywały na wyspie Rędzińskiej od 7-28 IV. Jesienią zanotowano ten gatunek 32 razy między 26 IX a 22 XII w
stadach do 220 osobników.
Cygnus ołor - łabędź niemy. Lęgowy. W r. 1984 i 1986 jedna para gnieździła się na polach irygacyjnych. Poza okresem lęgowym w latach 70-tych spotykany rzadko i nielicznie.
Następnie liczba obserwacji jak i liczba osobników zaczęła
wzrastać do 30 stwierdzeń w roku i 70 osobników w stadzie.
W drugiej polowie lat 80-tych liczby te ponownie spadły, co
wiązało się z wejściem łabędzi do wnętrza miasta.
Cygnus cygnus - łabędź krzykliwy. 16 II 83 przy wyspie
Rędzińskiej na Odrze, widziano jednego dorosłego osobnika
/M.Majcher/.
Cygnus bewickii - łabędź mały. W okresie od 16 do 20 II
83 obserwowano jednego dorosłego osobnika przy wyspie Rędzińskiej /J.L., X.Majcher/.
Tadorna ferruginea - kazarka. Pięciokrotnie stwierdzono
kazarkę na polach irygacyjnych: 18 V 85 - 1 samica, 27 VIII
85 - 3 ptaki, 30 IV 86 - 1 samica i 3 V 86 jeden osobnik.

55

Ptaki te najprawdopodobniej pochodziły z wrocławskiego
Ogrodu Zoologicznego.
Tadorna tadorna - obar. Stwierdzony sze ściokrotnie na
polach irygacyjnych: 11 IX 68 i 1 VIII 70 zastrzelono po
jednym imm., 11 IX 73 obserwowano 1 imm., 15 VIII 77 widziano dwa ptaki, 11 IX 83 ponownie widziano 1 imm. i wreszcie w okresie 11 V-22 VII 85 stale przebywała jedna para
dorosłych ptaków.
Anas platyrhynchos - krzyżówka. Lęgowa. Gniazduje na
wszystkich zbiornikach wodnych. Jest najliczniejszym ptakiem wodnym we wszystkich porach roku. Najliczniej notowana na Odrze, w okresie od października do lutego. Na odcinku objętym obserwacjami, tj. od starego zimowiska barek do
ujścia Bystrzycy, liczba krzyżówek w tym okresie sięgała
zwykle 300 osobników, a tylko niekiedy przekraczała 1000
ptaków, osiągając maksymalnie 3000 osobników /17 I i 2 II
82/. Zwiększenie liczby krzyżówek nie zawsze związane było
ze spadkiem temperatury i zamarzaniem zbiorników wody stojącej. W niektórych przypadkach przyczyna byle, nieznana.
Na starorzeczu Widawy jesienią notowano do 600 ptaków.
Anas crecca - cyraneczka. Nielęgowa. Stwierdzona 93 razy
we wszystkich miesiącach roku. Wiosną wyraźnie mniej liczna
/maksymalnie 21 ptaków/ niż jesienią. Jesienią największe
stada liczył y: 230 /26 VIII 70/ i 256 /26 IX 73/ osobników.
Zimą stwierdzono 15 razy do 12 ptaków.
Anas strepera - krakwa. Prawdopodobnie lęgowa. W r. 1982
między 13 IV a 3 VIII obserwowano czterokrotnie parę ptaków
na polach irygacyjnych, kolo Rędzina. Poza tym wiosną
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widziana pięciokrotnie między 21 III a 21 V /1-2 osobnikii; a w okresie polęgowym tylko raz 30 VIII 68 /2 ptaki/.
Na uwagę zasługuje obserwacjaizimowa /4 I 82/ jednego samca na Odrze koło Rędzina.
Anas penelopa - świstun. Stwierdzony 17 razy. Z okresu
21 III-7 V, pochodzi 8 obserwacji1-2 świstunów, a tylko raz

6 osobników. Również ośmiokrotnie stwierdzony na przelocie
jesiennym /25 VIII-22 XI/ w liczbie do 5 ptaków. Poza tym
późna obserwacja /25 XII 79/ pojedynczego samca na Odrze
K. Rędzina.
Anas acuta - rożeniec. Wiosną ośmiokrotnie obsarwowano
1-3 rożeńców od 21 III do 29 V. W okresie polęgowym /między
26 VII a 22 XI/ stwierdzono 18 razy, do trzech osobników.
Wyjątkowo 24 X 76 widziano 21 rożeńców przelatujących na
SB. Spotkany również zimą: 20 II 83 i 26 XII 85 - pojedyncze samce na-odrze powyżej zapory Rędzińskiej.
Anas querquedula - cyranka. Lęgowa. W czerwcu 1974 na
gliniankach w Pilczycach, widziano samicę wodzącą kilka
około tygodniowych piskląt. Poza tym 20 VI 83 obserwowano
mocno niepokojącego się samca na skraju zarośniętej szuwarami zatoki na Odrze. Poza tym obserwowana 78 razy. Najwcześniej - 5 III 75. Wiosną występowała pojedynczo lub po kilka
osobników na gliniankach, Odrze i polach irygacyjnych. Jesienią była liczniejsza i niemal wszystkie obserwacje pochodzą z pól irygacyjnych. Maksymalne liczebności: 70 i 215
ptaków. Najpóźniejsza obserwacja - 7 XI 76 /Odra k. Rędzina/.
Wyjątkowo stwierdzona zimą: 29.I 61 - 2 ptaki przy ujściu
Bystrzycy.
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Anas clypeata - płaskonos. Prawdopodobnie lęgowy. W latach 1984-1986, obserwowano pary ptaków przebywające na początku maja w kilku miejscach na połach irygacyjnych. Brak
jednak dowbdów gniazdowania. Łącznie na całym terenie płaskonos był obserwowany 65 razy. Najwcześniejsza obserwacja
- 23 III 77. Zwykle spotykano po kilka ptaków. V końcu maja do połowy czerwca na polach irygacyjnych notowano grupki
/do 25 ptaków/-prawdopodobnie pierzących się płaskonosów
/niemal wyłącznie samców/. Od września liczba obserwacji,
malała do jednej w miesiącu. Obserwowany również zimą, na
Odrze: 28 XII 82 - 3 ptaki oraz 15 II 76 i 23 Ił 75 pojedyncze samce.
Aythya ferma - głowienka. Nielęgowa. Spotykana przez
cały rok; łącznie blisko 200 obserwacji. 'Wiosną przelot rozpoczynał się w ostatniej dekadzie lutego i trwał do pierwszej dekady maja, ze szczytem na początku kwietnia. Największe stada liczyły 190 /21 III 87/, 180 /22 III 86/ i 120
/7 IV 84/ osobników. Jesienią głowienka była wyraźnie mniej
liczna i rzadziej spotykana. Zimą stwierdzona 28 razy na
Odrze /do 9 ptaków/.
Aythya nyroca - podgorzałka. Nielęgowa. 19 spotkań.
Z wiosny' /20 I11-24 V/ pochodzi 7 obserwacji do 7 ptaków.
Między 17 VII a 30 XI podgorzałki spotykano 10 razy /1-3
osobników/. Kaczki te były stwierdzane na 'wszystkich zbiornikach wodnych.
Aythva fuligula - czernica. Lęgowa.Na polach irygacyjnych
w sierpniu 1977 widziano dwie młode czernice, a w lipcu 1986
stwierdzono tam dwie samice wadzące 2 i 4 młode. W okresie
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polęgowym wyraźnie mniej liczna od głowienki, chociaż niemal równie często spotykana. Wiosną przelot rozpoczynał się
w połowie lutego i trwał 21c, pierwszej dekady maja /maksymalnie 64 osobniki/. Przelot jesienny zamykał się w okresie
październik - grudzień /maksymalnie - 18 ptaków/. W styczniu czernica została stwierdzona 16 razy ,na Odrze /do 5 osobników.
Aythya maniła - ogorzałka. Stwierdzona 18 razy, w okresie między 27 X a 26 III, Największe stadka liczyły 8 /19
=I 73/ i 11 /28-30 XI 85; K.Kujawa/ osobników. Zimującą parę obserwowano przy ujściu Ślęży od 24 XII 84 do 27 II 85
K.Kujawa/. Wszystkich obserwacji, z wyjątkiem jednej na gliniankach, dokonano na Odrze.
Melanitta nigra - markaczka. Trzy stwierdzenia: 15 XI 65
/Dyrcz 1971/, 11 XI 79 i 16-20 XI 80 pojedyncze samice obserwowano na Odrze kolo Rędzina.
Melanitta fusca - uhla. ObserwoWana 13 razy, między 16 XI
a 3 III /1-4 ptaki/. Większość obserwacji pochodzi z listopada /5/ i grudnia /4/. Łącznie widziano 27 osobników, w tym
5 samców i 22 samice. Wszystkich obserwacji dokonano na
Odrze, powyżej zapory rędzińskiej.
Clangula hyemalis - lodówka. Dwa stwierdzenia: 3-4 XII 73
jadna samica na Odrze przy ujściu Ślęży oraz 2-9 XII 79 młoda samica koło Rędzina.
Bucephala cłangula - gągoł. 45 stwierdzeń w okresie
25 VIII-1 V. Większość obserwacji przypada na okres listopad
- łuty. Gągoły przebywały wyłącznie na Odrze, w stadkach do
11 osobników, a wyjątkowo 19 XI 84 widziano 30 ptaków kolo
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Rędzina /K.Kujawa/.
Mergus albellus - bielaczek. Spotkany 23 razy na Odrze,
w okresie 8 XI-19 III. Obserwacje dotyczyły głównie pojedynczych, rzadziej kilku /maksimum 11/ ptaków.
Mergus serrator - szlachar. Trzykrotnie obserwowano pojedyncze ptaki w upierzeniu samic na Odrze ko ło Rędzina:
23-24 II 75, 25 XI 78 i 9 XII 79.
Mergus merganser - nurogęś. Obserwowany dość regularnie
na całym omawianym odcinku Odry w okresie 3 XII-20 III. Wyjątkowo wcześnie stwierdzono nurogęsi w roku 1984: 24 VII
widziano jedną samicę /K.Kujawa/, a 23 IX pięć samic lecących w górę Odry. Maksymalnie stada osiągały 50 osobników,
a na odcinku 6 km przebywało do 100 i 140 osobników /17 I 82
i 11 II 86/. W niektóre lata brak w ogóle stwierdzeń /np.
1975 i 1983/• Wśród obserwowanych ptaków przeważały liczebnie osobniki w upierzeniu samic.
Pandion haliaetus - rybołów. 15 razy obserwowano pojedyncze ptaki; wiosną pięciokrotnie w okresie łO IV-17 V, a jesienią 10 razy między 1 VII a 8 X.
Pernis apivorus - trzmielojad. Lęgowy; jedna para gnieździła się corocznie w Lesie Pilczyckim. Pierwsze trzmielojady pojawiały się w drugiej połowie kwietnia lub na początku
maja; najwcześniejsza obserwacja - 7 IV 80. Przelotu wiosennego nie stwierdzono. Jesienią /V= - połowa IX/ przelot
był słabo zauważalny - zaledwie kilkanaście obserwacji pojedynczych zazwyczaj ptaków /maksimum 6/, przelatujących na SW.
Milvus milvus - kania rdzawa. Czterokrotnie obserwowano
pojedyncze ptaki nad Odrą w okolicy Rędzina: 7 VII 76,
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17 VIII 77, 17 IX 78 i 28 VI 86.
Milvus migrans - kania czarna. Lęgowa. Jedna para gnieździła sig corocznie nad Odrą przy ujściu Bystrzycy. Poza
tym do ok. 1979 r. jedna para gnieździła się nieregularnie
w Lesie Pilczyckim. Wiosną pierwsze ptaki obserwowano 2 IV
71 oraz 3 Tk, 65, zwykle jednak przelot mial miejsce pod koniec kwietnia lub w pierwszych dniach maja. Przeloty były
słabo. zaznaczone. Nieco liczniejszy przelot jesienny, odbywał się

głównie w sierpniu.' W ciągu jednego dnia obserwo-

wano do czterech ptaków. Najpóźniejsza obserwacja jesienna
18 IX 84 /kierunek przelotu SW/.
Haliaeetus albicilla - bielik. Obserwowany 19 razy. Przelotu jesiennego dotyczą trzy stwierdzenia pojedynczych, młodocianych ptaków przelatujących na SW /26 i 28 VIII, 26 IX/.
Pozostałe obserwacje przypadały na okres 10 XII-7 III i dotyczyły 1-2, wyjątkowo 4 osobników. Na uwagę zasługuje zmiana proporcji liczbowych ptaków w różnym wieku. Podczas gdy
Dyrcz /1971/ na 17 stwierdzeń bielika na omawianym odcinku
Odry, tylko dwukrotnie widział ptaki w upierzeniu młodocianym, to obecnie /głównie lata 80-te/ - na 29 osobników, 3,4 nosiło szatę młodocianą. Podobny wynik otrzymali Borowiec i
Tarnawski /1982/: na 10 ptaków, 7 zostało oznaczonych jako
imm. Wskazuje to być może na zwiększony sukces lęgowy tego
gatunku.
Accipiter gentilis jastrząb. Lęgowy. Para ptaków gnieździła się

w lesie koło Rędzina, bądź w Lesie Osobowie-

kim. W r. 1971 jastrząb gniazdował też w Lesie Pilczyckim.
Tylko w październiku obserwowano kilkakrotnie pojedyncze

f
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osobniki przelatujące na SW. Większo ść obserwacji dotyczyła
ptaków polujących lub przelatujących na krótkich dystansach.
Wiosną /połowa lutego - marzec/, cztery obserwacje jastrzębi przelatujących na B. Zimą spotykany regularnie.
Accipiter nisus - krogulec. Nielęgowy. Spotykany często
i regularnie na przelotach i zimą. Wiosną przelot był słabo
zaznaczony i mało obfity. Przelot w kierunku KB rozpoczynał
się w pierwszych dniach marca i trwał do końca kwietnia, a
ostatniego osobnika widziano 4 V 71. W tym czasie widywano
pojedyncze ptaki, rzadko do trzech dziennie. Znacznie częściej i liczniej przelatywał jesienią. Wędrówka rozpoczynała
się w końcu sierpnia, chociaż najwcześniejsza obserwacja
pochodzi z 12 VIII 77. Pierwsze krogulce pojawiały się między 12 VIII a 22 IX /przeciętnie 17 IX, średnia z 11 lat/.
Ostatnie ptaki przelatujące w standardowym kierunku /tj. na
SW/ notowano do początku listopada /wyjątkowo 21 XI 81/.
W okresie największego nasilenia przelotu /koniec IX - X/
notowano dziennie 3-7 osobników. Maksymalnie /8 X 78/ w ciągu 3 godzin obserwacji zanotowano przelot 14 krogulców.
Zimą obserwowany regularnie. Na wyró żnienie zasługuje obserwacja ptaka w okresie lęgowym - 2 VII 72.
Buten lagopus - myszołów włochaty. Stwierdzony 48 razy
w okresie

8 X-21 III. Spotykany nieregularnie, np. brak

obserwacji w latach 1977, 1978 i 1980. Rozkład obserwacji
na poszczególne miesiące przedstawia się następująco:
VIII

1, X - 8, XI - 6, XII - 5, I - 7, II - 3, III - 18.

Wyjątkowo wcześnie obserwowany 27 VIII 75 /JL/,
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Buteo buteo - myszołów zwyczajny. Na omawianym obszarze

gniazdowało 12-14 par, w tym wzdłuż prawego brzegu Odry i
na polach irygacyjnych 7-9 par, w Lesie Pilczyckim 2 pary,
w zadrzewieniach śródpolnych między Pilczycami a Le śnicą
1-2 pary, w okolicy Nowej Karczmy - 2 i wzdłuż rzeki Bystrzycy między Leśnicą a ujściem 1-2 pary. Ponadto w 1971 r.
znaleziono zajęte gniazdo w Parku Zachodnim. Wiosną przelot
rozpoczynał się na początku lutego /8 Ił 75 - stado 19 osobników lecące na NE/ i trwał do połowy kwietnia /22 IV/.
Przelot wiosenny był jednak mniej wyraźny w porównaniu z jesiennym. Stada nie przekraczały 30 osobników, a dziennie
notowano do 40 ptaków /Ryc. 2/. Przelot jesienny rozciągał
się od początku sierpnia do początku grudnia. W pierwszej
połowie sierpnia pojawiały się ptaki, które przelatywały w
różnych kierunkach. Były to najprawdopodobniej koczujące
młode ptaki /Król 1983/• Ptaki te tworzyły pierwszy szczyt
w połowie sierpnia /Ryc. 2/. We wrześniu liczba obserwowanych myszołowów znacznie spadała. W 1980 r, w zasadzie nie
było żadnego przelotu. Właściwy przelot w kierunku SW rozpoczynał się w połowie września, często osiągając od razu kolejny szczyt. Przez cały październik myszołowy przelatywały
intensywnie w stadach od 20-30 ptaków, jeżeli tylko panowały
odpowiednie warunki pogodowe. Na przełomie października i
listopada następował główny szczyt przelotu obserwowany niemal we wszystkich latach i obserwowano wtedy największe
• stada. Na przykład 24 X 75 intensywny przelot trwał od godz.
1030 do 1600; łącznie przeleciało ok. 600 osobników tego
gatunku, a największe stado liczyło 111 osobników. Przelot
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kończył się w trzeciej dekadzie listopada, a wyją tkowo ostatnie przelatujące ptaki obserwowano w pierwszych dniach
grudnia. W r. 1979 stwierdzono przelot .również zimą, w kierunku SW' przelatywało do 20 myszołowów w ciągu jednej godziny. Zjawisko takitbylo obserwowane m.in. na polskim wybrzeżu /Górski 1970/ oraz w Europie zachodniej /Gatter 1972,
Mdller i in. 1979/. Poza tym spotykany zimą każdego roku w
ilości zbliżonej do liczebności w okresie lęgowym.
Aquila clanga - orlik grubodzioby. 21 II 78 obserwowano
dorosłego osobnika krążącego nad Odrą przy ujściu Ślęży
/JL, KF 0339/78/.
Aquila pomarina - orlik krzykliwy. Stwierdzony 10 razy.
Z wiosny pochodzi tylko jedna obserwacja: 25 IV 70 /1 os./.
Pozostałe obserwacje dotyczą wędrówki jesiennej: 8 VIII 70
/1 na SSW/, 12 IX 73 /1 SSW/, 24 VIII 76 /1 SSW/, 15 VIII
77 /1 SW/, 17 IX 80 /1 ad. SW/, 13 IX 81 /1 ad. SW/, 14
VIII 84 /1 ad./, 28 VIII 84 /1/ i 24 VIII 86 /2 osobniki/.
Aquila heliaca/rapax - orzeł cesarski lub stepowy. 13 VI
84 obserwowano jednego młodocianego osobnika krążącego nad
połami irygacyjnymi. Niestety zauważone cechy nie pozwoliły
na jednoznaczne oznaczenie gatunku /TD/.
Aquila chrysaetos - orzeł przedni. 11 II 86 jednego młodego ptaka widziano przy ujściu Ślęży do Odry /K. Kujawa/.
Hieraaetus pennatus - orzełek. 14 VIII 84 obserwowano
jednego ptaka należącego do odmiany ciemnej, nad połami
irygacyjnymi /TD, KF 1636/85/.
Circus CvaneUS

-

błotniak zbożowy. Stwierdzony 39 razy.

Wiosną obserwowany pięciokrotnie w okresie 14 III-3 V /po-
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jedyncze osobniki/. Z okresu polęgowego pochodzą 24 obserwacje 1-2 osobników. Skrajne daty 15 VIII i 21 XI. Zimą
spotkany 9 razy w okresie 11 XII-2 II /do 4 osobników/.
Circus pygargus - błotniak popielaty. 7 X 78 widziano
jedną samicę lecącą na SW.
Circus aeruginosus - bł otniak stawowy. Lęgowy. Na polach
irygacyjnych gniazduje 6-7 par. Przed okresem lęgowym, wioszla, obserwowany był bardzo rzadko jako gatunek przelotny.
Znacznie częściej i liczniej spotykany po lęgach. Przelot
miał miejsce w okresie między 12 VIII a 8 X, przy czym praktycznie kończył się on w pierwszej połowie września. Najczęściej spotykano pojedyncze ptaki, a maksimum do pięciu.
Większość błotniaków przelatywała na SW.
Falco peregrinus - sokół wędrowny. Pięć obserwacji: we
wrześniu 1970 r. /brak dokładnej daty/ widziano jednego dorosłego osobnika nad gliniankami w Pilczycach, 9 XII 73 1 lecący na SW, 4 X 74 - 1 na SW, 1 V 79 samica polująca na
polach pod Leśnicą, oraz 27 IX 86 - 1 nad polami irygacyjnymi /M. Majcher/.
Falco subbuteo - kobuz. Nielęgowy. Obserwowany 37 razy.
Wiosną najwcześniejsze obserwacje miały miejsce 10 IV 73 i
15 IV 74 /pojedyncze osobniki/. Jesienią spotkany ok. 30 razy, głównie w sierpniu i wrześniu. Obserwowano pojedyncze
lub rzadko dwa ptaki jednocześnie. W pierwszej połowie września notowano do trzech kobuzów w ciągu dnia. Najpóźniejsze
obserwacje: 24 IX 72 i 25 IX 77. Wyjątkowo spotkano jednego
kobuza jeszcze 17 XI 74.
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Falco columbarius - drzemlik. Stwierdzony 5 razy: 2 IV
75 /samiec/, 29 IX 75 /1 na SW/, 2 I 79 /pałująca samica/,
17 X 82 /ł na SW/ i 23 XII 85 - ł.
Falca vespertinus - kobczyk. 23 IV 71 na polach irygacyjnych obserwowano jedną samicę tego gatunku /J0, KF 1326/84/.
Falce, tinnunculus - pustułka. Lęgowa. Na całym omawianym terenie gnieździło się do 7 par, z czego w zadrzewieniach śródpolnych stwierdzono 1-2 pary, na polach irygacyjnych 1-2 pary, a teren nowego osiedla Kozanów zasiedliły
2-3 pary. Poza tym pojedyncze pary gnieździły się w różnych
latach w 2-3 innych miejscach. Były to jednak stanowiska
efemeryczne. Poza okresem lęgowym regularhia lecz niezbyt
licznie przelatująca i zimująca. Wiosną pustułki przełatu-jące w kierunku NE i N obserwowano w okresie 1 II-17 IV.
Początek przelotu zależał od momentu ustąpienia zimy. Przelot wiosenny był jednak niewyraźny i bardzo nieliczny. Znacznie hardziej wyraźny charakter miał przelot jesienny, w
okresie 18 VIII-12 XII, ale przeważnie do końca listopada.
W 1975 r., w którym prowadzono stosunkowo regularne obserwacje przelotu, gatunek ten zanotowąno 40 razy. Maksymalnie
w ciągu dnia notowano 9 osobników /28 VIII 72, 7-19 VIII 75/•
Kierunek przelotu w 50% na SW, 24% na W i 15% na S. Zimą
obserwowano każdego roku kilka ptaków.
Perdix perdix - kuropatwa. Występowała niemal na każdym
większym polu i łące, jednak w zmiennej liczbie, w zależności od surowości zimy.
Phasianus cołehicus - bażant. średnio liczny ptak 1~.

Coturnix coturnix - przepiórka. Prawdopodobnie sporadycznie lęgowa. Pojedyncze, odzywające się samce stwierdzono
na polach kolo Pilczyc w czerwcu, w latach 1975, 1980 i
1981.
Grus grus - żuraw. Stwierdzony czterokrotnie: 6 III 72
/10 ptaków lecących na N/, 17 VI 73 /4 na W/, 26 IV 81 - 1
i 2 V 81 trzy krążące nad Rędzinsm.
Rałlus aquaticus - wodnik. Lęgowy na polach irygacyjnych
k, Świniar w liczbie prawdopodobnie nie przekraczającej
2-3 par. W sierpniu i wrześniu notowano do 18 wodników,
Najpóźniejsza obserwacja jednego osobnika - 2 XI 75.
Porzana porzana - kropiatka. Stwierdzona 15 razy na polach irygacyjnych. Wiosną spotkana tylko raz 25 V 72 /cztery odzywające się osobniki/. Pozostałe obserwacje pochodzą
z okresu między 12 VIII a 26 IX. Notowano wówczas do 6 ptaków w ciągu dnia /30 VIII 68/.
Porzana parwa - zielonka. Nielęgowa. Jedyna wiosenna
obserwacja jednego ptaka miała miejsce 18 V 71. W okresie
16 VII-27 IX stwierdzono 12 razy do 6 osobników /18 VII 73/•
Wszystkie obserwacje pochodzą z pól irygacyjnych.
Crex crex - derkacz. Lęgowy. Dwukrotnie znaleziono gniazdo: w czerwcu 1969 r. na polu, kolo Lasu Pilczyckiego oraz
18 V 71 na połach irygacyjnych. W okresie 15 V-15 VI 1977 r.
w miejscu pierwszego gniazda stwierdzono obecność odzywającego się samca. Poza tym w dniach 7-10 V 78 słyszano samca
na lewym brzegu Odry kolo wyspy Rędzińskiej.
Gallinula chloropus - kurka wodna. Lęgowa. Na polach irygacyjnych gniazdowało kilka par, na Odrze /zarośnięta zato-
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czka/ kolo Rędzina 1-2 pary, w Nowej Karczmie 1-2 pary i
pojedyncze pary na innych małych zbiornikach. Na glinianokach w Pilczycach na początku lat siedemdziesiątych występ
wało 7-8 par, na przełomie lat 70-tych i 80-tych 3-4 pary.
Po oczyszczeniu terenu w r. 1986 pozostała być może jedna
para. Wiosną pierwsze ptaki pojawiały się w połowie marca.
Najwcześniejsza data 9 III /być może dotyczy zimującego osobnika/. Jesienią obserwowana znacznie liczniej, szczególnie
na polach irygacyjnych, gdzie w sierpniu i wrześniu notowano do 30-40 osobników, a 11 IX 68 nawet 83 ptaki. Gatunek
ten przebywa tutaj jak i na innych zbiornikach wodnych aż
do ich zamarznięcia. Zimą obserwowany niemal każdego roku,
głównie na Odrze i Ślęży, łącznie do 10 ptaków.
Fulica atra - łyska. Lęgowa. Występowała wszędzie tam,
gdzie-kurka, ale liczniej; i tak w Pilczycach ok. 15 par,
na polach irygacyjnych kilkanaście par, w Nowej Karczmie 5 par, na Odrze kolo Rędzina 2-3 pary oraz pojedyncze pary
na mał ych stawkach i bajorkach. Przylot na miejsca lęgowe
następował tuż po roztopach, w drugiej połowie lutego lub

na początku marca. Jesienią przelotne stada stwierdzano już
na początku września, ale wyraźny wzrost liczebnościnotowano na początku listopada, ze szczytem v połowie grudnia,

a niekiedy liczebność wzrastała nawet do drugiej polowy lutego, kiedy to stado osiągało 500 osobników /1I 1978/. Zjawisko licznego zimowania na omawianym odcinku Odry datuje
się od zimy 1976/77. Liczba zimujących łysek wzrastała co
roku, przy czym wchodziły one coraz głębiej do miasta.
Z tego powodu na odcinku objętym obserwacjami całkowita
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liczba malała, wzrastając jednocześnie przy porcie w Popowiarach /3 km w górę Odry/. W ciągu zimy, łyski przesuwały
się stopniowo w górę rzeki, zatrzymując się najdłużej między ujściami Lugowiny i Ślęży. Zależało to od zalodzenia
koryta rzeki. Dynamikę liczebności w różnych latach przedstawiono na Ryc. 3.
Charadrius hiaticula - sieweczka obro żna. 33 stwierdzenia. Z wiosny pochodzą tylko dwie obserwacje pojedynczych
osobników: 24 IV 70 i 3 V 86. Większość spotkań przypada na
okres między 30 VI a 7 X. Najczęściej notowana w sierpniu
i wrześniu /odpowiednio 12 i łł stwierdzeń/. Największe
skupienie - 15 ptaków, zagotowano 11 IX 70. Najpóźniejsza
obserwacja /dwa ptaki/ 18 X 29 /Herzog 1930/•
Charadrius dubius - sieweczka rzeczna. Na całym omawianym terenie stwierdzono gniazdowanie 3-4 par /teren budowy
dużego zakładu na Y od Parku Pilczyckiego/. Gatunek obserwowany regularnie w okresie od 10 IV do 6 X, maksymalnie
spotkano 23 osobniki na połach irygacyjnych.
Pluviałis apricaria - siewka złota. 7 stwierdzeń, w okresie 17 VII-13 X; do 9 ptaków.
Pluviałis squataroła - siewnica. 10 spotkań, w tym wyjątkowo późno-wiosenna obserwacja jednego ptaka - 25 VI 85.
Pozostałe pochodzą z okresu 5 VIII-18 X. Największe stado
liczyło 9 osobników.
Vanełłus vanełłus - czajka. Lęgowa. Na .połach irygacyjnych 7-10 par, chociaż w 1974 r. naliczono ok. 30 par. Na
pozostałym terenie gnieździło się kilkanaście par na polach
i łąkach między Pilczycami a Leśnicą, a do niedawna także
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na starym trawiastym lotnisku w Gądowie. Przelot wyraźny i
liczny, szczególnie wiosną, Pierwsze czajki notowano między
9 II a 12 III /średnia data z 11 lat: ł III/. Przelot trwał
przez cały marzec, ze szczytem w pierwszej jego polowie;
największe stada osiągały liczebność 140 osobników, a w
ciągu 1 godziny w kierunku NE i E przelatywało do 1000 czajek. Przelot jesienny był znacznie bardziej rozciągnięty
w czasie i znacznie mniej intensywny. Rozpoczynał się juk
w drugiej polowie maja i trwał do pierwszych dni grudnia.
Natomiast na polach irygacyjnych koncentracje żerujących
i odpoczywających czajek sięgały 1100 ptaków /23 VII 70 i
3 VIII 74/. Ostatnie stado 35 ptaków widziano 9 XII 81 na
polach irygacyjnych.
Arenaria interpres - kamusznik, 10 obserwacji w okresie
12 VIII-12 IX. Poza spotkaniem dwóch kamuszników 28 VIII 70
wszystkie pozostałe stwierdzenia dotyczą pojedynczych ptaków, W pięciu przypadkach oznaczono wiek ptaków jako imm.
Calidris minuta - biegus malutki. Wiosną stwierdzony tylko raz 3 V 86 /1 os./ na polach irygacyjnych. Natomiast z
okresu 9 VII-7 X pochodzi 56 obserwacji. Większość miała
miejsce między 15 VIII a 15 IX. Zwykle były to stadka od
kilku do 13 ptaków, jedynie w r. 1970 odnotowano większe
liczby: 23-37 ptaków, a maksymalnie 46 osobników /26 VIII/.
Calidris temminckii - biegus mały. Stwierdzony 28 razy
w okresie między 18 VII a 27 IX. Najczęściej obserwowano od
kilku do 14 osobników, Na uwagę zasługuje obserwacja dutego
stada - 42 ,biegusów małych 28 VIII 68.
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Calidris alpina - biegus zmienny. Wiosną czterokrotnie
stwierdzono 1-2 ptaki w okresie 10 IV-25 V. W czasie
drówki

w ę-

jesiennej biegus zmienny był widziany 78 razy. Pier-

wsze ptaki stwierdzono 15 VII, a ostatnia obserwacja miała
miejsce 18 X. Największą liczbę, 90 osobników, zanotowano
12 IX 73 oraz 87 ptaków 23 IX 75.
Calidris ferruginea - biegus krzywodzioby. 44 obserwacje
między 17 VII a 23 IX. Z reguły-było to kilka, rzadko do
16 ptaków,' a tylko 15 IX 70 widziano 23 osobniki.
Calidris canutus - biegus rdzawy. Stwierdzony trzy razy:
25 VIII 68 - 2, 28 VIII 68 - 1 i 20 IX 70 - 1 ptak.
Calidris

alba - piaskowiec. Tylko dwukrotnie zanotowano

pojedyncze piaskowce, mianowicie 5 IX 85 i 8 VIII 86
/A. Adamski/.
Philomachus pugnax - batalion. Tylko dwie obserwacje
wczesnowiosenne: 21 III 71 - 135 i 3 IV 60 - 114 osobników.
Przelot wiosenny przypadał na okres między 21 IV a 25 V, ze
szczytem w pierwszej dekadzie maja /maksymalnie 176 ptaków -

6 V 86/. Bataliony ponownie pojawialy się z końcem czerwca,
osiągając szczyt w pierwszych dniach lipca, z maksymalną
liczbą 176 osobników /3 VII 86/, Wędrówka powrotna rozpoczynała się w połowie lipca, osiągając szczyt w końcu tego miesiąca, z maksymalną zanotowaną liczbą 440 ptaków. Następnie
liczebność powoli zmniejszała się do przedostatniej pentady
sierpnia, kiedy to mial miejsce kolejny szczyt notowany prawie każdego roku. Największa liczba zanotowana jednego dnia
wynosiła 236 osobników /28 VIII 68/. Ostatnie bataliony widziano 7 X. 11Ye. 3.
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Limicola falcinellus - biegusik. Pięć obserwacji:
20 VIII 85 - 3 ptaki, a 22 i 24 VIII 85 po jednym, 4 VIII
86 - 1, a 17 VIII 86 at 11 biegusik6v /A. Karnaś/. Poza tym
27-31 VIII 33 - 2 ptaki /Rahn 1933/.
Tringa erythropus - brodziec śniady. Wiosną spotykany
rzadko i nielicznie, w maju wyjątkowo do 50 ptaków /3 V 85/.
Z okresu lęgowego pochodzi jedna obserwacja dwóch ptaków 13 VI 84. Wędrówka powrotna rozpoczynała się w trzeciej dekadzie czerwca /Ryc. 4/. Jednak główna fala przelotu zaczynała się na początku sierpnia, osiągając szczyt w końcu tego
miesiąca i na początku września; maksymalnie 28 VIII 70 51 ptaków. Przelot kończył się na początku października, a
ostatnia obserwacja jednego ptaka pochodzi z 18 X 70.
Tringa totanus - krwawodziób. Lęgowy na polach irygacyjnych, kolo Rędzina. Zwykle obserwowano 2-3 pary, a w r. 1985
5-6 par. Najwcześniejsza obserwacja 10 III 81. Poza okresem
lęgowym spotykano zwykle 5-8 ptaków. Jedynie w r. 1984 obserwowano w lipcu 18-24 osobników. Jesienią notowany sporadycznie, a ostatnia obserwacja pochodzi z 6 X 85 /5 ptaków/.
Tringa stagnatilis - brodziec pławny. Y okresie 21-24 VII
85, jednego osobnika obserwowano na polach irygacyjnych koło
Świniar /TD, M. Majcher/. W tym samym miejscu 23 VII i
4 VIII 86 spotkano jednego ptaka /TD i A. Zalisz, KP 2003/
86/.
Tringa nebularia - kwokacz. Wiosną stwierdzony dziesięciokrotnie między 22 IV a 18 V /do 9 osobników/. Znacznie
częściej i liczniej obserwowany w czasie wędrówki jesiennej,
która rozpoczynała się w trzeciej dekadzie czerwca /Ryc. 5/.
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Ryc. 4. Dynamika przelotu brodźca śniadego /Tring
a erythropus/ w poezozególnyoh pentadach.
Objaśnienia jak na Ryo. 2.
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in Fig. 2.
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Pierwszego kwokacza zanotowano 20 VI 82. Liczba stwierdzeń
i liczba osobników szybko wzrastała v ciągu lipca osiągając
szczyt między 20 a 24 VII, 22 VII 84 zanotowano największą
liczbę - 180 kwokaczy. Liczebność następnie gwałtownie malała. Kolejny szczyt miał miejsce między 9 a 13 VIII z maksymalną liczbą 91 osobników /9 VIII 84/. Przelot kończył
się w połowie października, a ostatnia obserwacja miała
miejsce 7 XI 79 /10 ptaków/. W latach 60-tych i 70-tych
tylko wyjątkowo notowano powyżej 30 ptaków /średnio 14/, natomiast w latach 1984-1986 zgrupowania powyżej 50 ptaków
nie należały do rzadkości /średnio 29/. Szczególnie liczny
był kwokacz w r. 1984. To samo zanotowano na zbiornikach
zaporowych Śląska /T. Stawarczyk, inf. ustna/.
Tringa ochropus - brodziec samotny. Najwcześniejsza obserwacja: 29 III 78, a przelot wiosenny, w czasie którego
stwierdzono do 16 ptaków, trwał do końca kwietnia /Ryc.

6/.

Przelot powrotny rozpoczynał się na początku czerwca, osiągając szczyt w polowie sierpnia. Najpó źniejsza obserwacja:
1 XI 78. Dwukrotnie notowano pojedyncze ptaki w grudniu:
5 XII 86 i 17 XII 78 /K. Kujawa/, Największe liczebności:
9 VIII 84 - 49 i 21 VIII 70 - 54 ptaki.
Tringa glareola - łęczak. Regularnie i bardzo licznie
przelatujący gatunek. Przelot wiosenny odbywał się od połowy kwietnia do końca maja, chociaż pierwsze łęczaki widziano
10 IV 60 /4 osobniki/. Liczba obserwowanych ptaków wzrastała
do drugiej pentady maja /Ryc. 7/, w której zanotowano koncentrację 150 osobników /6 V 86/. Wędrówka powrotna rozpoczyna ł a się w trzeciej dekadzie czerwca i trwała do końca
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Ryo. 6. Dynamika przelotu samotnika /TrinGa ochropus/ w poszozegółnych pentadach.
ObjaSnienia jak na Ryc. 2.
~ration dynamlos of the Groen Sandpiper in particuiar pentados. Expianation - a,
in Fig. 2.
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Ryc. 7. Dynamika przelotu leczaka /Tringa glareola/ v poszczególnych pentadach. Objaśnienia jak na Ryc. 2.
Migration dynamice of the Wood Sandpiper in particular pentades.Explanation - as in Fig. 2.
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września. Pierwszy szczyt, z początku lipca, dotyczył ptaków dorosłych. Maksymalnie naliczono 309 osobników /3 VII
86/. Druga fala przelotu rozpoczynała się w połowie lipca,
osiągając szczyt w końcu tego miesiąca lub w pierwszej połowie sierpnia. Pozorna dwuszczytowohó zaznaczona na wykresie wynika z sumowania danych z wielu lat i z różnic w okresach przypadania szczytu w poszczególnych latach. V drugim
szczycie notowano do 462 osobników /27 VII 86/, a w innych
latach - 377 /12 VIII 70/ i 278 /20 VIII 77/ ptaków. Ostatnie trzy łęczaki widziano 5 X 76.
Actitis hypoleucos - kuliczek. Prawdopodobnie wyjątkowo
lęgowy. V r. 1979 na Wyspie Rędzińskiej w połowie maja obserwowano parę tokujących ptaków, która przebywała tam do
połowy lipca. Miejsce to stwarza dogodne warunki do gniazdowania. W okresie wędrówek regularnie stwierdzany na polach
irygacyjnych i na Odrze. W okresie 3 IV-5 VI spotykano do 7
osobników jednocześnie. Częściej i liczniej stwierdzany między 22 VI a 13 X 82. Maksymalne liczebności: 2 VIII 76 - 78,
a 20 VIII 77 - 135 osobników. W ostatnich latach brak obserwacji podobnych skupień terowiskowych. W okresie przelotów
często słyszano przelatujące kuliczki nocą.
Limosa limosa - rycyk. Lęgowy. Y latach 1985 i 1986 na
polach irygacyjnych gniazdowała jedna para. Najwcześniejsza
obserwacja: 3 IV 60 /dwa ptaki!, a przelotne rycyki spotykano do początku maja. Przelot jesienny rozpoczynał się od
25 VI.. Najczęściej obserwowano rycyki W lipcu i sierpniu
/odpowiednio 32 i 34 spotkania/, a we wrześniu tylko trzy
razy. Najpóźniejsza obserwacja pochodzi z 27 IX 77 /ł ptak/.

Zwykłe spotykano po kilka osobników, maksimum - 10-13.
Limosa łapponica - szlamik. Stwierdzony dwukrotnie na połach irygacyjnych: 18 X 70 i 23 IX 75 - po jednym osobniku.
NUmenius arquata - kulik wielki. W okresie 3- IV-10 X
stwierdzony 63 razy. Wiosną tylko jedna obserwacja 11 ptaków. lajwczeSniejsza data przelotu powrotnego: 30 VI 82 6 osobników /R. bajcher/. Liczba spotkań wzrastała osiągając szczyt w drugiej dekadzie sierpnia po czym stopniowo

opadała. kajwiększe stado liczyło 14 osobników.
tiumenics phaeopus - kulik mniejszy. Stwierdzony 8 razy.

29 VII 70 jeden ptak lecący na W, 16 VII 73 - 1, 22 VIII 81
- co najmniej dwa lecące na 5, 1 VII 83 - 1, 10-12 VII 83 jeden żerujący z kulikami wielkimi na łące, 13 VII 83 —trzy
terujące, 4 VIII 86 - 1 i 26 VIII 86 - glos przelatującego
ptaka.
Scołopaz rusticola - słonka. Spotykana regularnie lecz
bardzo nielicznie; wiosną w marcu i na początku kwietnia,
jesienią w okresie 12 X-3 XII. Jesienią spotykana częściej.
Gallinago gallinago - bekas. Lęgowy. Kilka par gnieździ
się na polach irygacyjnych. W okresie połęgowym przelatuje
bardzo licznie. Przelot wiosenny był słabo zaznaczony /Ryc.
8/. Pierwsze bekasy widziano 21 III 71. Największą liczbę
50 osobników, stwierdzono 30 III 60. Przelot kończył sit, w
drugiej połowie kwietnia. Wędrówka powrotna rozpoczynała się
w ostatniej dekadzie czerwca. Liczebność wyraźnie wzrastała
od połowy łipca., osiągając szczyt w połowie września, z największą zanotowaną liczbą 565 osobników /11 IX 68/. Przelot
kończył się w ostatniej dekadzie października. Ostatnie ob-
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Dynamika przelotu kszyka /Gallinago galiinago/ w poszczególnych pentadach.
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serwacje: 2 XI 75 - 1 oraz 13 XI 77 - 3 ptaki. Dwukrotnie
obserwowano stada bekasów lecące na S1 28 IX 75 - 55 i 29
VII 76 - 70 ptaków.
Gallinago media - dubelt, 22 VIII 76 obserwowano dwa pta-

ki na połach irygacyjnych. Poza tym 23 i 28 IX 29 po jednym
osobniku widział Herzog /1930/.
Lymnocryptes minimus - bekasik. Trzy stwierdzenia. 18 X

70 na polach irygacyjnych wypłoszono dwa osobniki, 4 II 72
jednego ptaka obserwowano na śródpolnym odcinku rzeczki Lugowina iMaślice/ oraz 8 V 76 złapano dorosłą samicę koło
świniar.
Phalaropus lobatus - płatkonóg szydłodzioby. Stwierdzony

8 razy na połach irygacyjnych: 28 VIII 62 - 2, 9-14 IX 68 1, 15 IX 70 - 3, 11 IX 73 - ł, 27 IX 73 - ł, 22 IX 84 - 3
oraz 18 IX 85 - 1 ptak. Poza tym mamy trzy dawne stwierdzenia pojedynczych ptaków: 7 i 12 IX 31 /Bodlee 1932/ i 11 IX
36 /Unruh 1937/.
Glareola sp. - żwirowiec. 27 VIII 76 na polach irygacyj-

nych - 1 juv. /J0 i K. Rybak, KP 1324/84/.
Stercorarius parasiticus - wydrzyk pasożytny. 28 VI 85

widziano nad połami irygacyjnymi jednego dorosłego wydrzyka
/odmiany jasnej/ przelatującego na W /TD i M. Majcher/.
Larus melanocephałus - mewa czarnogłowa. 12 XI 78 obser-

wowano osobnika w szacie młodocianej lecącego w górę Odry.
/JL, KP 0407/78/. Być może tego samego osobnika dotyczy obserwacja z 13 XI 78-na Odrze pod Brzegiem /Borowiec i Tarnawski 1982/.

S3

Larus minutus - mewa mała. 12 obserwacji. Trzy wiosenne:
7 IV 74 /1 ad. w ujściu Ślęży!, 9 V 71 /1 ad. przelatujący

na N/ ł 3 V

/9 ad. na połach irygacyjnych/. 2 przelotu

jesiennego pochodzi 7 obserwacji /1 VII-25 VIII/, do trzech
osobników widzianych zarówno na Odrze jak i na polach irygacyjnych, oraz obserwacja 1 imm, 16 X 1932 /Herzog 1933/.
Stwierdzona również zimą: 15 I 78 i 22 I 84 - pojedyncze,
dorosłe ptaki w ujściu Ślęży.
Larus ridibundus - śmieszka. Lęgowa. Kolonię lęgową założyły śmieszki na polach irygacyjnych w r. 1983 /kilka
gniazd/ i 1984 /20 gniazd/. Gniazda zostały zniszczone
przez zalanie ściekami. Na początku marca lub już w drugiej
połowie lutego pojawiały się grupy śmieszek, które trzymały
się koryta Odry, próbowały nocować na wyspie rędzińskiej w
liczbie do kilkuset osobników i przebywały tu do ok. 20 N.
Obserwowano przelotne stadka do 15 osobników, a łącznie w
ciągu dnia przelatywało 100-2000 śmieszek /26 I= 85/. W maju i czerwcu /wyłączając lata, w których istniała kolonia/
na terenie tym przebywało do 30 osobników. Po okresie łęgowym na polach irygacyjnych notowano do 1300 śmieszek /24 VII
70/. Przelot jesienny był słabo zauważalny i trudny do określenia, gdyż teren obserwacji znajduje się między torowiskami a noclegowiskiem. W sierpniu i wrześniu, a rzadziej w październiku widywano przelatujące stada do 70 /wyjątkowo 150/
osobników. mieszki zimowały regularnie i licznie. Największe koncentracje notowano na miejskim wysypisku śmieci /250
m od koryta Odry/. Regularnie żerowało tam 1000-1500 /wyjątkowo 2000/ mew. Y podobnym miejscu pod isśoicq terowało do
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1000 osobników. Jest to wyraźny wzrost liczebności w porównaniu do lat 60-tych /Dyrcz 1971/•
Larus fuscus - mewa zóltonoga. Cztery obserwacje wiosenne: 25 IV 70 - 7 osobników przelatujących na NNE, 3 Iv 71 1, 2 VI 74 - 1 na W i 11 V 81 - ptak lecący na E. Wszystkie
obserwacje dotyczyły ptaków dorosłych.
Larus argentatus - mewa srebrzysta. 13 i 14 XI 70 jednego dorosłego osobnika obserwowano na gliniance w Pilczycach.
24 XII 85 - 1 imm. przebywał na wysypisku śmieci, 10 VIII 86
- 3 juv. na Odrze k. Rędzina, 24 VIII 86 - 2 juv. i 31 VIII
86 - 1 juv. w tym samym miejscu.
Larus fuscus/L. argentatus - imm. Z powodu wcześniejszej

nieznajomości cech rozpoznawczych, sześć obserwacji zastało
zapisanych jako Larus sp. 11 I 74 - 3, 11 XII 78 - 1 ptak,
oraz 4 obserwacje z r. 1979: 21 I - 3, 2 III - 1, 20 III - 1
i 15 XSI - 1 ptak. Wszystkie obserwacje, iały miejsce na
Odrze, głównie w pobliżu wysypiska śmieci.
Larus canus - mewa pospolita. Obserwowana regularnie w
okresie od 7 IX do 24 VI, ze znacznym nasileniem spotkań od
końca października do marca. Najczęściej były to pojedyncze
ptaki lub grupki kilku, kilkunastu osobników. Natomiast na
wysypisku ś mieci spotykano do 40 /1 XII 85, K. Kujawa/, a
nawet 60 osobników /22 I 84/. W większości były to ptaki w
upierzeniu 1- lub 2-rocznym, a ostatnio coraz większy procent stanowią ptaki dorosłe. Wraz z obniżeniem temperatury
liczba mew pospolitych malała, do minimum 3 osobników.
Rissa tridactyła - mewa trójpalczasta. 24 XII 74 widziano
dwa dorosłe osobniki przelatujące na W, tj. w dół Odry
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/JL, KF 0343/78/.
Chlidonias niger - rybitwa czarna. Nielęgowa. Rybitwa
czarna obserwowana byla 61 razy zarówno na Odrze, gliniankach jak i na polach irygacyjnych. Rozkład obserwacji na
poszczególne miesięce przedstawia poniższe zestawienie:
IV V Vł VII V= IX Razem
Liczba
obserwacji 2 18 8 17 12 4 61
Liczba
osobników

2

81

18

35

60

10

106

Na uwagę zasługuje obserwacja jednego ptaka na Odrze w dniu
5 IV 70, jako najwcześniejsza w Polsce /Tomialojó, w druku/
- 1 ptak. Największe stado liczyło 20 ptaków /2 VIII 85/.
Najpóźniejsza obserwacja: 20 IX 70.
Chlidonias łeucopterus -i rybitwa białoskrzydła. 4 VIII 84
na polach irygacyjnych obserwowano jednego młodego ptaka tego gatunku.
Sterna caspia - rybitwa wiełkodzioba. 2 IV 65 widziano
jednego ptaka k. Rędzina /Dyrcz 1971/, a 17 VIII 70 dwa osobniki przelatujące na E.
Sterna hirundo rybitwa zwyczajna. Gatunek ten stwierdzono 11 razy między 28 IV a 12 VIII /1 do 4 ptaków/. Spotykana na Odrze i na polach irygacyjnych.
Sterna albifrons - rybitwa białoczelna. 25 V 72 obserwowano jednego terującego osobnika na połach irygacyjnych.
Columba palumbus - grzywacz. Gniazduje w zadrzewieniach
wszelkiego typu. Wiosną powracał w polowie marca. Średnia
data dla 16 lat przypada na 14 III. Najwcześniej obserwowany
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6 III 60 i 77. Przelot trwał do polowy kwietnia. Nie był on
bardzo obfity; najczęściej obserwowano stadka od kilkunastu
do 63 osobników, a większe stada należały do rzadkości
/14 III 77 - 220 na SB i 180 na NE/. Przelot jesienny był
wyraźniejszy i liczniejszy w porównaniu z wiosennym. Pierwsze grzywacze lecące w kierunku SW widziano 23 VIII 75 - były to grupki do 4 osobników. Główne nasilenie przelotu przypadało na okres od drugiej dekady września do połowy października. Największe stada liczyły 800 ptaków, a w ciągu
dnia notowano do 1500 przelatujących grzywaczy. Obserwowany
również w końcu listopada 1978 r. oraz kilkakrotnie v styczniu i lutym 1975, w rejonie Lasu Pilczyckiego /1-2 ptaki!,
w tym 22 II gruchający samiec.
Columba oenas - siniak. Niełęgowy. Tylko sześć obserwacji
w okresie 16 III-4 IV /do 20 osobników/ i dwie z lata: 20
VII 76 - 2 i 18 VIII 75 - 3 ptaki.
Streptopelia decaocto - sierpówka. W pobliżu zabudowań
średnio liczna. W Parku Zachodnim tylko wyjątkowo gnieździły się pojedyncze pary.
Streptopelia turtur -turkawka. Pojedyncze pary gnieździły się głównie w zadrzewieniach śródpolnych. Przelot niezauwazałny. Wiosną pojawiała się w drugiej połowie kwietnia
lub na początku maja, a ostatnie turkawki obserwowano 27 IX
73, przy czym najwięcej obserwacji pochodzi z lipca i sierpnia /do 5 ptaków/.
Cuculus canorus - kukułka. Dość licznie lęgowa. Podrzucane jaja znajdowano w gniazdach łozówki, trzcinniczka, cierniówki, pierwiosnka i gąsiorka. Pierwsze kukułki pojawiały
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się między 11 IV a 8 V /przeciętnie 18 IV - dane z 10 lat/.
Jesienią tylko pojedyncze obserwacje z sierpnia i wrze śnia
/najpóźniejsza data - 18 II 72/.
Asio otus - sowa uszata. Lęgowa. Na cał ym omawianym terenie gniazdowało 4-6 par.
Asio flammeus - sowa błotna. 10 II 71 - 1 ptak pod Leś _
nicą /L. Lewicki/.
Athene noctua - pójdźka. W czerwcu 1973 r. obserwowano
jednego osobnika, a w tydzień później znaleziono martwego •
ptaka pod Leśnicą /L. Lewicki/.
Strix aluco - puszczyk, Lęgowy. Występował w większości
zadrzewień w liczbie 18-20 par.
Tyto alba - płomykówka. 23 III 60 znaleziono resztki płomykówki kolo Świniar. Do r. 1973, jedna para gnieździła się
w dużym budynku.
Caprimulgus europaeus - lelek. W r. 1973 /brak dokładnej
daty/ przy Lesie Pilczyckim znaleziono resztki lelka. 2 VI
81 słyszano gł os godowy samca w sadzie, przy starym parku.
Apus apus - jerzyk. Gnieździł s3.ę w zabudowaniach Pilczyc
jak również poza zwartym osiedlem, w odpowiednio wysokich,
pojedynczych budynkach. Jerzyki przylatywały między 26 IV a
8 V, wyjątkowo już 22 IV 70. Średnią datą przylotu z 9 lat
był 30 IV. Jerzyki znikały w połowie sierpnia lub na początku września. Widywano wówczas duże stada przelatujące w
kierunku SW, np. 12 VIII 70 zanotowano przelot łącznie 700
osobników z największym stadem 300 ptaków. Również 30 VII 76
widziano stado 200 osobników. Najpó źniejsze obserwacje pochodzą z 6 IX 70 i 8 IX 71.
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Alcedo atthis - zimorodek. Lęgowy. Na odcinku Bystrzycy
między Leśnicą a ujściem, gniazdował y 1-2 pary. Poza tym w
r. 1978 jedna para gnieździła się w urwistym brzegu Ślęży
powstał ym wskutek prac budowlanych. W okresie od sierpnia
do połowy kwietnia na cał ym terenie notowano do 6 zimorodków.
Upupa epops - dudek. Gniazdowania nie stwierdzono. Łącznie ok. 20 obserwacji pojedynczych ptaków w różnych miejscach, głównie wiosną. Najwcześniejsza obserwacja 12 IV 79,
a najpóźniejsza wiosną - 21 V 80. Po tym okresie obserwowany tylko: 23 VII i 12 VIII 70 na połach irygacyjnych.
Coracias garrulus - kraska. 1 VIII 70 na polach irygacyjnych widziano jedną kraskę przelatującą w kierunku SE.
JynX

torquilla - krętogłów. Jedna para gnieździła się w

Lesie Pilczyckim w 1969 r. Poza tym stwierdzany nielicznie
tylko na przelotach w okresach: 20 IV-10 V oraz 21 VIII6 IX.
Picus viridis - dzięcioł zielony. Na omawianym terenie
gniazdowało do 14 par, chociaż liczba ta była zmienna w ró żnych latach.

Picus canus - dzięcioł zielonosiwy. Bardzo rzadki. Do
r. 1980 stwierdzony tylko dwa razy: 5 III 75 i 14 XI 76.
Potem niemal co roku stwierdzano samca lub parę w Lesie Pilczyckim oraz niekiedy drugiego samca w promieniu ł km od Lasu Piłczyckiego.
Dryocopus ~tj:t:s - dzięcioł czarny. Występowanie par lęgowych stwierdzono w Lesie Pilczyckim, przy ujściu Bystrzycy
oraz wzdłuż prawego brzegu Odry. Poza okresem lęgowym, we
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wrześniu, kilkakrotnie obserwowano przelatujące na W dzięcioły czarne.
Dendrocopos major - dzię cioł duży. Lęgowy. Najliczniejszy gatunek dzięciole.. 30 I 73 w Lesie Pilczyckim obserwowano luźne stado liczące kilkanaście osobników.
Dendrocopos medius - dzię cioł ś redni. Y Lesie Pilczyckim
oraz v lwach wzdłuż Odry prawie tak liczny jak dzięcioł
duży. W innych zadrzewieniach gniazdował y pojedyncze pary.
Dendrocopos minor - dzięciołek. Liczba par lęgowych była
bardzo zmienna; niekiedy w ogóle nie stwierdzany, w inne lata pary lęgowe występowały we wszystkich niemal zadrzewieniach, nawet małych sadach. Jest to jedyny gatunek dzięcioła
u którego obserwowano regularny przelot jesienny. W okresie
od połowy lipca do 1 XI pojedyncze osobniki przelatywały lub
częściej przesuwały się, małymi odcinkami, w kierunku W.
W ciągu jednego dnia z Lasu Pilczyckiego wylatywało do 10
pojedynczych dzięciołków /np. 16 X 81/.
Dyskusja
W latach 1960-1987 na omawianym terenie stwierdzono 137
gatunków /Non-Passeriformes/, z czego 43 to gatunki lęgowe,
4 prawdopodobnie lęgowe, a 90 - przelotne lub zalatujące.
Do bardziej interesujących wyników można zaliczyć stwierdzenie lęgów dwóch gatunków ptaków drapieżnych, związanych
z lasami liściastymi dolin rzecznych - trzmielojada i kani
czarnej - stosunkowo blisko centrum miasta. Podobnie uwaga
dotyczy niektórych gatunków gnieżdżących się na polach irygacyjnych, a mianowicie b łotniaka stawowego, krwawodzioba,
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rycyka i śmieszki. Wart wzmianki jest też przypadek gnieżdżenia się w jednym roku kuliczka piskliwego na wyspie,rędzińskiej. W okresie badań stwierdzono wycofanie się bączka
i derkacza oraz prawdopodobnie pł omykówki.
Omawiając znaczenie tego terenu w okresie poza lęgowym
należy przede wszystkim podkreślić wielką rolę pół irygacyjnych dla migrujących gatunków wodno-błotnych. Ten specyficzny, stworzony przez człowieka typ środowiska stwarza doskonałe warunki dla żerowania i odpoczynku, szczególnie ptaków
siewkowatych /Charadrii/. świadczyć może o tym duża różnorodność /31 stwierdzonych gatunków/ jak i duża liczebność
/do ponad 1000 osobników w czasie jednego liczenia tej grupy ptaków/. Pozwała to zaliczyć pola irygacyjne do najważniejszych miejsc dla migrujących ptaków siewkowatych. w kraju. Z terenu Polski brak jest danych na temat znaczenia tego
typu środowiska dla migrujących ptaków. Jedynie praca Sikory
/1987/, dotycząca okolic Jastarni na Pim. Helskim, omawia tą
problematykę. Obserwacje prowadzone tam w czterech typach
ś rodowisk /wylewiska ścieków, łąka podmokła, łąka sucha i
brzeg zatoki/ wykazały, że awifauna wylewiska ścieków jest
najbogatsza w gatunki i najliczniejsza. Zestaw gatunków dominujących jest tam bardzo podobny /kszyk, batalion, łęczak/.
Różnice dotyczące składu gatunkowego wynikają z położenia
Jastarni na wybrzeżu, gdzie np. przelot biegusów jest znacznie bardziej wyraźny i liczniejszy w porównaniu z wrocławskimi połami irygacyjnymi. Siedlisko to cieszy się szczególnym zainteresowaniem ornitologów w wielu krajach o silnie
przekształconym krajobrazie. Można wymienić szereg prac oma-
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wiających znaczenie pól irygacyjnych dla ptaków, np. pod
Berlinem /Dittberner 1969, Dittberner i Dittberner 1979/
czy pod Monachium /Schulze 1984/, a jednym z najwa żniejszych miejsc są pola irygacyjne w Mfinster /RFN/, gdzie na
znacznie większym obszarze nit pola wrocławskie stwierdzono
koncentracje do 4000 kszyków i do 1500 batalionów /Barangend et al. 1973/• Obok zbiorników zaporowych, pola irygacyjne należą w Europie ś rodkowej do miejsc o największym
znaczeniu dia migrujących ptaków wodno-błotnych.
Na uwagę zasługuje również przelot ptaków drapieżnych.
Łącznie stwierdzono 21 gatunków. Do regularnie i stosunkowo
licznie przelatujących należą tu myszołów zwyczajny, krogulec i pustułka. Nieco mniej licznie przelatywały błotniak
stawowy i kania czarna. Zebrany materiał pozwala na prześledzenie dynamiki przelotu tych gatunków. Z Polski, poza
tym mamy tylko jedną pracę, opartą na mniejszym materiale,
omawiającą przelot drapieżników, a mianowicie obserwacje
spod Łodzi /wojciechowski 1971/. Dane zawarte w tej pracy
sugerują, że przelot w centralnej Polsce jest mniej liczny
i trwa krócej nit w Polsce południowo-zachodniej. Stosunkowo
wczesne daty pierwszych pojawów wiosennych wielu gatunków w
porównaniu z danymi z innych terenów Polski /Tomialojó, w
druku/, uwarunkowane są położeniem terenu w południowo-zachodniej części kraju, gdzie warunki klimatyczne są lagodniejaze. Niektóre ptaki wodne np. kaczki grążyce pojawiają
się tu wiosną najwcześniej, jeszcze przed rozmarznięciem
zbiorników wody stojącej. Znajduje to również odzwierciedlenie w częstoś ci zimowania niektórych gatunków.
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Ea bogactwo awifauny występującej na tym terenie składają się dwa zasadnicze elementy, a mianowicie urozmaicenie
środowiskowe terenu badań, oraz jego położenie na obrzeżu
wielkiego miasta. Sprzyjało to tworzeniu się znacznych koncentracji ptaków przelotnych, które bądź znajdowaly'dogodne
miejsce odpoczynku i Żerowania jak w przypadku ptaków wodnobłotnych, bądź gromadziły się na północnych krańcach miasta
w celu ominięcia go, jak w przypadku ptaków drapieżnych.
Podziękowania
Składamy serdeczne podziękowania kolegom Mirosławowi Majchrowi, Krzysztofowi Kujawie, Arturowi Adamskiemu i Tadeuszowi,Stawarczykbwi za udostępnienie nam swoich materiałów
z terenu naszych badań.
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Summary
The 1960-1987 observations were carried out in the northwest part of Wrocław, on the area of 25 km2. The area COVered a section of the Odra river, several smali water bodies,
a municipal park /40 ha/, a 150 year-old hornbeam-oak forest
of 50 ha, mid-field copses, suburban housing estates and,
first of all, a sewage farm /1050 ha/. During the study
considerable changes, like draining, filling up some reservoirs, felling trees and cutting shrubs, developing housing
estates, and dredging irrigation canals took place. There
were about 200 visits to the sewage farm and 1100 visits to
the remaining area. A hundred days /c. 300 hours/ were devoted to the observations of bird passage. These observations
were Carried out from a permanent observation post. Totally
137 bird species /Non-Passeriformes/, including 43 breeding
and 4 probable breeding species were recorded. To the birds
nesting in the sewage farm belonged: Marsh Harrier Circus
aeruginosus /6-7 pairs/, Redshank Trihga totanus /2-6 pairs/,

Black-tailed Godwit Limosa limosa /1 pair in 1985 and 1986/,
in 1983-1984 there was a smali colony of the Hlack-headed
Guli Larus ridibundus /in the spring up to 2000 birds of
this species used to gather on the refuse dumps/. The
closeness of the city makes the nesting of one pair of the
Honey Buzzard Pernis apivorus and the Bleck Kite Milvus
migrans in a different part of the investigated area interesting. Until 1973 there were 3 breeding pairs of the Little
Bittern Ixobrychus minutus. Until 1978 the Corncrake Crex
Crex,

and in 1960-1973 at least one pair of the Barn Owl

Tyto alba nested irregularly. in the migration period up to
1000 individuals of 31 species of waders /Charadrii/ were
recorded. The most numerous species were: Wood Sandpiper
Tringa glareola, Snipe Gallinago gallinago and Ruff Philomachus pugnax. There was noticed a stronę passage of birds
of prey /Buteo buteo, Accipiter nisus, Falco tinnunculus/.
Especiałly regn1ar and numerous /max. 600 birds a day/ was
the passage of the Buzzard. The foilowing rarities were recorded: Spotted Eagle Aquila clanga, Booted Eagle Hieraeetus
pennatus, Red-footed Falcon Falcu vespertinus, Marsh Sandpiper Tringa stagnatilis, and Mediterranean Gull Larus
nocephalus.
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ROZMIESZCZENIE ł EKOLOGIA ROZRODU PLUSZCZA /CINCLUS CINCLUS/
NA ZłEMS KLODZKIEJ
Distribution and breeding ecology of Dipper /Cinclus cinclus/ in Kłodzko Land

Pluszcz jest bardzo dogodnym gatunkiem do badań. Dzięki
swojej charakterystycznej sylwetce, upierzeniu oraz występowaniu w ściśle określonym środowisku,trudno jest go pomylić
z jakimkolwiek innym gatunkiem, jak również jest on stosunkowo łatwy do wykrycia. Pomimo tego rozmieszczenie, liczebność jak również podstawowe parametry rozrodu pluszcza na
terenie.Polski są słabo poznane. W celu przynajmniej częściowego wypełnienia tej łuki, Sekcja Ornitologiczna Koła
Naukowego Biologów rozpoczęła w r. 1985 obserwacje nad tym
gatunkiem na terenie Ziemi Kłodzkiej.
Opis terenu
Ziemia Kłodzka jest to obszar obejmujący Kotlinę Kłodzką
wraz z otaczającymi ją górami, które zalicza się do środkowych i wschodnich Sudetów. Kotlinę iLlodzką od południowegozachodu ograniczają Góry Bystrzyckie i Stołowe, od wschodu
Masyw śnietnika, Góry Bialskie i Złote, a od pólnocnego-zachodu Góry Bardzkie i Sowie. Powierzchnia Ziemi Kłodzkiej
wynosi 1630 km2 /Walczak 1948/. Niemal w całości położona
ej tej poziojest ona powyżej 300 m npm. Tereny łażące poniż
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nicy ograniczone są tylko do doliny Nysy Kl. /od ujścia
Białej Lądeckiej w dół rzeki/ oraz dolnego biegu Scinawki.
Najwyższymi pasmami tego regionu są Masyw Snietnika i Góry
Bialskie, na terenie których występuje po kilka kulminacji
o wysokości przekraczającej 1000 m npm, w tym drugi co do
wielkoś ci szczyt Sudetów - Śnieżnik /1425 m npm./. W pozostał ych pasmach górskich takie szczyty występują pojedynczo
lub brak ich w zupełności. Największą rzeką jest Nysa Kłodzka, która zbiera dość symetrycznie rozmieszczone dopł ywy.
Do najważniejszych w lewobrzeżnym dorzeczu należą: Ścinawka,
Bystrzyca Dusznicka, Bystrzyca, a w prawobrzeżnym Biale Lądecka, Pławna i Wilczka. Wiele rzeczek i strumieni na.znacznych odcinkach ma murowane brzegi, co związane jest z tym,
że często na prawie całej swej długości przepływają przez
tereny zabudowane, przy czym na terenach niżej położonych
zabudowa jest z reguły zwarta. Powyżej 600-700 m npm., wsie
są luźno zabudowane, a poszczególne gospodarstwa oddalone są
od siebie do kilkuset metrów.
Metodyka badań
9juserwacje prowadzono w latach 1985-1987. W trzeciej dekadzie Marca 1985 r. skontrolowano wszystkie większe strumienie Ziemi Klodzkiej. Te, na których stwierdzono pluszcze
spenetrowano przynajmniej jeszcze raz w następnych miesiącach /od kwietnia do połowy czerwca/. Ponowną kontrolę całego terenu przeprowadzono w polowie czerwca. W latach 1986-87
obserwacje ograniczono do rejonu Gór Bialskich i Masywu
Snieżnika, tj. terenu, na którym w poprzednim roku pluszcze
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występowały najliczniej. ¥ każdym roku stsratio się wyszukać
jak największą liczbę gniazd, choć z reguły nia było możliwe ich wielokrotne kontrolowanie. W sumie znaleziono 92
gniazda z lęgami oraz 55 gniazd z poprzednich sezonów. Ponad polowa znalezionych gniazd była kontrolowana 1-2 razy.
Uniemożliwiło to zebranie odpowiednich danych dotyczących
strat i końcowego efektu lęgów. Jednakże dzięki określaniu
stopnia zależenia jaj /test wodny/ i rozwoju upierzenia
piskląt można bylo dość dokładnie określić datę złożenia
pierwszego jaja. Przyjęto przy tym, że jaja składane są co
24 godziny, a okres inkubacji wynosi 16-17 dni /Robson 1956,
Shaw 1978/. Za końcowy efekt lęgów par z sukcesem przyję to
liczbę piskląt, które osiągnęły co najmniej 14 dzień życia
/Balat 1964/. Podczas kontroli gniazda,notowano również
sposób jego umiejscowienia i wysokość nad wodą. Z map w skali 1:25 000 odczytano wysokość nad poziom morza.
Oprócz autorów w pracach terenowych wzięli udział: Maria
J. Ogrodnik, Ewa Socha, An-

Goczoł , Remigiusz Majewski,

drzej Wąsicki, Krzysztof Żóltański oraz inni członkowie i
sympatycy SO KNB UWr., którym w tym miejscu pragniemy serdecznie podziękować za pomoc.
Wyniki
Rozmieszczenie i liczebność
Ogólną liczebność pluszcza na Ziemi Kłodzkiej oceniono na
67-69 par. Ich rozmieszczenie w poszczególnych pasmach górskich przedstawia się następująco.
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Góry Bardzkie i Zł ote. Poza parami gnieżdZącymi się na
Białej Laideckiej /Ryc. 1/ na cał ym terenie obu pasm górskich dokonano tylko jednej obserwacji pluszcza: 7 VII 84 jeden ptak na potoku we wsi Chwalislaw k. Złotego Stoku
/A. Dyrcz/.
Góry Bialskie i Masyw śnietnika. Jest to teren najliczniejszego występowania pluszcza nie tylko na Ziemi Kłodzkiej,
ale także w polskiej części Sudetów /Kartoteka Zakładu Kkologii.Ptaków UWr./. Oceniono, te występuje tutaj ok. 40 par,
które zasiedlają prawie wszystkie większe strumienie i potoki /Ryc. 1/. Najwięcej pluszczy występowało na Białej Lądeckiej - 15 par, oraz w Międzygórzu /na Kliczce i Bogoryji/ 5 par. Na Kliczce powyżej Międzygórza znaleziono najwyżej
położone na terenie badań czynne gniazdo - 760 m npm.
Góry Bystrzyckie. Liczebność oceniono na 20-21 par. Najliczniej występował na Bystrzycy Dusznickiej - 7-8 par
/Ryc. 2/. Ponadto lęgi stwierdzono na Bystrzycy i Głowni, a
pojedyncze pary lub osobniki obserwowano na potokach Zajęcznik /J. Lontkowski/, Porębnik, Różana, Kamionka oraz na
Dzikiej Orlicy /Z. Zagórski/.
Góry Stołowe i Sowie. Y Górach Stołowych stwierdzono występowanie 4-5 par, z tego 2-3 pary na Pośnej /w tym najniższe na terenie badań stanowisko, na wysokości 330 m npm./
oraz po jednej parze na Klikawie k. Lawina KI. i na potoku
w Raszkowie. Ponadto znaleziono stare gniazdo na strumieniu
Cicha k. Tworowa. Y Górach Sowich napotkano pluszcze tylko

v dwóch miejscach: 9 IV 85 obserwowano parę na potoku Czerwionak k. Czerwieńczyc, a w -drugiej połowie czerwca widziano

Ryc. 1. Rozmieszczenie stanowisk lęgowych pluszcza w Górach
Bialskich i Masywie Śnieżnika
Breeding distribution of the Dipper in the Bialskie
Mountains and Śnieżnik Massif
1 - Nysa Kłodzka, 2 - Rownica, 3 - Pławna, 4 - Biała Woda,
5 - Wilczka, 6 - Bogoryja, 7 - Biała Kadecka, 8 - Konradowski Potok, 9 - Morawka, 10 - Pogonna, 11 - Kleśnica, 12
Kamienica, 13 - Młynówka, 14 - Kobylica, 15 - Sielawka
A - pary z gniazdami, B - pary bez gniazd,
C - pojedyncze osobniki, D - stare gniazda
•
1-15 - names of rivers and streams
A - pairs with nests, B - pairs without nests,
C - single birds, D - old nests

•
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Ryc. 2. Rozmieszczenie stanowisk
lęgowych pluszcza w Górach Bystrzyckich
Breeding distribution of
the Dipper in tlie Bystrzyckie Mountains
1 - Nysa Kłodzka, 2 - Bystrzyca
Dusznicka, 3 - Zajęcznik, 4 - Bystrzyca, 5 - Dzika Orlica, 6 Porębnik, 7 - Różana, 8 - Głownica, 9 - Kamionka. Inne objaśnienia
patrz Ryc. 1.
1-9 - names of rivers and streams.
Other expłanations see Fig. 1.

/
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lotnego młodego na Yłodzicy w Ludwikowicach
Wysokość umiejscowienia gniazd nad poziomem morza
Najniżej położone czynne gniazdo znajdowało się na wysokości 330 m npm., a najwyżej położone na wysokości 760 m
npm. Jeszcze wyżej stwierdzono jedno z niezajętych gniazd 860 m npm. Zdecydowana większość pluszczy /83%/ gnieździła
się między 400 a 700 m npm./Ryc. 3/. Taki rozkład jest uwarunkowany konfiguracją Ziemi bUodzkiej. Tereny położone poniżej 300 m stanowią niewielką część tego regionu, natomiast
na wysokości powyżej 900 m strumienie w większości przypadków są przypuszczalnie zbyt małe, ażeby pluszcze mogły je
zasiedlić. Istnieje jednak możliwość, ze niekiedy na terenie
badań pluszcze mogą gnieździć się powyżej tej poziomicy.
Wskazuje na to obserwacja pary /20 IV 85/ w źródłach Białej
Lądeckiej na wysokości 930 m npm. Stanowisko to jednak nie
było kontrolowane w późniejszym okresie.
Wysokość gniazd nad wodą
Rozkład wysokości gniazd nad wodą przedstawia Ryc. 4.
Najniżej umieszczone gniazdo znajdowało się na wysokości
20 cm, a najwyżej 4.5 m. Prawie 80% czynnych gniazd położonych było na wysokości do 2.0 m, a uwzględniając równiez
gniazda stare udział tych gniazd wynosił 72%. Prawdopodobnie
jest to wartość zaniżona, biorąc pod uwagę trudności z wyszukiwaniem nisko położonych gniazd w odsłoniętych korzeniach drzew. Maksymalna wysokość umieszczenia gniazd jest
natomiast ograniczona konstrukcją mostów, które stanowią
główne miejsce gnieżdżenia się pluszczy na terenie badań.
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Ryc. 3. Rozmieszczenie pionowe gniazd pluszcza na Ziemi
&ludzkiej /gniazda czynne i stare łącznie/
Altitudinal distribution of the Dipper's nests in
Kł odzko Land /actiwe and old nests together/

•

n

2

Ryc.

4.

3

Wysokość umieszczenia gniazd nad wodą /gniazdą
czynne i stare łącznie/
Heigth of the nests' situation above the water
leve.1 /active and old nests together/
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Lokalizacja gniazd
Najwięcej znalezionych gniazd /75%/ było zbudowanych pod
mostami /Tabela 1/. Gniazda w równym stopniu byly zakładane
w szczelinach między kamieniami, jak i na występach. Udział
gniazd pod mostami jest z pewnością nieco zawyżony, co wiąże
się z większą łatwością ich wykrywania. Tym nie mniej na
podstawie danych z Gór Bialskich i Masywu Snieżnika, można
ocenić, że udział ten z pewnością nie jest niższy niż 50%.
W sumie udział gniazd założonych na konstrukcjach zbudowanych przez człowieka wynosił 82%.
Pora lęgowa
Sezon lęgowy rozpoczynał się w trzeciej dekadzie marca
/składanie jaj w najwcześniejszym lęgu rozpoczęło się 21-25
III 87/ i trwał do pierwszej dekady czerwca /składanie jaj
w najpóźniejszym lęgu rozpoczęło się 4-10 VI 85/. Szczyt
przystępowania do lęgów przypadał na drugą dekadę kwietnia
/RyC. 5/. Większość /67%/ zniesień majowych i czerwcowych to
lęgi drugie lub lęgi powtarzane. Odstęp między zniesieniem
pierwszego jaja w lęgu I a II wahał się od 40 do 60 dni.
Wszystkie drugie lęgi należały do par, które przystąpiły do
pierwszego lęgu nie później niż w połowie kwietnia. W sumie
udział lęgów drugich wyniósł 13.0%. Jednak wartość ta z pewnością jest zaniżona, ponieważ część gniazd nie była ponownie kontrolowana.
Wielkość zniesienia
Pełne zniesienia zawierały od 4 do 6 jaj /Tabela 2/,
przy czym najliczniejsze były lęgi zawierające 5 jaj /63.6%/.
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Tabela 1. Miejsca gnieZdZenia sit) pluszcza /Cinolus cinolue/
Neet eitee of the Dipper /Cinclue oinolus/
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dekady

Ryc.

do lęgów /składanie pierwszego jaja/
pluszczy na Ziemi Klodzkiej w latach 1985-1987
Dippers" commencement of breeding /first egg laid/
in Kłodzko Land in 1985-1987

5•. Przystępowanie

Zakreskowane - lęgi pierwsze
Kratkowane - lęgi drugie i powtarzane
Hatched - first broods
Squared second and suplemmentary broods
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Średnia wielkość zniesienia w okresie badań wynosiła 4.9
jaja. Z pięciu drugich lęgów, trzy zawierały 4 jaja, a dwa

5 jaj•
Wielkość lęgu i straty
Liczba młodych w lęgu *osiągających wiek 14 dni wahała
się od 1 do 6 /Tabela 3/, a najliczniejsze były lęgi z 5
młodymi /40',./: Przeciętna liczba podlotów wyprowadzonych
przez parę z sukcesem wynosiła 4.1. W lęgach drugich produkcja była niższa /3.6/ niż w lęgach pierwszych /4.2 podlota na parę/. Dla 20 lęgów znalezionych na etapie składania bądź wysiadywania jaj znany był ich końcowy wynik,

14 /70%7 spośród nich zakończyło się pomyślnie tj. gniazdo
opuścił przynajmniej jeden lotny młody. Trzy gniazda zostały opuszczone na etapie jaj, a trzy poniosły straty w okresie, kiedy były w nich jeszcze jaja lub kilkudniowe pisklęta.
W jednym przypadku gniazdo /rejon Kletna, gm. Stronie gl./
zawierające drugi lęg zostało zrabowane przez popielicę
/Glis glis/. Podczas kontroli /16 VI 86/ z gniazda wypłoszono dwa osobniki tego gatunku. W tym czasie powinny znajdować
się w nim pisklęta w wieku 4-5 dni. W drugim przypadku
gniazdo spadło lub zostało strącone, a w trzecim przyczyna
nie jest znana.
Dyskusja
Ogólną liczebność pluszcza na Ziemi Kł odzkiej oceniono na
ok. 70.par, podczas gdy x całej polskiej częś ci Sudetów występuje ok. 100-110 par /Kartoteka Zakładu Ekologii Ptaków
UWr./. Oprócz Gór Bialskich, Masywu gniezńika i Gór Bystrzy-
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Tabela 2. Vie1koś6 zniesienia
Clutch-size
Liczba jaj
Clutch-size

Rok
Year

4

5

6

1985

3

11

3

5.0

1986

6

10

2

4.8

1987

1

7

1

5.0

1985-1987 10 28 6 4.9

Tabela 3. Viełkość lęgu
Z - lęgi pierwsze, II - lęgi drugie i powtarzane
Brood-size
I - first broods, II - second and suppłementary
broods
Liczba młodych
Ro. of nestlings
1

2

1
ił
Razem
To tal

1
I

3

4

5

6

5

8

12

1

3

2

2

8

10

14

4.2
3.6

1

4.1
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ckich, jedynie w Karkonoszach pluszcz występuje jeszcze
dość licznie /20-24 pary - A. Wojciechowski, B. Gramsz/.
W okresie międzywojennym na terenie badań znanych było zaledwie 15 stanowisk /Pax 1925/, lecz prawdopodobnie było to
związane ze słabym poznaniem rozmieszczenia, aniżeli niższą
liczebnością w tym okresie.
Pionowe rozmieszczenie tego gatunku na Ziemi Klodzkiej
jest odmienne od danych z innych rejonów Europy. Kp. na Wyspach Brytyjskich ponad 50» gniazd zakł adanych było między
100 a 200 m npm. /Shaw 1978/, a w okolicach Moguncji pluszcze występował y głównie między 200 a 300 m npm. /Kaiser
1985/. Według Shaw'a /1978/ zakres wysokości, na których
pluszcze występują najliczniej, jest wypadkową między zasobami pokarmu, a wymaganiami jakie musi spełniać środowisko
/płytkie, szybko płynące i czyste strumienie/. W związku
z tym należy przypuszczać, że różnice między lokalnymi populacjami wynikają z występowania optymalnych warunków do
gnieżdżenia się na różnych wysokościach.
Podobnie jak na Ziemi Klodzkiej, w innych populacjach
zdecydowana większość gniazd /75-855J była zakładana na wysokoś ci do 2 m /Shaw 1978, Fludec 1983, Wagner 1985/. Jest to
uważane za przystosowanie mające zwiększyć szanse przeżycia
piskląt, które w przypadku zagrożenia opuszczają gniazdo
jeszcze przed uzyskaniem lotności /Shaw 1978/.
Do zakładania gniazd pluszcze wybierały-przede wszystkim
miejsca sztuczne, stworzone w wyniku działalności człowieka.
Podobne wyniki otrzymano v badaniach niemieckich i austriackich /Kaiser 1985, Rockenbauch 1985, Wagner 1985/. Na uwagę
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zasługuje znane z piś miennictwa częste gnieżdżenie się pluszczy w budkach lęgowych, zawieszanych pod mostami. Udzia ł
tak umiejscowionych gniazd w niektórych populacjach dochodzi
do 65% /Kaiser 1985, Schmid 1985/. Natomiast w Czechos łowacji i Wielkiej Brytanii pluszcze w równym stopniu wybiera ły
do budowy gniazd miejsca naturalne, jak i sztuczne /Balat
1964, Shaw 1978/.
Przebieg przystępowania do lęgów był najbardziej zbliżony do danych z Czechosłowacji /Hudec 1983/, gdzie sezon lęgowy pluszcza zaczynał się wprawdzie nieco wcześniej /druga
dekada marca/ i kończył się później /trzecia dekada czerwca/,
ale szczyt przystępowania do lęgów przypadał w tym samym
okresie tj. w polowie kwietnia. W zachodnioeuropejskich populacjach pluszcze rozpoczynały sezon o miesiąc wcześniej,
tj. w ostatniej dekadzie lutego /Shaw 1978, Rockenbauch 1985,
Schmid 1985, Tyler i Ormerod 1985/. Także szczyt przystępowania do lęgów występował wcześniej-i przypadał na drugą połowę lub przełom marca i kwietnia. Ponadto z reguły w polowie maja był stwierdzany drugi szczyt odzwierciedlający
przystępowanie pluszczy do drugich lęgów, Udział par przystępujących do drugich lęgów w badanych dotychczas populacjach był zmienny. Najniższą wartość /11.8%/ zanotował Zang
/1981/ w Górach Harzu, a najwyższą /32.8%/ Hardy i in,
/1978/ w Szkocji. Najczęściej jednak udział drugich lęgów
nie przekraczał 20% /Robson 1956, Balat 1964, Tyler i Ormerod 1985/. Na Ziemi Kłodzkiej drugie lęgi stanowiły 13.0%,
co jest jedną z niższych wartości w porównaniu z danymi z
literatury, ale jak wspomniano wcześniej jest ona z pewno-
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śnią zaniżona.
Średnia wielkość zniesienia pluszczy na Ziemi Kłodzkiej
-/4.9/ jest zbliżona do wartości podawanych z większości
innych terenów /Mawby 1961, Balat 1964: Zang 1981, Efteland
i Kyllingstad 1984, Wagner 1984, Rockenbauch 1985, Schmid
1985, Tyler i Ormerod 1985/. Jedynie Robson /1956/, Shooter
/1970/, Shaw /1978/ oraz Steffens i Sturm /1978/ otrzymali
niższe wartości

/4.0-4.4/,

ale nie zaznacza się tutaj

zmienność geograficzna. Schmid /1985/ stwierdził, że wielkość zniesienia maleje wraz z upływem sezonu lęgowego; podobnie Balat /1964/ i Reckenbauch /1985/ wykazali, że drugie
zniesienia są mniejsze od pierwszych.
Na terenie badań para z sukcesem wyprowadzała średnio 4.1
młodego. Jest to wynik zbliżony do danych Hardy'ego i in.
/1978/, Zanga /1981/, Eftelanda i Kyllingstada /1984/,
Rockenbaucha /1985/ i Schmida /1985/. Jedynie Shaw /1978/
stwierdził nieco niższą wartość -

3.55.

Również udział par

z sukcesem /70/ jest podobny do wyników jakie otrzymali
Balat /1964/, Shaw /1978/ i Schmid /1985/ - 61-65%. Rockenbauch /1985/ stwierdził jednak, te udział tego typu par może
być wyższy i sięgać 82. Ponadto wykazał on, że lęgi drugie
i powtarzane częściej kończą się sukcesem /89%/ aniżeli
pierwsze /844/. Podobną tendencję tj. wzrost udziału par z
sukcesem w miarę upływy sezonu lęgowego uzyskał Schmid
/1985/.
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Summary
In 1985-87 there were carried aut observations in Kłodzko
Land /SW Poland/. The area under investigation /1630 km2/ is
almost wholly situated over 300 metres above the sea level
/the highest peak, guleknik, is 1425 m/, There were found 92
occupied nests and 55 old nests of Dipper.
The number of the Dipper in the area was estimated as
67-69 pairs. Most numerously it appeared in the Bialskie
Mountains and in 8nietnik Massif /40 pairs, Fig. 1/ and in
the Bystrzyckie Mountains /20-21 pairs, Fig. 2/. Dippers
nested between 330 and 765 metres above the sea level, but
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83% of nests were between 400 and 700 metres above the sea
level /Fig. 3/. One of the old nests was situated at the
altitude of 860 m. 72% of all nests and 80% of active ones
were constructed up to 2 metres above water level /Fig. 4/.
82% of nests were built in man-made constructions, in 75% under bridges /Table 1/. The timing of breeding is presented
on Fig. 5. Second broods constitute 13%. The average clutch
size was 4.9 eggs /Table 2/; and a pair with success produced on the average 4.1 nestlings /Table 3/. Of 20 nests
found during the laying or incubating periods 14 /70%/ were
successful. Three nests were abandoned at the stage of eggs
while the remaining three suffered losses during incubation
period or even a few days after hatching. In one case the
brood was destroyed by a Common Dormice /Glis glis/.

Zakład Ekologii Ptaków, Instytut Zoologiczny UWr. ul. Sienkiewicza 21, 50-335 Wrocław, Poland.

Zbigniew Jakubiec, Sylwester Michalak, Uwe Peterson

WYNIKI INWENTARYZACJI GNIAZD BOCIANA BIAŁEGO /CICONIA CłC0NIA/ W DAWNYM POWIECIE STRZELISKIM

Results of the White Stork nests census in the former Strzelba district

Obszar dawnego powiatu strzelińskiego o powierzchni 570
km 2 /Statystyka powiatów 1967, GUS Warszawa/ dzieli się na
dwie wyraźnie różniące się części. Północną, nizinną o stosunkowo dobrych glebach, będącą fragmentem Równiny Wrocławskiej i południową o urozmaiconej konfiguracji obejmującą
część Wzgórz Strzelińskich. Jest to teren wybitnie rolniczy.
Badania nad liczebnością bociana w tym terenie przeprowadzał już Pax /1925/ i Brinkmann /1935/, a dane ankietowe zostały zebrane w latach 1958, 1974 i 1984. W międzyczasie teren ten był szczegółowo kontrolowany w latach 1971 i 1972
przez S. Michalaka, a w r. 1987 przez Z. Jakubce i U. Peters ona.
Celem niniejszej pracy jest przedstawienie stanu populacji bociana na tym terenie i jej zmian.
Analizę materiałów oparto na metodyce powszechnie stosowanej 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 powiecie 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 Gromnika i na Wzgórzach Niemezańskich. Wyraźna koncentracja
gniazd znajdowała się w części wschodniej, gdzie w dolinach
niewielkich cieków: Krynki, Rowu Rożnowskiego i Oławy występowały większe areały łąk. Pewna liczba gniazd w części zachodniej też była związana z dolinami cieków: Gołostowicy i
Malej ślęZy. Wyratnie mniejsze zagęszczenie w części północno-zachodniej można wiązać z ograniczonym areałem łąk na
tych najżyźniejszych terenach.
Wszystkie pary bocianów gnieździły się w znacznym rozproszeniu 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 systematyczny wzrost liczebności bociana, z 9 par w 1958 do 32
w latach 1984 i 1986 /Tabela 1/. Jest to więc proces długotrwały, 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 większym 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 obszaru Śląska.
Materiały ankietowe przedstawiają różną wartość. 0 ile
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dane z lat 1958 i 1984 wydają się dobrze odzwierciedla ć
stan miejscowej populacji, to dane ankiety z 1974 r. /Tabela 1/ znacznie odbiegają od pozostał ych, co jest wynikiem
niepełnych informacji ankietowych pochodzących z terenów
najliczniej zasiedlonych.
Efektywność lęgów w poszczególnych latach była zróżnicowana. Lata 1958, 1972 i 1987 cechowała wysoka produkcja młodych na wychowującą parę /JZm ponad 3.0/. Zdecydowanie gorsze 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 wynosi 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 wyniku kilkudniowych deszczów i ochłodzenia.
Umieszczenie gniazd było zróżnicowane /Tabela 2/ ajwiecej z nich było umieszczonych na dużych kominach przemysłowych, będących pozostałością różnych, czynnych niegdyś, zakładów 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. Jakubiec 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 nestso census in the
farmer Strzelin district /570 km`/
Rodzaj danych
Data

0

0
0 0

,-1
Uó
0 c.
a .
N .0
c 4 2

o

.
S.mm

H
HP
HH
HE
HO
Hx
HPm
HPo
HPx
HPm 5
BP. 4
HPm 3
HPm 2
H.Rm ł
HPm x
HPo/m/
HPo/g/
HPo/o/
HPo x
JZG
/Jzo/
JZa
JZm
%HPo
StD

Rok - Year
1958

1971

1972

1974

1984

1986

1987

12
9

28
23
5
20
1
2
1
3

28
25
1
2

15
12

37
32
1
4

33
32
-

33
29
1
2
1

. 3
7
2
3
3
1
1
1

1

15
1

20
3
2
1
8
5
6
-

3
10
2
3

1
3
3
-

3

21
52
20
23
/8o/
23
3.20
2.56
4.00
3.29
13.0
22.2
4.4
4.0
1.6

Objaśnienia skrótów - patrz Appendix

24
5
3
2
ło
3
9
1
1
3

1
21
11
1
5
12
2
1
3
1
2
5,

45
29
/46/ /47/
1.58 1.47
1.92 2.24
17.2 34.4
5.6
5.6

24
5
1
9
7
6
1
2
1
' 2
75
75
2.58
3.13
17.2
5.1

•
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Tabela 2. Miejsca założenia gniazd bociana białego w dawnym powiecie Strzelin w roku 1987
'Wbite Stark's nests location in the former Strzelin district in 1987

Miejsce założenia gniazda
Kest, ocation

Liczba
gniazd
Number of
nests

Budynki z dachem twardym

Procent
gniazd
Per cent
of nests
12.1

Buildings covered with bard
materiale
Kominy przemysłowe

12

36.4

Kominy budynków mieszkalnych
Chimneys of homesteads

2

6.1

Słupy linii elektrycznych
ElectriCity polec

5

15.2

Ruiny
Ruins

3

9.1

Drzewa
Trees

5

15.2

Inne
Others

2

6.1

inustrial chimneys

Razem
Total

33

w...1100

] 2 1-4

Appendix
Skróty oznaczające sposób zajęcia gniazda i efekty lęgów zostały zaproponowane przez SchOza /1952/, ich znaczenie-jest
następujące:
H - gniazdo
HP - gniazdo zajęte przez parę ptaków dłużej niż 1.5 miesiąca
RB - gniazdo zajęte przez parę ptaków lub pojedynczego bociana 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 wylęgu
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:
/JZG/ = JZG + /HPm x • 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

MATERTALY DO AWIFAUNY ŚLĄSKA
Contributions to Siłesian awifauna
Nur czarnoszyi - Gawia arctica
8 XI 1987 na Zbiorniku hietkowskim /woj, wrocławskie/ zaobserwowałem niezwykle intensywny przelot tego gatunku. O godz.
1130 zanotowałem pierwsze stado liczące ok. 200 ptaków, o
godz. 12°°- drugie liczące 78 ptaków, a o godz. 1345- trzecie skupiające ok. 150 osobników. Łącznie naliczyłem więc
428 ptaków. Dwa pierwsze stada po krótkim pobycie na zbiorniku odleciał y w kierunku SW, zaś trzecie pozostało aż do
momentu opuszczenia przeze mnie, zbiornika /ok. godz. 1530/.
W ostatniej grupie widziałem 4 nury o wyraźnie mniejszej
rozpiętości skrzydeł i przypuszczam, że były to nury rdzawoszyje /G. stellata/.
Tak duże zgrupowania nurów czarnoszyich znane były dotąd
tylko z wybrzeża i Mazur, gdzie widywano stada do kilkuset
ptaków /Tomialojć, w druku/. Dawniej na Śląsko widziano stado ok. 100 osobników na Odrze k. Brzegu /Woesler 1924/.
Tadeusz Drazny
Ibis kasztanowaty - Plegadis falcinellus
8 X 1987 obserwowałem pięć ibisów żerujących na błotnistym
dnie częściowo spuszczonego Zbiornika Mietkowskiego /woj.
wrocławskie/ /KF 2229/87/. Charakterystyczna sylwetka z długim zakrzywionym dziobem pozwoliła już na pierwszy rzut oka
rozpoznać ptaki. Ich ubarwienie było brązowe z ciemno-zielono metaliczniepolyskującymi skrzydłami. Spłoszone ptaki odleciał y ze zbiornika. Jest to drugie stwierdzenie ibisów na
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Śląsku w okresie powojennym /Ranoszek i Ranoszek 1981/.
Andrzej Dyrcz
Orzeł stepowy - Aquila rapax
17 VII 1984 przekazany został do Zoo w Chorzowie orzeł
schwytany w stanie osłabienia w Kobiórze k. Tych /woj. katowickie/. Ptaka tego oznaczyłem jako orla stepowego /KF 2004/
86/ na podstawie następujących cech: był wielkości pośredniej pomiędzy oniem przednim /Aquila chrysaetos/ i orlikiem
/A. pomarina/ o silnej, masywnej sylwetce, dużej i dość
krótkiej głowie. Dziób silny, wysoki z podłużnymi nozdrzami
i głębokimi, sięgającyMi poza oko zajadami. Ubarwienie głowy, szyi, grzbietu, małych pokryw skrzydłowych i spodu ciała płowobrązowe z luskowanym wzorem. Duże pokrywy - skrzydel
ziemistobrązowe z bialokremowymi zakończeniami tworzącymi
jasny pas nad lotkami drugorzędowymi, które z kolei były
szarobrązowe z wyraźnymi poprzecznymi prążkami i wąskimi
kremowymi zakończeniami. Podobny jasny pas występował od
spodu skrzydeł na granicy lotek II-rzędu i okryw podskrzydlowych. Ogon szaropłony, poprzecznie prążkowany z wąskim
kremowym zakończeniem. Na pokrywach nadogonowych półksiężycowata plowobiała plama. Nogi potężne o grubych palcach i
obfitych nogawicach. Osobnik ten do dzisiaj przebywa w
wolierze, choć jego ubarwienie uległo znacznej zmianie.
Oglądany we wrześniu 1987 r. oraeł miał cale upierzenie ziemistobrązowe z nieco ciemniejszymi barkówkami, prążkowanymi
lotkami drugorzędowymi i ogonem oraz niewyraźną półksiężycowatą plamą nad ogonem. Jest to piąte w Polsce i drugie na
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Śląsku stwierdzenie orla stepowego /Jakubiec, w druku/.
Mariusz Ostański
Siewka zł otawa Pluvialis dominica
9 X 1986 obserwowałem na Zbiorniku Turawskim jednego osobnika siewki złotawej w szacie spoczynkowej /KF 2030/87/.
Ptaka widziałem podczas żerowania i w locie. Siedzący ptak
bardzo przypominał ogólnym wyglądem siewkę złotą /P, apricaria/ wyróżniał się jednak wyraźną żółtawą brwią nad okiem.
Wydawał się niewielki, nie miałem jednak możliwości bezpośredniego porównania z siewką złotą. Zauważyłem, że skrzydła ptaka wystawały wyraźnie poza ogon, a ptak podczas żerowania często przyjmował wyprostowaną postawę, Y locie ptak
miał szarobrązowe pokrywy podskrzydlowe i podbarkówki. Jego
glos przypominał głos siewnicy /P. squatarola/ gdyż był wyraźnie dwusylabowy, ale wyższy i mniej fletowy. Żółtawa brew
i brudnożóltawe ubarwienie spodu ciała wskazują na przynależność do azjatyckiego podgatunku P. d. fulva. Jest to
czwarte stwierdzenie w Polsce /Raport Komisji Faunistycznej
nr 3, w druku/ i drugie na Śląsku. Poprzednio widziano ją
17 XI 1979 na Zbiorniku Nyskim /Stawarczyk 1981/.
Andrzej Karnaś
Czajka towarzyska - Chettusia gregaria
25 IV 1986 obserwowałem jedną czajkę towarzyską na Zbiorniku
Mietkowskim /woj. wrocławskie/ /KF 1895/86/. Ptaka widziałem
zarówno siedzącego w trawie, jak i w locie, gdy przeganiany
był przez terytorialne pary czajek /Vanellus vanellus/. Ptak
w locie miał sylwetkę czajki, ale skrzydła były wyraźnie

128

węższe, a ich uderzenia szybsze. Najbardziej rzuca ł się w
oczy rysunek na wierzchu skrzydła - jego dystalna część byla czarna, lotki drugorzędowe biale, a pokrywy skrzydłowe
piaskowobrązowe. Spód skrzydeł biały z wyjątkiem czarnych
lotek pierwszorzędowych. Koniec ogona czarny. Wierzch głowy
był ciemny z wyraźną białą brwią. Koloru nóg nie widziałem.
Dziób delikatniejszy niż u czajki. Brak ciemnej plamy na
brzuchu sugeruje, że był to osobnik niedojrzały lub też dorosły, ale noszący jeszcze szatę spoczynkową. Jest to czwarte stwierdzenie tego gatunku w Polsce /Raport Komisji Faunistycznej nr 3/ i drugie na Śląsku po dziesięciu łatach przerwy /Stawarczyk 1977/•
Andrzej Dyrcz
Biegus arktyczny - Calidris melanotos
W dniach 2-4 VIII 1986 jeden biegus arktyczny przebywał na
Zbiorniku Turawskim /KF 2022/87/. Y tym czasie był on wielokrotnie obserwowany przez dalszych osiem osób uczestniczących w obozie ornitologicznym. Ptak swoją krępą sylwetką o
smukłej szyi i wyraźnie wyodrębnionej głowie przypominał
nieco bataliona /Philomachus pugnax/ lecz był znacznie mniejszy i wielkością tylko nieznacznie przewyższał biegusa zmiennego /Calidris alpina/. Zauważono wszystkie cechy diagnostyczne a wśród nich: ciemno kreskowaną pierś ostro ograniczoną od białego brzucha oraz żółtawy wzór w kształcie litery V na grzbiecie. Dziób był równy długości głowy, nieznacznie zagięty w dół na końcu ciemny z jaśniejszą nasadą. Nogi
żółtawooliwkowe. Y locie odzywał się twardym "krrk". Biegus
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arktyczny był jut obserwowany przeze mnie na Zbiorniku Turawskim /Karnaś 1986/. Jest to czwarte stwierdzenie na
Śląsku.
Andrzej Karnaś
Brodziec piegowaty - Tringa melanoleuca
25 IX 1987 obserwowałem na Zbiorniku Mietkowskim /woj. wrocławskie/ jednego brodżca piegowatego /KF 2277/87/. Ptak
przebywał w pobliżu mieszanego stada ptaków siewkowatych,
w którym znajdowały się również kwokacze /Tringa nebularia/,
co umożliwiło bezpośrednie porównanie obu tych gatunków. Obserwując ptaka przez lunetę stwierdziłem, że był bardzo
zbliżony wyglądem do kwokacza, ale nieco większy, o masywniejszej sylwetce, o biemniejszym ubarwieniu wierzchu ciała
i czysto żółtych nogach. Ponadto u spłoszonego ptaka dostrzegłem, te biala.plama na kuprze nie sięga u niego klinem na
grzbiet jak u kwokacza, lecz kończy się nad kuprem podobnie
jak u łęczaka /T. glareola/. Mial mocny, ciemny dziób, lekko
zadarty do góry. Brodziec piegowaty jest gatunkiem północnoamerykańskim rzadko pojawiającym się w Europie. Jest to drugie stwierdzenie w Polsce /Raport Komisji Faunistycznej nr 3,
w druku/.
Tadeusz Drazny
Terekia - Xenus cinereus"
3 IX 1986 obserwowałem jedną terekie na Zbiorniku Turawskim
/KF 2023/87/. Ptak żerował na piaszczystej mieliźnie w towarzystwie dwóch kamuszników /Arenaria interpres/. Ptak był
witliko6citl zbliżony do kamuszników, ale sylwetką, ogólnym
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ubarwieniem i zachowaniem przypominał kuliczka piskliwego
/Actitis hypoleucos/. Wyróżniał się jednak długim, wyraźnie
podciętym do góry dziobem oraz żółtawymi nogami. Jest to
drugie stwierdzenie terekii na śląsku. Poprzedniej obserwacji dokonano na tym samym zbiorniku osiem lat wcześniej
/Stawarczyk i Grabiński 1980/,
Andrzej Karnaś
Rybitwa białowąsa - Chlidonias hybridus

4 VII 1987 na Zbiorniku k. Pszczyny /woj. katowickie/ znaleźliśmy dwa gniazda rybitwy białowąsej /KF 2160/87/. Umiejscowione były w północno-zachodniej części zbiornika wśród
luźnej kolonii zauszników /Podiceps nigricollis/, a odległość między gniazdami rybitw wynosiła ok. 220 m. Głębokość
wody w tym miejscu wynosiła ok. 120 cm, a wysokość roślinności wynurzonej ok. 30 em. Zniesienia zawierały 2 i 3 jaja
o średnich wymiarach: długość - 39.3 mm, a szerokość - 28.6
mm. Test na zanurzenie jaj w wodzie wykazał, że jaja były
w począ tkowej fazie wysiadywania. W czasie kolejnych kontroli stwierdziliśmy, że ptaki wysiadywały na zmianę oraz w
międzyczasie nosiły materiał na gniazdo. Klucie piskląt miało miejsce ok. 21 VII; w dniu tym stwierdziliśmy cztery pisklęta pływające w pobliżu gniazd, które uciekły i kryły się
przed obserwatorem. Ptaki dorosłe były w tym czasie szczególnie agresywne, dziobiąc po głowie i rękach obserwatora
przebywającego w pobliżu piskląt. 29 VII po raz ostatni widzieliśmy ptaki znoszące pisklętom pokarm, a kontrola dokonana po dłuższej przerwie 24 VIII nie wykazała obecności
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rybitw na zbiorniku. Jest to pierwszy przypadek lęgu tego
gatunku na Śląsku.
Ireneusz Oleksik i Karol Mol
Pliszka cytrynowa - Motacilla citreola
15 VII 1986 obserwowaliśmy na Zbiorniku Turawskim /woj.
opolskie/ samca pliszki cytrynowej /KF 1933/86/. Ptak przebywał w luźnym stadzie pliszek żółtych /Motacilla flava/.
Zerował w wysokich trawach na obrzeżu niewielkiej kałuży wody na łące i tylko chwilami pokazywał się na otwartej przestrzeni. Osobnik ten nosił jeszcze szatę godową, lecz na
głowie i pokrywach skrzydłowych widaó już było początki pierzenia

Również żółta barwa obejmująca głowę i cały spód

się.

ciała była mocno spłowiała. Grzbiet popielaty, a na karku
czarniawa plama silnie kontrastująca z resztą upierzenia.
Na skrzydle widaó było dwie wyraźne białe pręgi. Przy zrywaniu się do lotu ptak wydał pojedynczy głos brzmiący jak
"sri". Poprzednio stwierdzono pliszkę cytrynową na Śląsku
tylko raz przed stu łaty /Knauthe 1887/.
Jan Lontkowski i Tadeusz Stawarczyk
30 VIII 1987 widziałem na tym samym zbiorniku samicę pliszki
cytrynowej /KF 2220/87/. Ptak żerował w trawie w pobliżu
pliszek siwych /M. alba!, od których był nieco mniejszy i
miał wyraźnie krótszy ogon. Ubarwienie wierzchu ciała było
oliwkowobrązowe, a całego spodu jasnożółte, przy czym żółta
barwa była najintensywniejsza na gardle i brzuchu, zaś na
piersi najjaśniejsza. Czoło cytrynowożółte przechodzące w
brew podkreśloną ciemnym paskiem ocznym. Na złożonym skrzy-
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dle dwa szerokie, biale paski na końcach średnich i dużych
pokryw.
Andrzej Karnaś
Drozd rdzawoszyi - Turdus ruf icollis ruf icollis

9 II 1986 widziałem w Gliwicach dorosłego samca drozda rdzawoszyjego

/KF 1884/86/. Ptak siedział początkowo na gruszy

w ogródku, a następnie przeleciał na głogi, gdzie żerował
z kosami /T. merula/. Pomimo braku lornetki, obserwując ptaka z niewielkiej odległości /3-4 m/ zauważyłem następujące
cechy: drozd był nieco mniejszy od kosa i cały wierzch ciała mial łupkowy. -Na ciemnołupkowej głowie zaznaczała się
ciemniejsza pręga przechodząca przez oko, a nad nią słabo
wyrażona jaśniejsza brew. Szyja i pierś były ceglasto-pomarańczowe, a brzuch biały z delikatnymi i rzadkimi łuseczkami na bokach. Jest to drugie stwierdzenie tego podgatunku
na Śląsku w XX w, /Łużny 1986/.
Mariusz Ostański
Pomurnik - Tichodroma muraria
20 TV 1984 w godzinach południowych obserwowałem w Rudach
kolo Rybnika jednego pomurnika w szacie godowej. Żerowa./ on
na murach zabytkowego kościoła do którego przylega duży kompleks ruin klasztoru i pałacu. Po 15-minutowej obserwacji
ptak odleciał chybotliwym, motylim lotem w kierunku pobliskich zabudowań probostwa. Ptaka tego obserwowałem ponownie
wieczorem tego samego dnia, natomiast w następnych dniach
już go nie widziałem mimo poszukiwań.
Tadeusz Szymura
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11 XI 1987 obserwowałem pomurnika na skraju nowego osiedla
mieszkaniowego na peryferiach Zabrza. Najpierw uwagę moją
zwrócił nieznany mi glos. Był on delikatny choć: donośny i
dźwięczny i brzmiał jak powtarzane "fi-fri-firu". Ptak był
mniejszy od szpaka, o dość krępej sylwetce z szerokimi, łopatkowatymi skrzydłami z palczastymi lotkami i równo ściętym ogonem. Głowa niewielka z cienkim i długim dziobem. Z
powodu złego oświetlenia i braku lornetki nie mogłem określić szczegółów ubarwienia. Ptak poruszał się silnie falistym lotem - po 2-3 uderzeniach skrzydeł następował głęboki
ślizg.
Mariusz Ostański
Głuszak - Emberiza cia

9 VIII 1986 widziałem jednego samca głuszka w Górach Bialskich koło Nowej Morawy pod Stroniem śląskim /KF 2021/87/.
Ptak przebywał w luźnym stadzie zięb /Fringilla coelebs/
żerujących na obrzeżu leśnej polany. Był łatwy do obserwacji
gdyż często zajmował eksponowane miejsca, szczególnie chętnie siadał na pniakach ściętych drzew. Ptak był bardzo charakterystycznie ubarwiony: cała głowa i przód piersi były
stalowo-niebieskie, na głowie miał trzy ciemne paski biegnące nad brwią, przez oko oraz wokó ł policzka; spód ciała i
kuper brązowordzawe. Jest to drugie stwierdzenie głuszka na
Śląsku /Siekiera 1986/.
Andrzej Karnaś

134

Summary
Observations accepted by Faunistic Commission marked with
asterisk.
Black-throated Diver - Gavia arctica. Very intensive
passage at Mietków Reservoir /Wroclaw region/ on 8th November 1987. Totally were observed 428 birds in three flocks.
* Glossy Ibis - Plegadis falcinellus. Second post-war record to Silesia: flock of five birds at Mietków Reservoir
on 8th October 1987.
* Steppe Eagłe - Aquila rapax. Fifth record to Poland and
second to Silesia: weak immature caught near Kobiór /Katowice region/ on 17th July 1984. The bird stays in Chorzów
zoo.
*Lesser Golden Plover - Pluviałis dominice. Fourth record
to Poland: one bird at Turawa Reservoir on 9th October 1986.
*Sociable Plover - Chettusia gregaria. Fourth record to
Poland: probably adult or subadult at Mietków Reservoir on
25th April 1986.
* Pectoral Sandpiper - Calidris melanotos. Fourth record ,
to Silesia: one bird at Turawa Reservoir /Opole region/ on
2nd-4th August 1986.
* Greater Yellowlegs - Tringa mełanołeuca. Second record
to Poland:. one bird together with Greenshanks at Mietków
Reservoir on 25th September 1987.
*Terek Sandpiper - Xenus cinereus. Second record to Silesia: single bird at Turawe'Reservoir on 3rd September 1986.
* Whiskered Tern - Chlidonias hybridus. First breeding
record to Silesia: two nests at Laka Reservoir neer Pszczy-
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na /Katowice region/ in July 1987.
* Citrine Wagtail - Motacilla citreola. Second and third
record to Silesia: adult male on 15th July 1986 and female
on 3Oth August 1987, both at Turawa Reservoir.
*Red-throated Thrush - Turdus ruficollis ruficollis.
Second twentieth-century record to Silesia: adult male at
Gliwice on 9th February 1986.
Wallcreeper - Tichodroma muraria. Two lowland records in
Upper Silesia: single bird feeding on a wali of monumental
church at Rudy near Rybnik on 2Oth April 1984 and another
observed in flight on outskirts of Zabrze on llth November
1987.
*Rock Bunting - Emberiza cia. Second record to Silesia:
adult male in Bialskie Mts. near Stronie Śląskie on 9th
August 1986.
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VIII ZJAZD ORNiTOLOGÓW ŚLASKA
8th Meeting of Silesian Ornithologists
Zjazd odbył się 15 XI 1986 w Instytucie Zoologicznym OWr.
we Wrocławiu z udziałem 117 osób. Program Zjazdu w kolejności chronologicznej przedstawiał się następująco: A. Dyrcz
mówił o postępach w przygotowaniu źródłowej monografii pt.
"Awifauna Śląska"; A. Czapulak podsumował wyniki zimowego
liczenia ptaków wodnych i akcji atlasowej; Z. Jakubiec podał
informację o wynikach akcji liczenia bocianów białych na
Śląsku w r. 1986 i w końcu główny referat o wynikach działalności faunistycznej ornitologów śląskich w r. 1986, wygłosił
T. Stawarczyk.W sesji popołudniowej występowali goście z
innych ośrodków. Henryk Kot przedstawił stopień zbadania
awifauny Regionu Mazowiecko-Podlaskiego; Jarosław Krogulec
referował wyniki swoich badań nad ekologią rozrodu błotniaka
łąkowego na Lubelszczyźnie oraz Michał Skakuj wystąpił z pokazem przeźroczy rzadszych gatunków ptaków obserwowanych nad
Zatoką Gdańską.
kuluarach Zjazdu otwarto wystawę fotografii ptaków Kol.
Grzegorza Bobrowicza.
Za szczególnie aktywną działalność terenową w r. 1986
Złote Odznaki Klubu Ornitologów Śląska otrzymali Koledzy:
Zbigniew Cbrul i Mariusz Ostański.
AD
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IX ZJAZD ORNITOLOGÓW ŚLĄSKA
9th Meeting of Silesian Ornithologists
Zjazd odbył się jak zwykle w Instytucie Zoologicznym
ł
UVr. we Wrocławiu, w dniu 17 X 1987 i wzięli> w nim udzia
pu126 osób. Ośmiopunktowy program wypełniły kolejno nastę
jące wystąpienia. T. Stawarczyk - Wyniki obserwacji faunianie
stycznych na Śląsku w r. 1987; R. Cisakowski - Podsumow
Rozmiesz
postępu prac nad śląską częścią Polskiego Atlasu
czenia Ptaków; T. Stawarczyk - Problemy działalności Komisji Faunistycznej S.O.P.T.Zool.; L. Tomiałojć - Metody badań ilościowych ptaków; W. Grabifiski - Planowana działalność -w r. 1987; Ewa Zyska /Siedlce/ - Ekologia rozrodu rybitwy pospolitej w środkowym biegu Wisły; A. Dyrcz - Ekologia rozrodu a poligynia u trzciniaka; J. Witkowski - Ekologia rozrodu błotniaka stawowego na stawach milickich.
Za wyjątkowe wyniki działalności faunistycznej w r. 1987,
Zł otymi Odznakami Klubu Ornitologów Śląskich zastali udekorowani Koledzy: Artur Adamski i Gustaw Schneider.
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