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Jerzy Okulewicz
POKARM PISKLp POTRZOSA ( EMBERłZA SCHOENłCLUS) W ŚRODOWISKU
STAW W HODOWLANYCH
Food of Reed Bunting (Emberiza schoeniclus) nestlings in the
environment of farming ponds
Prezentowane badania stanowią część opracowania dotyczącego
biologii i ekologii okresu lęgowego potrzosa (Okulewicz 1973 i
1989). Informacje w piśmiennictwie dotyczące pokarmu potrzosa
są ogólnikowe i fragmentaryczne, rozsiane w różnych dziełach
ogólnych (Buchner 1922; Koenig 1952) lub drobnych notatkach,
przy czym część z nich dotyczy okresu polęgowego i zimowego
(Armitage 1935, Kbnig 1938, Dandl 1957). W dostępnych mi źródłach nie zamieszczono żadnych danych ilościowych o pokarmie
tego gatunku. Powyższego stanu nie zmieniła również monografia
potrzosa Blfimela (1982) i dlatego zdecydowano się na opublikowanie poniższych danych, mimo te badania były wykonane dwadzieścia lat temu.
Metody badań i opis'terenu
W latach 1966 i 1971 pobierano od piskląt porcje pokarmu
metodą pierścieni szyjnych opracowaną przez Kluijvera (Malcevskij i Kadocnikov 1953, Bogucki 1964). Pierścienie szyjne sporządzono z cienkiego i miękkiego drutu miedzianego, izolowanego sztucznym tworzywem w cielistym kolorze. Zakładano je wszystkim pisklętom w gnieździe, jeden raz dziennie na okres półtorej godziny, od pierwszego do dziewiątego dnia życia. W roku
1966 próbki pokarmu pobierano w okresie 19 V - 3 VI, w dziewięciu gniazdach i zebrano 101 porcji pokarmu, zawierających
305 egzemplarzy różnych stawonogów. W 1971 próbki pokarmu
zbierano od 21 V - 30 VII, badaniami objęto 42 gniazda, z których uzyskano 540 porcji, zawierających 1530 osobników różnych
bezkręgowców oraz pewną ilość części roślinnych ł mineralnych.
Łącznie przebadano 51 lęgów, uzyskano 641 porcji pokarmowych,
w których stwierdzono obecność 1835 sztuk różnych bezkręgowców.
Każdą pobraną porcję pokarmu konserwowano w 70% alkoholu etylowym w oddzielnej próbówce. W ten sposób zebrany materiał se-
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gregowano wstępnie na odrębne grupy systematyczne, które w miarę możliwości dawano do bliższego oznaczenia specjalistom.
Obserwacje karmienia piskląt z założonymi pierścieniami
szyjnymi i bez nich, nasuwają pewne uwagi co do efektywności
tej metody. Stwierdzono dość częste karmienie (zwłaszcza l-4
dniowych piskląt) bardzo drobnymi owadami, jak małe muchówki i
mszyce. Tego typu zdobycz była bardzo rzadko reprezentowana w
próbkach pokarmu pobranych przy pomocy pierścieni szyjnych.
Porcja pokarmu zatrzymana przez pierścień wyzwala u pisklęcia
bardzo intensywne odruchy połykania. Przypuszczam, że takie
drobne owady mogą, przynajmniej częściowo, przeciskać się
przez przełyk mimo założenia obrączki. Zdobycz której pisklę
nie może połknąć, bo jest dla niego zbyt duża lub dlatego, te
założono pierścień szyjny, stary ptak na ogół zabierał i dawał
innemu pisklęciu. Czasem ugniatał ją lub rozcinał dziobem na
mniejsze kawałki, a w ostateczności zjadał ją sam. Zauważono,
że ptaki przy następnych karmieniach uwzględniał y trudności
piskląt i przynosiły zdobycz o mniejszych wymiarach. Porcje
pokarmu nie pochłonięte lub wyplute przez pisklęta w czasie
nieobecności rodziców, były zjadane przez stare ptaki przy kolejnej wizycie w gnieździe. Wynika z tego, że kontrole piskląt
z założonymi pierścieniami szyjnymi powinny być w miarę częste
przynajmniej co 20 minut, a najlepiej po każdej lub najwyżej
po dwóch kolejnych wizytach starego ptaka z pokarmem w gnieździe. Każde dłuższe przebywanie starego ptaka (zwłaszcza samicy) w gnieździe, w którym pisklętom założono pierścienie szyjne, powoduje wyraźny spadek efektywności zbierania próbek pokarmu.
Za oznaczenie bezkręgowców występujących w pokarmie piskląt
gorąco dziękuję Panom: prof. dr hab. S. Bednarzowi, dr A. Borkowskiemu, dr M. Czajce, dr M. Kakowi, prof. dr hab. W. Puławskiemu, p. L. Sawkiewiczowi, dr I, Stawarskiemu i prof. dr hab.
A. Wiktorowi.
Próbki pokarmu były zbierane na sześciu wymienionych poniżej
powierzchniach próbnych nad stawami hodowlanymi rezerwatu
"Stawy Milickie" i na polach irygacyjnych pod Wrocławiem.
"Grabownica ł" - 22 ha. Obejmowała skraj trzcin i pas zalanych łąk wzdłuż południowo-wschodniego brzegu stawu Grabownica.
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Spotykała się z dwoma powierzchniami bardziej suchymi i o innym
charakterze roślinności, a granicę stanowił rów odwadniający.
Trzy czwarte powierzchni zajmowały zalane zbiorowiska ze związku Phragmition z elementami zbiorowisk wielkoturzycowych (Magnocaricion). Charakterystyczne były tutaj: bardzo wyraźna kę piastość, bogactwo szaty roślinnej i fauny stawonogów oraz stale wysoki poziom wody. Pozostała część powierzchni była bardziej sucha, występowały tu kępy krzewów (Salix cinerea, Salix
sp., Rubus sp.) oraz pojedyncze brzózki (Betula verrucosa).
Roślinność zielna była reprezentowana głównie przez gatunki z
klasy Molinio-Arrhenotheratea. Zagęszczenie par lęgowych potrzosów wynosiło 10.9-13.6/10 ha.
"Grabownica II" -4.5 ha. Od północnego wschodu spotykała
się z powierzchnią "Grabownica ł", od wschodu graniczyła z powierzchnią "Grabownica III", a na południe od powierzchni znajdował się pas ziemi uprawnej. Powierzchnia ze wszystkich stron
była ograniczona rowami melioracyjnymi, nad którymi występowały dośE obficie gatunki ze zbiorowisk szuwarowych. Wzdłuż południowej granicy ciągnął się około 200-metrowy szpaler olszyn o
wysokości 6-7 metrów. Około 25% powierzchni pokrywały luźno
rozrzucone krzewiaste formy wierzb i olch oraz jarzyny (Rubus
sp.). Ze względu na nierównomierne nawilgocenie, roślinność
miała charakter wybitnie mozaikowy. Zagęszczenie: 5.0 p/10 ha.
"Grabownica III" - 1025 ha. Położona między wałem przeciwpowodziowym rzeki Prądni, lasem dębowym a powierzchniami wyżej
opisanymi, była poprzecinana co kilkadziesiąt metrów rowkami
odwadniającymi.Podłoże umiarkowanie wilgotne. Charakterystyczny
był brak krzewów i drzew oraz występowanie licznych kęp i płatów situ rozpierzchłego (Juncus effusus). Zagęszczenie 6,3 p/10
ha.
"Golica" - 12 ha. Był to półwysep na stawie Golica przedzielony kanałem na dwie części i obrzeżony bogato zróżnicowanym
zbiorowiskiem szuwarów z dominującymi trzcinami. Środkowa część
półwyspu była sucha i roślinność zielna stanowiła tu mieszaninę
różnego.typu zbiorowisk łąkowych (głównie Molinio-Arrhenotheratea). Występowały też' z rzadka rozrzucone krzewy łozy, a na
części powierzchni znajdował się niewielki zagajnik złożony z
olch, brzóz i osik (Populus tremula) sięgający do 10 m wyso-

kości. Cechami charakterystycznymi tej powierzchni było bardzo.
silne zróżnicowanie pionowe roślinności, jej kępistość i bogactwo gatunkowe - optymalne cechy środowiska wymagane przez
potrzosy w okresie lęgowym. Zagęszczenie: 16.2-18.3 p/10 ha.
"Przelotny" - 6.5 ha. Była to grobla wraz z przylegającym
terenem pomiędzy stawami Słonecznym i Przelotnym. .Z powierzchnią sasiadował szeroki pas trzcinowisk i dwa zagajniki z
przewagą olch oraz półwysep z bardzo licznymi krzewami. Powierzchnia ta wyróżniała się największym stopniem pokrycia
przez krzewy i młode drzewa. Zagęszczenie: 13.0-15.0 p/10 ha.
"Słoneczny" - 12.5 ha. Była to łąka na zachód od stawu Słoneczny. Charakteryzowała się dużym zróżnicowaniem pionowym
podłoża - obok dołków z wodą, miejsc lekko zalanych wodą i
podmokłych, występowały połacie suchych łąk i pagórków. W ślad
za tym roślinność była mozaikowa - od kęp zbiorowisk Magnocaricion poprzez różne formacje z grupy Molinio-Arrhenotheretea do
Nardeto-Callunetea. Występowały tu dość licznie pojedyncze
krzewy wierzb i olch. Zagęszczenie: 6.0-7.0 p/10 ha.
"Poła Irygacyjne" - 16 ha. Powierzchnia ta obejmowała szereg płytkich zbiorników odstojnikowych dla wstępnie oczyszczonych ścieków miejskich. Roślinność bogata i bujna, silnie
zróżnicowana pionowo, tworzyła liczne kępy. Teren był przez
cał y sezon zalany, a poziom wody zmienny. Występowały fragmenty szuwarów z zespołu Scirpo-Phragmition.oraz płaty eutroficznych, wilgotnych łąk. Zagęszczenie: 10.6 p/10 ha.
Przegląd systematyczny zebranego materiału
Arachnoidea - pajęczaki. Należały do najczęściej i najlicz-

niej spotykanych rodzajów pokarmu, co przy stosunkowo dużych
rozmiarach większości okazów świadczy, że stanowiły one zasadniczy pokarm piskląt. Łącznie zebrano 452 osobniki należące do
36 gatunków z różnych rodzin (Tabela 1). Do najliczniejszych
gatunków należały: Araneus cornutus - 150, A. quadratus - 102,
Clubiona stagnatilis - 23 i Agriope bruennichi - 22 osobniki.
Odonata - ważki. Zebrano 43 osobniki dorosłe i 9 larw należących do conajmniej 12 gatunków. Najliczniej reprezentowanym
gatunkiem był Sympecma fusca - 9 egzemplarzy oraz ważki z rodzaju Sympetrum - 12 imagines i 3 postacie larwalne,
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Ephemeroptera - jętki. Zebrano 232 osobniki imaginalne i
subimaginalne (traktowane dalej łącznie) należące do rodziny
Baetidae, rodzaju Cleon (prawdopodobnie był to gatunek Cleon
simile).
Orthoptera - prostoskrzydłe. W pobranych próbkach stwierdzono obecność 22 postaci dorosłych i 52 postaci larwalnych w różnych stadiach rozwoju (traktowane dalej łącznie). Występowało
co najmniej 7 gatunków, wśród których najliczniejszym był Conocephalus dorsalis - 21 osobników.
Rhvnchota (Homoptera + Heteroptera) - pluskwiaki. W większości przypadków były to drobne lub średniej wielkości formy larwalne. Poza jednym przypadkiem (Notonecta sp.) były to pluskwiaki lądowe. Łącznie zebrano 87 osobników. Gatunków nie oznaczano.
Coleoptera - chrząszcze. W badanym materiale napotkano 86
owadów dorosłych i 1 postać larwalną. Wyróżniono co najmniej
7 gatunków. Najliczniej występowały: Donacia cinerea - 15,
D. clavipes - 14, Plateumaris affinis - 10 osobników.
Megaloptera - wielkoskrzydłe. Stwierdzono obecność 5 osobników dorosłych z rodzaju Sialis sp.
Neuroptera - siatkoskrzydłe. Napotkano 2 osobniki z rodziny
Hemerobiidae.
Diptera - dwuskrzydłe. Zebrano 263 postacie dorosłe, 13 poczwarek i 71 larw należących do sześciu różnych rodzin. Gatunków nie oznaczano. Najczęściej spotykano postacie imaginalne
koziułek (Tipulidae) - 149, Tendipedidae - 39 i Tabanidae - 28
okazów. Po pajęczakach był to najczęściej spotykany rodzaj pokarmu w diecie piskląt potrzosa.
Hymenootera - błonkoskrzydłe. Występowały głównie larwy,
były to gąsienice rośliniarek (Phytophaga) z rodziny Tenthredinidae - 184 osobniki. Formy imaginalne reprezentowały
uskrzydlone samice mrówek Formica polyctena, Formica sp. i Lasius fuliginosus.
Trichootera - chruściki. Niezbyt często spotykano je w pokarmie potrzosa. Znaleziono 86 osobników dorosłych i 1 larwę
z koszyczkiem. Gatunków nie oznaczano.
Lenidoptera - łuskoskrzydłe. Jeden z najważniejszych składników diety piskląt. Znaleziono 18 postaci dorosłych, 7 pocz-
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Tabela 1. Skład pokarmu piskląt potrzosa
Food composition of Reed bunting nestlings
Takson
Taxon

Liczba osobników
Number of individuals

ARACHNOIDEA
14
Lycosidae
4
Pisauridae
320
Araneidae
17
Tetragnathidae
1
Micryphantidae
3
Theridae
39
Clubionidae
32
Thomisidae
18
Salticidae
1
Opiliones
3
kokony z jajami (cocoons)
ODONATA
4
Calopterigidae - imagines
15
Libellulidae - imagines
3
- larvae
3
Coenagriidae - imagines
1
Platycnemidae - imagines
18
- imagines
Lestidae
nie oznaczone - imagines
3
unidentified
5
- larvae
EPHEMEROPTERA - imagines+subimagines 232
ORTHOPTERA
36
Conocephalidae
4
Tettigoniidae
2
Tetrigidae
31
Acrididae
RHYNCHOTA
87
Homoptera + Hemiptera
COLEOPTERA
Chrysomelidae - Donacini
77
- Halticinae
1
4
Cantharidae
nie oznaczone - imagines
4
unidentified
1
- larvae
MEGALOPPaR
5
2
NEUROPTERA

96

0.8
0.2
17.4
0.9
0.05
0.2
2.1
1.7
1.0
0.05
0.2
0.2
0.8
0.2
0.2
0.05
1.0
0.2
0.3
12.6
2.0
0.2
0.1
1.7
4.7
4.2
0.05
0.2
0.2
0.05
0.3
0.1
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DIPTERA
Tipulidae
Tendipedidae
Culicidae
Tabanidae
Muscidae
Stratiomyidae
nieoznaczone
unidentified

-

imagines
imagines
imagines
imagines
imagines
larvae
imagines
pupae
larvae

HYMENOPTERA
Tenthridinidae - larvae
- imagines
Formicidae
- imagines
TRICHOPTERA
- larvae
LEPIDOPTERA
- larvae
Hepialidae
- larvae
Tortricidae
- pupae
- imagines
Pyralidae
Lasiocampidae - larvae
- imagines
- imagines
Pieridae
imagines
Satyridae
- larvae
Geometridae
- larvae
Sphingidae
- larvae
Zygenidae
Notodontidae - imagines
- larvae
.
Lymantridae
- larvae
Noctuidae
- imagines
nie oznaczone
unidentified - larvae
pupae
INSECTA
nie oznaczone
unidentified
MOLLUSCA
Gastropoda
Lymneidae
Planorbidae
Succineidae
Cochliopidae
Vertiginidae
Zonitidae
Pulmonata nie oznaczone
unidentified
Bivalvia
Sphaeridae
Razem
Total

149
39
6
28
6
9
35
13
62

8.1
2.1
0.3
1.5
0.3
0.5
1.9
0.7
3.4

185
•
3
42
1

10.1
0.2
2.3
0.05

5
3
6
2
3
1
2
1
31
1
1
1
5
87
10
1
1

0.3
0.2
0.3
0.1
0.2
0.05
0.1
0.05
1.7
0.05
0.05
0.05
0.3
4.7
0.6
0.05
0.05

14

0.8

10
17
4
1
2
17
40

0.5
0.9
0.2
0.05
0.1
0.9
2.2

1

0.05

1835

100
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warek i 136 gąsienic, będących przedstawicielami 12 rodzin i
przynajmniej 18 rodzajów. Najliczniej występowały Noctuidae 10 osobników dorosłych i 87 gąsienic oraz Geometridae - 1 owad
dorosły i 30 gąsienic.
Insecta in det. - owady bliżej nie oznaczone. Część materiału (14 osobników) była tak silnie zniszczona przez ptaki, że
nie można było określić przynależności nawet do rzędu.
Gastropoda - ślimaki. W próbkach pokarmowych występowały
jedynie ślimaki skorupkowe - 91 osobników, z których 40 było
silnie pokruszonych i nie udało się bliżej określić ich przynależności systematycznej. Wśród pozostałych wykryto co najmniej 7 gatunków. Najliczniej występowały: Zonitoides nitidus
- 17, Planorbidae - 17 i Galba sp. - 10 osobników.
Bivalvia - małże. Tylko jeden osobnik Sphaerium sp.
Oprócz zwierząt bezkręgowych spotykano również części roślinne. Wystąpiły one w 57 porcjach pokarmu. Najczęściej były
to fragmenty liści traw lub ich kłosów. Wydaje się, że trafiły
one przypadkowo do pokarmu pisklat, na co wskazywałoby niejednokrotne stwierdzenie fragmentów roślinnych silnie tkwiacych w
odnóżach i szczękach larw rośliniarek lub pająków.
W pokarmie spotykano również elementy mineralne jak ziarna
piasku, drobny żwir (najczęściej kwarc), kawałki palonej gliny
lub żużlu, które zapewne miały spełniać rolę gastrolitów.
Prawdopodobnie do gastrolitów należałoby zaliczyć również spotykane w pokarmie ślimaki skorupkowe (Gastropoda).
Z przedstawionego przeglądu i Tabeli 1 wynika, że w pokarmie
piskląt potrzosa najliczniej były reprezentowane pająki
(24.7%), dorosłe muchówki (14.3%), jętki (12.6%), larwy rośliniarek (10.0%) i gąsienice motyli (7.4%).
W Tabeli 2 przedstawiono częstość występowania poszczególnych rodzajów pokarmu w pobranych próbkach. Jak widać jedynie
pajęczaki (Arachnoidea) i dorosłe postacie muchówek (Dipteraimagines) zachowują swoją dominującą pozycję na dwóch pierwszych miejscach. Natomiast w kolejności pozostałych grup następują zmiany.
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Tabela 2. Częstotliwość występowania różnych zwierząt w próbkach (n=641) pokarmu piskląt potrzosa
Frequency of occurrence of various animals in samples
(n=641) of Reed Bunting nestling food
Takson
Taxon
ARACHNOIDEA
ODONATA

- imagines
- larvae

EPHEMEROPTERA
ORTHOPTERA
RHYNCHOTA
COLEOPTERA
MEGALOPTERA
NEUROPTERA
DIPTERA
HYMENOPTERA
TRICHOPTERA
LEPIDOPTERA

-

INSECTA
MOLLUSCA
-

imagines
larvae

imagines
pupae
larvae
imagines
larvae
imagines
larvae
imagines
pupae
larvae
nie oznaczone
unidentified
Gastropoda •
Bivalvia

Liczba próbek
Number of samples
316
39
6
50
66
36
52

49.3

16
6
100

6.1
0.9
7.8
10.3
5.6
8.1
0.1
0,5
0.3
21.7
1.2
4.5
0.5
16.1
3.3
0.1
2.5
0.9
15.6

11

1.7

69
1

10.8

1
3
2
139
29
3
103
21

1

0.1
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Siedliskowa i sezonowa zmienność pokarmu piskląt potrzosa
Ptaki zbierały pokarm dla piskląt przede wszystkim w pobliżu
swojego gniazda. Nie mniej przystępując do porównywania składu
pokarmu piskląt w różnych siedliskach, należy pamiętać, że potrzosy (zwłaszcza samce) potrafią oddalić się w tym celu nawet
o paręset metrów od gniazda (Dyrcz i in. 1972). W pewnych przypadkach udało się zaobserwować skąd ptaki przynosiły pokarm
pisklętom, które miały założone obrączki szyjne. Analiza składu
tych próbek wykazała jednak; że skład kolejnych porcji pochodzących z różnych odległości i kierunków od gniazda może być
bardzo zbliżony. Taka sytuacja była raczej nieczęsta; z reguły
w kolejnych porcjach, nawet zbieranych w tych samych miejscach,
zestaw gatunkowy zdobyczy bywał bardzo różnorodny. Odnotowanie
miejsca pochodzenia wszystkich próbek pokarmowych było niemożliwe i dlatego, mimo powyższych zastrzeżeń, przeprowadzono analizę składu pokarmu w poszczególnych siedliskach zgodnie z lokalizacją gniazd na badanych powierzchniach.
W przedstawionym materiale można zauważyć pewne stałe różnice środowiskowe. Najbardziej wyraźna z nich polegała na częstym
występowaniu dorosłych muchówek (głównie koziułek - Tipulidae)
w środowiskach o dużej wilgotności podłoża, pokrytego obficie
trawami, turzycami i niewielką ilością krzewów. Dlatego też należą one do najczęściej spotykanych stawonogów w pokarmie piskląt na powierzchni "Grabownica I" i występują na drugim miejscu w diecie piskląt z powierzchni "Słoneczny". Występowanie
larw błonkówek-rośliniarek i w mniejszym stopniu gąsienic motyli było częstsze w środowiskach gdzie występowały krzewy, drzewa i urozmaicona roślinność zielna ("Grabownica ł", "Golica" a
zwłaszcza "Przelotny"). Także chrząszcze reprezentowane były w
pokarmie piskląt w środowiskach, gdzie w pobliżu gniazd były
krzewy a zwłaszcza młode olchy. Obfitość chrząszczy z rodziny
Chrysomelidae w takich siedliskach ("Przelotny" i"Sloneczny")
potwierdzały także obserwacje terenową. Jętki (Ephemeroptera)
występowały w największej ilości w pokarmie piskląt z gniazd
znajdujących się w pobliżu powierzchni stawów, które są zalane
przez cały rok. Pojawiały się one w pokarmie równocześnie z masowymi wylotami jętek.

Pająki występowały w próbkach z wszystkich środowisk, ale
zwraca uwagę stosunkowo niska, w ciągu całego sezonu, frekwencja pająków w pokarmie piskląt na powierzchni "Grabownica ł"
oraz wyjątkowo duży ich udział w diecie piskląt, w ostatniej
dekadzie maja i pierwszej dekadzie czerwca, na powierzchni "Go lica" i "Słoneczny". Wyjaśnienia należy szukać w specyficznych
cechach tych powierzchni. "Grabownica I" wykazuje bardzo dużą
różnorodność szaty roślinnej, a co za tym idzie również i fauny
stawonogów. Poza tym w końcu maja i początkach czerwca jest
szereg innych atrakcyjnych typów pokarmu i pająki w diecie piskląt nie pojawiają się zbyt często. W końcowej fazie okresu lęgowego trawy i turzyce porastające tę powierzchnię tworzyły gęsty i zbity łan, który nie dawał dobrych warunków bytowania pająkom budującym sieci łowne, a z drugiej strony utrudniał potrzosom polowanie na pająki żyjące na podłożu i roślinach. Pająki budujące sieci (rodzina Araneidae i Tetragnathidae) znajdują dogodne warunki w pobliżu krzewów i niewielkich drzewek
oraz na granicy łąki i trzcin. Tym należałoby tłumaczyć wysoką
frekwencję pająków w pokarmie piskląt na powierzchni "Golica" i
"Słoneczny". Duża ilość elementów pionowych o różnej wysokości
oraz różnorodności i bogactwo fauny owadów pociąga za sobą
większe nagromadzenie pająków budujących sieci niż na innych
powierzchniach. W takich warunkach stają się one łatwą do zauważenia i łatwo dostępną zdobyczą ptaków.
Prostoskrzydłe (Orthoptera) były częstsze w próbkach pokarmowych zbieranych w środowiskach z dużą ilością soczystych traw
"Grabownica I", "Grabownica III" i "Golica").
Watki (Odonata) - dorosłe i larwy, występowały przede wszystkim w próbkach pobranych z gniazd leżących w pobliżu otwartych wód. Dorosłe osobniki były zdobywane przez potrzosy głównie w dni zimniejsze i wietrzne. Są one wówczas mniej aktywne
i stanowią stosunkowo łatwą zdobycz. Część egzemplarzy potrzosy złapały zanim zdążyły okrzepnąć po przeobrażeniu. Larwy ważek stawały się łupem potrzosów tylko wówczas, gdy między rzadkimi trzcinami i kępami turzyc istniało szereg płycizn ułatwiających odłowy owadów-wodnych. Podobną sytuację stwarzały wahania poziomu wody w stawie.
Sezonowa zmienność pokarmu jest widoczna w sumarycznym zes-
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tawieniu częstości występowania różnych rodzajów pokarmu (Tabela 3),a także w każdym lepiej przebadanym siedlisku. Zarysowała
się ogólna prawidłowość, że we wcześniejszych okresach fenologicznych występowała większa różnorodność rodzajów pokarmu niż
w końcowej fazie okresu lęgowego (Tabela 3).
Do organizmów których częstość występowania w pokarmie piskląt spadała w trakcie pory lęgowej należały chrząszcze (Coleoptera) i dorosłe postacie muchówek (Diptera-imagines). Wyraźny
wzrost częstotliwości w pobranych próbkach, W miarę upływu sezonu lęgowego, wykazywały prostoskrzydłe (Orthoptera), ślimaki
skorupkowe (Gastropoda) i taką samą tendencję wykazywały postacie motyli (Lepidoptera-imagines).
Pająki (Arachnoidea) stanowił y w każdym z rozpatrywanych
okresów pory lęgowej istotny składnik diety piskląt; w drugim
okresie (Tabela 3) częstość ich występowania spadała, ale w
końcowej fazie pory lęgowej przeważały zdecydowanie nad wszystkimi rodzajami pokarmu. Dobry stan zachowania pająków w pobranych próbkach pokarmu pozwolił w większości przypadków oznaczyć
je do gatunku. Najliczniej spotykanym pająkiem w pokarmie
piskląt był Araneus cornutus - 150 osobników. Występował
najczęściej w końcu maja i początku czerwca (73), a następni
e w ostatniej dekadzie lipca (71 osobników). Podobna sytuacja wystąpiła
u 3 gatunków z rodziny Tetragnathidae i 4 gatunków Thomisid
ae.
Mniej więcej równomiernie w ciągu całego okresu występowały
pająki z 4 gatunków z rodziny Clubionidae i 5 gatunków z
rodziny
Salticidae. Natomiast tylko w końcowej fazie okresu lęgowego
występowały Agriope bruennichi (21), Araneus diademat
us (6),
A. cucurbitinus (1) i A. quadratus (102 osobniki).
Kolejną grupę stanowiły organizmy, których cz
ęstość występowania w pokarmie piskląt była najwyższa w drugim okresie
(Tabela 3). Należały do nich jętki (Pphemeroptera), pluskwia
ki
(Rhynchota), larwy dwuskrzyd?ych (Diptera-larvae), larwy b
łonkówek-rośliniarek (Hymenoptera;Phytophaga-larvae) oraz g
ąsienice łuskoskrzydł ych (Lepidoptera-larvae).
Dyskusja
Jak już wspominano, informacje o pokarmie piskląt potrzosa
w literaturze" ornitologicznej są dość skąpe i rozprosz
one. Do
rodzajów pokarmu nie stwierdzonych w niniejszych badaniach, a
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podawanych przez innych autorów należą: skorupiaki (Crustacea),
widelnice (Pleoptera), z chrząszczy - ryjkowce (Curculionidae)
i korniki (Ipidae), a z muchówek Simulidae (Niethammer 1937,
Witherby 1938, Dementiev i in. 1954, Geroudet 1957). Natomiast
w przedstawionym tutaj materiale stwierdzono obecność następujących, nie notowanych w literaturze, rodzajów zdobyczy: jętki,
wielkoskrzydłe (Megaloptera), a z motyli - przedstawiciele rodzin Hepialidae, Pyralidae, Lasiocampidae, Pieridae, Satyridae,
Sphingidae, Zygeridae, Notodontidae i Lymanthidae oraz przedstawiciel (Bivalvia sp.).
Analiza zebranego materiału wykazała zależność diety od środowiska, a zwłaszcza od okresu pory lęgowej. Skład pokarmu był
najbardziej różnorodny od ostatniej dekady maja do pierwszej
dekady czerwca, a najmniej zróżnicowany w drugiej i trzeciej
dekadzie lipca. Różnice między badanymi siedliskami były największe w początkowym okresie pory lęgowej, a najmniejsze w
lipcu (Tabela 3).
Podobne zależności stwierdzono u szeregu innych ptaków, np.
u kosa (Turdus merula) idrozda śpiewaka (Turdus philomelos)
(Dyrcz 1969), muchołówki żałobnej (Ficedula hypoleuca), świergotka drzewnego (Anthus trivialis} (inozemcev 1961, 1963), skowronka borowego (Lulula arborea) (Mackowicz 1970) i wielu innych gatunków (Lack 1954). Ptaki owadożerne z reguły przynoszą
pisklętom pokarm składający się z gatunków występujących najbardzej masowo i dlatego typ siedliska tak silnie wpływa na
skład pokarmu piskląt. Z drugiej strony ptaki wykazują pewną
charakterystyczną dla gatunku, a nawet i osobnika, wybiórczość
pokarmową, a zatem częstość poszczególnych gatunków zdobyczy w
pokarmie jest inna nit. w środowisku (Lack 1954, Schulze-Hagen
i in. 1989). Rodzice z reguły unikają karmienia piskląt jednym
rodzajem pokarmu,.starając się gó urozmaicać. Nawet w czasie
wystąpienia gradacji jakiegoś gatunku zdobyczy jego udział w
diecie nie jest proporcjonalny do jego częstości w środowisku
(inozemcev 1963). Jeżeli zastępcze rodzaje pokarmu występują
obficie, to zmniejsza się udział dotychczasowego pokarmu zasadniczego. Potrzos pod tym względem nie stanowił wyjątku. NajwięKsze różnice w składzie pokarmu stwierdzono w pierwszej części
okresu lęgowego, kiedy to występowała duża różnorodność bezkrę-
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gowców przydatnych jako pokarm dla piskląt. W końcowej fazie
okresu lęgowego potrzosa (w końcu lipca) nastąpiło znaczne ujednolicenie składu próbek pokarmowych, prawdopodobnie dlatego,
że środowisko oferowało o wiele mniejszy asortyment odpowiednich dla potrzosa rodzajów. pokarmu. Brak było wtedy wielu grup
owadów, a ich postacie imaginalne są trudniejsze do zdobycia.
łnozemcev (1963) i Haukioja (1970) uważają, że formy larwalne
owadów, jako posiadające cienką powłokę chitynową, są łatwiej
przyswajalne, a więc są pokarmem bardziej ekonomicznym niż postacie imaginalne, charakteryzujące się grubym pancerzem chitynowym (chrząszcze, niektóre muchówki i błonkówki). Z tego powodu lęgi późniejsze odbywają się w gorszych warunkach pokarmowych. Wyrazem przystosowania do tych gorszych warunków pokarmowych jest zmniejszona :wielkość lęgów. W badaniach nad innymi
gatunkami stwierdzono w tym okresie mniejsze ciężary piskląt,
wolniejszy ich rozwój, wyższe straty piskląt w gnieździe, a nawet ginęły całe lęgi w wyniku niedożywienia (Dyrcz 1963, łnozemcev 1963, Krebs 1970). Z drugiej strony sporadyczne obserwacje sugerują, że nawet w ostatniej fazie okresu lęgowego nie
zmniejszyła się liczebność pająków i prostoskrzydłych, stanowiących główny pokarm piskląt w tym okresie. Prawdopodobnie
ważnym czynnikiem w tym okresie jest dostępność pokarmu. Owady
występują głównie, w trudniejszej do schwytania, postaci imagi nalnej, a dodatkowym utrudnieniem jest bujny rozwój roślinności.
W tej sytuacji pająki stają się najbardziej dostępnym i najłatwiejszym do zdobycia pokarmem, zwłaszcza pająki budujące sieci,
np. Araneus quadratus.
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Summary
The materiał was collected in 1966 and 1971 by means of
collar method, at 6 different sampling areas of the nature
reserve "Stawy Milickie". The survey included 51 clutche
s from
which 641 nutritive portians comprising 1835 specimens
of
various invertebrates were obtained. The systematic survey
and
the number of specimens from the respective taxa are
presented in Table 1. The most common kinds of food in the samples
included: Arachnoidea - 49.3%, Diptera-imagines - 21.7%,
Hymenoptera-larvae - 16.1%, Lepidoptera-larvae - 15.6%, Gastrop
oda
- 10.8% i Orthoptera - 10.3% (Table 2). The materiał was
analysed with respect to seasonal and habitat-dependent variabi
lity
(Table 3).
The following habitat differences are among the most distinc
t:
a)frequent occurrence of tipulid imagines (Tipulidae,
Diptera)
in habitats of high soil humidity with a lush vegetation
of
grasses and sedges and sparse bushes;
b)in habitats with numerous bushes, trees and varied
herb vegetation, larve of Hymenoptera and Lepidoptera, and imagine
s of
Coleoptera (Chrysomelidae) occurred more often than in
other
habitats;
c)the Arachnoidea occurred in food samples coming
from all
types of habitats but were most frequently found in areas
covered with vegetation of distinct stratification which provide
spiders with better conditions for building hunting nets;
Seasonal variability:
a)in earlier phenological periods the food diversity
is greater than in the last phase af the breeding period;
b) with the lapse of the breeding season the proportion
of Coleoptera-imagines and Diptera-imagines in the food of nestlin
gs
decreases; •
c)the frequency of occurrenr-e_M...lie Orthoptera, Gastrop
oda
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and similary, Lepidoptera-imagines shows an increase tendency;
d)the Arachnoidea constitute an important food component of
the reed bunting in each period of the breeding season but in
its middle phase (V12-V13) the frequency of their occurrence
decreases only to become the basic food for nestlings in the
last stage. Dl the period V112-V113 the arachnoides may occur
even in 80-90% samples (Tables 5, 8 and 9);
e)the organisms which are most common in food samples of the
middle phase of the breeding period (1112-V13) comprise Ephemeroptera, Hymenoptera (Phytophaga) - larvae and Lepidoptera larvae.
Jerzy Okulewicz, Zakład Biologii 0g,51nej AM, ul, Bujwida 9.
50-36q Wrocław, Poland

Józef Witkowski
WSTPNE WYNIKI ZNAKOWANIA OBROŻAMI qGAW, ANSER ANSER W DOLINIE
BARYCZY W LATACH 1988-1989
Preliminary results of neck-banding of Greylag Geese, Anser anser in the Barycz valley during 1988-1989
'Wstęp
Powszechnie stosowane dotąd sposoby znakowania ptaków przy
pomocy obrączek zakładanych na nogę oraz rozmaitych znaczków
wpinanych w skrzydło lub błonę pływną mają tę wadę, że do powtórnej kontroli znakowanego ptaka trzeba schwytać lub zabić.
Tak zbierane informacje zależą w dużym stopniu od przypadku, a
uzyskanie odpowiedniej ilościowo próby wiadomości powrotnych
połączone jest z koniecznością oznakowania olbrzymiej liczby
osobników. Od przeszło 30 lat zaczęto poszukiwać innych metod
znakowania, pozwalających zidentyfikować osobnika z daleka.
Jedną z nich jest stosowanie różnokolorowych obroży plastikowych z wygrawerowanym kodem literowo-cyfrowym, zakładanych na
szyje takim gatunkom jak gęsi i łabędzie.
Dla udokumentowania przewagi tej metody nad poprzednio stosowanymi, przytoczę kilka danych, przeważnie własnych, dotyczących gęsi ze stawów milickich. W latach 1972-1981 oznakowano na stawach milickich znaczkami skrzydłowymi 1340 piskląt
gęgawy. Dały one w sumie 24 długodystansowe wiadomości powrotne, co stanowi zaledwie 1.8% oznakowanych ptaków. Siedemdziesiąt zaobrączkowanych w tym rejonie młodych gęsi przyniosło
13% wiadomości powrotnych (A. Mrugasiewicz, inf. ustna). Z wyposażonych w obroże w dwóch ostatnich latach 128 gęsi, otrzymaliśmy dotąd już 37% wiadomości powrotnych i liczymy na dalsze, gdyż gęsi należą do ptaków długowiecznych. Ponadto, ten
wysoki odsetek wiadomości powrotnych uzyskany został od osobników, które nadal żyją, podczas gdy w poprzednich przypadkach
dotyczyły one wyłącznie gęsi zastrzelonych lub znalezionych
martwych.
Znakowanie gęgaw przy pomocy obroży rozpoczęto w 1970 r. w
Czechosłowacji, a w r. 1972 ponad 100 ptaków oznakowano na sta-
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wach milickich przy współudziale ornitologów z Brna. Używano
wtedy obroży bez kodu, które są znacznie mniej efektywne, bo
nie można indywidualnie rozpoznawać ptaków. Obroże te były nietrwałe i po czterech latach nie zauważono już żadnej gęsi z
obrożą na stawach milickich. Od połowy lat siedemdziesiątych w
Czechosłowacji i NRD zastosowano obroże z kilkuwarstwowego
plastiku z wygrawerowanym kodem (Dick 1989). Wyraźna intensyfikacja znakowania gęgaw przy pomocy obroży nastąpiła w połowie lat osiemdziesiątych, zwłaszcza gdy do programu przyłączyły się kraje skandynawskie. W ogólnoeuropejskim programie badań nad znakowanymi gęgawami uczestniczą obecnie następujące
kraje (w nawiasie podano przyznany im kolor obroty): Austria
(biały), Czechosłowacja (czerwony), Dania, Finlandia, Norwegia
i Szwecja - mające wspólny program (niebieski), Hiszpania (biały i czarny, ale z pionowymi kreskami oddzielającymi w kodzie
litery od cyfr), Polska (zielony). Zielone obroże z literą E
w kodzie odstąpiono dla krótkotrwałego programu Estonii, a z
literami V oraz W - dla Holandii. Koordynatorem generalnym
jest Dr J. Madsen (IWRB Goose Research Group, Game Biology
Station Ka15, DK 8410 R8nde, Dania), a dla Polski autor niniejszego artykułu. Do niego, lub do Stacji Ornitologicznej
(ul. Nadwiślańska 108, 60-680 Gdańsk 40) należy przesyłać informacje o stwierdzeniach gęgaw z obrożami. Informacja powinna
zawierać: gatunek gęsi, kolor obroty, kod podany tak jak na
obroży, co jest bardzo istotne, gdyż np. kod A O1 może być wygrawerowany trojako (Ryc. 1), data i miejsce stwierdzenia
(ewentualnie współrzędne geograficzne) oraz okoliczności obserwacji (np. na gnieździe, wodząca młode, w stadzie gęsi na żerowisku).

A2

si

Ryc. 1.. Trzy sposoby umieszczenia kodu na obrączkach
Three arrangements of code on neck collars
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Efektywność tej metody znakowania uzależniona jest oczywiście od gęstości sieci obserwatorów posiadających odpowiedni
sprzęt optyczny. W przypadku gęsi niezbędne są lunety o przynajmniej 30-krotnym powiększeniu. Stąd znacznie większy odsetek odczytanych obroży pochodzi z krajów, w których ornitologiczny ruch amatorski jest silnie rozwinięty i dobrze wyekwipowany, takich jak Dania, Holandia, Niemcy, Szwecja. Gęgawy skandynawskie, które wędrują przez Holandię, RFN i Francję do Hiszpanii dają przeciętnie 61% odczytanych wiadomości powrotnych,
a same gęsi norweskie aż 86% (Nilsson, in litt.). Aby wyrównać
szanse w odczytywaniu gęsi wędrujących inaczej niż skandynawskie, w niektórych krajach organizuje Się w miejscach znaczniejszego gromadzenia, się gęgaw w okresie migracji, pierzenia
lub zimowania, punkty obserwacyjne, zaopatrzone w konieczn
e
wyposażenie optyczne. Punkty takie są okresowo czynne w południowych Czechach, na Morawach, w Austrii nad Neusiedlersee,
w Coto-Donana w Hiszpanii oraz w Algierii i Tunisie. Współpra
ca w obrębie międzynarodowego programu zapewnia odpowiedni
i
szybki obieg informacji.
Populacja gęgawy zasiedlająca kontynent europejski po linię
Archangielsk-Odessa rozpada się na trzy grupy, z których
każda
wędruje innym szlakiem na odrębne zimowiska. 1. Grupa pó
łnocnozachodnia, zasiedlająca Niemcy, kraje skandynawskie oraz
republiki nadbałtyckie ZSRR, migruje wzdłuż tzw. szlaku atlantyc
kiego, tj. przez południowe wybrzeża Bałtyku i m. Półn
ocnego
do zimowisk położonych głównie w Hiszpanii, u ujścia rzeki
Gwadalkwiwir (Donana). 2. Grupa środkowo-europejska, do której
należy m. in. większość polskiej populacji gęgawy, wędru
je
szlakiem południowym przez Morawy, Austrię, Węgry, Jugos
ławię
i Włochy do zimowisk położonych na północnych wybrzeżach
Algierii i Tunisu. 3. Grupa południowo-wschodnia wę druje
tzw.
szlakiem wschodnio-bałkańskim na zimowiska poło żone
u wybrzeży
m. Czarnego (Hudec 1984).
W Polsce gęgawy znakowane były poprzednio jedynie w dwóch
rejonach kraju: na stawach milickich w dolinie Baryczy i
na
Zbiorniku Kostrzyńskim (rezerwat Słońsk), przy ujściu Warty.
W pierwszym miejscu znakowano pisklęta przy pomocy znaczków
skrzydł owych, a w Słońsku obrączkowano pierzące się osobniki
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dorosłe (Gromadzki i Majewski 1984). Na podstawie 24 dalekodystansowych wiadomości powrotnych o gęsiach milickich, uzykanych do końca 1981 r., można było wnioskować iż wędrują one
wzdłuż dwóch szlaków: południowego i atlantyckiego, korzystając z odpowiadających tym szlakom zimowisk, w pierwszym przypadku na północnych wybrzeżach Afryki, w drugim na południu
Hiszpanii. Spośród 9 wiadomości pochodzących ściśle z okresu
zimowania (koniec listopada - styczeń) 5 było z Algierii lub
Tunisu, 2 z Hiszpanii, a po jednej z Austrii i Danii. Osobniki
młode, podczas swej pierwszej migracji, wędrowały niemal wyłącznie (83%) szlakiem południowym. Wśród gęsi starszych wyraźnie wzrastał (do 50%) odsetek tych, które wędrowały szlakiem
atlantyckim i zimowały w Hiszpanii (Gromadzki i Majewski 1984).
Gęgawy pierzące się w Słońsku wędrowały natomiast prawie bez
wyjątku szlakiem atlantyckim do Hiszpanii, chociaż niewielka
część z nich zimowała jut w Holandii lub na wybrzeżach północnej i południowej Francji (Gromadzki i Majewski 1984).
Wyniki obecnych badań na stawach milickich
W 1988 r. w kompleksie Stawno pod Miliczem (51°33'N-17°23'E)
oznakowano obrożami 49 gęgaw, w tym 6 tegorocznych młodych, a
w roku następnym dalszych 79 osobników, w tym 9 młodych. Gęsi
chwytano między 25 maja a 16 czerwca w okresie ich nielotności
gdy dorosłe pierzyły się, a młode nie potrafiły jeszcze latać.
Od wiosny 1989 rozpoczęto również regularne (raz w tygodniu)
kontrole wszystkich miejsc gromadzenia się gęsi w obrębie każdego z istniejących na terenie byłego powiatu Milicz kompleksu
stawowego. Prowadzono je od powrotu pierwszych gęsi z zimowisk
do ich odlotu późną jesienią, z przerwą w okresie odchowywania
młodych i pierzenia się.
Uzyskane dotąd wiadomości powrotne, zarówno własne, jak i dalekodystansowe rzucają często nowe światło na szereg aspektów
biologii milickich gęgaw.
Szlaki wędrówek i zimowiska.
Spośród 15 osobników oznakowanych obrożami w pierwszym kalendarzowym roku życia uzyskano 5 wiadomości powrotnych z miejsc
pierwszego ich zimowania. Wszystkie pochodziły z Algierii lub
Tunisu, co potwierdzałoby opartą wtedy na kilku wiadomościach
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tezę Gromadzkiego i Majewskiego (1984), że młode ptaki podczas
swej pierwszej wędrówki na zimowiska korzystają głównie ze
szlaku południowego.
Ze 113 osobników oznakowanych później niż w pierwszym kalendarzowym roku życia, nadeszło z zimowisk 19 wiadomości: 14 z
Algierii lub Tunisu, a tylko 4 (21%) z Hiszpanii. Jedna gęś zimowała w Belgii. Ten rozkład nie potwierdza przypuszczeń Gromadzkiego i Majewskiego (1984) o wysokim udziale (do 50%) wśród
starszych gęsi milickich ptaków wędrujących wzdłuż szlaku
atlantyckiego i zimujących w Hiszpanii.
W przypadku czterech ptaków mamy nie tylko dane o miejscu
ich zimowania, ale także wiadomości powrotne ze szlaku wędrówki. Trzy z nich w lipcu i sierpniu stwierdzono na szlaku atlantyckim (na Hiddensee w NRD oraz w Danii), ale zimowały jednak
w Algierii lub Tunisie, a nie w Hiszpanii. Stąd przestroga, żeby na podstawie stwierdzenia gęsi w okresie ich dyspersji polęgowej lub migracji, na którymś ze szlaków, nie wnioskować o
ostatecznym miejscu ich zimowania.
Śmiertelność młodych i dorosłych.
Mimo skromnej próby 15 osobników oznakowanych obrożami w
ich pierwszym kalandarzowym roku życia, ponowne stwierdzenia
wskazują (wyniki w obu latach są identyczne), że ok. 60% z nich
nie dożywa do łata następnego roku. Śmiertelność grupy osobników starszych, wyliczona na tej samej podstawie co poprzednio
(brak ponownych stwierdzeń do następnego lata) wynosi już tylko
25%. Dalsze dane z pewnością uściślą i skorygują te stwierdzenia, ale chyba nie w istotnym stopniu.
Dynamika opuszczania lęgowiska i miejsca pierzenia się.
Wyniki regularnych kontroli pozwalają wnioskować, że wkrótce
po rozpoczęciu latania przez młode osobniki i po wypierzeniu
się dorosłych, część ptaków opuszcza okolicę, w której zostały
oznakowane, czasem znowu do niej powracając. Dotyczy to obu
grup wiekowych. Począwszy od lipca gęsi ze Stawna spotykano na
wszystkich pozostał ych kompleksach stawowych, oddalonych nawet
do 30 km. Sukcesywnie przenoszą się one także poza kontrolowany obszar doliny Baryczy. Dynamikę tego procesu w 1989 r. można
scharakteryzować następująco: do końca lipca z 79 oznakowanych
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gęsi ubyło z doliny Baryczy 10 (13%), do końca sierpnia 22
(28%), do końca września 30 (38%) i do końca października 38
(48%). Pozostałe 52% populacji opuszczało kontrolowany teren
po październiku, a część z nich została do pierwszych mrozów i
opadów śniegu w drugiej połowie listopada. W międzyczasie pojawiały się w tym rejonie obce, oznakowane gęsi z NRD i Czechosłowacji. Z całą pewnością nie trafiały tu gęgawy pochodzenia
skandynawskiego.
Powrót z zimowisk.
Spośród oznakowanych w 1988 r. gęsi na następną wiosnę powróciło 12 (24%), a z grupy oznakowanych w 1989 r. 29 (37%).
Przeciętna powracalność na wiosnę wynosi zatem ok. 30%. Pozostałe osobniki, które nie zginęły, okres lęgowy (lub okres pierzenia się w przypadku ptaków niedojrzałych płciowo) spędzały
poza doliną Baryczy i to przypuszczalnie w krajach o niezbyt
rozwiniętym amatorskim ruchu ornitologicznym, gdyż brakuje o
nich z tego okresu wiadomości powrotnych.
Okres dyspersji polęgowej i migracji jesiennej.
Część oznakowanych ptaków nie powróciła na wiosnę, a pojawiały się w dolinie Baryczy dopiero w okresie od lipca do padziernika.
Z oznakowanych w 1988 r. 49 gęgaw, na wiosnę następnego roku powróciło 12, a w lecie i jesieni dalszych 19, co w sumie
stanowiło 63% liczby oznakowanych. Dalszych 8% zanotowano w tym
okresie w Austrii, Czechosłowacji, Danii i Holandii. O pozostałych 29% brak dotąd wiadomości. Przypuszczalnie jest to roczny
odsetek śmiertelności, łączny dla wszystkich grup wiekowych.
Przypuszczalny wiek gęsi Znakowanych na stawach milickich.
Poza tegorocznymi młodymi, nie wiadomo w jakim wieku były
pozostałe osobniki, schwytane podczas pierzenia się. Określono
je jako dorosłe. Z oznakowanych w 1988 r. 43 dorosłych ptaków,
na następną wiosnę powróciło 11, ale najprawdopodobniej żaden
z nich nie przystąpił do lęgów. To wskazywałoby, że był y to
osobniki jeszcze niedojrzałe płciowo, a więc w drugim kalendarzowym roku życia. Nieliczne ze schwytanych ptaków nosiły znaczki skrzydłowe, założone w ich pisklęcym wieku. Wskazywały one
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na osobniki w drugim lub trzecim roku tycia, lub bardzo stare
(więcej niż 10 lat).
Spodziewane dalsze rezultaty.
Oznakowanie odpowiednio dużej prSby gęsi oprócz danych
zwiazanych z ich dyspersją, migracją, zimowiskiem i lęgowiskiem, dostarczy zapewne w przyszłości wielu informacji dotyczących r żnych aspektów biologii, ekologii i etologii tego gatunku. Prowadzenie specjalnych badań i kontroli nad osobnikami
identyfikowanymi z daleka, w dodatku łatwo rzucającymi się w
oczy i długowiecznymi stwarza niezłe perspektywy zebrania materiału odnośnie takich zagadnień jak: stałość par, powstawanie zniesień podwójnych, przywiązanie do miejsca lęgu, rola
poszczególnych osobników w grupach socjalnych, rytm dobowy samca i samicy w różnych okresach fenologicznych, odległość od
gniazda do żerowiska oraz jakość żerowisk i ich wpływ na sukces lęgowy, wpływ wieku na wielkość zniesienia, rozmiar jaj i
sukces lęgowy oraz inne.
Podziękowania
Pragnę podziękować tym wszystkim, którzy pomagali w znakowaniu gęsi, a w szczególności mgr Ewaldowi Ranoszkowd i mgr Beacie Orłowskiej, której winien jestem jeszcze wdzięczność za
pomoc przy większości kontroli.
Literatura.
Dick G. 1989. Halsmanschettenberingung von GraugAnsen Anser
anser: Eine international koordinierte Feldstudie. Lim' cola, 3: 64-70.
Gromadzki M., Majewski P. 1984. The migrations of the Greylag
Goose, Anser anser, in Poland. Acta Sc. Nat. Brno, 18: 414.
Hudec K. 1984. Migration movements of the Greylag Goose Anser
anser in Europe: a Synopsis. Acta Sc. Nat. Brno, 18: 3355.
Summary
Wing-tagging and ringing of Greylag Geese in the Barycz
valley were much less effective than neck-banding. The first
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method produced only 1.8% recoveries, the second 13%, and the
last one 37%.
In 1988, 43 adult and 6 juvenile geese were neck-banded at
fish-pond complex Stawno near Milicz, where ca 180 pairs usually bred. Further 70 ad. and 9 juv. were marked with the same
method in 1989. Geese were caught at moulting time between
25th May and 16th June. From spring 1989 weekly chacks were
carried out around all of the pond-complexes in the Barycz
valley to count the geese and search for the neck-banded
specimens. '
Fifteen neck-banded juveniles produced 5 recoveries from
their first winter. Alt of them came from Algeria and Tunis.
113 older geese gave 19 winter recoveries: 14 from Algeria and
Tunis end 4 from Donana (Spain). One goose wintered in Belgium.
Last results did not support the hypothesis (Gromadzki and Majewski 19P4) that older geese from Milicz winter almost half
by half in both wintering grounds (Northern Africa and Spain).
Four of the neck-banded geese were recorded in late summer on
the Atlantic route (GDR, Denmark and Netherlands) but only one
of them wintered in Spain. Other three were seen the same year
and wintered in Northern Africa.
Annual mortality of juveniles was ca 60%; of older than one
year - only 25%.
From the beginning of July some of the geese started to
disappear from the Barycz valley. Up to the end of July ca 13%
of the population left, to the end of August 28%, September
38% and October 48:, 52% of the population stayed in the Barycz valley till the first frost and snow. In between some
specimens banded in Czechoslovakia and GDR appeared here.
Geese of Scandinavian provenience were not recorded.
Only ca 30% of neck-banded geese returned to the Barycz
valley next spring. Another 35% appeared there in summer and
autumn. 5% were observed only on both routes of migration or
moulting grounds outside the Barycz valley. The remaining ca
30% have probably died.
Most of the birds- marked as adults were pr6bably two years
old (immatures).
Józef Witkowski, Zakład Ekologii Ptaków UWr, ul. Sienkiewicza 21
50-335 Wrocław, Poland

Marta Borowiec, Ewa Dąbrowska
EKOLOGIA GNIEŻDŻENIA ST";, TRZCINNICZKA ACROCEPHALUS SCIRPACEUS
(MATERIAŁ GNIAZDOdY, WYMIARY I USYTUOWANIE GNIAZD)
Nesting ecology of Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus (nest
materiał, nest size and nest distribution)
Przedstawione w tej pracy szczegółowe dane o wymiarach i
usytuowaniu gniazd mogą służyć jako pierwszy krok w dokonaniu
porównań pomiędzy blisko spokrewnionymi gatunkami z rodzaju
Acrocephalus. Tego rodzaju badania porównawcze mogłyby rzucić
światło na prawdopodobnie adaptacyjny charakter wielu parametrów dotyczących budowy i umieszczenia gniazda.
Materiał i metoda
Materiał zbierany był w latach 1982-1983 na terenie rezerwatu Stawy Milickie (51.33 N - 17.21 E) w okresie od połowy
maja do połowy sierpnia. Dokonano pomiarów 213 gniazd. Mierzono średnicę zewnętrzną i wewnętrzną oraz głębokość i wysokość
gniazd. Wymiary te korelowano ze sobą posługując się wskaźnikiem korelacji "r" Pearsona (Bogucki 1979)• Dla każdego z mierzonych parametrów obliczano średnią statystyczną (X) i odchylenie standardowe (SD). Istotność statystyczną różnic między
średnimi oraz wartości współczynnika "r" obliczano posługując
się testem "t" Studenta (Błałock 1975)• Zbierano również informacje na temat umieszczenia gniazd i materiału gniazdowego.
Notowano gatunki roślin, do których przymocowane były gniazda,
ilość miejsc przyczepu gniazda do łodyg roślinnych oraz średnicę tych łodyg. Mierzono wysokość roślinności przy gnieździe
oraz zagęszczenie roślin wokół gniazda na powierzchni 1 m2
(dane tylko dla roku 1982), wysokość umieszczenia gniazd nad
wodą oraz głębokość wody pod gniazdem z dokładnością do 1 cm.
Wszystkie pomiary za wyjątkiem zagęszczenia roślinności wokół.
gniazda były wykonywane w okresie składania jaj przez samicę
lub w pierwszym tygodniu inkubacji. W gniazdach znalezionych
później pomiarów takich nie wykonywano.
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Materiał gniazdowy i konstrukcja gniazda
Podstawowym materiałem na gniazdo były włókna roślinne,
uzyskiwane przez samice z zeszłorocznych łodyg i liści trzciny
pospolitej (Phragmites communis). Samice często też rozbierały
stare gniazda oraz wykorzystywały kolorowe nici, przędzę bawełnianą i kawałki sznurka, rozrzucone w trzcinach w latach
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uszkodzonej konstrukcji gniazda przez samice podczas inkubacji
jaj. Mimo nieraz znacznego przechylenia gniazd, nie stwierdzono ani jednego przypadku wypadnięcia jaj lub piskląt do wody.
Wielkość gniazd
Średnie wielkości gniazd oraz zakres zmienności wszystkich
mierzonych parametrów przedstawia Tabela 1. Różnice między
skrajnymi wielkościami wymiarów gniazd wynosiły od 31 mm (średnica wewnętrzna) do 80 mm (wysokość gniazda)". Wysokie było również odchylenie standardowe wszystkich mierzonych parametrów.
Rozkład wielkości gniazd przedstawiają Ryc. 1-4. Obliczone
współczynniki koleracji między średnicą zewnętrzną i wewnętrzną gniazda oraz między wysokością i głębokością gniazda wykazały istnienie statystycznie istotnej zależności (Tabela 1).
Stwierdzono również istotną statystycznie korelację między
średnicą zewnętrzną gniazda a głębokością gniazda (r = 0,318,
p c0.001, n = 199), pomiędzy średnicą zewnętrzną gniazda a
wysokością młodej trzciny, do której przymocowane było gniazdo
(r = 0.43, p <0.001, n = 199), między średnicą wewnętrzną
gniazda a datą złożenia pierwszego jaja (r = 0.313, 1)4.0.001,
n = 198) oraz, tylko w r. 1983 między średnicą wewnętrzną
gniazda a ilością miejsc przyczepu gniazda do łodyg roślinnych
(r = 0.314, p< 0.01, n = 104).
Tabela 1. Wymiary gniazd trzcinniczka (n = 201)
Nest size in Reed Warbler
Parametry gniazd
Nest parameters
Średnica zewnętrzna
Outer diameter
Średnica wewnętrzna
Inner diameter
Wysokość
Overall depth
Głębokość
Depth of cup
A

Wymiary gniazd w mm
Nest dimensions (mm)
R min max

S.D.

A

72.7 104 50 8.07
56.0

71

40

5.94

74.3 130 50 13.09

0.56; p< 0.001

0.31; p<0.01

49.7 73 30 6.97

współczynnik korelacji "r" i poziom istotności
correlation coefficient and statistical significance
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Ryc. 5. Srednica trzcin: A - utrzymujących gniazda, B - w próbach losowych poza gniazdami. Liczby w nawiasach oznaczają liczebność trzcin w porównywanych klasach wielkości
Reed-stem diameter: A - with nest, B - in random samples outside nest. Number of reed-stems in parentheses
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Umieszczenie gniazd
były na różnych gatunkach roślin, ale
e
zawieszon
Gniazda
zdecydowanie najczęściej na trzcinie (Tabela 2). Inne gatunki
roślin służyły raczej jako dodatkowe punkty przyczepu nit samodzielne rośliny utrzymujące gniazdo.
Gniazda zbudowane w oparciu o suche, ubiegłoroczne trzciny
Stanowił y jedynie niewielki procent wszystkich gniazd (Tabela 3)
ł były budowane wcześnie w sezonie lęgowym. 83% wszystkich
gniazd umieszczonych na suchej trzcinie zbudowały ptaki do
15 czerwca, natomiast do końca pory lęgowej pozostałe 17%
(n = 17). Gniazda umieszczone wyłącznie na młodej trzcinie budowane były później w sezonie lęgowym. Do 15 czerwca ptaki zbudowały 29% takich gniazd, a po 15 czerwca pozostałe 71% (n=109).
Różnica pomiędzy porą sezonu a tendencją do umieszczania gniazd
na młodej lub starej trzcinie jest istotna statystycznie
(x2 = 134.4, p,40.001).
Ilość miejsc przyczepu gniazd do łodyg roślinnych była
zmienna i wahała się od 2 do 11. Najwięcej gniazd przymocowanych było do 3 i 4 łodyg (Tabela 4). Średnia ilość miejsc przyczepu dla gniazd zawieszonych wyłącznie na suchej trzcinie wynosiła 4.8 łodygi (n = 12, SD = 1.95) a dla gniazd zawieszonych
wyłącznie na młodej trzcinie 4.0 łodygi (n =105, SD = 1.24).
Różnice te jednak nie są istotne statystycznie.
Trzciny podtrzymujące gniazda różniły się między sobą grubością. W badanej populacji trzcinniczki budowały swoje gniazda
na trzcinach, których średnica wahała się od 1.5 mm do 7.3 mm
(Ryc. 5). Stwierdzono istotną statystycznie, ujemną korelację
pomiędzy średnią grubością łodyg trzcin, a liczbą miejsc przyczepu gniazda do łodyg roślinnych. Oznacza to, że im cieńsze
były trzciny, tym więcej było miejsc przyczepu (r = -0.56,
p4C0.001, n . 211).
Średnie zagęszczenie roślinności wokół gniazda (n =42) wynosiło 105.5 łodygi na 1 m2 (SD . 26.22, zakres 57-158). Zdecydowana większość gniazd (80%) miała w swoim otoczeniu przewagę
trzciny młodej(x2 = 16.2, p.4:0.001, n = 42). Średnie zagęszczenie młodej trzciny w próbkach losowych wynosiło 56.3 łodygi na
1 m2.
Wysokość umieszczenia gniazd nad wodą wahała się od 13 cm do
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do 145 cm (Ryc. 6). W r. 1983 gniazda umieszczone były średnio
wyżej (ic = 69 cm) niż w r. 1982 (R = 53 cm). Różnice te są istotne statystycznie (t = 5.21, p<0.001, n = 209). Stwierdzono
dodatnią, istotną statystycznie korelację między wysokością
umieszczenia gniazda nad wodą a wysokością roślinności, na
której zawieszone było gniazdo (r = 0.48, p<,0.001, n = 211)
oraz między wysokością młodej trzciny a wysokością umieszczenia gniazd nad wodą (r = 0.64, pcz0.001, n = 208). Gniazda budowane na suchej, ubiegłorocznej trzcinie i wcześnie w sezonie
lęgowym (do 15 czerwca) były umieszczone średnio niżej (R=30.7,
n = 14) niż gniazda budowane na młodej, zielonej trzcinie
(R = 71.2, n = 74) i późno w sezonie (t = 9.2, pc.0.001).
Głębokość wody pod gniazdem wahała się od O do 65 cm
(Ryc. 7). Zdecydowana większość gniazd trzcinniczka znajdowała
się nad wodą. Jedynie cztery gniazda (1.9%) zostały zbudowane
wśród trzcin w miejscach pozbawionych wody. Najwięcej gniazd
(31.5%) zbudowanych było nad wodą o głębokości od 15 do 25 cm.
Tabela 2. Gatunki roślin, dó których były przymocowane gniazda
trzcinniczka (1982-1983)
Plant species with Reed Warbler nests
Ro ś linno ść
Vegetation

N

Phragmites communis
Typha angustifolia
Phragmites communis + Typha angustifolia

187

87.8

6

2.8

14

6.6

Phragmites communis + Glyceria aquatica

2

0.9

Phragmites communis + Roripa amphibla

1

0.5

Phragmites communis + Solanum dulcamara

1

0.5

Salix sp.

2

0.9

213

100.0

Razem
Total

•

34
Tabela 3. Wiek trzciny, na której zawieszone były gniazda
trzcinniczka (1982-1983)
Age of reed with Reed Warbler nest
N
Trzcina sucha (ubiegłoroczna)
Dry stems (last year)
Trzcina zielona (tegoroczna)
Green stems (this year)
Trzcina sucha + trzcina zielona
Dry + green stems
Razem
Total

17

8.4

109

53.7

77

37.9

203

100.0

Tabela 4. Ilość łodyg roślin, do których było przymocowane
gniazdo (1982-1983)
Number of stems supporting nest
Ilość miejsc przyczepu
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Razem
Total

N
9
54
57
37
34
10
3
3
1
2

4.3
25.7
27.2
17.6
16.2
4.8
1.4
1.4
0.5
0.9

210

100.0

Dyskusja i streszczenie wyników
Zakres zmienności wszystkich mierzonych parametrów był duży,
znacznie większy nit podawany dotąd w literaturze (Brown 1946,
Makatsch 1976), co wynika najprawdopodobniej z dutej ilości
pomierzonych gniazd. Natomiast średnie wartości wymiarów są
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zbliżone do podawanych przez innych autorów (Brown 1946, Kuśnierczyk 1965, Gotzman i Jabłoński 1972, Makatsch 1976).
Obliczone korelacje pomiędzy mierzonymi parametrami gniazda
pozwoliły stwierdzić, że gniazda o większej średnicy zewnętrznej mają tendencję do posiadania większej średnicy wewnętrznej
oraz głębokości, natomiast wysokość gniazda jest najsłabiej
skorelowana z pozostałymi parametrami. Oznacza to, że ptaki
budowały gniazda wysokie nawet wtedy, gdy ich średnica zewnętrzna lub wewnętrzna była mała.
Brown i Davies (1949) zwracali uwagę na fakt, że gniazda
trzcinniczka różniły się wielkością i to znacznie, i sugerują,
że wielkość gniazda mogła zależeć od wielkości budującego go
ptaka. Jak dotąd nie istnieją żadne dowody potwierdzające tę
hipotezę. Zebrany przez nas materiał sugeruje natomiast, że
wielkość gniazd może zależeć od sposobu ich umieszczenia.
Średnica gniazda w badanej populacji była tym większa im wyższa była młoda trzcina, do której przymocowane było gniazdo
oraz im później w sezonie zostało ono zbudowane. Gniazda budowane później w sezonie, w większości znajdowały się na skraju
trzcinowiska, gdzie dominowała wysoka i rzadka trzcina młoda
(Borowiec 1985), toteż większa średnica wewnętrzna i skorelowana z nią średnica zewnętrzna mogła być wynikiem większych
odległości między łodygami rzadkiej trzciny, służącymi za
miejsce przyczepu gniazda.
Na badanym obszarze trzcinniczki preferowały trzciny, natomiast 31schlegel (1981) stwierdził znacznie więcej przypadków
umieszczania gniazd na pałce wąskolistnej oraz innej roślinności. Podobnie jak w niniejszych badaniach, Brown i Davies
(1949) stwierdzili, że pary przystępujące wcześniej do lęgów
miały tendencję do umieszczania gniazd na starej trzcinie,
głównie z tego powodu, że młoda trzcina była w tym czasie
jeszcze niedostatecznej wysokości. O preferowaniu młodej
trzciny świadczy'dodatkowo fakt, że w r. 1983 więcej gniazd
zawieszonych było wyłącznie na młodej trzcinie. W roku tym
tempo przyrostu trzciny było znacznie szybsze i jut pod koniec
maja młoda trzcina osiągnęła taką wysokość, jaką w r. 1982 posiadała 10 czerwca (Dąbrowska 1984).
W badanej populacji trzcinniczki najczęściej budowały gnia-
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zda umocowane do trzech i czterech łodyg roślinnych (odpowiednio 25.7% i 27.2%). 61schlegel (1981), który pod tym kątem
przebadał 386 gniazd zawieszonych na trzcinie stwierdził, że
najwięcej gniazd zawieszonych było na dwóch i trzech łodygach
(odpowiednio 29.5% i 47.9%).
Zakres zmienności grubości łodyg trzcin podtrzymujących
gniazda był mniejszy niż trzcin wybranych losowo w obrębie
trzcinowiska. Trzcinniczki wybierały częściej trzciny o średnicy od 3.5 do 6 mm (x2 = 30.5, pc0.001, n = 401) (Ryc. 5).
Średnie zagęszczenie łodyg roślinnych wokół gniazd przypadające na powierzchnię 1 m2 było niższe niż zagęszczenie roślinności w miejscach gdzie trzcinniczki nie gnieździły się (Tabela 5)• Większość gniazd znajdowała się bowiem w pobliżu skraju
trzcinowiska, przy oczkach wody lub wzdłuż wąskich kanałów
(Dąbrowska 1984).
Tabela 5. Średnie zagęszczenie łodyg roślinnych na 1 m2 trzcinowiska
Average number of stems per 1 m2
Zagęszczenie roślinności
Plant density
Wokół gniazd
Near the nest
Próba losowa poza
gniazdami
In ramiom sample
outside the nest

105.5

N

SD

42

26.22
t = 11.19
p <. 0.001

120.3

35

41.04

Zakres zmienności umieszczania gniazd nad wodą był niższy
niż stwierdzony przez Dyrcza (1981), który badał trzcinniczki
również na terenie stawów milickich. Im później w sezonie budowane były gniazda, tym wyższa była wysokość ich umieszczenia
nad wodą. Dyrcz (1981) wykazał, te istnieje statystycznie istotna różnica w wysokości nad wodą gniazd budowanych wcześnie
i późno w sezonie. Wiąże się to prawdopodobnie ze wzrostem młodej trzciny i tendencją do wyższego umieszczania gniazd na wyższej trzcinie młodej. Potwierdza to fakt, te w r. 1983, kiedy
młoda trzcina wyrosła szybciej, średnia wysokość umieszczenia
gniazd była większa.
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Summary
The materiał was collected in 19R2-1983 in Milicz fish-ponds
(SW Poland) and comprised of 213 nests. For 201 nests the innem
and outer diameters were measured, as well as depth and height
of nests. The nast dimensions were correlated with each other
(correlation coefficient "r" of Pearson). For each parameter
measured arithmetic mean (5) and standard deviation (SD) were
calculated. information on the localization of nests and nest
materiał was also collected.
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Plant fibres obtained by females from last-year stems and
leaves of Phragmites communis were the basic nest materiał.
Spaces between the fibres were filled with Typha down, moss,
and less often with willow down or lichens. Cocoons of butterfly caterpillars and spider webs consituted the main cement of
the nest materiał. The nests were lined with last-year inflorescences of reed. No bird feathers or down were ever found in
the nests. Carefully constructed nests of compact structure and
regular shape of a cup required more work and were observed
almost exclusively at the beginning of breeding period. Nests
constructed late in the season, and especially those of second
broods, had a loose structure and a shape of an irregular cup.
The nests of weak construction often tilted during incubation,
and during stay of nestlings shifted downwards, sometimes considerably. In spite of this, during the entire study period, no
case of falling nestlings or eggs in the water as a result of
poor nest construction has been observed.
Mean values of nest parameters and their variability range
are presented in Table 1, the distribution of nest size in Fig.
1-4. A statistically significant correlation was found between
the outer and inner diameter of the nest, between the nest
depth and height, between the outer nest diameter and height of
a young reed to which it was fastened (r = 0.318, pez0.001,
n = 199), between the inner nest diameter and the height of
reed (r = 0.432, pcZ0.001, n = 199), between the inner nest
diameter and the date of first egg laid (r = 0.313, pc:0.001,
n = 198), between the inner diameter and number of points of
attachement of eggs to plant stems (r = 0.314, pc:0.01, n=104).
Most nests built by Reed Warblers were fastened to reeds.
Other plant species served rather as additional points of attachement than as main supporting plants (Table 2). Nests supported by dry, last-year reeds constituted only a slight percent
of all nests (Table 3). The nests situated on a dry reed were
built earlier in the breeding season than those supported by a
young reed. At the beginning of the breeding season (till mid
June) 83% nests were built on dry reeds (n = 14), but until the
end of the season only 25% were built so (x2 = 134, pc:0.001,
n = 213).
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The number of points of attachment of nests to plant stems
was variable and ranged from 2 to 11. Most nests were attached
to 3 and 4 stems (Table 4).
The reed supporting nests differred in their thickness. The
diameter of reeds ranged from 1.5 to 7.3 mm. The distribution
of diameter of nest-supporting reeds is presented in Fig. 5.
There was a statistically significant negative correlation
between the mean thickness of the nest-supporting reeds, and
the number of places of attachment of the nest to plant stems
(r = -0.56, P‹.0.001, n = 211).
The density of vegetation around the nests ranged from 64
stems per metre square around a nest to 152 stems (n = 45).The
mean density amounted to 98.1 stems per metre square (SD.24.7).
A decided majority of the nests had mostly young reeds around
them (80%, n = 36, x2 = 16.2, p=z0.001). The mean density of
young reeds was 56.3 stems per metre square.
The height of nests above water ranged from 13.5 to 145 cm
(Fig. 6). In 1983 the nests were placed on an average higher
(R = 69 cm) than in 1982 (X = 53 cm) (t = 5.21, p<0.001).
There was a positive, statistically significant correlation
between the height above water and the. height of nest-supporting vegetation (r = 0.48, p<0.001, n = 211) and between the
height of young reed and the height above water (r = 0.64,
p 0.001, n = 208). Nests supported by dry, last-year reed and
early in the breeding season (tiłł mid June) were placed on an
average lower
= 30.7, n = 14) than those built on young,
green reed (R = 71.2, n = 74) and later in the season (t = 9.2,
p<0.001, n = 97). The fact that the nests in 1983 were situated higher resulted probably from a higher growth-rate of reed
which already in May reached•the same height as that attained
in 1982 in the third decade of June.
The depth of water below the nest ranged from O to 68 cm
(Fig. 7). A decided majority of Reed Warbler nests was above
water. Only four nests (1.9%) were built among reeds in places
devoid of water. Nests built above water 15 - 25 cm deep were
the most numerouS (31.5%).
Marta Borowiec, Ewa Dąbrowska, Zakład Ekologii Ptaków, ul.
Sienkiewicza 21, 50-335 Wrocław, Poland

Leszek Karnam
ROZWÓJ .POSTEMBRIONALNY ŁOZÓWKI (ACROCEPHALUS PALUSTRIS) W
WARUNKACH NATURALNYCH
Nestling growth of the Marsh Warbler (Acrocephalus palustris)
in natural conditions
Biologia lęgowa łozówki, w odróżnieniu od gatunków pokrewnych, takich jak trzcinniczek (Acrocephalus scirpaceus) czy
trzciniak (Acrocephalus arundinaceus), jest poznana stosunkowo
słabo. Jedną z najbardziej kompleksowych jest praca Dowsett Lemaire (1981), przedstawiająca problematykę rozrodu łozówki w
ujęciu ekologiczno -etologicznym. Nie natrafiono natomiast na
opracowanie dotyczące rozwoju postembrionalnego łozówki i omawiające w wystarczającym stopniu proces wzrostu piskląt w okresie przebywania ich w gnieździe. Drescher (1913) opisał wprawdzie rozwój zarodków i piskląt łozówki, jednak przedstawione
przez niego dane są fragmentaryczne.
Celem niniejszej pracy jest przedstawienie procesu rozwoju
postembrionalnego łozówki na podstawie wyników pomiarów ciężaru
i długości ciała oraz długości skoku i 2-giej lotki I-rzędowej
przebywających w gnieździe piskląt.
Teren badań, materiał i metody
Badania prowadzono w okresie 19 VI - 16 VII 1987, na wybranym fragmencie terenów wodonośnych, leżących na południowy
wschód od Wrocławia, tut poza granicą administracyjną miasta.
Znajdują się tu długie, wąskie zbiorniki wodne, których brzegi''
porośnięte są głównie nawłocią (Solidago canadensis) z domieszką pokrzywy (Urtica dioica) oraz miejscami roślinnością szuwarową (Phragmites communis, Typha angustifolia, Acorus calamus,
Iris pseudoacorus, Carex spp.). W miejscach bardziej suchych na
obrzeżach zbiorników i w ich otoczeniu, stosunkowo licznie występuje wrotycz (Tanacetum vulgare) oraz bogata roślinność łąkowa.
Znaleziono łącznie 12 gniazd, z których 6 uległo zniszczeniu
(trzy gniazda przed wykluciem się piskląt oraz trzy, zanim pis-
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klęta mogły opuścić gniazda samodzielnie. Dokonano pomiarów 33
piskląt. Ich wiek ustalono z dokładnością do jednego dnia.
Przyjęto, że pisklęta mają jeden dzień wówczas, gdy w czasie
kontroli poprzedniego dnia w gnieździe znajdowały się jaja.
Wiek piskląt, których daty klucia nie znano, określano na podstawie porównania z pisklętami o znanym wieku. W celu łatwego
rozpoznawania poszczególnych piskląt były one indywidualnie
znakowane. W pierwszych dniach tycia, pisklęta znakowano kolorowymi pisakami. Ze względu na złuszczanie się naskórka i ścieranie się barwnika, oznaczenia dokonane pisakami wymagały praktycznie codziennego odnawiania. Pisklęta w starszym wieku obrączkowano metalowymi obrączkami z numerami.
Ciężar ciała piskląt mierzono przy pomocy dwóch wag typu
Pesola o zakresach pomiarowych do 10.0 i 20.0 g (najmniejsza
działka 0.2 g dla obu wag, przy czym wyniki odczytywano z dokładnością do 0.1 g, tj. połowy działki). Długość ciała mierzono od najdalej ku tyłowi wysuniętego punktu na kuprze do końca
dzioba, długość skoku od wcięcia na stawie skokowym do miejsca
rozdzielenia się dwóch zewnętrznych palców stopy, a długość
2-giej lotki (liczonej od zewnątrz) od miejsca, w którym lotka
wychodzi spod naskórka do jej końca (Svensson 1984). Wszystkich
pomiarów dokonano z dokładnością do 0.5 mm. Pomiary przeprowadzano w godzinach 900 - 130°.Średni czas trwania jednej,
dziennej serii pomiarów dla gniazda wyniósł ok. 13.5 min (najkrótszy 5 min., najdłuższy 25 min.). Do pomiarów pisklęta wyjmowano z gniazda tak, aby nigdy nie pozostawało ono puste. Następnie pisklęta zawijano w bawełniany szalik by nie marzły.
Dla wszystkich mierzonych parametrów obliczono wartości średnie
- Fc (oraz odchylenia standardowe - S.D.); najpierw dla piskląt
w poszczególnych lęgach, a następnie z tych średnich - wartości
średnie dla ogółu badanych lęgów.
Wyniki
Tempo wzrostu ciężaru piskląt ulegało przyspieszeniu w 2-3
dniu życia i utrzymywało się na wysokim poziomie do ok. 7 dnia,
poczem następowało silne osłabienie przyrostu ciężaru, a nawet
jego okresowy spadek (Tabela ł i 3, Ryc. 1). Przyrost długości
ciała był bardziej równomierny (Tabela 2 i 4, Ryc. 1). Długość
skoku najszybciej przyrastała między drugim a szóstym dniem
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Ryc. 1. Dzienne przyrosty wybranych wielkości dla wszystkich
badanych piskląt
Daily increments in selected parameters of the studied
nestlings
ługość ciała , długość skoku
A ciężar ciała
tarsus length
body length
- body mass
B- d
II lotki pierwszorzędowej
ługość
D - length
d
of II primary flight feather
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Tabela L. Ciężar ciała (g) - wartości średnie (ź) dla ogółu
lęgów w kolejnych dniach życia piskląt
Weights of nestlings in consecutive days of life
Dzień życia
Age in days

n1

n2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

5
7
8
7
6
6
6
6
6
5
1

18
26
26
24
19
19
18
18
18
14
3

n1

S.D.
1.6
2.3
3.4
4.8
6.4
8.6
9.8
10.9
11.4
11.8
11.6

0.26
0.10
0.15
0.21
0.22
0.26
0.59
0.33
0.52
0.32

min. 1.3
2.2
3.0
4.6
6.1
8.3
9.0
10.4
10.8
11.5

-

1.9
2.4
3.5
5.1
6.7
9.0
10.6
11.3
12.1
12.2

liczba piskląt
n2 -no.of
nestlings

liczba lęgów
no.of broods

Tabela 2. Długość ciała (mm) - wartości średnie (X) dla ogółu
lęgów w kolejnych dniych życia piskląt
Body length of nestlings in consecutive days of life
Dzień życia
Age in days

X

S.D.

min. - max.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

33.4
36.9
41.3
46.9
51.9
57.8
63.1
67.7
71.0
74.1
75.3

1.28
0.93
0.51
1.08
1.57
2.48
2.12
2.83
0.78
3.12

31.7
35.6
40.7
45.7
49.9
54.7
61.0
64.7
70.1
71.7

Liczba lęgów i piskląt jak w Tabeli 1
No. of broods and nestlings - see Table 1

-

35.0
38.0
42.0
48.2
54.0
61.0
66.3
70.7
72.0
78.7

9-10
10-11

-

1.5
2.6
0.7
-0.8

7-8
8-9

1.8

6-7

1.3
1.1
0.8
-0.1
0.1

1.5
2.2

1.7
1.9

5-6

1.5
1.1
0.3
0.5

1.2

1.5

1.1
1.5

1.2

-

3

3-4
4-5

0.7

2

1.2

-

1

0.5
0.7

1.4

1.7
2.2
0.4

1.5

0.9

0.9

4

-

-

1.4

1.0

0.5

5

0.7
0.9
0.1

2.3
1.6

1.5

1.7

1.0

1.0

6

Numer gniazda
Nest number

2-3

1-2

Dzień życia
Age in days

-

-

1.2

0.5

7

-

1.4
1.6
2.0

1.2

8

1.2
-0.1

-

9

0.5
0.3
0.1

2.1
1.2
1.1

1.5
1.6

1.1

0.7

0.35
0.32

0.19
0.54
0.28

0.19
0.10

0.14

0.22

S.D.

średni przyrost dla
ogółu lęgów
All broods

Tabela 3. Przyrost ciężaru ciała (g) - wartości dla poszczególnych gniazd i dla ogółu lęgów w
kolejnych dniach życia piskląt
Mean nestling growth shown as a daily increment in their average weight (g)

5.2

1.6

5.3

3.0

7.0

3.4

0.3

-

5-6

6-7

7-8

8-9

9-10

10-11

-

3.5

4.6

5.0

5.6

6.7

4-5

2.7

1.8

2.5

4.8

5.5
4.0

8.3

-

2.5

6.3

5.3
4.0
3.7

3.8

7.2

4.5

3.0

3-4

3.7

3.9
5.0

4.7

3.1
6.1

-

2-3

1-2

4

3

2

-

-

-

-

-

6.7
-

3.8

3.0

5

5.3
4.3

8.2

4.7

6.7

3.8

4.0

6

-

-

-

-

-

-

3.7

3.0

7

Numer gniazda
Nest number

1

Dzień tycia
Age in days

-

_

4.8

4.0

4.9

4.0

-

8

1.9

6.7

-

-

2.7

2.0

4.0

4.5
4.6

5.9

5.2

5.6

4.4

0.48

2.13

1.31

0.63

1.32

1.83

1.43

0.87

0.51

_
-

S.D.

9
3.4

Średni przyrost dla
ogółu lęgów
All broods

Tabela 4. Przyrost długości ciała (mm) - wartości dla poszczególnych gniazd i dla ogółu lęgów w
kolejnych dniach tycia piskląt
Mean nestling growth shown as a daily increment in 41eir average body length (mm)
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życia, natomiast przyspieszenie przyrostu lotek rozpoczynało
się dopiero w 5-6 dniu życia (Tabela 5-8, Ryc. 1). Przebieg
wzrostu ciężaru ciała poszczególnych piskląt lęgu w dwóch wybranych gniazdach (Ryc. 2) różnił się dość wyraźnie. Pierwsze
gniazdo z pięcioma pisklętami, należało do pierwszego lęgu
(pisklęta przebywały w gnieździe od 25 VI - 3 VII), kiedy warunki pokarmowe były prawdopodobnie lepsze niż później. Trzy
pisklęta z drugiego gniazda opuściły je ok. 16 VII. W pierwszym gnieździe różnica wieku między najstarszym a najmłodszym
pisklęciem wynosiła około 1 dnia. Różnice ciężarów między rodzeństwem o różnym wieku były nieznane, jedynie najstarsze
utrzymywało do ósmego dnia życia przewagę, ale pod koniec pobytu w gnieździe nastąpiło wyrównanie ciężarów. W drugim gnieździe różnica wieku między najmłodszym a drugim z kolei pisklęciem wynosiła około pół dnia. Różnica ciężaru między najmłodszym a pozostałą dwójką pogłębiała się w miarę wzrostu piskląt
i nie została wyrównana pod koniec okresu gniazdowego. Wzrost
wszystkich piskląt w pierwszych dniach życia był tu wolniejszy
niż w pierwszym gnieździe. Ostatecznie jednak dwa starsze pisklęta w 10 dniu życia ważyły więcej niż którekolwiek z pięciu
piskląt w pierwszym gnieździe. Zmienność indywidualna ciężaru
piskląt była dość znaczna. W skrajnym przypadku ciężar najlżejszego pisklęcia stanowił tylko 67.4% ciężaru najcięższego w tym
samym wieku; w pozostałych przypadkach wartość ta wahała się od
87.9% (7 dzień) do 94.3% (11 dzień życia). Pisklęta w wieku
10-11 dni, a więc zdolne już do opuszczenia gniazda, ważyły
średnio 11.6-11.8 g (Tabela 1), a więc miały ciężar tylko nieco
niższy od ptaków dorosłych; które w okresie lęgowym ważą przeciętnie 12-15 g (Dowsett-Lemaire i Collette 1980). W przypadku
długości skoku (Tabela 5) zmienność indywidualna była mniejsza
i wyrażona w analogiczny, jak poprzednio sposób, obejmowała zakres 84.3-98.7%. Największe różnice indywidualne pomiędzy pisklętami o mniej więcej tym samym wieku stwierdzono w przypadku
długości lotek (Tabela 6). Najkrótsza druga lotka I rzędu stanowiła w różnych dniach życia od 40.0 do 92.0% najdłuższej.
Przy tych rozważaniach pominięto długość ciala,-jako pomiar
obarczony największym błędem.
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10
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Ryc. 2. Dzienne przyrosty ciężaru ciała dla wybranych lęgów
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Tabela 5. Długość skoku (mm) - wartości średnie (i) dla ogółu
lęgow w kolejnych dniach tycia piskląt
Length of tibiotarsus of nestlings in consecutive
days of life
Dzień życia
Age in days

n1

112

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

5
7
7
6
6
6
6
6
6
5
1

18
26
26
24
19
19
18
18
18
14
3

6.7
8.1
10.3
12.8
15.3
18.7
20.8
22.7
23.8
24.4
24.6

S.D.

min. - max.

0.25
0.20
0.22
0.45
0.93
0.58
1.34
0.63
0.76
0.17

6.5
8.0
9.9
12.2
14.0
18.2
19.0
22.0
23.0
24.2

-

-

7.0
8.5
10.5
13.5
16.6
19.5
22.0
23.5
24.5
24.5

Tabela 6. Długość 2-giej lotki 2-rzędowej (mm) - wartości
średnie (R) dla ogółu lęgów w kolejnych dniach życia
2nd primary length in nestlings in consecutive days
of life
Dzień życia
Age in days

n1

3
4
5
6
7
B
9
10
11

3
6
6
6
6
6
6
5
1

liczba lęgów
1 - no. of broods

11

n2
10
24
19
19
18
18
18
14
3

R
pałka
0.6
2.4
5.5
8.8
12.4
15.7
18.1
19.8

S.D.

min. - max.

lotki przebija naskórek
0.31
0.5 - 1.2
0.50
1.7 - 3.0
0.54
5.0 - 7.7
0.89
7.7 - 10.0
1.03
11.0 - 13.7
1.12
14.0 - 16.7
0.64
17.2 - 18.7

piskląt
n2 - liczba
no. of nestlings

4-5
5-6
6-7
7-8
8-9
9-10
10-11

3-4

2-3

1-2

Dziefi tycia
Age in days

2.3
3.3
2.0
1.3
0.7

1

1.2
2.3
3.0
3.1
2,9
2.5
1.5
1.0
0.0

2
2.2
2.3
1.5
4.2
1.6
2.3
0.8
1.2
0.4

3
1.5
1.9
2.2
3.2
2.8
0.8
3.0
1.0
1.5

4
1.2
2.2
2.4

5
1.8
1.8
2.7
2.3
4.0
2.7
1.2
1.3
1.2

6
1.5
2.0

7

Numer
gniazda
Nest number

3.1

2.5

2.5

2.4

8

1.5
1.3

9
1.5
2.1
2.5
2.5
3.4
1.9
1.9
1.1
0.7
0.4

0.25
0.22
0.27
0.67
0.66
0.85
0.75
0.22
0.74

S.D.

średni przyrost
dla ogółu lęgów
Alt broods

Tabela 7. Przyrost długości skoku (mm) - wartości dla poszczególnych gniazd i
dla ogółu lęgów
w kolejnych dniach tycia piskląt
•Mean nestling growth shown as a daily increment in their average length
of tibiotarsus

SO
sO

-

3.2
2.7

2.4

9-10
10-11

3.3
3.0

3.6
2.9

3.5
3.0
2.7

7-8
8-9
-

3.3
4.5
2.0
-

-

3.7

3.4

1.2

6

-

3.7
3.2
3.2

3.2

3.0

-

3.2
2.2

3.0
2.5

3.1

6-7

-

0.5

0.5
2.3

5

4

1.7

3

1.7

2

2.3

1

Numer gniazda
Nast number

5-6

4-5

3-4

Dzień życia
Age in days

-

-

-

-

7

_

-

2.5

2.0

8

3.3
2.7
2.7

3.5

3.7
2.9

0.59

0.69

0.20

0.35
0.65
3.0
2.9
-

-

0.40

0.00

S.D.
0.5
1.8

9

Średni przyrost
dla ogółu lęgów
All broods

Tabela 8. Przyrost długości 2-glej lotki I-rzędowej (mm) - wartości dla poszczególnych gniazd
i dla ogółu lęgów w kolejnych dniach życia piskląt
Mean nestling growth shown as a daily increment in their average length of 2nd primary
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Dyskusja
Ograniczę się tutaj do porównań z bliźniaczym gatunkiem,jakim jest trzcinniczek (Acrocephalus scirpaceus).
W niniejszej pracy wykazano, że znaczne obniżenie przyrostu
ciężaru ciała piskląt następuje w 8 dniu życia, co potwierdza
sugestię Dowsett-Lamaire (1981), wiążącej ten fakt ze zmniejszeniem się częstotliwości karmienia piskląt. Przemawiają za
tym również bardzo małe przyrosty ciężaru ciała w następnych
dniach życia, osiągające także wartości ujemne (do -0.83 g,
Tabela 3). Podobnie u trzcinniczka w.8 dniu życia spada przyrost ciężaru ciała, a w wieku 10 dni osiągnięta zostaje wielkość ptaków dorosłych (Impekoven 1962, Dyrcz 1974). U łozówki
w okresie pomiędzy 5 a 6 dniem życia występował największy
przyrost ciężaru ciała, zarówno dla poszczególnych lęgów, jak i
dla ogółu ważonych piskląt. U trzcinniczka Impekoven (1962)
stwierdziła taki przyrost pomiędzy 4 a 5 dniem życia piskląt.
Przyrost długości ciała zwiększał się u łozówki do 5 dnia
życia, a następnie stopniowo się zmniejszał. Między 5 a 6 dniem
życia osiągał maksymalna wartość 5.9 mm. Długość ciała może
być pomocna w określaniu wieku pisklat od 1 do 7 dnia włącznie.
Dla tego wieku przedział y, w których mieszczą się długoś ci ciała w kolejnych dniach życia, nie zachodza na siebie (Tabela 5).
Rńwnież ciężar ciała (Tabela 2) od 1-6 dnia życia, wydaje się
być dobrym parametrem służącym do określenia wieku piskląt.
Potwierdzenie tych przypuszczeń wymaga zebrania dalszych danych
dla dużej liczby piskląt o znanym dokładnie wieku.
Wzrost skoku u łozówki zachodził przez cały okres pobytu
młodych w gnieździe, tj. do 10 (11) dnia życia piskląt. Inaczej
jest u trzcinniczka, u którego skok osiąga ostateczną długość
już w 8 dniu życia (Impekoven 1962).
Długość 2-giej lotki I-rzędowej wzrastała u łozówki w okresie od 1-5 dnia życia piskląt, znacznie wolniej niż w analogicznym okresie u trzcinniczka (Impekoven 1962).
Porównując rozwój piskląt łozówki i trzcinniczka można
stwierdzić, że łozówka wykazuje podobne tempo wzrostu ciężaru
ciała (Impekoven 1962 i Dyrcz 1974) i niższe tempo wzrostu długości skoku oraz długości 2-giej lotki I-rzędowej.
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Summary
The studies were carried out from June 19th till July 16th
1987 in a water-bearing area near Wrocław. A lush herbaceous
vegetation overgrowing shores of small clear water bodies consitutes the habitat of Matsh Warbler in that area. Solidago
canadensis with an admixture of Urtica dioica dominates, with
reeds in places. Daily measurements of individually marked
nestlings (n=33) were carried out in 6 nests. The measurements
included body weight (to the nearest 0.1 g), body length,
tibiotarsus length, and the length of the second primary, with
an accuracy of 0.5 mm. The rate of increase of the body weight
was accelerated in the 2-3rd day of life and remained high
until the 7th day; then the weight increment became much lower,
or even the weight underwent a temporary decrease (Tables 1, 3,
Figs 1, 2). The increase in body length was more even (Tables
2, 4). The tibiotarsus length increased most intensely between
the 2nd and the 6th day of life, whereas acceleration of the
flight feather growth started only on the 5-6th day of life
(Tables 5-8, Fig. 1). The individual variation of the body
weight was considerable. In an extreme case the body weight of
the lightest nestling consituted only 67.4% weight of the
heaviest nestling at the same age, in the remaining cases the
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value ranged from 84.9 to 94.3% (11th day of life). In case of
the tibiotarsus length the individual variation was smaller
and, when expressed in the way described above, ranged from
84.3 to 98.7%. The biometrical data presented here may be
helpful when estimating nestling age.
Leszek Karnas, Muzeum Przyrodnicze, ul. Sienkiewicza 21, 50-335
Wrocław, Poland

Marek Cieślak, Andrzej Czapulak i Jarosław Krogulec
PTAKI REZERWATU "STAWY PRZENKOWSKIE" I OKOLIC
Birds of nature reserve "Stawy Przemkowskie" and its surroundings
Rezerwat "Stawy Przemkowskie" jest drugiM co do wielkości
kompleksem stawów rybnych na Śląsku i stanowi bardzo interesujący pod względem ornitologicznym, a nie zbadany dotąd teren.
Niezbyt liczne informacje o występujących tu gatunkach podają
prace niemieckie: Tobias (1879), Kollibay (1906), Klopfer
(1913), Drescher (1921, 1924, 1925, 1927), Heinrich X1925),
Pax (1925), Schlott (1933) i Baedelt (1936). W okresie powojennym sporadyczne obserwacje prowadzili tu tylko K. Janowski
w r. 1966 i W. Walankiewicz w r. 1972. Niniejsze badania wykonano w ramach prac Sekcji Ornitologicznej Koła Naukowego Biologów UWr. w latach 1978-84 i miały one na celu zebranie informacji o aktualnym stanie awifauny tego obszaru. Oprócz jakościowej charakterystyki faunistycznej położono nacisk na ocenę
liczebności lęgowych ptaków wodnych, badania ilościowe ptaków
łąk turzycowych oraz dynamikę liczebności ptaków wodno-błotnych
w cyklu rocznym. Porównano również zmiany liczebności i składu
awifauny na przestrzeni ponad 80 lat.
Badany teren przed wojną znany był ze swych walorów przyrodniczych. Znajdował się tu jeden z siedmiu założonych na Śląsku rezerwatów (Pax 1925). Wyniki naszych badań stanowiły podstawę dokumentacji faunistycznej utworzonego w roku 1984 rezerwatu ornitologicznego "Stawy Przemkowskie".
Opis terenu badań
Badaniami objęto obszar położony wokół miasta Przemkowa
(woj. legnickie) o powierzchni ok. 150 km2. Fizjograficznie
obejmuje on dwa regiony: na południe od Przemkowa - Wysoczyznę
Lubińską - pasmo tarasowych wzgórz wydmowych z podłożem ze
zbielicowanych piasków i roślinnością potencjalną - borem sosnowym, na północ zaś Dolinę Szprotawy obejmującą podmokłe tereny na madach rzecznych. Roślinnością potencjalną jest tutaj
łęg (Kondracki 1978).
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Na terenie badań (Ryc. 1) znajdują się stawy rybne, które
obecnie należą do PGRyb. Przemków. Zostały one założone w roku
1860 (Bresł. Neuste Nachr. 1936). Po II wojnie światowej znacznie je rozbudowano i obecnie składają się z trzech kompleksów:
- duży kompleks liczący 15 stawów o łącznej powierzchni 769 ha
- "Stawy Wołowe", 20 stawów o powierzchni 179 ha
11 stawów o powierzchni ok. 40 ha
-"Kąpielisko"

0/Coll/er

Ryc. 1. Mapka terenu badań
Map of study area
A - "Stawy Wołowe"
Wołowe Ponds
kompleks "Kąpielisko"
B -"Ką
pielisko" ponds

CD

stawów
numery
11, 13 itd. - pond
numbers

powierzchnia "Przemkowskie Bagno"
census plot "Przemkowskie Bagno"
powierzchnia "Łąki Ostaszowskie"
census plot "Łąki Ostaszowskie"
kropki - granice lasów
border of forests
dots

Szczegółowe obserwacje prowadzono na terenie rezerwatu "Stawy Przemkowskie" oraz na leżących na wschód od niego łąkach turzycowych. Rezerwat obejmuje 35 stawów (duży kompleks i "Stawy
Wołowe") o łącznej powierzchni 948 ha oraz 12 niedużych lasków
łęgowych o powierzchni ok. 75 ha. Wszystkie stawy posiadają
przybrzeżny pas roślinności wynurzonej, głównie pałki (Typha
sp.) i trzciny (Phragmites communis) o szerokości od 1 do 50 m,
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najczęściej jednak 2-5 m. Ogólna powierzchnia zajęta przez
roślinność wynurzoną wynosi ok. 50-60 ha, co stanowi 6% obszaru stawów. Najbardziej zarośnięte są stawy nr 13, 14, 17 i 20.
Większość zbiorników stanowi jakby jedno duże lustro wody, poprzecinane pozbawionymi drzew groblami. Co roku kilka stawów
nie jest napełnianych wodą. Wówczas ich dno porasta ponikło
(Heleocharis sp.), rdest (Polygonum sp.) oraz inne rośliny
zielne. Stawy otaczają 80-100 letnie lasy o charakterze łęgu
jesionowo-olszowego (Circaeo-Alnetum) - (Matuszkiewicz 1981).
Drzewostan składa się głównie z olchy czarnej (Alnus glutinosa), a poza tym z jesionu (Fraxinus excelsior), lipy (Tilia
sp.), topoli (Populus sp.), dębu (Cuercus sp.) i brzozy (Betula sp.). Podszycie stanowią przeważnie czeremcha (Padus avium),
bez czarny (Sambucus nigra) i młode drzewa gatunków lasotwórczych. Podłoże jest stałe wilgotne, często na dużym obszarze
zalane wodą.
Na wschód od rezerwatu znajdują się Łąki Ostaszowskie
które są ograniczone od północy Kanałem.Północnym obsadzonym
szpalerem starych topoli, a od południa drogą równoległą do
Szprotawy wysadzoną dębami. Porośnięte są głównie turzycami
(Carex sp.), wśród których do początku czerwca stoi woda pochodząca z opadów, roztopów oraz czasami wylewów Kanału Północnego. Łąki są poprzecinane płatami lub szpalerami gęstych zarośli wierzby (Salix sp.), rzadziej olchy. Na terenie Łąk Ostaszowskich dużą powierzchnię zajmują torfianki. W części z nich
stoi woda przez cały rok, część wysycha w czerwcu, inne porośnięte są manną (Glyceria sp.). Między aleją dębową a Szprotawą znajdują się użytkowane łąki kośne. Pomiędzy Kanałem Północnym a Szprotawą rozciąga się pas częściowo podmokłych łąk.
Spora ich część porośnięta jest krzakami łozy (Salix cinerea).
W miejscach bardziej wyniesionych podłoże jest suche, porośnięte trawami. W obniżeniach terenu występują turzyce, a na pewnych obszarach trzcinowiska. Teren poprzecinany jest starymi,
zarośniętymi rowami oraz usiany licznymi, często zarośniętymi.
oczkami wody.
Od zachodu i częściowo wschodu Przemków otoczony jest borem
mieszanym śwież ym z przewagą sosny. Jest to północno-wschodni
kraniec Borów Dolnośląskich kończący się na Wysoczyźnie Lubiń-

skiej, którego naturalną granicą jest Dolina Szprotawy. W
bi borów w odległ ości ok. 7 km na południowy-zachód od Prze:zkowa znajduje się pas ok. 15 km2 wrzosowisk. Około 3 km na
północny zachód od wrzosowisk znajduje się stary las bukowy o
powierzchni ok. 260 ha, z którego większą część obejmuje rezerwat "Buczyna Szprotawska". Natomiast na wschód od Przemkowa za
pasmem borów, w okolicy Radwanic, Nowego Dworu i Jędrzychówka
rozciągają się duże, zmeliorowane łąki kośne.
Metodyka badań
Badania prowadzono od marca 1978 do listopada 1984 r. W
spędzono w terenie 550 dni, a ich rozkład w poszczególnych
miesiącach i latach przedstawia Tabela 1. W badaniach oprócz
autorów okresowo uczestniczyło łącznie 20 osób.
Tabela 1. Rozkład dni, w których prowadzono obserwacje
Number of observation days
Rok
Year
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
Razem
Total

ł
2
3
1

Ił

3
4
6
2
1

6 16

III

IV

Miesi ą c
Month
V VI VII VIII

5 6 2
8 8 6
4 11 9
4 12 17
4 7 12
2 12 9
3 8 12

2
5
2
6
6
4
7

IX

X

XI

XII

6
4
3
6
5
3
2

ł
2
4
5
5
1
4

Razem
Totał

18
7
10
5
21
23
18

6
3
2
25
18
17
11

11
21
24
12
4
3
3

4
4
5
5
3
1
-

61
70
77
101
91
80
70

30 64 67 32 102

82

78 29 22 22

550

W roku 1978 prowadzono gł ównie obserwacje o charakterze jakościowym i ograniczono się do przybliżonego określenia liczebności rzadszych gatunków. W następnych latach do oceny liczebności lęgowych ptaków wodnych stosowano metodę zaproponowaną
później- przez Borowiec et al. (1981). Dla perkozów (z wyjątkiem zausznika), bąka, gęgawy (z wyjątkiem laz 1978, 1979 i
1983), kaczek, chruścieli i siewkowców, liczebność określono
na podstawie liczeń ptaków dorosłych. Natomiast dla zausznika,
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czapli siwej, łabędzia niemego, gęgawy (w latach 1978, 1979 1.
1983), błotniaka stawowego i śmieszki, ocena oparta była głównie na liczbie znalezionych gniazd. W latach 1979-81 na przyległych do stawów łąkach przeprowadzono liczenia kombinowaną
metodą kartograficzną (TomiaIojó 1980). W 1979 roku powierzchnia próbna (15.5 ha) zlokalizowana była na tzw. uroczysku
"Przemkowskie Bagna". W latach 1980-81 wyznaczono nową powierzchnię próbną, liczącą 27 ha, na łąkach k. wsi Ostaszków
(Ryc. 1). Badane fragmenty łąk kontrolowano między godziną
6 a 12, w odstępach tygodniowych, a na każdym z nich wykonano
po 6-9 liczeń trwających od trzech do sześciu godzin.
Ponadto przez cał y rok na stawach liczono wszystkie ptaki wodne. Z reguły liczenia były robione co 7 dni. Z mniejszą częstotliwością liczono ptaki zimą (styczeń - luty) oraz w roku
1984. W latach 1979-81 w lipcu i sierpniu, a w latach 1982-83
we wrześniu, liczenia były sporadyczne i nieregularne. W sumie
przeprowadzono 182 liczenia. W czasie obserwacji posługiwano
się lornetkami 11 x 40, 10 x 40 oraz lunetą 40 x 64. Ptaki liczono z wybranych punktów na groblach, a czas jednego liczenia
wynosił od 5 do 7 godzin. Dynamikę liczebności wybranych gatunków przedstawiono za pomocą wykresów.
Ugrupowanie ptaków na terenie badań porównano z analogicznymi ugrupowaniami stwierdzonymi na innych stawach śląska.
Stopień podobieństwa określono za pomocą wskaźnika Jaccarda
(Tomiałojć 1970).
Wyniki
Przegląd gatunków
W latach 1978-84 w okolicach Przemkowa stwierdzono 216 gatunków ptaków, w tym 147 jako lęgowe lub prawdopodobnie lęgowe.
Ptaki związane ze środowiskiem wodnym reprezentowane były przez
101 gatunków, a 47 spośród nich gnieździło się na terenie badań. Szerzej przedstawiono 140 gatunków, a pozostałe wymieniono na końcu przeglądu. Omówiono także cztery gatunki nie obserwowane w okresie badań, a stwierdzone przez niemieckich
ornitologów w okresie międzywojennym.
Gawia arctica - nur czarnoszyi. 23 IV 81 jeden osobnik w
szacie spoczynkowej.
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Tachybaptus ruficollis - perkozek. Stwierdzono maksymalnie
18-20 par (1983). W pozostałych latach liczebność szacowano na
4-12 par. Różnica ta jest wynikiem zwrócenia większej uwagi na
ten gatunek w r. 1983. Jednak ze względu na małą wykrywalność
perkozka wszystkie wartości są z pewnością zaniżone. Najliczniej gnieździł się na stawach nr 11, 13, 14 oraz kompleksie
"Kapieliskon . Przelot wiosenny niezauważalny (do kilkunastu
osobników). Jesienią zdecydowanie liczniejszy. Szczyt liczebności przypadał na drugą dekadę września (Ryc. 2), kiedy to
obserwowano maksymalnie 300 ptaków (14 IX 81). Najwcześniejsze
wiosenne obserwacje pochodzą z końca marca. Przy sprzyjających
warunkach przebywał na stawach do końca grudnia, a także w
styczniu.
300
212

N=2625

XH

Ryc. 2. Dynamika liczebności perkozka (Tachybaptus ruficollis)
w okresie jesiennym w latach 1979-1984
1 - średnia liczebność w pentadzie (dekadzie), 2 - maksymalna liczebność w pentadzie (dekadzie)
Number dynamics of the Little Grebe in autumn 1979-1984
1 - average number for a five day period(or ten day
period), 2 - maximum number recorded for a five day
period (or ten day period)
Podiceps cristatus - perkoz dwuczuby. Przez wszystkie lata
liczebność utrzymywała się na stałym poziomie 120-140 par.
Najliczniej (do 50 par) perkozy gnieździły się na stawie nr li,
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tworząc w niektórych latach kolonie liczące do 40 gniazd
(1979)• Prawdopodobnie było to związane z dobrymi warunkami
pokarmowymi (hodowla narybku i duże lustro wody) oraz z występowaniem dogodnych miejsc do gnieżdżenia (szeroki pas palki).
Różnice między latami w intensywności przelotu wiosennego były
niewielkie. Maksymalną liczebność stwierdzono 14 IV 84 - 244
osobniki. Jesienią perkozy najliczniej występowały w latach
1981-82 (maksimum 13 IX 81 - 300 i 11 VIII 82 - 250 ptaków).
Intensywność przelotu jesiennego była wówczas wyższa niż wiosną. W pozostałych latach było na odwrót. Na stawach przebywał
od połowy marca do końca listopada.
Podiceps griseigena - perkoz rdzawoszyi. Liczba par lęgowych wahała się od 4-5 w 1979 do 10-11 w r. 1983. W okresie
przelotów zarówno wiosną, jak i jesienią występował nielicznie
(maksimum 16 ptaków - 14 IV 84). Spotykany od końca marca do
połowy listopada.
Podiceps nigricołłis - .zausznik. Liczebność wzrastała od
40-50 par w r. 1979 do 200 par w 1982, a następnie spadła do
80 par w 1983. W roku 1984 gnieździło się 100-110 par. Kolonie
znajdowały się na stawach nr 17, 19 (w latach 1979-82)
i 20.
Najczęściej liczył y one 10-50 gniazd, wyjątkowo 150 (staw
nr
17 w r. 1982). W 1983 roku trzy pary gnieździły się w kompłeksie "Kąpielisko". Wiosną 1982 znaleziono łącznie 200
gniazd
z jajami, a obserwowano maksymalnie 130 osobników (15 V 82).
Świadczy to o skrytym trybie życia zausznika i możl
iwości popełnienia poważnych błędów przy ocenianiu liczebności
na podstawie liczby ptaków dorosłych. W pozostałych latach
stwierdzano do 150 ptaków (26 V 84). Najwcześniejszej obserwac
ji dokonano 8 III 81 - 1 ptak, a najpóźniejszej 21 Xl 82
- 2 ptaki.
Phalacrocorax carbo - kormoran czarny. W latach 1978-79 nie
stwierdzony wiosną, a w 1980 widziany tylko raz. Pocz
ąwszy od
r. 1981 w okresie wiosennej wędrówki pojawiał się
częściej.
W r. 1982 pojedyncze osobniki, a w 1984 stado liczące
do 20
ptaków przebywało na stawach przez cały sezon lęgowy.
Jesienią
notowany częściej i w większej liczbie. Maksymalnie
stwierdzono 65 osobników (5 VII 84). Spotykany od połowy marca
do połowy listopada.
Pelecanus onocrotalus - pelikan różowy. Od 21 IV do 20 V 84
obserwowano jednego ptaka w drugim roku. życia (KF
1487).
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Botaurus stellaris - bąk. Liczba zajętych przez samce terytoriów wahała się w zależności od roku między 6 a 9. Bąki
gnieździły się na większości dużych stawów (z wyjątkiem stawów
nr 16 i 22) oraz na stawie nr 5. Spotykany od pierwszych dni
marca do końca października. Wyjątkowo widziano 1 osobnika
18 XII 82. Wcześ niej z tego terenu wykazywali go Drescher
(1921) i Heinrich (1925).
Ixobrychus minutus - bączek. Prawdopodobnie gnieździła się
jedna para, o czym świadczą następujące obserwacje z sezonu
lęgowego: 26, 29 V 81 - 1 df i 13 VII 83 - 1 d'. Ponadto czterokrotnie napotkany w sierpniu i trzykrotnie we wrześniu.
Nycticorax nycticorax - ślepowron. Wiosną stwierdzony trzykrotnie: 5 IV 81 - 2-3 osobniki (głosy), 15 IV 81 - 1 ad.,
17 VI 84 - 1 ptak (głos). Jesienią zanotowany 50 razy (większość oznaczeń dokonano na podstawie głosów). Rozkład obserwacji był następujący: VII - 11, VIII - 30, IX - 7, X - 1. Najpóźniejsza obserwacja pochodzi z 10 XI 79 - głos 1 osobnika.
Maksymalnie stwierdzono 6 ptaków ( 11 VIII 81, 17 i 19 VIII 82).
Według Paxa (1924) w 1921 r. zastrzelono k. Przemkowa jednego ptaka. 26 V 36 Baedelt znalazł zniszczone przez wronę jajo ślepowrona, a w maju Spemnar obserwował jednego osobnika.
Ponadto w czerwcu i lipcu głosy prawdopodobnie 1 osobnika były
słyszane przez leśników nad stawem nr 14 (Baedelt 1936).
Egretta garzetta - czapla nadobna. 9 X 82 obserwowano jednego dorosłego ptaka (KF 1112).
Egretta alba - czapla biała. Sześć obserwacji pojedynczych
osobników: 19 V 79, 9-14 IX 79, 10 VII 80, 11 IX-5 X 80, 8 XI
80, 10 X 81. Tylko 28 VII 80 widziano dwa ptaki.
Ardea cinerea - czapla siwa. W latach 1978-79 jedna para
gnieździła się w lasku między stawami nr 15 a 19. W następnych
dwóch latach lęgów nie stwierdzono. Począwszy od roku 1982
czaple gnieździły się w szuwarach pałki na stawie nr 21. W roku 1982 znaleziono dwa gniazda, 1983 - dwa gniazda i jedną
platformę, a w 1984 - 10 gniazd. Wiosną obserwowano do 44 osobników (22 III 80),Jesienią występowały dwa szczyty liczebności (Ryc. 3). Pierwszy na przełomie lipca i sierpnia, prawdopodobnie związany był z dyspersją młodych ptaków. Szczególnie
dobrze był on widoczny w latach 1982-83, kiedy to na skutek
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długotrwałych upałów nastąpiło wypłycenie stawów. Drugi szczyt
liczebności (do 150 ptaków) przypadał na październik. Być może
przynajmniej częściowo, był on związany ze spuszczaniem stawów.
Jednakże jego istnienie wykazano również na zbiornikach zaporowych k. Nysy i Turawy (T. Stawarczyk - inf. ustna). Zimą obserwowano do 34 czapli (1 I 83).

'Ryc. 3. Dynamika liczebności czapli siwej (Ardea cinerea) w
cyklu rocznym w latach 1979-1984
Pozostałe objaśnienia w Ryc, 2.
Number dynamics of the Grey Heron in 1979-1984
Explanations - as in Fig. 2.
Ardea purpurea - czapla purpurowa. Stwierdzona trzykrotnie:
19-22 VIII 82 - 1, 31 VIII 82 - 2, 2-16 VIII 83 - 1 imm.
Ciconia nigra - bocian czarny. W r. 1981 w lesie koło stawu
nr 14 znaleziono nowo zbudowane gniazdo z 3 jajami, a drugie,
nie zajęte, stwierdzono w rezerwacie " Buczyna Szprotawska".
2 V 81 widziano tam parę dorosłych ptaków. W sąsiedztwie stawów prawdopodobnie gnieździł się również w latach 1979-80 i
1984, kiedy to kilkakrotnie w sezonie lęgowym obserwowano 1-2
bociany. Wyjątkowo 27 V 79 widziano 7 osobników. Pierwsze wiosenne stwierdzenie pochodzi z 5 IV, a ostatnie jesienne z
18 VIII. Według Klopfera (1913) bocian czarny był lęgowy pod
Przemkowem od 1894 roku. Także Drescher (1921, 1925) uważał go
za gatunek lęgowy, a Pax (1925) pisał o jednej parze gnieżdżącej się k. Szprotawy.
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Ciconia ciconia - bocian biały. W 1984 r. w okolicach
Przemkowa stwierdzono 18 zajętych gniazd (Ryc. 4). Zimą 1983/
84 wycięto jedno drzewo z gniazdem na Łąkach Ostaszowskich. W
r. 1981 dwie pary zbudowały gniazda na terenie rezerwatu, ale
w następnych latach gniazda te nie były zajęte. Pierwsze bociany obserwowano w trzeciej dekadzie marca, a ostatnie w drugiej połowie sierpnia. Według Paxa (1925) w 1907 r. w cał ym
powiecie szprotawskim było 25 gniazd, a w r. 1922 tylko 8.
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Ryc. 4. Rozmieszczenie gniazd bociana białego (Ciconia ciconia)
w okolicach Przemkowa w roku 1984
1 - gniazda zajęte (HP), 2 - gniazda nie zajęte (HO),
3 - granice województwa, 4 - granice gminy
Distribution of White Stork nests in the study area in
1984
1 - occupied nests, 2 - unoccupied nests, 3-4 - border
of administrative units
Cygnus olor - łabędź niemy. W latach 1978-80 oraz 1982-84
gnieździło się 12-14 par. Wyjątkowo w r. 1981 stwierdzono 2731 par. W roku tym maksimum liczebności osiągnęło również stado nielęgowe - 200 ptaków. W latach 1978-80 liczba pierzących
się osobników rosła od 60 w 1978 do 140 w r. 1980, a następnie
ustabilizowała się. Maksymalnie obserwowano 254 łabędzie (15
IX 81, Ryc. 5). Stosunkowo licznie występowały również na przełomie października i listopada 1984, kiedy to 1 XI naliczono
230 ptaków. Przelot i odlot uwarunkowany był występowaniem pokrywy lodowej. Na ogół łabędzie pojawiały się w pierwszej de-

kadzie lutego, a opuszczały stawy w grudniu. Tylko w latach
1993 94 spotykano je także w styczniu. Według inf. p. J. Czajkowskiego łabędź niemy po raz pierwszy zagnieździł się na początku lat sześćdziesiątych. W latach 1961-65 gnieździła się
jedna para. Natomiast wg inf. p. A. Szpera na początku lat
siedemdziesiątych gnieździł o się 5-10 par łabędzi.
n
250-

—r
P1-11690
175

100.

25

Ryc. 5. Dynamika liczebności łabędzia niemego (Cygnus olor) w
cyklu rocznym w latach 1979-1984
Pozostałe objaśnienia w Ryc. 2.
Number dynamics of the Mute Swan in 1979-1984
Explanations - as in Fig. 2.
Cygnus cygnus - łabędź krzykliwy. Cztery obserwacje:
30 VIII, 6 IX 78, 22-24 VIII 79 - 1 ad, 13 XII 80 - 2 ad.
W ostatnich latach w Dolinie Odry, stwierdzono gniazdowanie
tego gatunku, a najbliższe stanowisko jest oddalone od rezerwatu o około 30 km (Bobrowicz et al. 1986).
Cygnus columbianus - łabęd ź czarnodzioby. 4 III 78 widziano
dwa młode ptaki, a 23 X 82 - 6 ad.
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Anser fabalis - gęś zbożowa. Corocznie obserwowana na przelotach zarówno wiosną (III - połowa IV), jak i jesienią (koniec IX - początek XII). Wyjątkowo widziana 10 II 81 - 10 ptaków. Wiosną obserwowano do 280 (28 III 80), a jesienią do 500
osobników (21 X 78).
Anser albifrons - gęś białoczelna. Pojedyncze osobniki i
małe stadka (2-8 ptaków) obserwowano dwukrotnie wiosną i siedmiokrotnie jesienią.
Anser anser - gęgawa. W okresie badań gnieździło się do 14
par. W r. 1979 do lęgów przystąpiło tylko 6 par, co związane
było ze spuszczeniem wody w stawie nr 20, stanowiącym główne
miejsce lęgów tego gatunku (do 11 par). Oprócz wspomnianego
stawu, gęgawy gnieździły się też na stawach nr 13, 17, 21, 23.
Pierwsze ptaki obserwowano w połowie lutego (14 II 82 - 2), a
ostatnie w końcu listopada (28 XI 81 - 5 osobników). Wiosną
notowano do 160 (8 III 81), a jesienią do 85 ptaków. Według
Paxa (1925) nielicznie i nieregularnie lęgowa. Tomiałojć (1972)
podaje gnieżdżenie się 7-9 par.
Tadorna ferruginea - kazarka. Od 30 VIII do 11 IX 78 obserwowano jedną dorosłą samicę, a 21 VII 82 widziano 5 ptaków.
(KP 0394; 1110).
Tadorna tadorna - ohar. Trzy obserwacje: 14 VIII 81 - 1,
ł XI 82 - ł ad, 10 III 84 - ł ptak.
Anas penelopa - świstun. Regularnie, ale nielicznie obserwowany od pierwszej dekady marca (8 III 81 - 1 cf), oraz od
pierwszych dni sierpnia do początku grudnia (1 XII 79 - 2).
Maksymalną liczebność - 60 ptaków zanotowano 27 X 79.
Anas strepera - krakwa. Corocznie obserwowana w sezonie lęgowym, ale gniazd i samic z młodymi nie stwierdzono. Liczebność wahała się od 1 pary w 1983 do 5 par w r. 1982. W okresie
wędrówek występowała nielicznie. Wiosną obserwowano do 21
(27 III 82), a jesienią do 150 osobników (10 X 81). Spotykana
od 6 III do 28 XI. Drescher (1921) i Pax (1925) uważali ją za
gatunek lęgowy na badanym terenie. Po wojnie lęgi pojedynczych
par stwierdził K. Janowski (Tomiałojć 1972).
Anas crecca - cyraneczka. Brak bezpośrednich dowodów gniazdowania. Obecność dorosłych ptaków w sezonie lęgowym wskazywała na możliwość gnieżdżenia się 2-3 par w r. 1980 oraz 1 pary
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w latach 1979, 1982 i 1984. Przelot jesienny był intensywniejszy od wiosennego (Ryc. 6). Wiosną obserwowano do 550 ptaków
(29 III 80), a jesienią do 1400 (27 X 81). Ponadto 14 VIII 81
w ciągu godziny przeleciało nad stawami (na W) 2800 cyraneczek.
Obserwowana od 23 II do 13 XII. Dwukrotnie zanotowano próbę
zimowania: 29 XII 79 - 3 i 1 I 83 - 1 osobnik. Baedelt (1936)
stwierdził lęgowość cyraneczki na terenie obecnych badań.
n
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Ryc. 6. Dynamika liczebności cyraneczki (Anas crecca) w cyklu
rocznym w latach 1979-1984
Pozostałe objaśnienia w Ryc, 2.
Number dynamics of the Teal in 1979-1984
Explanations - as in Fig. 2.
Anas platyrhynchos - krzyżówka. Na podstawie liczeń ptaków
dorosłych, liczbę par w latach 1979, 1981 i 1983 określono na
130-150, a w 1980 i 1982 na 300-310. Udział procentowy samców
w okresie od kwietnia do połowy maja wahał się od 53 do 61%.
Na pobliskich łąkach krzyżówki gnieździł y się w zagęszczeniu
do 2.6 p/10 ha. Stawy były również miejscem pierzenia się kaczorów. Ich liczebność oceniono w latach 1982 i 1984 na 13001500, a w r. 1983 na 2000 ptaków. W okresie przelotów (Ryc. 7)
obserwowana od pierwszych dni lutego do końca grudnia. Maksymalna liczebność wiosną - 5100 (10 II 81), jesienią - 10 600

Ć7
ptaków (12 IX 79). W styczniu 1983 na wyjątkowo niezamarzniętych stawach zimowało 2200 osobników.
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Ryc. 7. Dynamika liczebności krzyzowki (Anas platyrhynchos) w
cyklu rocznym w latach 1979-1984
Pozostałe objaśnienia w Ryc. 2.
Number dynamics of the Mallard in 1979-1984
Explanations - as in Fig. 2.
Anas acuta - rożeniec. Nieliczny gatunek przelotny. Spotykany od 6 III do 1 V oraz od 17 VII do 22 XI. Wiosną pojawiał
się nieco liczniej niż jesienią (maksimum - 34 ptaki, 29 III 80).
Anas querquedula - cyranka. Dla większości lat liczebność
oceniono na ok. 3 pary. Tylko w r. 1981 - 5-7, a w 1983 - 1
para. W r. 1980 na Łąkach Ostaszowskich znaleziono dwa gniazda,
a w 1983 na stawie nr 17 obserwowano samicę z 4 młodymi. Wiosną liczniejsza nit jesienią (maksimum - 120 ptaków, 9 IV 82).
Tylko w roku 1981 , kiedy w wyniku powodzi na łąkach za
Kanałem Północnym powstały rozlewiska, cyranka pojawiła się
liczniej (2 VIII 81). Stwierdzono wówczas 250 ptaków. Spotykana od połowy marca do połowy października. Wyjątkowo 4 ptaki
widziano 21 XI 82. Według Dreschera (1921) cyranka była w rejonie Przemkowa licznym gatunkiem lęgowym.
Anas clypeata - płaskonos. W 1980 r. liczebność oceniono na
4 pary, a w r. 1982 na 7 par. W pozostał ych latach prawdopodobnie gnieździły się pojedyncze pary. Jedynym dowodem lęgowości
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jest gniazdo znalezione w kwietniu 1981 r. Przeloty wiosenne
trwały od połowy marca do połowy maja, jesienne zaczynały się
w końcu lipca, a kończyły się w pierwszej dekadzie grudnia
(Ryc. 8). Wiosną obserwowano do 100 (5 IV 80), a jesienią do
500 ptaków (27 X 79). Klopfer (1913), Drescher (1921), Pax
(1925), a także Tomiałojć (1972) określali ten gatunek jako
licznie lęgowy na podmokłych terenach pod Przemkowem.

vI

Ryc. 8. Dynamika liczebności płaskonosa (Anas clypeata)
w cyklu rocznym w latach 1979-1984
Pozostałe objaśnienia w Ryc. 2.
Number dynamics of the Shoveler in 1979-1984
Explanations - as in Fig. 2.
Netta rufina - hełmiatka. Obserwowana sześć razy: 28
III 78
- 2 pary, 27 X i ł XII 79 - ł
31 V 80, 20 III 81, 11-15 VIII
82 - 1 d.
Aythya ferina - głowienka. Liczenia ptaków w sezonie lęgowskazywały na gnieżdżenie 250-300 par. Ponadto kilkaset
osobników pierzyło się na stawach. Przelot (Ryc. 9) wiosenny zaczynał się w pierwszych dniach marca, a jesienny ko
ńczył się
w połowie grudnia. Wiosną stwierdzono do 1200 (22 V 81), a
jesienią do 9000 osobników (23 IX 79).
Aythya nyroca - podgorzałka. Oceniono, że w r.
1979 gnieździło się 4-6 par, a w pozostałych latach 1-2 pary. Jedyne
pewne stwierdzenie lęgu pochodzi z r. 1979, kiedy to w lipcu

obserwowano samicę z młodymi. Także w okresie wędrówek spotykana nielicznie (do kilkunastu ptaków). Spotykana od połowy
marca do końca października.

Ryc. 9. Dynamika liczebności głowienki (Aythya ferina) w cyklu
rocznym w latach 1979-1984
Pozostałe objaśnienia w Ryc. 2.
Ńumber dynamics of the Pochard in 1979-1984
Explanations - as in Fig. 2.
Aythya fuligula - czernica. W latach 1979, 1981 i 1982 liczebność oceniono na 250-300 par, w r. 1980 i 1983 na 180-20C,
a w 1984 na 130-140 par. Co roku kilkaset ptaków pierzyło się
na terenie rezerwatu. Zarówno wiosną, jak i jesienią występowała w podobnych ilościach (do 800 ptaków). Jedynie 14 IX 79
na całym kompleksie naliczono 2600 osobników. Wiosna maksymalną liczebność stwierdzono 15 V 83 - 850 ptaków.
Aythya marna - ogorzałka. Trzy obserwacje: 15 X 78 - 3,
21 X 78 - 19 i 23 IV 81 - ł ptak.
Clangula hyemalis - lodówka. Pięciokrotnie obserwowano pojedyncze samice: 10 XII 79, 15 XI 80, 2, 5 i 29 IV 83.
Melanitta fusca - uhla. 29 III 80 - 5, a 14 XI 83 - 1 ptak.
Bucephala clangula - gągoł. Możliwe, że w niektóre lata
gnieździł się na terenie rezerwatu, na co wskazują dwie czerwcowe obserwacje samic: 18 VI 83 i 12 VI 84. Przelot wiosenny
intensywniejszy od jesiennego, aczkolwiek również mało obfity
(maksimum 24 ptaki - 20 III 81).
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Yergus albellus - bielaczek. Cztery obserwacje 1-2 ptaków
w marcu i jedna w styczniu.
Mergus serrator - szlachar. Cztery obserwacje: 18 XII 82 29 IV 83 - 2 cf i 7 IV 84 - ł cf.
1 d, 17 IV 83 - ł cf 3
Mergus merganser - nurogęś. Obserwowany podczas przelotów
i zimą (od końca października do pierwszych dni maja). Wiosną
występował częściej i liczniej. Szczyt liczebności przypadał
na połowę marca (Ryc. 10). Maksymalnie obserwowano 64 osobniki
(13 III 83).

Ryc. 10. Dynamika liczebności nurogęsia (Mergus merganser) w
latach 1979-1984
Pozostałe objaśnienia jak w Ryc. 2.
Number dynamics of the Goosander in 1979-1984
Explanations - as in Fig. 2.
Parnia apivorus - trzmiełojad. W r. 1984 jedna para prawdopodobnie gnieździła się na terenie rezerwatu. Ponadto jeden
raz obserwowany wiosną: 25 V 79 - 1 osobnik. Jesienią (21 VII 26 IX) stwierdzony 15 razy w liczbie od 1 do 5 ptaków. W. Walankiewicz w okresie 30 VII-14 IX 72 obserwował go sześciokrotnie (maksimum 16 ptaków - 6 VIII).
Milvus migrans - kania Czarna. Najprawdopodobniej co roku
gnieździła się jedna para. W r. 1980 znaleziono gniazdo koło
stawu nr 11, a w r. 1984 koło stawu nr 16. Oba umieszczone był y na dębach rosnących wzdłuż grobli. Najwcześniej kanię czarną
zaobserwowano 10 III 79, a najpóźniej 23 IX 79.
Milvus milvus - kania rdzawa. Trzykrotnie obserwowana wiosną: 14 i 15 IV Bł, 29 IV 83 i raz zimą 14 II 82.
fialiaeetus albicilla- bielik. W okresie badań gnieździła się
jedna para. Znaleziono dwa gniazda, których dokładnej lokalizacji nie podajemy zgodnie z postanowieniami Komitetu Ochrony
Orłów. Bieliki zajmowały te gniazda na przemian. W r. 1980 lęg
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uległ zniszczeniu, w latach 1981 i 1982 para wyprowadziła po
dwa młode, a w r. 1983 jednego. W 1984 r. oba gniazda nie były
zajęte. Ponieważ jednak przez całą wiosnę obserwowano na stawach dorosłe ptaki, a od lipca również młode, można sądzić, że
para ta posiada jeszcze co najmniej jedno, nie znane autorom
gniazdo. Według Klopfera (1913) i Dreschera (1921) od roku
1900 w rejonie Przemkowa bieliki były regularnie i często obserwowane zimą. 23 IV 23 zastrzelono jednego osobnika k. Przemkowa (Drescher 1924). W końcu XIX wieku bielik przestał się
gnieździć na całym Śląsku (Pax 1925) i powrócił dopiero po roku 1950 (lrugasiewicz i Witkowski 1962). W latach 60-tych na
terenie stawów obserwowano bieliki w sezonie lęgowym (Z. Bogucki), a W. Walankiewicz w okresie 27 VIII - 14 IX 72 czterokrotnie widział dorosłe ptaki.
Circus aeruginosus - błotniak stawowy. Liczba par lęgowych
w poszczególnych latach wahała się od 11 (1982) do 16 (1980).
Lęgi błotniaków stwierdzono na wszystkich dużych stawach i na
stawie nr 5. Poza stawami znaleziono gniazdo w turzycowisku na
obrzeżu "Przemkowskiego Bagna" (1980), a w r. 1983 stwierdzono
trzy zajęte terytoria na łąkach za Kanałem Północnym. Obserwowany wiośną od 27 III, jesienią do 1 XI.
Circus cyaneus - błotniak zbożowy. Dziewięć obserwacji 1-2
ptaków w okresach: 28 In - 28 IV i 26 IX - 3 XII.
Circus sp. (cyaneus lub pygargus). Trzy obserwacje 1-2 osobników w upierzeniu samic: 28 X 79, 19 IX i 27 X 81.
Accipiter gentilis - gołębiarz. W badanym okresie prawdopodobnie gnieździły się dwie pary.
Accipiter nisus - krogulec. Prawdopodobnie jedna para gnieździła się w borach k. Ostaszowa.
Buteo buteo - myszołów zwyczajny. Na terenie rezerwatu
gnieździło się do 4 par myszołowów. W okresie wędrówek spotykany w stadach do 22 osobników (27 XI 79).
Buteo lagopus - myszołów włochaty. Obserwowany B razy w
okresie 2 XI - 23 IV.
Aquila pomarina - orlik krzykliwy. 12 i 17 IX 79 obserwowano jednego dorosłego ptaka.
Aquila chrysaetos - orzeł przedni. W latach 1978-84 nie obserwowany. Klopfer (1913) pisał, że ptak ten w ciągu ostatnich
15 lat corocznie pojawiał się zimą w rejonie Przemkowa.
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Pandion haliaetus - rybołów. Obserwowany w okresie przelotów
w liczbie od ł do 6 osobników. Wiosną (27 III - 10 V) odnotowany 31 razy, jesienią (1 VII - 13 X) - 103 razy. Dwukrotnie pojedyncze ptaki obserwowano w końcu maja: 24 V 80 i 22 V 81.
Drescher (1921) uważał rybołowa za dość częsty gatunek na tym
terenie. Ponadto prawdopodobnie gnieździł się tu w latach
1963-66 (Tomiałojć 1972).
Falco tinnunculus - pustułka. W badanym okresie w okolicach
Przemkowa gnieździło się 3-5.par. W roku 1983 znaleziono dwa,
a w 1994 trzy gniazda na Łąkach Ostaszowskich (w tym jedno w
zajętym gniaździe bociana białego);Pustulki obserwowane były
w okresie 25 III - 26 IX.
Falco subbuteo - kobuz. W latach 1978-84 pojedyncze osobniki
obserwowano 18 razy w okresie 3 III - 13 X. Obsewacje dokonane
w dniach: 8 i 24 VII 78, 17 V 80 i 21 VII 83 sugerują możliwość
gniazdowania tego gatunku na terenie badań. Drescher (1921) podawał kobuza jako częsty gatunek lęgowy. W. Walankiewicz obserwował go trzykrotnie w sierpniu i wrześniu 1972 r.
Falco peregrinus - sokół wędrowny. 14 VII 80 obserwowano
jednego ptaka. Drescher (1921) pisał o nim jako rzadkim gościu
w okolicach Przemkowa.
Tetrao tetrix - cietrzew. W maju 1981 na wrzosowiskach słyszano toki około 6 kogutów oraz znaleziono jednego martwego
samca. 31 V 82 słyszano tam toki 2, a 24 IV 83 1 samca. Według
leśników gnieździło się tam kilkanaście par cietrzewi i tak
w 1983 r. miało tokować 13 der, a w 1984 7-9 U. Ponadto 22 II
81 obserwowano jednego osobnika. Heinrich (1925) i Pax (1925)
pisali o występowaniu cietrzewi na bagnach pod Przemkowem. Pax
podawał dla powiatu Szprotawa zagęszczenie 22 osobniki na 100
km2.
Tetrao urogallus - głuszec. W latach 1978-84 nie obserwowany. Według Paxa (1925) w okolicach Przemkowi występowało w r.
1900 - 17 kogutów i 37 kur, a w 1923 jut tylko 4 koguty i 10
kur. Buła (1969) na podstawie ankiety z roku 1966 podaje dla
okolic Piotrowic występowanie 2 kogutów i 4 kur (w całym powiecie Szprotawa stwierdzono wówczas 17 osobników).
Coturnix coturnix - przepiórka. 8 VII 78, 1-2 samce odzywały
się na łąkach k. Jędrzychówka.
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Ryc. 11. Dynamika liczebności łyski (Fulica atra) w cyklu rocznym w latach 1979-84
Pozostałe objaśnienia jak w Ryc. 2.
Number dynamics of the Coot in 1979-194.
Explanations - as in Fig. 2.

74

Rallus aquaticus - wodnik. W r. 1983 stosując stymulację
magnetofonem, liczebność oceniono na 18-19 par, w tym na stawie
nr 20 około 10 par. W pozostałych latach, kiedy nie stosowano
stymulacji, liczebność szacowano na 6-10 par. Pierwsze osobniki
stwierdzono 21 marca, ostatnie 1 listopada.
Porzana porzana - kropiatka. Tylko jedno stwierdzenie w sezonie lęgowym: 4 VII R3 - 1 ptak. Wiosną poczyniono następujące obserwacje: 6 IV 79 głosy siedmiu osobników na "Przemkowskim Bagnie" i jednego na stawie nr 17; 20 IV 79 głosy ośmiu i
jednego ptaka, 4 V 79 głos 1 osobnika na stawie nr 17, a 2 V 80
conajmniej 7 ptaków odzywało się na stawie nr 14. Jesienią odnotowano trzykrotnie pojedyncze osobniki: 8-9 VIII 81, 10 i 22
VIII 82. W okresie wędrówki wiosennej słyszano glosy do 9 samców w okresie 6 IV - 4 V na stawie nr 17 i przyległych lakach.
W czasie przelotu jesiennego obserwowana czterokrotnie od
4 VII do 22 VIII, Wg Paxa (1925) był to na bagnach nierzadki,
a miejscami liczny gatunek lęgowy.
Porzana parna - zielonka. 21 IV 79 słyszano samca na stawie
nr 17, a 2 i 9 VI jeden samiec odzywał się na stawie nr 15.
Przy penetracji tego miejsca gniazda nie znaleziono. Ponadto
20 X 79 obserwowano 1 osobnika.
Crex crex - derkacz. Czterokrotnie stwierdzony w sezonie lęgowym: 22 V, 8 VI 80 i 25 VI 81 - 1 ptak odzywający się na Łąkach Ostaszowskich oraz 21 VI 82 głos jednego ptaka za Kanałem
Północnym. W okresie migracji widziany dwa razy: 3 V 84 i 25
IX 80 - 1 osobnik. Drescher (1924) i Pax (1925) określają derkacza jako liczny gatunek lęgowy na tym terenie.
Gallinula chloropus - kokoszka wodna. Na podstawie liczeń
ptaków dorosłych liczbę par oceniono na 9-10. Maksymalnie obserwowano 21 ptaków (6 IX 79). Na stawach przebywała od marca
do pierwszych dni grudnia.
Fulica atra - łyska. Liczebność wahała się między 250 (1983)
a 450 par (1980). Poza stawami łyski nielicznie gnieździły się
na łąkach, na zalanych dołach po wypalonym torfie. Wiosną maksymalnie obserwowano do 800 ptaków (16 III 80). Jesienią zdecydowanie liczniejsza, szczyt liczebnoś ci przypadał na drugą i
trzecią dekadę wrześ nia (Ryc. 11). Obserwowano wówczas do
11 600 ptaków (10 IX 80). Stwierdzana przez cały rok z wyjątkiem okresów całkowitego zamarznięcia stawów.
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Grus Brus - żuraw. 2-3 pary gnieździły się na obszarze łak
za Kanałem Północnym. W r. 19°4 kilkakrotnie stwierdzono zaniepokojoną parę w lesie przy stawie nr 14. Ponadto prawdoncy'obnie
jedna para gnieździła się na wrzosowiskach, gdzie w latach 1992
-83 kilkakrotnie widziano i słyszano ten gatunek. Wiosna maksymalnie widziano 21 ptaków (21 III 81), jesienia do 60 osobników.
Spotykany między 11 marca a 12 grudnia. Klopfer (1913) pisał,
że od około 1880 r. koło Przemkowa gnieździło się 3-6 par.
Okolice Przemkowa wg Paxa (1925) były jednym z głównych miejsc
występowania żurawia na Śląsku.
Haematopus ostralegus - ostrygojad. 4 VIII 84 nad stawami
przelatywały dwa osobniki.
Recurvirostra avosetta - szablodziób. 24 IV 81 dwa osobniki
żerowały na dnie spuszczonego stawu (KF 0911).
Burhinus oedicnemus - kulon. W latach 1978-84 nie spotykany.
Klopfer (1913) obserwował go w porze lęgowej na wyżej położonych piaszczystych terenach wokół Przemkowa, a wg Paxa (1925)
ptak ten gnieździł się na Przemkowskich Bagnach.
Charadrius dubius - sieweczka rzeczna. Co roku gnieździła
się na spuszczonych stawach w liczbie 1-4 par. Ponadto 2-3 par; ;twierdzono na terenie żwirowni k—Osiedla Głogowskiego w
Przemkowie. W okresie wędrówek występowała nielicznie, do 16
osobników (13 X 79). Najwcześniej widziano ja 5 IV 83, a najpóźniej 20 X 79 - 3 ptaki.
Charadrius hiaticula - sieweczka obrożna. Notowana niemal
wyłącznie podczas jesiennej wędrówki (16 razy) w okresie od
24 VIII-9 X. Największe stadko - 11 ptaków widziano 9 X 92.
Wiosną obserwowana tylko raz: 24 III 64 - 1 ptak.
Pluvialis aoricaria - siewka złota. Wiosna widziana tylko
raz: 29 IV 78 - 1 ptak. Jesienią spotykana często od 5 IX 12 XII. Największe stado liczące 273 osobniki widziano 10 XI 79.
Squatarola squatarola - siewnica. Obserwowana tylko jesienią (17 IX - 24 XI) w liczbie do 20 ptaków (5 X 80). Według
Tomiałojcia (1972) K. Jankowski 18 X 66 obserwował stado około
55 ptaków.
Vanellus vanełłus"- czajka. Gnieździła się na okolicznych
polach i'Iąkach. W 1980 r, zagęszczenie czajki na Łąkach Ostaszowskich wynosiło 3.3 p/10 ha. ,W roku 1981 liczba
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Ryc. 12. Dynamika liczebności biegusa zmiennego (Calidri
s algina) jesienią w latach 1978-84
Pozostałe objaśnienia jak w Ryc. 2.
Number dynamics of the Dunlin in autumn 197g-1984
Explanationa - as in Fig. 2.
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ptaków gnieżdżących się na łąkach spadła, a na kontrolowanej
powierzchni nie gnieździła się ani jedna para. Co roku czajki
przystępowały do lęgów na spuszczonych stawach i np. w r. 1979
na stawie nr 22 znaleziono 16 gniazd. Pierwsze przylatujące
ptaki obserwowano 10 II, a ostatnie odlatujące 8 XII. Maksymalną ilość zanotowano wiosna - 300 (20 III 81), jesienią - 1600
osobników (8 X 78).
Calidris canutus - biegus rdzawy. 29 IV 75 i 14 IV 79 obserwowano po dwa osobniki, a 24-25 IX 79 i 16-27 VII 83 - 1 ptaka.
Calidris alba - piaskowiec. Trzy obserwacje: 20 IX 79 - 2,
23 IX 79 - 1 i 17 X 81 - 2 ptaki.
Calidris minuta - biegus malutki. Dwukrotnie obserwowany
wiosną: 2 VI 79 - 6 i 16 V 81 - 2 ptaki. Jesienią spotykany w
okresie 17 VII-1 XI (248 ptaków w 45 spotkaniach). Największe
stado liczyło 36 osobników (6 X 81).
Calidris temminckii - biegus mały. 19 VIII 82 widziano
1 ptaka.
Calidris ferruginea - biegus krzywodzioby. W sierpniu 1982
obserwowany 9 razy w liczbie 1-5 osobników, a w r. 1953 widziany dwukrotnie w lipcu: 26 VII - 3 i 27 VII - 5 ptaków. Drescher (1921) pisał o bardzo rzadkich obserwacjach tego biegusa
pod Przemkowem.
Calidris alpina - biegus zmienny. Wiosną obserwowany 14 razy
w okresie 20 III-17 V 81. Najliczniejszy 17 V 80 - 19 ptekó.i.
Jesienią (26 VII-8 XII 79) zdecydowanie liczniejszy niż wiosną.
Szczyt liczebności przypadał na pierwszą i druga dekadę października (Ryc. 12). W latach 1975 i 1983 obserwowano w tym
okresie stada liczące do 200 ptaków. Drescher (1921) spotykał
ten gatunek bardzo rzadko.
Philomachus pugnax - batalion. Dawniej lęgowy. Obecnie mimo
poszukiwań nie stwierdzono gnieżdżenia się tego gatunku. Przelot wiosenny (24 III-30 V) intensywny, maksymalnie obserwowano
225 ptaków (24 IV 81 - 125 na stawach i 100 na Łąkach Ostaszowskich). Szczyt liczebności przypadał na przełom kwietnia i maja
(Ryc. 13). Na Łąkach Ostaszowskich znajdowało się tokowisko liczące do 100 osobników (w 1981). Jesienią (19 VI-24 XI) występował w zdecydowanie mniejszych ilościach. Największe stado
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liczyło 42 ptaki (8 X 78). O gniazdowaniu bataliona pod Przem7
kowem pisał Tobias (1879) i Kollibay (1906). Wg Klopfera (1913)
był to ptak lęgowy tego obszaru. Znano wówczas trzy tokowiska.
Wg Paxa (1925) ptak ten był tu regularnie lęgowy i miał nawet
wzrastać liczebnie.
180

n

111
Ryc. 13. Dynamika liczebności bataliona (Philomachus pugnax)
wiosna w latach 1978-1984.
Pozostałe objaśnienia jak w Ryc. 2.
Number dynamics °f the Ruff in spring 1978-1984.
Explanations - as in Fig. 2.
Lymnocryotes minimus - bekasik. 10 IV 81 dwa ptaki na Łąkach Ostaszownkich.
Gallinago gałłinago - kszyk. Gnieździł się na otaczających
rezerwat łąkach w liczbie 10-15 par (Tabela 2 i 3). Przelot
wiosenny od 4 III do 28 IV, jesienny 28 VI do 14 XI. Szczyt
liczebności przypadał na pierwszą dekadę października (Ryc.
14). 3 X 81 widziano 1050, a 6 X 81 - 830 ptaków. Wg Paxa
(1925) gnieździł się na Przemkowskich Bagnach, ale Heinrich
(1925) podawał, te był stosunkowo rzadki.
Scolopax rusticola - słonka. Tylko trzy obserwacje: 18 IV 79
- ł ptak i 19 V 79 głosy tokowe w łęgu na "Przemkowskim Bagnie"
oraz głos jednego ptaka w borach k. rezerwatu "Buczyna Szprotawska" (31 V 82). Tak mała liczba obserwacji jest prawdopodobnie wynikiem, niedostatecznego zbadania odpowiednich dla słonki
środowisk,
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Syc, 14. Dynamika liczebności rycyka (Limosa limosa) wiosna w
latach 1978-84
Pozostałe objaśnienia jak w Ryc. 2.
Number dynamics of the Black-tailed Godwit in spring
1978-1984.
Exulanations - as in Fig. 2.
n

Ryc 15. Dynamika liczebności kszyka (Gallinago gallinago) jesienią w latach 1978-84
Pozostałe objaśnienia jak w Ryc. 2.
Number dynamics of the Snipe in autumn 1978-1984.
Explanations - as in Fig. 2.
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Limosa limosa - rycyk. W r. 1980 na łąkach wokół stawów
stwierdzono 12-13, w latach 1991-82 - 7-8, a w latach 1983-84 19-21 par. Wiosną pojawiał się w drugiej połowie marca (Ryc.l).
W szczycie liczebności (pierwsza połowa kwietnia) na stawach
przebywało do 92 (6 IV 81) rycyków. Jesienią występował nielicznie ( do 29 ptaków). Najpóźniej spotykany 7 IX. Wg Paxa
(1925) w okolicach Przemkowa gnieździło się 10-11 par rycyków.
Limosa lapponica - szlamik rdzawy. Cztery obserwacje w roku
1982: 19 VIII - 1, 3 X - 2, 9X i 1. XI - ł ptak.
Numenius phaeopus - kulik mniejszy. Stwierdzony trzykrotnie:
11 VIII 81 - 1, 21 i 26 VII 83 głos jednego ptaka.
Numenius arquata - kulik wielki. W latach 1990-94 na Łąkach
Ostaszowskich gnieździły się 4 pary. W r. 1990 i 1981 znaleziono po jednym gnieździe. Podczas wędrówek spotykany nielicznie
(do kilkunastu ptaków) w okresie 9 III-30 XI. Kollibay (1906).
Drescher (1921) i Heinrich (1925) piszą o obserwacjach tego
gatunku na bagnach, a we Paxa (1925) był to liczny ptak lęgowy.
W. Wałankiewicz znalazł w r. 1972 jedno gniazdo na terenie Łąk
Ostaszowskich,
Tringa erythropus - brodziec śniady. Każdego roku, lecz w
niewielkich ilościach występował podczas wiosennej i jesiennej
wędrówki. Najczęściej obserwowano stadka liczące do 15 ptaków,
a tylko 30 IV 90 widziano 50 ptaków. Spotykany od pierwszej
dekady kwietnia do drugiej dekady maja (25 spotkań - 161 ptaków) oraz od trzeciej dekady czerwca do pierwszej dekady listopada (58 spotkań - 185 ptaków). Wyjątkowo 2 brodźce śniade
widziano 1 XII 79.
Tringa totanus - brodziec krwawodzioby. Gnieździł się na
łąkach otaczających stawy. W r. 1980 liczbę par oceniono na
10 (znaleziono 5 gniazd), w r. 1981 - 3-5 par (2 gniazda), a
w latach 1983-84 - 4 pary. W r. 1982 prawdopodobnie nie gnieździł się. W latach 1978-79 przelot wiosenny był bardzo obfity.
29 IV 78 obserwowano 119, 30 IV 78 - 86, 8 V 78 - 74 i 7 IV 79
- 50 ptaków. W pozostałych latach wystę pował w znacznie mniejszych ilościach ( maksimum 27 osobników). Jesienią najczęściej
widywano do kilku ptaków, tylko 2 VII 78 widziano 15 tych brodźców, a 5 IX 80 - 19. Spotykany w okresie 4 III 78 - 8 X.
Wg Paxa (1925) gatunek ten gniazdował na podmokłych łąkach k.
Przemkowa.
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Tringa stagnatilis - brodziec pławny. 19-21 i 28-30 VIII 82
na stawach 1 ad. w szacie spoczynkowej (KF 1119).
Tringa nebularia - kwokacz. Wiosną obserwowany w okresie
11 IV 78 - 26 V (25 spotkań - 190 osobników), jesienią od
30 VI do 27 X (49 spotkań - 160 osobników). Maksymalnie zanotowano 26 ptaków (1 V 80) oraz 23 (9 VII 83).
Tringa ochropus - brodziec samotny. Trzykrotnie obserwowany
w okresie lęgowym: 1 i 9 V 80 1 oraz 17 VI 84 - 2 osobniki.
Jednakże zachowanie tych ptaków nie wskazywało na gnieżdżenie
się. Podczas wiosennej (24 III-22 IV; 16 spotkań) i jesiennej
(7 VII-7 XII; 32 spotkania) wędrówki obserwowany w liczbie od
1 do 8 ptaków. Ponadto zimą (I i II) 1980, 1982,1983 i 1984
sześciokrotnie .stwierdzono po 1-2 ptaki.
Tringa glareola - lęczak. Wiosną (20IV-30 V) zanotowano
łącznie 156 ptaków w 26 spotkaniach. Jesienią (19 VI-20 X) obserwowany był częściej i liczniej (78 spotkań - 684 ptaki).
Maksymalną liczebność zanotowano 2 VII 83 - 83 osobniki.
Actitis hypoleucos - brodziec piskliwy. Corocznie kilkanaście obserwacji w okresie wiosennej (25 IV-22 V) i jesiennej
(2 VII-7 X) wędrówki. Wyjątkowo widziano 1 osobnika 1 XII 79.
Maksymalnie na całym kompleksie notowano do 10 ptaków.
Drescher (1921) i Heinrich (1925) piszą o obserwacjach tego gatunku w okolicach Przemkowa, a wg Paxa (1925) brodziec ten
gnieździł się wzdłuż rzeki Szprotawy.
Arenaria interpres - kamusznik. 22 V 81 - 1 ptak w szacie
godowej.
Phalaropus lobatus - płatkonóg szydłodzioby. 18 i 28-29
VIII 82 obserwowano jednego ptaka.
Larus melanocephalus - mewa czarnogłowa. 19 IX 79 obserwowano jednego osobnika w szaćie młodocianej (KP 0520).
Larus minutus - mewa mała. Wiosną odnotowana sześciokrotnie
(V - 5, VI - 1), a jesienią 26 razy (VII - 6, VIII - 15, IX 4 i X - 1). Maksymalnie stwierdzono 14 osobników (24 VIII 79).
Pierwsze ptaki obserwowano 2 V; a ostatnie 3 X.
Larus ridibundus - śmieszka. W r. 1979 skontrolowano większą część kolonii na stawach nr 19 i 20. Naliczonó wówczas
1770 gniazd, a całkowitą liczebność oceniono na 2100 par, Ponowne liczenie gniazd przeprowadzono w r. 1982 i stwlerdiono
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gnieżdżenie się 2700 par (staw nr 17 - 100, 19 - 900, 20 - 1700
par). W r. 1983 łączną wielkość kolonii oszacowano na 1800 par;
Spadek liczebności prawdopodobnie był następstwem łagodnej zimy. Zeszłoroczna roślinność na wyspach, na których gnieździły
się mewy nie uległa dostatecznemu zniszczeniu (tzn. była zbyt
wysoka), w związku z czym miejsca te nie nadawały się do założenia gniazd. Kolonia obejmowała stawy nr 17, 19 i 20. W niektórych latach pojedyncze pary śmieszek gnieździły się na stawach nr 13, 15 i 21. Na terenie rezerwatu mewy pojawiały się
w marcu, a w lipcu zaznaczał się spadek liczebności. W październiku, w związku ze spuszczaniem stawów, liczebność rosła,
dochodząc w tym okresie do 3500 ptaków. W r. 1913 na stawach
gnieździło się do 200.par (Kłopfer 1913), a w 1927 - 100 par
(Stadie 1929).
Larus canus - mewa pospolita. Wiosną (III-V) spotkana 8 razy, a jesienią (X-XII) 13 razy. Większość obserwacji dotyczyła
1-4 ptaków; maksimum 12 osobników. Obserwacja zimowa: 28 I 83
- 1 ptak.
Larus argentatus - mewa srebrzysta. Wiosną obserwowana dwa
razy: 20 IV 79 - 2 ad, 6 i 7 VI 84 - 1 i 2 ad. Poza tym sześć
obserwacji 1-2 młodych (w pierwszym roku życia) ptaków w lipcu,
sierpniu i listopadzie.
Larus sp. (L. fuscus lub L. marinus) - mewa żółtonoga lub
mewa siodłata. 10 VII Bł widziano 1 dorosłą mewę. Niesprzyjające warunki obserwacji nie pozwoliły określić przynależności
gatunkowej.
Sterna caspia - rybitwa wielkodzioba. Sześć obserwacji:
12 IX 79 - 4 ad i 2 imm, 13 IX 79 - 2 ad, 20 i 23 VIII 82
2 ad, 25 VII 83 - 1, 17 VIII 83 - 2 ad. Poza tym w r. 1972:
29 VIII - 2, 30 VIII - 3, 3 IX - 6 i 5 IX - 1 ptak (W. Walankiewicz).
Sterna hirundo - rybitwa zwyczajna. Tylko w r. 1979 jedna
para zagnieździła się na stawie nr 22 (znaleziono gniazdo).
Podczas wiosennej wędrówki spotykana w liczbie do 7 ptaków.
Jesienią liczniejsza, maksymalnie 44 ptaki (19 VIII 82).
Obserwowana od 24 IV-11 IX.
Sterna albifrons - rybitwa białoczelna, 25 VII 83 - 1 ptak.
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Chlidonias hybridus - rybitwa białowąsa. 20 V 84 - 2 ptaki
w szacie godowej (KF 1489).
Chlidonias niger - rybitwa czarna. Sześć razy obeet0Wana
w sezonie lęgowym (1-6 ptaków). Nie stwierdzono jednak gfilaido
wania. W okresie wiosennej wędrówki podczas 22 obserwacji zanotowano łącznie 240 osobników, jesienią odpowiednio 67 i 339.
Maksymalnie wiosną (28 IV 78) - 34 ptaki, jesienią (6 IX 78) 23. Większą liczebność styrierdzil W. Walankiewicz: 27 VII 72 80 ptaków. Obserwowana od 23 IV do 27 IX.
Chlidonias leucopterus - rybitwa białoskrzydła. 28 IV 79 1 ad, a 28 VIII 82 - 2 ptaki w szacie spoczynkowej. Ponadto
27 VII i 10 IX 72 - 1 osobnik (W. Walankiewicz).
Columba oenas - siniak. Gnieździł się w rezerwacie "Buczyna
Szprotawska" w ilości do 10 par (np. 15 V 83 tokowało tam 9
samców). Ponadto jednego gruchającego samca spotkano 7 V 83 w
alei dębowej na Łąkach Ostaszowskich, a 7 i 27 V 83 dwa żerujące osobniki widziano na polach za stawem nr 23. W okresie
jesiennych przelotów obserwowany trzy razy, w tym 9 X 82 widziano stado ok. 120 ptaków.
Nyctea scandiaca - sowa śnieżna. W latach 1978-84 nie
stwierdzona. Wg Kollibaya (1906) w latach inwazji tego gatunku
(1895-96) była obserwowana przez Klopfera pod Przemkowem.
Strix aluco - puszczyk. W lasach na terenie rezerwatu co roku gnieździło się około 5 par.
Asio flammeus - sowa błotna. 8 V, 1 i 5 VII 78 - 1 ptak na
Przemkowskim Bagnie. Ponadto 12 V 85 - 1 ptak na łące koło stawu nr 22. W latach 1932-33 wystąpiła na Śląsku inwazja jesienno-zimowa, po której stwierdzono gniazdowanie tych sów pod
Przemkowem (Schlott 1933).
Alcedo atthis - zimorodek'. Gnieżdżenie stwierdzono tylko w
r. 1984 (znaleziorio zajętą norę w ujściu kanału melioracyjnego
do rzeki Szprotawy). Poza tym w latach 1978, 1979 i 1983 kilkakrotnie widziany w sezonie lęgowym. Regularnie obserwowany
jesienią (co roku kilka-kilkanaście obserwacji 1-6 osobników).
Ogólnie spotykany w okresie 14 II - 21 XII.
Coracias garrulus- kraska. W latach.1978 -84 nie obserwowana. Wg Klopfera (1913) i Faza (1925) kraska była stałym i licznym ptakiem lęgowym w Przemkowie, Wilkocinie i Szklarach.

Upupa epops - dudek. Jedna para gnieździła się w okolicach
stawów, a druga w borach (co potwierdzają obserwacje leś ników).
Galerida cristata - dzierlatka. W badanym okresie na terenie Przemkowa gnieździło się do 4 par.
Lullula arborea - lerka. Lęgowa. Obserwacja zimowa: 12 XII
R2 - 1 ptak kolo Osiedla Głogowskiego.
Fremophila alpestris - górniczek. 27 II 83 stado 30 ptaków
na polach koło Krępy.
Ricaria riparia - brzegówka. W latach 1978-80 duża kolonia
istniała na terenie żwirowni koło Osiedla Głogowskiego w Przemkowie. W r. 1978 stwierdzono tam ok. 700 nor. Pod koniec 1980
roku większość starych dołów zasypano, a eksploatację rozpoczęto w innym miejscu. Od 1981 r, brzegówki zaczęły się gnieździć w nowych dołach i tak w 1982 stwierdzono 32 norki w starej żwirowni i 104 w nowej. Wg Paxa (1925) była rzadka w całym
powiecie Szprotawa.
Anthus campestris - świergotek polny. W r. 1980 jedna
gnieździła się k. Osiedla Głogowskiego, gdzie w lipcu widziano
rodzinę z młodymi. W maju 1981 jednego śpiewającego samca obserwowano na wrzosowiskach.
Luscinia luscinia - słowik szary. 20 V 83 słyszano jednego
samca k. wsi Łężce. Wg Paxa (1925) w latach 1860-70 i 1885 regularnie notowany na bagnach pod Przemkowem.
Luscinia svecica - podróżniczek. Trzy obserwacje pojedynczych ptaków na terenie rezerwatu: 12 V 79 - d. 19 VIII 82 i 25 VII 83 Saxicola torquata - kląskawka. 4 VII 83 - 1 dr.
Turdus pilaris - kwiczoł. Na terenie rezerwatu gnie ździło
się 8-10 par. Dalsze 7-10 par gniazdowało wzdłuż alei dębowej
na Łąkach Ostaszowskich. W okresie przelotów wiosennych spotykany w stadach po kilkadziesiąt ptaków. Znacznie liczniejszy
w czasie wędrówki jesiennej, np. 22 XI 80 na Łąkach Ostaszowskich zanotowano stado liczące około 1500 ptaków. Tomiałojć
(1972) pisze o pojedynczych parach gnieżdżących się pod Szprotawą.
Locustella naevia - świerszczak. Na łękach przylegających
do stawów notowano do 10-11 śpiewających samców. W r. 1979 na
powierzchni "Przemkowskie Bagno" zagęszczenie tego gatunku wy-
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nosiło 1.9 p/10 ha, a w r. 1980 na Łąkach Ostaszowskich
0.7-1.0 p/10 ha (Tabela 2 i 3).
Locustella luscinioides - brzęczka. Co roku na terenie rezerwatu gnieździło się ok. 10 par (ocena na podstawie śpiewających samców). Na uwagę zasługuje późna obserwacja podlota 9 IX 80. Najwcześ niejsza obserwacja pochodzi z 14 IV.
Acrocephalus schoenobaenus - rokitniczka. Na podstawie
śpiewających samców oceniono, że na stawach gnieździło się
15-20 par. W r. 1979 na powierzchni "Przemkowskie Bagno" była
drugim pod względem liczebności gatunkiem, osiągając zagęszczenie 4.2 p/10 ha (Tabela 2 i 3).
Acrocephalus arundinaceus - trzciniak. Liczebność oszacowano na podstawie śpiewających samców na 60-100 par. Najwcześniejsza obserwacja wiosenna - 28 IV, najpóźniejsza - 30 VIII.
Panurus biarmicus - wąsatka. Z całą pewnością gnieździła
się w r. 1984. Na podstawie spotkań stadek rodzinnych i podlotów karmionych przez ptaki dorosłe, oceniono liczebność na 3-4
pary. Ponadto obserwacje ptaków dorosłych w kwietniu oraz w
miesiącach letnich (VII-IX) sugerują możliwość gniazdowania
pojedynczych par w latach 1978, 1980, 1982 i 1983. Brak obserwacji z łat 1979 i 1981 był prawdopodobnie konsekwencja ostrych
zim, które zwykle sa czynnikiem drastycznie zmniejszającym liczebność populacji tego gatunku. Silny spadek liczebności w r.
1979 zanotowano również w wielu miejscach w Wielkopolsce (Jesionowski i in. 1982).
Remiz pendulinus - remiz. Co roku na terenie rezerwatu
gnieździło się do 9 par (ocena na podstawie liczby znalezionych gniazd). Pierwsze ptaki obserwowano 4 III, a ostatnie jesienią - 26 IX. We wrześniu spotykano stadka do 20 osobników.
Lanius senator - rudogłówka. 7 V 83 - 1 dorosły ptak.
Lanius excubitor - srokosz. 3-4 pary gnieździły się w rejonie kompleksu stawów. Spotykany przez cały rok.
Corvus frugilegus - gawron. Na badanym terenie nie gnieździł się. Najbliższa znana kolonia tego gatunku znajdowała się
w Szprotawie (15 gniazd). W okresie wędrówek występował stosunkowo rzadko (zaledwie kilkanaście obserwacji). Maksymalnie zanotowano 200 ptaków.
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Corvus corone cornix - wrona siwa. Co roku na terenie rezerwatu gnieździło się 5-10 par. W niektórych latach na stawach
przebywało stado nielęgowe liczące do 40 osobników. Od października do końca lutego występował a w stadach liczących często
ponad 100 ptaków (np. 16 II 80 - 135).
8 V 83 kolo stawu nr 11 obserwowano osobnika wykazującego
cechy podgatunku C. c. corone. Podczas 20 min. obserwacji ptak
ten trzykrotnie wlatywał do pobliskiego zadrzewienia, w którym
następnie znaleziono gniazdo z 4 młodymi. W trakcie kontroli
gniazda nadleciał obserwowany wcześniej osobnik, po czym oddalił się wspólnie ze spłoszonym z gniazda przedstawicielem podgatunku C. c. cornix. Komisja Faunistyczna uznała lęg mieszany
za prawdopodobny (KF 1114). Ponadto ptaki o cechach podgatunku
C. corone corone obserwowano w dniach: 20 X 79 - 1, 10 X 81 2 i 6 III 82 - 2 osobniki.
Corvus corax - kruk. Co roku jedna para gnieździła się w
rezerwacie "Buczyna Szprotawska", gdzie w maju 1980 znaleziono
gniazdo z pisklętami na wylocie, a 25 IV 82 obserwowano parę
z trzema młodymi. Ponadto jedna para gniazdowała na południowy
wschód od Przemkowa oraz 1 para prawdopodobnie w borach koło
wsi Ostaszów. Wg Klopiera (1913) do końca 1880 r. był to stały,
choć nieliczny gatunek lęgowy. Od 1881 r, jednak, już go nie
obserwowano. Wg Dobrowolskiego i in. (1962) nie stwierdzono
gnieżdżenia się tego gatunku w powiecie Szprotawa.
Carduelis spinus - czyż. Prawdopodobnie nielicznie gnieździ
się w borach na południowy zachód od Przemkowa. Sugerują to
obserwacje par na przełomie kwietnia i maja w latach 1983-84,
w odpowiednich biotopach. Przelotne i zimujące osobniki obserwowano regularnie w okresie 10 X - 22 III w stadach liczących
do 300 ptaków.
Carduelis flavirostris - rzepołuch. 10 II Al obserwowano
stadko 12 ptaków.
Carpodacus erythrinus - Dziwonia. Co roku w rezerwacie
gnieździło się 4-6 par. Gatunek ten obserwowano w okresie
15 V - 25 VII.
Pyrrhula pyrrhula - gil. Prawdopodobnie gnieździ Się nielicznie w "Buczynie Szprotawskiej" i okołicznych borach, gdzie
2 V 81 słyszano śpiewającego samca, a 29 IV i 5 V 84 obserwowano pary gili.
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Plectrophenax nivalis - śnieguła. Trzy obserwacje: 18 XII
82 - 3, 12 X 82 - ł i 28 ł 83 - ł ptak.
Poza tym stwierdzono występowanie następujących gatunków:
Perdix perdix, Phasianus colchicus, Columba palumbus, Strepto palia decaocto, S. turtur, Cuculus canorus, Asio otus, Caprimu lgus europaeus , Apus apus, Jynx torquilla, Picus viridis,
Dryocopus martius, Dendrocopos major, D. medius, D. minor, Hirundo rustica, Delichon urbica, Alauda arvensis, Anthus tri vialis, A. pratensis, Motacilla flava, M. alba, Lanius collu rio, Oriolus oriolus, Sturnus vulgaris, Garrulus glandarius,
Pica pica, Corvus monedula, Bombycilla garrulus, Troglodytes
troglodytes, Prunella modularis, Locustella fluviatilis. Acro cephalus palustris, A. scirpaceus, Hippolais icterina, Sylwia
nisoria, S. borin, S. atricapilla, S. communis, S. curruca,
Phyloscopus trochilus, Ph. collybita, Ph. sibilatrix, Regulus
regulus, Ficedula hypoleuca, Muscicapa striata, Saxicola rube tra, Oenanthe oenanthe, Phoenicurus phoenicurus, Ph. ochruros,
Turdus merula, T. philomelos, T. viscivorus, T. iliacus, Aegi thalos caudatus, Parus palustris, P. montanus, P. major,
P. caeruleus, P. cristatus, P. ater, Sitta europaea, Certhia
familiaris, C. brachydactyla, Passer domesticus, P. montanus,
Fringilla coelebs, F. montifringilla, Serinus serinus, Cardu elis chloris, C. cannabina, Coccothraustes coccothraustes,
Emberiza citrinella, E. hortulana, E. schoeniclus i Miliaria
calandra. Wszystkie wymienione powyżej gatunki z wyjątkiem
Turdus iliacus, Bombycilla garrulus i Fringilla montifringilla
należały do lęgowych lub prawdopodobnie lęgowych.
Wyniki badań ilościowych na łąkach turzycowych
a) Powierzchnia próbna "Przemkowskie Bagno"
Powierzchnia obejmowała 15.4 ha łąk turzycowych. Liczenia
prowadzono w r. 1979, zgodnie z zasadami kombinowanej metody
kartograficznej (Tomiałojć 1980) z zaleceniami proponowanymi
przez Dyrcza i Tomiałojcia (1974). W okresie 18 IV-9 VI przeprowadzono 9 kontroli. Liczenia poranne prowadzono w godzinach
600-900, a wieczorne' rozpoczynano na trzy godziny przed zachodem słońca i kończono po zmroku. .
Na badanej powierzchni można było wyróżnić dwie części. Na
pierwszej dominowały turzyce, wśród których do końca maja
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stała woda. W miejscach bardziej wyniesionych występowały trawy,
a także jaskry (Ranunculus sp.), firletka poszarpana (Lychnis
flos-cuculi) i ostrożenie (Cirsium sp.). Druga część o twardym,
stosunkowo suchym podłożu, porośnięta była trawami i tylko w
niewielkich obniżeniach występowały turzyce, a na obrzeżach rowów knieć błotna (Caltha palustris). Część' ta stanowiła łąki
kośne. Całość poprzecinana była zaniedbanymi rowami melioracyjnymi. Poza pasami na obrzeżach, na samej powierzchni występowały tylko nieliczne, pojedyncze kępy łóz (Salix cinerea).
Na badanej powierzchni gatunkiem dominującym był potrzos
(Tabela 2). Występował on na całym obszarze, jednak większość
par gnieździła się w części turzycowiskowej. Wyłącznie w tej
części występowały także świerszczak - charakterystyczny ptak
torfowisk turzycowych (Dyrcz i in. 1972) i kszyk. Rokitniczki
i łozówka zakładały terytoria w pobliżu krzewów łozy. Sikora
czarnogłówka zajmowała dziuplę w wypróchniałym pniaku olchy.
W przeciwieństwie do potrzosa, świergotek łąkowy gnieździł się
głównie w części trawiastej. Do założenia gniazda preferował
miejsca z niską trawą, unikał bujnych łanów turzyc, w których
znajdowano gniazda potrzosa. Poza bekasem na powierzchni nie
stwierdzono siewkowców (Charadrii).
Tabela 2. Ptaki lęgowe na powierzchni "Przemkowskie Bagno"
(15.4 ha) w r. 1979
The breeding bird assemblage of the "Przemkowskie
Swamp" (15.4 ha)
Gatunek
Species

Liczba par
No.of pairs

Emberiza schoeniclus
Acrocephalus schoenobaenus
Anthus pratensis
Anas platyrhynchos
Locustella naevia
Gallinago gallinago
Circus aeruginosus
Parus montanus
Acrocephalus palustris
Razem
Total

Zagęszczenie Dominacja
Density
Dominance
p/10 ha

8
6.5
4.5
4
3
1.5
1
1
1

5.2
4.2
2.9
2.6
1.9
1.0
0.6
0,6
0.6

26.2
21.3
14.8
13.1
9.8
4.9
3.3
3.3
3.3

30.5

19.6

100.0
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W czerwcu i wrześ niu duta część turzycowiska została wypalona.
Poza łanami turzyc wypaliły się miejscami pokłady torfu tworząc
rozległe zagłębienia zalane następnie wodą. W miejscu tym w następnych latach stwierdzono występowanie 3-4 par czajek, 1-2
par krwawodziobów oraz 1 pary rycyków. Analogiczne zasiedlanie
łąki przez siewkowce po wypaleniu turzyc stwierdzono na powierzchni Ławki I na Bagnach Biebrzańskich (Dyrcz i in. 1972).
b) Powierzchnia próbna "Łąki Ostaszowskie"
Badania przeprowadzono w r, 1980 i 1981, na powierzchni 27 ha,
posługując się tą samą metodą co poprzednio. W r, 1980 przeprowadzono 6, a w r. 1981, 7 kontroli trwających 5-6 godzin (6001200).
Powierzchnia stanowiła mozaikę różnych siedlisk. Około 7 ha
pokryte było wodą, zalewającą pół metrowe zagłębienia powstałe
po wypaleniu się torfu. Zagłębienia te częściowo zarastały
manna. (Glyceria sp.) i turzycami, i usiane były licznymi wysepkami. W okresie liczeń poziom wody powoli opadał odsłaniając
błotniste dno. Część zagłębień na początku czerwca wyschło,
lecz w pozostał ych woda utrzymywała się przez cały rok. Duże
przestrzenie zajmowały też zarośla manny i turzyc zalane worlq,
która częściowo wysychała na początku czerwca. Tereny położone
wyżej. o wilgotnym podłożu były porośnięte turzycami, a miejsca
suche, trawami. W drugiej połowie maja częściowo je wykoszono.
Badany teren był silnie penetrowany przez drapieżniki. Według
myśliwych, licznym gatunkiem był tam lis ((Vulpes vulpes). Obserwowano również dziki (Sus scrofa) oraz liczne drapieżniki
lotne: wronę, błotniaka stawowego, pustułkę i bielika.
Skład awifauny Łąk Ostaszowskich mocno różnił się w dwóch
latach badań (Tabela 3). W r. 1981 gniazdowało o 28 par mniej
nit w r. 1980. Główną przyczyną była różnica w strukturze roślinności. Jesienią 1979 i wczesną wiosną 1980 r. wypalono zeschłe turzyce i trawy. Duża część powierzchni porosła młodą,
niską roślinnością. W tych miejscach znajdowały się wszystkie
znalezione gniazda czajki, krwawodzioba i rycyka. Gatunki te
gnieździły się na wyspach znajdujących się na zalanych wodą dołach potorfowych oraz- na ich obrzeżach. Czajki tworzyły luźne
kolonie - większość gniazd była skupiona na stosunkowo niewielkim obszarze. Natomiast wiosną 1981 cała powierzchnia pokryta

Razem
Total

Anthus pratensis
Emberiza schoeniclus
Vanellus vanellus
Anas platyrhynchos
Alauda arvensis
Tringa totanus
Gallinago gallinago
Fulica atra
Limosa limosa
Anas querquedula
Locustella naevia
Acrocephalus schoenobaenus
Motacilla flava
Saxicola rubetra
Phylloscopus trochilus

Gatunek
Species

34.5

6
12.5
4
3
1
1
2
1
3
1

14
12.5
9
5
4
3
3
3
2
2
2
1
1
1
62.5

1981

1980

Liczba par
No.of pairs

23.1

5.2
4.6
3.3
1.9
1.5
1.1
1.1
1.1
0.7
0.7
0.7
0.4
0.4
0.4
12.8

2.2
4.6
1.5
1.1
0.4
0.4
0.7
0.4
1.1
0.4

Zagęszczenie
Density
p/10 ha
1981
1980

100.0

22.4
20.0
14.4
8.0
6.4
4.8
4.8
4.8
3.2
3.2
3.2
1.6
1.6
1.6
-

1980

100.0

17.4
36.2
11.6
8.7
2.9
2.9
5.8
2.9
8.7
2.9

1981

Dominacja
Dominance

Tabela 3. Ptaki lęgowe w r. 1980 i 1981 na powierzchni "Laki Ostaszowskie" (27 ha)
The breeding bird assemblage of "Ostaszowskie Meadows"

r_)

rj
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była bujnymi łanami turzyc, traw i manny. Nió stwierdzono gniazdowania ani jednej pary czajek i rycyków. Jedyne gniazdo krwa wodzioba znajdowało się na dnie wyschniętego zagłębienia po wypalonym torfie. Poza wymienionymi siewkowcami poważny spadek
liczebności stwierdzono także u świergotka łąkowego, prawdopodobnie z tego samego powodu. W roku tym większość terytoriów
tego gatunku stwierdzono na suchej, trawiastej partii powierzchni, która była wykaszana i gdzie prowadzono wypas owiec.
Dynamika liczebności ptaków wodno-błotnych w cyklu rocznym
Miesiące zimowe charakteryzowały się małą liczbą gatunków
(styczeń - 14, luty - 15), które z reguły występowały w niewielkich ilościach, a było to wynikiem zamarzania stawów. Występowanie zimą dużych, wolnych od lodu przestrzeni wodnych,
jak to miało miejsce w r. 1983, powodowało zwiększenie liczebności (np. u krzyżówki, łabędzia) oraz pozostanie niektórych
gatunków (np. czernicy, cyraneczki), które normalnie nie zimują
na terenie badań. . W lutym pojawiały się pierwsze przelotne
ptaki (czajki, gęgawy), przylatywały także pierwsze duże stada
krzyżówek. Począwszy od marca praktycznie cały kompleks stawów
był wolny od lodu. Krzyżówki nadal występowały w stosunkowo duż ych stadach, które rozpraszały się na poczatku kwietnia.
W marcu pojawiały się pozostałe gatunki kaczek właściwych
(Arras spp.), grążyce (Aythya spp.), perkozy (Podiceps spp.).
Swoją maksymalną liczebność na przestrzeni całego roku osiągały nurogęś (marzec) i cyranka (kwiecień). Siewkowce w okresie
wiosny były reprezentowane przez 21 gatunków, ale tylko brodziec krwawodzioby, rycyk i batalion występowały w znaczniejszych ilościach. Gatunki te były w tym czasie liczniejsze niż
jesienią. Pozostałe pojawiały się w niewielkich ilościach.
Przez cały okres wiosenny wzrastały liczebnie głowienka i czernica osiągając w połowie maja wiosenne szczyty liczebności.
W niektóre lata, zwłaszcza w przypadku czernicy, były one większe niż jesienią. Natomiast od końca marca do końca maja na
stałym poziomie utrzymywała się liczebność łabędzia niemego,
krzyżówki i łyski. Jednocześnie u kaczek właściwych systematycznie wzrastał udział procentowy samców (Tabela 4). Było to
związane z odlotem samic na lęgowiska oraz koncentrowaniem się
samców przed wędrówką na pierzowiska.

1.2
N=234

1.1
N=48
-

2.3
N=R0
2.4
N=134

1.3
N=71
2.0
N=60
2.0
N=3
2.3
N=200
2.4
N=246

1.3
N=46
1.4
N=91
1.4
N=41
1.4
N=237
1.5

N=229

1.2
N=54
1.3
N=149
1.2
N=qO
1.2
N=92
1.8

N=95

0.7
N=15

2.0
N=9

2.3
N=20

1.3
N=7

Anas strepera

Anas penelopa

Anas acuta

Anas querquedula

Anas clypeata

1.6
N=567

1.8
N=17

1.7
N=151

1.3
N=206

2.4
N=71

• ł. 4
N=122

Anas crecca

2.0
N=704

1.7
N=616

1.4
N=154

1.4
N=303

1.3
N=10706

1.5
N=1072

1.6
N=703

1.2
N=5092

1.2
N=3577

1.0

N=262

Anas platyrhynchos

X

1-15
V

16-31
IV

1-15
IV

16-31
III

1-15
III

Gatunek
Species

Quantitative proportions of males and females in ducks at various spring periods
in 1979-1984

Tabela 4. Proporcje ilościowe samców do samic u kaczek w różnych okresach wiosny, w latach
1979-1984
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Kwiecień był miesiącem o najbogatszym składzie gatunkowym
(70 gatunków). Niewiele pod tym względem ustępował mu maj, w
którym obserwowano 67 gatunków ptaków wodno-błotnych. W końcu
maja i w czerwcu wzrastała liczebność krzyżówki i łabędzia niemego. Było to związane z przylotem ptaków (w przypadku krzyżówki głównie samców), które pierzyły się na terenie badań.
U głowienki wzrost liczebności nie był tak dobrze zaznaczony,
ale wyraźnie wzrastał udział procentowy samców. Ponadto w okresie tym pojawiały się wędrujące na pierzowiska, pojedyncze lub
małe stadka kaczorów innych gatunków kaczek (np. płaskonosów i
krakw).
Czerwcowe ugrupowanie ptaków tworzyły głównie gatunki lęgowe,
co przejawiało się mniejszym bogactwem gatunków - 56. Wzrastało
ono w następnych miesiącach osiągając maksimum w sierpniu - 75
gatunków. Taki stan był wynikiem rozpoczęcia wędrówki przez
niektóre ptaki (np. łęczak, batalion, kormoran) oraz ponownym
pojawieniem się kaczek po odbyciu pierzenia. Dużą rolę we wzroście różnorodności gatunkowej odegrały długotrwałe upały latem
1982 i 1983 r. Spowodowały one wypłycenie stawów i powstanie
dogodnych do żerowania i odpoczynku miejsc dla siewkowców. Pojawiło się wiele gatunków dotychczas nie notowanych w tym okresie (np. biegus zmienny, biegus rdzawy, rybitwa wielkodzioba),
jak również takich, które nie były dotąd obserwowane na terenie
badań (np. brodziec pławny, piegus mały, płatkonóg szydłodzioby). Wypłycenie stawów wpłynęło także korzystnie na liczebność czapli siwej.
We wrześniu wyraźnie zaznaczył się szczyt liczebności krzyżówki i łyski, a w niektóre lata perkoza dwuczubego i perkozka.
W r. 1979 w tym właśnie miesiącu bardzo licznie występowały
głowienka i czernica. Normalnie najliczniej gatunki te przelatują przez Polskę w październiku i listopadzie. Ich nieliczne
występowanie w tym okresie na badanym terenie jest wynikiem
spuszczania stawów. Czynnik ten prawdopodobnie był odpowiedzialny za zmniejszenie się liczby łabędzi i perkozów dwuczubych, a
z całą pewnością sprzyjał licznemu występowaniu siewkowców
(głównie bekasa i biegusa zmiennego). Oba te gatunki występowały wtedy w dużych ilościach wielokrotnie przewyższających wartości stwierdzone wiosną. W listopadzie wzrastała liczebność
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łabędzi, co prawdopodobnie było związane z przemieszczeniem
się na zimowiska. Różnorodność gatunkowa jesienią była stosunkowy wysoka we wrześniu (67) i październiku (60), a najniższa
w grudniu (30).
Charakterystyka ornitologiczna
Ugrupowanie lęgowe ptaków wodno-błotnych na badanym terenie
porównano z analogicznymi ugrupowaniami na innych obszarach
Śląska (Tabela 5). Wszystkie materiały dotyczą ostatnich 5-10
lat. Podobieństwo okolic Przemkowa do pozostałych obszarów jest
bardzo duże i we wszystkich prawie przypadkach jest ono rzędu
R0-90%. Jedynie ze stawami w Podgórzynie, badany teren łączy
stosunkowo niskie podobieństwo (63%). Jest to związane z dość
ubogą awifauną tego koMpleksu. Natomiast najbardziej zbliżony
pod względem składu gatunkowego jest kompleks "Stawno". Stopień
podobieństwa wynosi 91.5%, w związku z czym można mówić o identyczności obu porównywanych ugrupowań. Prawdopodobnie ma to
związek ze zbliżoną wielkością tych kompleksów.
Zmiany w awifaunie okolic Przemkowa w XX wieku
Szereg dawnych opracowań omawia ptaki terenu badań. Niestety,
prace te najczęściej nie zawierają szczegółowych informacji, w
związku z czym tylko w przypadku niektórych gatunków możliwe
jest prześledzenie zmian w awifaunie okolic Przemkowa, jakie
zaszły na przestrzeni XX wieku. Zmiany te mają dwojakie podłoże.
Z jednej strony wynikają one ze zmian zachodzących w środowisku
pod wpływem działalności człowieka, a z drugiej są odbiciem naturalnych procesów ugrupowania i ekspansji niektórych gatunków.
Jedną z najistotniejszych zmian było osuszenie mokradeł oraz
redukcja powierzchni wilgotnych łąk. Spowodowało to całkowite
ustąpienie bataliona, który obecnie pojawia się tylko na przelotach oraz silny spadek liczebności cyraneczki, cyranki i płaskonosa, a także derkacza i kropiatki. Regulacja rzeki Szprotawy spowodowała zniknięcie płaskich piaszczystych brzegów, miejsc
gniazdowania, dawniej lęgowego, brodźca piskliwego. Równolegle
następowalo sukcesywne odmładzanie lasów i zmniejszanie ich powierzchni, co prawdopodobnie przyczyniło się do wyginięcia
głuszca i spadku liczebności cietrzewia. Podobnie jak w wielu
innych badanych rejonach, zniknęła z okolic Przemkowa kraska,

100.0
91.5
89.9
88.6
87.0
86.0
84.7
84.3
82.4
80.0
78.0
63.0

No. of species
48
46
41
40
44
37
37
35
37
32
34
25

Area (ha)

947
1583
. 300
750
787
340

390
297
460

409
370
220

Name of pond
complex

Potasznia
Jamnik
Parowa

Lężczak
Wielikąt
Podgórzyn

ZEP - kartoteka Zakładu Ekologii Ptaków UWr.

Przemków
Stawno
Krogulno
Ruda Sułowska
Radziądz
Niemodlin

Podobieństwo (%)
wskaźnik Jaccarda
Similarity Jaccard
index

Liczba gatunków

Powierzchnia

Kompleks stawów

niniejsze badania
Anonim, 1984, ZEP
Janowski 1965, ZEP
Anonim. 1984, ZEP
Anonim. 1984, ZEP
Borowiec i Grabiński
1982, ZEP
Anonim. 1984, ZEP
Anonim. 1984, ZEP
Grabiński i Stawarczyk 1986
Krotoski 1987, ZEP
Cempulik 1985, ZEP
Gramsz, w druku

Reference

źródło

Tabela 5. Porównanie awifauny rezerwatu "Stawy Przemkowskie" z innymi terenami o podobnym charakterze na Śląsku
A comparison of the awifauna of the natura reserve "Stawy Przemkowskie" with other
areas of a similar character in Silesia
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a fakt ten próbuje tłumaczyć się stosowaniem pestycydów (Witkowski 1984).
Jednakże na badanym terenie nastąpiły również korzystne
zmiany i z całą pewnością do takich można zaliczyć rozbudowę
stawów. Wpłynęło to na zwiększenie liczby gnieżdżących się łysek, śmieszek i kaczek, jak również zwiększyła się atrakcyjność
kompleksu dla ptaków przelotnych, a w szczególności siewkowców.
Masowa eksploatacja żwiru na wzgórzach Wysoczyzny Lubińskiej
dala natomiast doskonałe warunki do założenia kolonii setkom
brzegówek.
W wyniku naturalnych ekspansji okolice Przemkowa zasiedliły:
czernica, sierpówka, kulczyk i dziwonia, choć w przypadku czernicy pewną rolę odegrało zakładanie w Europie nowych komplek
sów
stawów (Nowak 1974). Nowym gatunkiem na tym terenie jest również łabędź niemy, o którym brak jest jakichkolwiek zmienek
w
literaturze niemieckiej, a który gnieździ się obecnie w liczbie
do 27 par. Ponadto rezerwat jest miejscem pierzenia stada nielęeowego (do 200 osobników).
Przyczyną niestałości wystę powania niektórych gatunkó
w może
być położenie badanego terenu na krańcach zasięgów
geograficznych. Dotyczy to słowika szarego i ślepowrona, których
lęgi
był y dawniej stwierdzane pod Przemkowem.
W sumie z awifauny lęgowej ubyło 7 gatunków, a
10 dalszych
zmniejszyło swoją liczebność. Z drugiej strony
okolice Przemkowa wzbogacił y się o 6 nowych gatunków, ale tylko
u 5 innych zanotowano wzrost liczebności.
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biarmicus). Besides in the ponds Cygnus olor (up to 200 individuals) moulted, as well as Anas płatyrhynchos (up to 2000 individuals), Aythya ferina and A. fuligula ( a few hundred birds).
During migration some species appeared in large numbers, e.g.
Podiceps ruficołłis - up to 300 birds; Anas platyrhynchos - up
to 10600, A. crecca - up to 1400, A. clypeata - up to 500,
Aythya ferina - up to 9000, A. fuligula - up to 2600, Fulica
atra up to 11600, Tringa totanus - up to 119, Gallinago gailinago - up to 1050 individuals. Of rare species the fołłowing
were observed: Pelecanus onocrotalus, Egretta garzetta, Ardea
purpurea, Tadorna ferruginea, Tringa stagnatilis, Recurvirostra
avocetta, Larus melanocephalus, Chlidonias hybridus.
The results of countings on sampling plota are presented in
Tables 3 and 4. The dcrease in number of the breeding pairs in
1991 on the area "Łąki Ostaszowskie" resulted mostly from the
differences in the structure of the vegetation. In 1980 a large
part of the area was covered with young, łow vegetation which
resulted from burning a large area of meadows in the period of
the preceding census. In 1981 the wkole area was covered with
lush, last year Carex beds, Frasses and Glyceria. As 2 result
in 1981 not a single pair of Vanellus vanellus nested, and the
abundance of Anthus pratensis dropped from 14 to 6 pairs.
It was found that the breeding assemblage of water and marsh
birds in the vicinity of Przemków was nery similar to most analogous assemblages in other areas of Silesia (Table 5). Only in
case of the pond complex near PodgórZyn (Jeleniogórskie voyvodship) the OS index was comparatively łow (63.0%). The complex
is situated in a submontane region (300 m a.s.1.).
Compared with the pre-war period 7 species receded from the
studied area, and further 10 decreased their abundance. In the
same time the neighbourhood of Przemków became enriched with 6
new species but only 5 other species increased their abundance.
Marek Cieślak, Andrzej Czapulak, Zakład Ekologii Ptaków LiWr.,
.ol. Sienkiewicza 21, 50-335 Wrocław, Poland
Jarosław Krogulec, Zakład Ochrony Przyrody UMCS, ul. Akademicka 19, 20-033 Lublin, Poland

Zenon Krzanowski
RZADKIE PTAKI OBSERWOWANE W DOLINIE WISŁY W OKOLICACH BRZESZCZ
(WOJ. KATOWICKIE)
Rare birds observed at the Wisła valley near Brzeszcze (Katowice district)
Od wielu lat prowadzę obserwacje nad ptakami okolic miasta
Brzeszcze (woj. katowickie). W ostatnim okresie ich intensywność znacznie wzrosła, co zaowocowało szeregiem stwierdzeń
mniej lub bardziej rzadkich gatunków ptaków. W niniejszej pracy omawiam 25 gatunków, które stwierdziłem w latach 80-tych.
Większość obserwacji pochodzi ze zbiornika retencyjnego w Brzeszczach oraz przylegającego do niego wylewiska ścieków. Pozostałych obserwacji dokonałem na stawach położonych wzdłuż Wisły.
Są to następujące kompleksy: Harmęże (gm. Oświęcim), Nazieleńce
w Brzeszczach, Zawadka (gm. Miedźna) i Jwiszowice (gm. Brzeszcze).
Przegląd gatunków
Egretta garzetta - czapla nadobna. W dniach 26-27 VIII 89
jeden osobnik przebywał na stawach w Harmężach (KF 2810/89).
Fgretta alba - czapla biała. W okresie 21-30 VIII 87 na stawach Nazieleńce obserwowałem od jednej do czterech czapli białych.
Ardeola ralloides - czapla modronosa. 6 VI 89 wraz z A. Lu zarowskim widziałem dorosłą czaplę modronosą na stawach Nazieleńce (KF 2846/89). W tym samym roku (20 i 27 V) gatunek ten
był także obserwowany na odległym o 20 km Zbiorniku Goczalko wickim (Dyrcz i in., w druku).
Ardea purpurea - czapla purpurowa. 28 V 88 - 1 ptak na stawach Nazieleńce.
Falco naumanni - pustułeczka. 9 VI 89 nad nadwiślańskimi łąkami k. Brzeszcz widziałem dorosłego samca pustułeczki
(KF 284/89). Osobnika tego mogłem porównać z przebywające w
pobliżu parą pustułek (F. tinnunculus). Był on wyraźnie mniejszy od samicy i nieco tylko, ale dostrzegalnie mniejszy i smuklejszy od samca pustułki. Głowę miał szaropopielatą, podgardle
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ąsa":
białe, a na policzku brak było jakiegokolwiek rysunku "w
rdzawobrąy
Płaszcz, barkówki oraz małe pokrywy skrzydłowe był
zowe, bez ciemnych plamek, które był y wyraźnie widoczne u pustułki. Pierś, brzuch i nogawice miały odcień cynamonowy, a pokrywy podogonowe były białe. Na piersi występowało zaledwie
kilka słabo widocznych plamek. Lotki I-rzędu i zewnętrzne lotki II-rzędu były czarniawa, podczas gdy lotki III-rzędu i duże
pokrywy skrzydłowe były szaropopielate tworząc na rozłożonym
skrzydle jasny pas kontrastujący z lotkami i- pozostałymi pokrywami skrzydłowymi. Spód skrzydeł był białawy i jedynie zewnętrzne końce lotek 1-rzędu były czarniawe. Nadogonie było jasnopopielate, ogon szaropopielaty z czarnym paskiem końcowym. Był
on krótszy niż u pustułki, nie rozszerzony na końcu, a środkowe
sterówki były nieco dłuższe od pozostał ych. Dziab i woskówka
były jasne, oko ciemne, a nogi jasnożółte. Podczas obserwacji
ptak siedział na czubku uschniętego drzewa (ok. 50 m od obserwatora), a w wyniku agresywnego zachowania się samca pustułki
odleciał, odzywając się ostrym "tri, tri, tri".
Jest to pierwsza obserwacje pustułeczki na Śląsku. W Polsce
1970 obserwowano ten gatunek tylko raz 8 V 85 widziano
r.
po
dorosłego samca k, Jastarni (Skakuj 1987).
Falco vespertinus - kobczyk. 12 V 88 wraz z A. Luzarowskim
widziałem dorosłą samicę w rejonie stawów Nazieleńce (KF 2494/
88).
Himantopus himantopus - szczudłak. 4 IV 86 stadko pięciu
szczudłaków przebywało na wylewisku ścieków w Brzeszczach
(KF 2116/87). Jest to druga po r. 1945 obserwacja tego gatunku
na Śląsku i jednocześnie najwcześniejsza obserwacja w Polsce
(Tomiałojć 1990, Dyrcz i in., w druku).
Recurvirostra avocetta - szablodziób. 19 V 89 dwa osobniki
tego gatunku obserwowałem na zbiorniku retencyjnym w Brzeszczach.
Glareola pratincola - żwirowiec łąkowy. 25 IV 89 widziałem
dorosłego żwirowca łąkowego na stawach Nazieleńce (KF 2776/89).
Ptaka obserwowałem tylko w locie. Wielkością był zbliżony do
rybitwy czarnej (Chlidonias niger), z którą mogłem go bezpośrednio porównać. Ubarwienie głowy, wierzchu ciała i skrzydeł było prawie jednolite, brązowooliwkowe, tylko lotki 1-rzędu były
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ciemniejsze. Kuper był biały i kontrastował z czarnym, rozwidlonym jak u rybitwy zwyczajnej (Sterna hirundo) ogonem. Kąt
dzioba wydawał się czerwonawy, podbródek i podgardle żółtawe,
obrzeżone czarnym wąskim paskiem rozpoczynającym się od oka.
Pierś była raczej szarawa, jaśniejsza od wierzchu ciała oraz
jaśniejąca stopniowo w stronę brzucha. Brzuch i podbrzusze białe. Ubarwienie spodu skrzydeł było następujące: pokrywy podskrzydłowe rdzawe, lotki I i II rzędu brązowe, przy czym końce
lotek drugorzędowych były białe. Dziób bardzo krótki, słabo widoczny; oko ciemne, a nogi czarne i wyraźnie dłuższe niż u rybitw. Ptak odzywał się krótkim "kir, kit tir".
Jest to drugie stwierdzenie żwirowca łąkowego na Śląsku. Poprzednio został on stwierdzony w końcu XVIII wieku, kiedy to
pod Sycowem zdobyto dorosłego ptaka (Dyrcz i in., w druku).
Glareola nordmanni - żwirowiec stepowy. 30 VI 89 na stawach
k. Jawiszowic ponownie obserwowałem żwirowca, którego oznaczyłem jako żwirowca stepowego UKF 2849/89). Ptak siedział na piaszczystym dnie spuszczonego stawu. Sylwetką przypominał rybitwę
(ostro zakończone skrzydła; dość długi, wyraźnie rozwidlony
ogon), ale od przebywającej w pobliżu rybitwy zwyczajnej (Sterna hirundo) był mniejszy. Głowa i wierzch ciała były ciemnobrązowe z oliwkowym odcieniem. Kuper był biały, silnie kontrastujący z wierzchem ciała i ciemnym ogonem. Skrajne sterówki białe.
Podgardle było żóItawokremowe, obrzeżone wąską, czarną obrożą
zaczynającą się od oczu. Pierś szarooliwkowobrązowa, jaśniejsza
w dolnej części. Brzuch i podbrzusze białawe. Lotki I-rzędu zarówno z wierzchu, jak i od spodu były ciemnobrunatne, a lotki
II -rzędu widziane od spodu wydawały się nieco jaśniejsze niż
lotki pierwszorzędowe. Nie zauważyłem, aby miały one białe zakończenia, które były obecne.0 poprzedniego gatunku. Pokrywy
podskrzydłowe były czarne i z większej odległości zlewały się
z lotkami. Dziób był krótki, szarawy z czerwonawymi zajadami:Oko ciemne, nogi czerniawe. Ptak zrywając się do lotu odzywał
się głośnym, dwusylabowym "tir-li" lub "kir-li".
żwirowiec stepowy nie był dotychczas obserwowany na śląsku.
Jest to czwarte stwierdzenie tego gatunku w Polsce (Tomiałojć
1990).
Calidris melanotos - biegus arktyczny. We wrześniu 1989
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kilkakrotnie obserwowałem biegusa arktycznego na zbiorniku retencyjnym w Brzeszczach. 10 IX widziałem jednego osobnika, w
dniach 11-13 IX przebywały tam dwa ptaki, a 16-20 IX - jeden
ptak (KP 2812/89).
Jest to siódma obserwacja biegusa arktycznego na Śląsku, a
wszystkie poprzednie stwierdzenia dotyczyły pojedynczych osobników (Dyrcz i in., w druku).
Tringa stagnatilis - brodziec pławny. W dniach 20-24 VII 89
obserwowałem jednego brodżca pławnego na wylewisku ścieków w
Brzeszczach (KF 2808/89),
Xenus cinereus - terekia. Jeden osobnik tego gatunku przebywał na zbiorniku w Brzeszczach w dniach 7-8 VI 89 (KF 2847/89).
Jest to trzecie stwierdzenie terekii na Śląsku oraz trzecia
obserwacja tego gatunku w Polsce (Tomiałojć 1990, Dyrcz i in..
w druku).
Larus ichthyaetus - mewa orlica. Gatunek ten stwierdziłem
dwukrotnie. Pierwszej obserwacji dokonałem 19 VI 88 i dotyczyła ona ptaka w drugiej szacie wiosennej (Krzanowski 1989). Ponownie mewę orlicę widziałem 4 V 89. Był to dorosły osobnik w
szacie godowej. Przebywał on w stadzie 16 mew srebrzystych
(Larus argentatus), od których był większy i różnił się.nieco
innymi proporcjami ciała (dłuższe nogi i skrzydła, mocniejszy
dziób, długie i płaskie czoło). Na głowie czarny kaptur jak u
mewy czarnogłowej (Larus melanocephalus); nad i pod okiem białe
plamki w kształcie sierpów. Płaszcz popielaty, barkówki z bardzo wąskimi białawymi obrzeżeniami. Pokrywy skrzydłowe i wewnętrzne lotki I-rzędu jasnopopielate, jaśniejsze od płaszcza.:.
Zewnętrzne lotki I-rzędu białe z czarną, sierpowatą plamą na
szczycie skrzydła i białymi plamkami na końcach. Lotki II-rzędu, kuper, ogon i spód ciała białe. Dziób żółtawy z wyraźnym
czarnym paskiem przykońcowym i bladoczerwonym zakończeniem, nogi ciemnożółte. Glos odmienny od głosu mewy srebrzystej brzmiący jak "kro" lub "krak".
Jest to trzecia i czwarta obserwacje tej mewy w Polsce i na
Śląsku (Tomiałojć 1990, Dyrcz i in., w druku).
Larus melanocephalus - mewa czarnogłowa. Jednego osobnika w
szacie godowej widziałem na zbiorniku w Brzeszczach 24 VII 88
(KF 2528/88).
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Larus sabini - mewa obrożna. Na tym samym zbiorniku 5 IX 89
obserwowałem dwie młode mewy obrożne (KF 2811/89). Ptaki przebywały w towarzystwie młodych mew małych (Larus minutus) i
śmieszek (Larus ridibundus) co ułatwiło oznaczenie gatunku.
Jest to piąta obserwacja mewy obrożnej na Śląsku (Dyrcz i
in., w druku).
Larus marinus - mewa siodłata. 15 IV 89 na zbiorniku w Brzeszczach w stadzie 11 mew srebrzystych, przebywał jeden osobnik
mewy siodłatej w szacie pierwszorocznej.
Chlidonias hybridus - rybitwa białowąsa. Trzy obserwacje:
12 V 89 na stawach Nazieleńce widziałem dwa dorosłe osobniki,
a 18 V 89 - 6 ad. i 19 V 89 - 2 ad, przebywały na stawach w Zawadce (KF 2773/89 i 2774/89).
Dendroconus syriacus - dzięcioł białoszyi. Samca tego gatunku obserwowałem 16 VI 89 na cmentarzu w Brzeszczach (KF 2850/89).
Anthus cervinus - świergotek rdzawogardlisty. 10_X 89 na
zbiorniku w Brzeszczach widziałem jednego ptaka.
Cettia cetti - wierzbówka. 17 V 88 na terenie stawów Nazieleńce obserwowałem śpiewającego samca wierzbówki (KF 2464/88).
Jest to pierwsza obserwacje tego gatunku w Polsce. Szczegóły
tej obserwacji podane są w oddzielnej publikacji (Krzanowski,
w druku).
Parus cyanus - sikora lazurowa. 30 XII 81 obserwowałem wraz
A. Luzarowskim dorosłą sikorę lazurową w zadrzewieniu nad Wisłą
k. Brzeszcz (KF 2098/87).
Loxia oytyoosittacus - krzyżodziób sosnowy. 7 IV 87 w małym
lesie mieszanym k. Brzeszcz widziałem parę krzyżodziobów sosnowych żerującą na jednej z sosen (KF 2270/88). Upierzenie
samca było ogólnie koloru jasnoczerwonego. Ogon i skrzydła były
ciemniejsze, jasnobrązowe, kuper prawie czysto czerwony. nowa,
grzbiet i brzuch szarokreskowany. Upierzenie samicy było szarozielonawe. Obserwując ptaki z niewielkiej odległości (10-15 m)
zauważyłem, że dziób u obu osobników był skrzyżowany i potężny,
szczególnie mocny u nasady. Stanowił on jakby przedłużenie głowy, bez wyraźnego zaznaczenia kąta między czołem a górną krawędzią dzioba, co tworzyło charakterystyczny "papuzi" profil.
Jest to czwarta w XX w., a druga po r. 1945 obserwacja krzyżodzioba sosnowego na Śląsku.
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Calcarius lapponicus - poś wierka szponiasta. 24 X 87 na
zbiorniku k. Brzeszcz widziałem jednego osobnika, w upierzeniu
samicy. (KF 2463/88).
Podziękowanie
Jestem zobowiązany Panu Andrzejowi Czapulakowi za cenne_
wskazówki i pomoc w trakcie pisania tej pracy.
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Warszawa.
Sumery
The paper presents observations of rare birds in the upper
Wisła valley near Brzeszcze (Katowice region). Records accepted
by Faunistic Comission marked with asterisk.
Egret - Egretta garzetta. One bird at fish-ponds near
Harmęże on 26th - 27th August 1989.
Great White Egret - Egretta alba. Up to four birds between
21th and 30th August 1987 near Nazieleńce.
*Squacco Heron - Ardeola ralloides. One adult bird near Nazieleńce on 6th June 1989.
Purple Heron - Ardea purpurea. One bird near Nazieleńce on
28th May 1988.
* Lesser Kestrel - Falco naumarmd. One adult male neer Brzeszcze on 9th June 1989. First record of this species in Silesia.
*Red-footed Falcon - Falco vespertinus. One adultfemale near
Nazieleńce on 12th May 1988.
*Black-winged Stilt - Himantopus himantopus. Second record in
Silesia after 1945: five birds near Brzeszcze on 4th April 1986.
Avocet - Recurvirostra avocetta. Two birds near Brzeszcze on
19th May 1988.
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*Collared Pratincole - Glareola pratincola. Second record in
Silesia and sixth one in Poland: one adult bird near Nazieleńce on 25th April 1989.
* Black-winged Pratincole - Glareola nordmanni. First record
in Silesia and fourth one in Poland: one adult bird near Jawiszowice on 30th June 1989.
*Pectoral Sandpiper - Calidris melanotos. One bird on 10th
and 16th - 20th September, and two birds on llth - 13th September 1989 near Brzeszcze.
* Marsh Sandpiper - Tringa stagnatilis. One bird near Orzeszcze on 20th - 24th July 1989.
*Terek Sandpiper - Xenus cinereus. Third record in Silesia
and first spring one in Poland: one bird near Brzeszcze on 7th
- 8th June 1989.
* Great Black-headed Gull - Larus ichthyaetus. Third and fourth record in Silesia and Poland: one bird in second spring
plumage on 19th June 1988 and one adult bird on 4th May 1989
near Brzeszcze.
* Mediterranean Gull - Larus melanocephalus. One adult bird
near Brzeszcze on 24th June 1988.
*Sabine's Gull - Larus sabini. Fifth record in Silesia: two
young birds near Brzeszcze on 5th September 1989.
Great Black-backed Gull - Larus marinus. One bird in first
year plumage near Brzeszcze on 15th April 1989.
*Whiskered Tern - Chlidonias hybridus. Two adult birds on
12th May 1989 near Nazieleńce, six adult birds on 18th May and
two adult birds on 19th May 1989 near Zawadka.
*Syrian Woodpecker - Dendrocopus syriacus. Adult male near
Brzeszcze on 16th June 1989.
Red-throuted Pipit - Anthus cervinus. One bird near Brzeszcze on 10th October 1989.
*Cetti's Warbler - Cettia cetti. First record to Poland: one
singing male near Nazieleńce on 17th May 1988.
* Azure Tit - Parus cyanus. One adult bird near Brzeszcze on
30th December 1981.
*Parrot Crossbill -Loxia pytvopsittacus. One pair near
Brzeszcze on 7th April 1987. Fourth records to Silesia in 20th
centuary.
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*Lapland Bunting - Calcarius lapponicus. One bird in female's
plumage'near Brzeszcze on 24th October 1987.
Zenon Krzanowski, ul. Lenina 46/16, 32-620 Brzeszcze, Poland

Bożena Gramsz
PTAKI WODNO-BŁOTNE STAWÓW PODGÓRZYŃSKICH W LATACH 1981-1983
Breeding birds of Podgórzyn fish-ponds in 1981-1983
Głównym celem pracy była ocena składu gatunkowego i liczebności lęgowych ptaków wodno-błotnych na jednym z najwyżej położonych kompleksów stawów rybnych w Polsce. Mniejsze znaczenie
miał y obserwacje poza okresem lęgowym, ponieważ w okresie wiosennych i jesiennych przelotów ptaków większość stawów pozostawała bez wody.
Teren i metoda badań
Teren badań obejmował trzy grupy stawów rybnych ("Podgórzyn,
"Sobieszów" i "Sosnówka"), znanych pod ogólną nazwą stawów pod górzyńskich, położonych odpowiednio w kierunku NE, NW i SE od
miejscowości Podgórzyn w województwie jeleniogórskim (Ryc. 1).
Obszar ten mieści się w granicach Kotliny Jeleniogórskiej, u
stóp Karkonoszy, w dolinie rzeki Podgórnej i jej dopływów, na
wysokości około 320 m npm. (Kulik 1986). Badany kompleks obejmuje 31 stawów rybnych o łącznej powierzchni 235 ha (w tym 170
ha lustra wody) i o głębokości do 2 m. Prowadzi się na nich
intensywną gospodarkę karpia.
Stawy w większości były świeżo remontowane, w związku z tym
ich brzegi oraz lustro wody tylko w niewielkim stopniu (odpowiednio 17% i 5-10%) pokrywała roślinność bagienna z klasy
Phragmitetea (Ryc. 1). W obrębie tej klasy wyróżniono: szuwar
właściwy reprezentowany głównie przez jednogatunkowe agregacje
Phragmites communis, Typha latifolia, Glyceria aquatica, Spar ganium ramosum, Schoenoplectus lacustris, Typha angustifolia
oraz szuwar turzycowy na który składały się przede wszystkim:
Carex acutiformis, Carex rostrata, Carex fusca i inne. Zbiorowiska szuwaru właściwego i turzycowego mogą przetrwać zimę mimo spuszczonej wody na stawach, dzięki czemu zajmowały stosunkowo znaczne powierzchnie na dwóch spośród kontrolowanych w r.
1981 stawów, których od dawna nie remontowano. W 1981/82 stawy
te oczyszczono, co o połowę zmniejszyło ogólne pokrycie lustra
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wody całego kompleksu. Roślinność pływająca z klasy Lemnetea
oraz zanurzona z klasy Potametea, występowała na badanym obszarze jedynie w postaci szczątkowej. Złożyły się na to dwa czynniki: częste oczyszczanie stawów i regularne opróżnianie ich z
wody. W sąsiedztwie stawów nieznaczny obszar zajmowały wilgotne łąki kośne i zatorfienia z klasy Scheuchzerio-Caricetea fuscae oraz zadrzewienia brzozowo-olchowe z dominacją Salix cinerea. Na kilku stawach znajdowały się mniej lub bardziej zarośnięte, suche pryzmy, wykorzystywane przez niektóre gatunki
(np. czerńłcę) jako miejsca lęgów.

Ryc. 1. Mapa terenu badań
Map of the study area
C - "Sosnówka"
B - "Sobieszów"
A - "Podgórzyn"
3
groble
drogi
_ strumienie
pryzmy
2 dykes
ł - prisms
roads
streams
6 _ szuwary zlikwidowane w 1981/82
szuwary
5- emergent water
emergent water vegetation existing
till 1981
vegetation
8 - torfowiska i podmokłe łąki
zadrzewienia
7 - wooded areas
peat boga and meadows
Obserwacje prowadzono w zasadzie w latach 1981-1987. Najdokładniejsze dane zebrano jednak w latach 1981-1983, kiedy to
prowadzono regularne, cotygodniowe kontrole stawów w sezonie
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lęgowym oraz w okresie wiosennych i jesiennych przelotów. W pozostał ych latach obserwacje były nieregularne i trwały łącznie
kilkanaście dni. Praca w terenie zajęła ogółem około 100 dni
(400 godzin). Obserwacje prowadzono w oparciu o zalecenia podane przez Borowiec i in. (1981) i Ranoszka (1983).
Przegląd gatunków
Przegląd obejmuje 54 gatunki ptaków związanych ze środowiskiem wodno-błotnym, w tym 26 gatunków lęgowych i 7 prawdopodobnie lęgowych. Ponadto na końcu podano kilka obserwacji bardziej
interesujących gatunków, niekoniecznie związanych ze środowiskiem wodnym. Dla większości gatunków lęgowych ocenę liczebności
przeprowadzono w latach 1981-1983 (Tabela 1).
Tachybaptus ruficollis - perkozek. W latach 1981-1983 na
stawach gnieździło się 12-25 par.
Podiceps cristatus - perkoz dwuczuby. W latach 1981-1983 na
stawach gniazdowało 25-30 par. Jest to najwyżej położone stanowisko lęgowe tego gatunku na gląsku (Dyrcz i in., w druku). Poza sezonem lęgowym występował nielicznie (do około 20 ptaków).
Podiceps griseigena - perkoz rdzawoszyi. Prawdopodobnie lęgowy. W latach 1982-1984, od maja'do lipca obserwowano 1-2 ptaki (w tym 26 V 84 - para wykazująca zachowanie godowe) oraz
jednego ptaka od maja do czerwca 1986. Byłoby to najwyższe stanowisko lęgowe na głąsku (Dyrcz i in., w druku).
Podiceps auritus - perkoz rogaty. 2 V 1981 - 1 ptak
(KF 0892/82).
Podiceps nigricollis - zausznik. W latach 1981-1983 stwierdzono odpowiednio: 8, 17 i 10 par lęgowych.
Phalacrocorax carbo - kormoran. Pojedyncze, dorosłe ptaki
obserwowano 15 VIII 81, 21 VII 83, 19 VII 85 oraz dwa młode 28 VIII 82.
Ardea cinerea - czapla siwa. Przelotne osobniki obserwowano
corocznie od kwietnia do listopada, w liczbie 1-30.
Ciconia ciconia - bocian biały. W latach 1981-1986 na terenie stawów było czynne gniazdo, z którego ptaki wyprowadzały
średnio 2 młode. W okresie lęgowym na stawach regularnie żerował y 1-4 ptaki. 22 V 82 obserwowano 6-10 bocianów.
Cygnus olor - łabęd ź niemy. Na terenie badań gnieździ się
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Tabela 1. Liczba par lęgowych ptaków wodno-błotnych na stawach
koło Podgórzyna, w latach 1981-1983
Number of breeding pairs of water and marsh bird
species in the ponds near Podgórzyn, in 1981-1983
Gatunek
Species
Anas platyrhynchos
Aythya fuligula
Fulica atra
Aythya ferina
Podiceps cristatus
Emberiza schoeniclus .
Tachybaptus ruficollis
Podiceps nigricollis
Carpodacus erythrinus
Charadrius dubius
Vanellus vanellus
Acrocephalus palustris
Acrocephalus scirpaceus
Acrocephalus arundinaceus
Gallinula chloropus
Anas crecca
Gallinago gallinago
Anas querquedula
Locustella naevia
Cygnus olor
Motacilla cinerea
Acrocephalus schoenobaenus
Remiz pendulinus
Alcedo atthis
Locustella fluviatilis
Razem
Total

1981

1982

1983

72

94

94

(60)

(40)

(40)

52
26
25
x
25
8
4
6
3
x
x
3
5

35
31
30
(20)
19
17
18
13
15
5
5
6
5

(4)

(3)

26
29
28
x
12
10
7
7
10
x
x
5
(1)
x

2
(2)
x
2
x
2
x
1
x

5
(2)
x
(1)
2
1
x
1
1

3
x
1
ł
1
x
x
x
x

302

przybliżona liczebność
w nawiasie
in parentheses approximate number of
pairs

369

275

brak danych
x - ilościowych
no quantitative
data available

113
co najmniej od roku 1980 (Dyrcz i in., w druku). Najwyższą liczebność - 5 par, stwierdzono w r. 1987. W 1988 gnieździły się
4 pary, a w pozostałych latach od 1 do 3 par.
Branta canadensis - bernikla kanadyjska. 26 IV 85 - 1 ptak
(KF 1749/86).
Casarca ferruginea - kazarka. Jedną samicę obserwowano
8 V 81 (KF 0891/82).
Anas penelope - świstun. 19 X 81 widziano 2 pary, a 7 V 82 1 samca.
Anas strepera - krakwa. Prawdopodobnie lęgowa. 4 VI 82 obserwowano samicę i 26 V 84 - parę ptaków. Poza tym 21 IV i
1 V 81 widziano pojedyncze samce, 7 V i 12 VIII 82 - pojedyncze samice oraz 16 IV 86 - parę ptaków.
Anas crecca - cyraneczka. Obserwacje ptaków dorosłych w sezonie lęgowym wskazywały na możliwość gnieżdżenia się 4 par w
r. 1981 oraz 3 par w 1982.
Anas platyrhynchos - krzyżówka. W latach 1981-1983 gniazdonotowano 100-350, a jesienią
wały 72-94 pary. Wiosną
krzyżówek.
(IX-XI) - 200-730
Anas acuta- rożeniec. 15 IV 86 na stawach przebywała 1 para
tych ptaków.
Anas querquedula - cyranka. W latach 1981-1982 gniazdowały
prawdopodobnie 2 pary. Każdego roku wiosną (IV-V) obserwowano
do 10 przelotnych osobników.
Anas clypeata - płaskonos. Prawdopodobnie lęgowy. 2 V 81 na
stawach przebywała 1 para, a 23 V 81 - pojedynczy samiec.
16 V 86 widziano parę płaskonosów, a 28 VI 82 jednego samca i
dwie samice. Ponadto jeden raz obserwowany jesienią: 28 XI 81
- 1 para.
Aythya ferma - głowienka'. W latach 1981-1983 corocznie
gniazdowało 26-31 par. Wiosną (IV-VI) obserwowano do 200 głowienek.
Aythya nyroca - podgorzałka. Prawdopodobnie sporadycznie lęgowa. 26 V 84 widziano 2 samce i 1 samicę.
Aythya fuligula - czernica. W latach 1981-1984 na suchych
pryzmach stawów' gnieździło się 40-60 par. Najliczniej występowała w okresie V-VII, kiedy to na stawach przebywało do 600
czernic.
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Aythya manila - ogorzałka. 29 IV 87 - 1 samiec.
Bucephala clangula - gągoł. Cztery obserwacje 1-6 ptaków
(III, IV, X, XI).
Circus aeruginosus - błotniak stawowy. Prawdopodobnie lęgnął się w sąsiedztwie stawów. Ptaki dorosłe obu płci obserwowano wielokrotnie w sezonie lęgowym 1981 i 1982.
Pandion haliaetus - rybołów. Pojedyncze osobniki obserwowano w dniach: 11 X 81, 4 IX 82, 13 IX 82, 16 IV 86 i 14 IV 87
oraz dwa ptaki 5-6 X 82.
Rallus aquaticus - wodnik. Jeden ptak słyszany 9 VIII 81.
Gallinula chloropus - kurka wodna. W latach 1981-1983 i
1986 - 1-5 par lęgowych.
Fulica atra - łyską. W latach 1981-1983 gnieździło się odpowiednio: 52, 35 i 26 par lęgowych. Najliczniej występowała
jesienią (IX-X) - do 480 osobników.
Charadrius dubius - sieweczka rzeczna. W latach 1981-1984
gniazdowało na spuszczonych stawach 5-13 par.
Vanellus vanełłus - czajka. W latach 1981-1983 na stawach i
w ich bezpośrednim sąsiedztwie gnieździło się 3-15 par.
Gallinago gallinago - kszyk. W latach 1981-1983 i w r. 1986
stwierdzono występowanie 2-5 par lęgowych.
Limosa limosa - rycyk. 2 V 81 - 1 ptak.
Tringa erythropus - brodziec śniady. Jeden ptak obserwowany
7 V 82.
Tringa totanus - brodziec krwawodzioby. Osiem obserwacji
1-2 ptaków w okresie 14 IV-3 V oraz 14-30 VII.
Tringa nebularia - kwokacz. Pojedyncze osobniki obserwowano
19 VII i 30 VII 82.
Tringa glareola - brodziec leśny. W latach 1981-1982
(V-VIII) obserwowano od 2 do 28 ptaków.
Tringa ochropus - brodziec samotny. 5 IV 83 - 2 ptaki.
Actitis hypoleucos - brodziec piskliwy. W lipcu i sierpniu
1981 i 1982 spotykano 1-2 ptaki, a w r. 1983 - 1-2 pary, prawdopodobnie lęgowe, przebywały na stawach od kwietnia do czerwca.
Larus ridibundus - śmieszka. Niełęgowa. 1-50 ptaków spotykano w okresach: IV-V i IX-X.
Larus canus - mewa pospolita. 14 III 82 - 3 i 15 IV 83 1 ptak.
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Sterna hirundo - rybitwa zwyczajna. 16 V 81 - 1 osobnik.
Alcedo atthis - zimorodek. W latach 1981-1982 - 1 para
gnieździła się nad Czerwonym Potokiem.
Motacilla cinerea - pliszka górska. W latach 1982-1983 odpowiednio: 2 i 1 para gnieździła się nad Czerwonym Potokiem i
Podgórną.
Motacilla alba - pliszka siwa. W okresie lęgowym na terenie
stawów spotykano do 6 par ptaków.
Cinclus cinclus - pluszcz. 14 III i 20 IV 82 spotykano pojedyncze pluszcze oraz 24 III 82 parę tych ptaków.
Locustella naevia - świerszczak. W latach 1983 i 1986-1987
stwierdzono 1-4 śpiewające samce (V-VII), na zatorfionych
łąkach graniczących ze stawami.
Locustella fluviatilis - strumieniówka. 20 V i 21 VI 82 w
olsie graniczącym ze stawami stwierdzono pojedyncze, śpiewające samce.
Acrocephalus schoenobaenus - rokitniczka. W latach 1981-82
odpowiednio: 2 i 1 para lęgowa.
Acrocephalus palustris - łozówka. W r. 1982 - 5 par lęgowych.
Dla pozostałych lat brak oceny liczebności.
Acrocephalus scirpaceus - trzcinniczek. W r. 1982 - 5 par
Dla pozostałych lat brak oceny liczebności.
gowych.
lę
Acrocephalus arundinaceus - trzciniak. W latach 1981-1983
gniazdowało odpowiednio: 3, 6 i 5 par ptaków.
Remiz pendulinus - remiz. W latach 1986-1987 gnieździły się
2 i 1 para.
Carpodacus erythrinus - dziwonia. Lęgowa. W 1981 - 4, 1982
- 18 i w 1983-84 - 10 śpiewających samców.
Emberiza schoeniclus - potrzos. W r. 1982 gnieździło się
około 20 par ptaków. Brak ocgny liczebności dla pozostałych
lat.
Inne gatunki
Pernis apivorus - trzmielojad. Pojedyncze ptaki widziano
30 X i 30 XI 82 oraz 15 IV 83.
Milvus milvus - kania rdzawa. 5 X 82 i 9 VIII 89 - pojedyncze ptaki.
Circaetus gallicus - gadożer. 29 VIII 82 obserwowano na
stawach jednego ptaka.
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Circus cyaneus - błotniak zbożowy. 5 IV 83 - 1 ptak.
Falco subbuteo - kobuz. 1-3 ptaki widziano 28 VIII, 5-6 X
i 8 X 82 oraz pojedynczego ptaka - 27 IX 83.
Anthus spinoletta - siwerniak. Pojedyncze osobniki żerujące
na spuszczonych stawach stwierdzono w dniach: 1 X 81 oraz 4 IV,
20 IV i 5 V 82.
Podsumowanie wyników i uwagi
Stwierdzono występowanie 26 gatunków lęgowych związanych ze
środowiskiem wodnym, wśród których zdecydowanie dominowała liczebnie krzyżówka. Stosunkowo licznie gniazdowała jeszcze czernica, łyska, głowienka, perkoz dwuczuby, potrzos oraz perkozek.
Z faunistycznego punktu widzenia, za najciekawsze można uznać
prawdopodobne gnieżdżenie się brodźca piskliwego i lęgi cyraneczki. Ze względu na niewielką powierzchnię kompleksu oraz
pozostawienie większości stawów bez wody przez znaczną część
roku, nie odgrywały one większej roli dla ptaków w okresie wędrówki wiosennej i jesiennej. Dotyczyło to również ptaków siewkowatych (Charadriiformes).
Biorąc pod uwagę niewielki obszar stawów i ubóstwo roślinności wodnej wynurzonej, zróżnicowanie gatunkowe było stosunkowo wysokie. Na obszarze 235 ha wyprowadzało lęgi 26 gatunków
(nie licząc 7 prawdopodobnie lęgowych). Ze Śląska, odpowiednimi danymi, dysponujemy tylko z dwóch kompleksów stawów rybnych
w dolinie Baryczy: stawów krośnickich i teleżnickich (Ranoszek
1987). Szczególnie na tych pierwszych wegetacja wodna była
znacznie obfitsza niż na stawach podgórzyńskich. Na obszarze
425 ha występowały tu 32 gatunki lęgowe związane ze środowiskiem wodnym. Na stawach k. Zeleźnik odpowiednie liczby wynosiły: 172 ha i 35 gatunków lęgowych. Nikły udział roślinności
wodnej wynurzonej na stawach podgórzyńskich prawdopodobnie był
powodem braku takich gatunków jak bąk Botaurus stellaris, bączek Ixobrychus minutus, czy też gęś gęgawa Anser anser, które
gnieździły się na stawach w dolinie Baryczy.
Literatura
Borowiec M., Stawarczyk T., Witkowski J. 1981. Próba uściślenia
metod oceny liczebności ptaków wodnych. Not. Orn. 22:
47-61.

117
Dyrcz A., Grabiński W., Stawarczyk T., Witkowski J. w druku.
Ptaki Śląska - monografia faunistyczna. Wrocław.
Kulik Z. 1986. Jelenia Góra i okolice. Wydawnictwo "Sport i
Turystyka". Warszawa.
Ranoszek E. 1983. Weryfikacja metod oceny liczebności lęgowych
ptaków wodnych w warunkach stawów milickich. Not. Orn.
24: 177-201.
Ranoszek E. 1987. Lęgowe ptaki wodne stawów krośnickich w latach 1979-1985. Ptaki Śląska 5: 49-62.
Summary
The study area was a complex of fish ponds near the village
Podgórzyn, south of Jelenia Góra, c. 320 m a.s.l. The ponds
are 235 ha in area, only to a smalt extent (5-10% water table)
covered with vascular water vegetation, mostly monospecies
beds of Phragmites communis and Typha latifolia. Of water and
marsh birds a total of 26 breeding and 7 probably breeding
species were found (Table 1). The most numerous breeders were
(number of breeding pairs in parentheses): Mallard Anas platyrhynchos (72-94), Tufted Duck Aythya fulizula. (40-60), Coot Fulica atra (26-52), Pochard Aythya'ferina (26-31), Great Crested
Grebe Podiceps cristatus (25-30), Reed Bunting Emberiza schoeniclus (c. 20) and Little Grebe Tachybaptus ruficollis (12-25).
From faunistic viewpoint probabie breeding of 1-2 pairs of
Common Sandpiper Actitis hypoleucos and breeding of Teal Anas
crecca is interesting.
Bożena Gramsz, Muzeum Przyrodnicze, ul. Wolności 268,
58-560 Jelenia Góra, Poland

Andrzej Czapulak
ZIMOWANIE PTAKÓW WODNYCH NA g4SKU W LATACH 1988-1989
Wintering of waterfowl in Silesia in 1988-1989
W r. 1983 przeprowadzono po raz pierwszy zimowe liczenie
ptaków wodnych na Śląsku. Akcja ta była kontynuowana w następnych latach, a wyniki liczeń z lat 1983-1987 opublikowano w poprzednich numerach "Ptaków śląska" (Czapulak 1984, Czapulak i
Stawarczyk 1988). Niniejsza praca przedstawia wyniki tej akcji
z lat 1988-1989. Liczenia prowadzono 16-24 I 88 i 14-22 I 89,
Omawiane zimy były bardzo łagodne. Na rzekach i większości
zbiorników nie występowało zalodzenie. Jedynie część zbiorników
wodnych położonych na południu regionu była częściowo pokryta
lodem. Stopień spenetrowania terenu przedstawiono w Tabeli 1.
W akcji uczestniczyło 66 osób w r. 1988 i 70 w r. 1989, którym
w tym miejscu pragnę serdecznie podziękować.
Tabela 1. Łączna długość odcinków rzek (km) i powierzchnia
zbiorników (ha) skontrolowanych w czasie liczeń zimowych w latach 1988-1989
Total łength of river sections (km) end area of water
bodies (ha) checked during winter counts in 1988-1989
1988

1989

Odra
472
Bóbr
238
Nysa Kłodzka
104
Nysa Łużycka
70
Inne rzeki Other rivers
302
Razem Total
1186
Zbiorniki wodne
20000
Water bodies

481
238
154
130
300
1303
20000

Podobnie jak w poprzednim sprawozdaniu (Czapulak i Stawarczyk 1988) przy omawianiu liczeń na Odrze zastosowano podział
śląskiego fragmentu tej rzeki na odcinek górny (od granicy
państwa do ścinawy) i środkowy (od gcinawy do ujścia Nysy Łużyckiej. Liczebność ptaków na rzekach notowano w odniesieniu
do 5-kilometrowych odcinków. Dla scharakteryzowania rozmiesz-
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czenia ptaków na Odrze i Bobrze utyto średniej liczebności ptaków zanotowanych na 5 km odcinkach rzeki oraz frekwencji oznaczającej procentowy udział odcinków, na których odnotowano obecność danego gatunku.
W r. 1988 zanotowano 40, a w r. 1989 - 44 gatunki ptaków
(Tabela 2 i 3), z których niektóre omówiono poniżej.
Wyniki
Gawia arctica - nur czarnoszyi. W r. 1988 stwierdzono dwa
osobniki na Zbiorniku Turawskim (A. Karnaś) i jednego ptaka na
ż wirowni k. Lawina Brzeskiego (M. Stajszczyk). W r. 1989 obserwowano również trzy nury: dwa ptaki na Zbiorniku Goczalkowickim
(G. Schneider) oraz jednego na Zbiorniku Witka (A. Wojciechowski).
Gavia stellata - nur rdzawoszyi. 18 I 88 jeden ptak na Odrze
k. Cigacic (R. Guniak).
Tachybaotus ruficollis - perkozek. W r. 1988 zanotowano łącznie 126, a w r. 1989 - 169 ptak6w (Tabela 2-6). Podobnie jak
w latach poprzednich podczas obu omawianych zim większość perkozków (odpowiednio 74% i 64%) zimowało na Bobrze i Nysie Kłodzkiej.
Podiceps cristatus - perkoz dwuczuby. W latach 1988-1989 liczebność tego gatunku była niższa (123 i 130 osobników) niż w
latach 1984-1987 (do 220 osobników) (Czapulak i Stawarczyk
1988). Związane to było z mniejszą liczbą zimujących perkozów
na Zbiorniku Rybnickim. W poprzednich latach na zbiorniku tym
zimowało do 214 perkozów dwuczubych, podczas gdy w ostatnich
dwóch latach stwierdzono tam niespełna 110 perkozów (T. Krotoski).
Podiceps nigricollis - zausznik. W r. 1988 stwierdzono zauszniki w dwóch miejscach: 28 I - 4 ptaki na Odrze k. Krapkowic
(G. Chada, A. Wuczyński) oraz 15 I - 2 osobniki na Kanale Gliwickim (Z. Chrul).
Phalacrocorax carbo - kormoran czarny. W obu latach dokonano
po jednej obserwacji: 15 18R - 1 ptak na Zbiorniku Nyskim
(T. Stawarczyk) i 22 I 89 także jeden ptak na Odrze k. Brzegu
Dolnego (J. Okulewicz).
Ardea cinerea - czapla siwa. Liczebność czapli siwej w latach 1988-1989 była wyższa nit podczas mroźnych zim w r. 1985
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i 1987, ale pomimo lepszego spenetrowania terenu, nie osiągnęła
stanu z lat 1983-1984. Głównym zimowiskiem w obu latach była
Odra, na której stwierdzono odpowiednio 40% i 50% osobników.
Czaple preferowały środkowy odcinek tej rzeki, ale nie tworzyły
większych skupień (maksymalnie 27 osobników na 5 km). Największa stado (58 ptaków) stwierdzono na stawach w Ligocie
(G. Schneider).
Botaurus stellaris - bąk. 14 I 89 jeden ptak w kompleksie
"Stawno" k. Milicza (J. Witkowski).
Ciconia ciconia - bocian biały. W r, 1988 stwierdzono w sumie cztery zimujące bociany: 15 I 88 - 1 nad Nysą Kłodzką poniżej Barda (W. GrablAski), 16 I 88 - 1 nad Bobrem k. Lwówka śl.
(W. Łużny) oraz 29 I 88 - 2 ptaki k. Rydułtowych (M. Koźlik).
Ponadto 14 I 89 jeden ptak k. Lwówka śl. (W. Łużny).
Cygnus olor - łabędź niemy. W latach 1988-1989 liczba zimujących łabędzi była zbliżona i wynosiła około 3100 osobników.
W porównaniu do lat 1985-1987 nastąpił niewielki wzrost liczebności. Pomimo łagodności zim, blisko 50% zimujących łabędzi w
r. 198B i 62% w r. 1989 stwierdzono na Odrze. W przeciwieństwie
jednak do poprzednich lat nie notowano w miastach aż tak dużych
koncentracji. Jedynie w'Opolu, w styczniu 1988 przebywało 320
łabędzi. Udział ptaków młodych (w 2 roku życia) wynosił 28.8%
w r. 1988 i 35.6% w r. 1989 (Tabela 7). Analiza udziału ptaków
młodych podczas kolejnych zim wskazuje na brak zależności między surowością zimy, a liczbą ptaków w 2 roku życia następnej
zimy. Podobny wynik otrzymał w Szwecji Nillson (1979).
Cygnus cygnus - łabędź krzykliwy. Głównym zimowiskiem łabędzi krzykliwych na Śląsku jest środkowa Odra. W r. 1988 prawie
wszystkie stwierdzone ptaki przebywały na tym fragmencie rzeki,
a największe stado - 50 osobników stwierdzono k. ujścia Baryczy
(T. Drazny). W r. 1989 stwierdzono w sumie 146 łabędzi krzykliwych i jest to najwyższa wartość jaka uzyskano podczas dotychczasowych liczeń (Czapulak 1984, Czapulak i Stawarczyk 1988).
Największą koncentrację zanotowano w tym roku na Czarnej Łasze
k. Krosna Odrzańskiego - 101 ptaków (A, Czapulak). W r. 1988 udział ptaków młodych wynosił 15.6%, a w r, 1989 - 13.7% (Tabela
7). W rezerwacie "Słońsk" leżącym około 60 km od północnej granicy Śląska, ptaki młode wśród zimujących łabędzi krzykliwych
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stanowiły do 5% (Beszterda i in., 1983). Wyższy udział tej kategorii wiekowej wśród ptaków zimujących na Śląsku można, przynajmniej częściowo, wiązać z rozwojem populacji lęgowej.
Tabela 2. Udział. (%) ptaków młodych (w drugim roku życia) wśród
zimujących łabędzi na Sląsku w latach 1983-1989
The percentage of young (first-winter) birds among
wintering swans in Silesia in 1983-1989
N - number of swans with known age
Rok
Year
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989

Cygnus olor
N
447
1269
1535
1942
2112
2720
2832

21.9
16.9
17.4
22.1
26,8
28.8
35.6

Cygnus cygnus
N
?

78
32
65
52
64
146

?

3.8
15.6
21.5
23.1
15.6
13.7

Anser fabalis - gęś zbożowa. W r. 1988 zanotowano 3820 gęsi
zbożowych, a w r. 1989 - 5925. Tak liczne zimowanie tego gatunku na Śląsku nie było dotychczas notowane (Czapulak 1984, Czapulak i Stawarczyk 1988, Dyrcz i in., w druku). Podczas obu
omawianych zim największe stada obserwowano na polach nad Baryczą k. Wąsosza. W r. 1988 przebywało tam 2000 gęsi (K. Kujawa),
a w r. 1989 - 2500 osobników (A. Zalisz). Ponadto większe stada
obserwowano na następujących zbiornikach: Zb. Mietkowski - 480
w r. 1988 i 1200 w r. 1989 (Dyrcz 1989), Jez. Sławskie ok. 1000
w r. 1989 (K. Radom, A. RBsler), stawy k. Radziądza - 1000 w r.
1989 (A. Mrugasiewicz), Zb. Otmuchowski - 600 osobników w r.
1989 (J. Lontkowski).
Anser albifrons - gęś białoczelna. W r. 1988 stwierdzono
łącznie 115 gęsi, białoczelnych, w tym 110 ptaków zimowało na
Zb. Mietkowskim. W r. 1989 gęsi białoczelne były stwierdzone
tylko na tym zbiorniku w liczbie 53 osobników (Dyrcz 1989).
Stwierdzone liczebności tego gatunku są prawdopodobnie zaniżone.
Gęś białoczelna z reguły występuje w mieszanych stadach z gęsią
zbożową, stanowiąc niewielki procent stada, w wyniku czego może
być łatwo przeoczona.
Anser anser - gęgawa. Jest to najmniej liczny, zimujący gatunek gęsi na Śląsku. W r. 1988 zaobserwowano tylko 8 ptaków,
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a w r. 1989 stwierdzono łącznie 25 gęgaw, w tym 18 ptaków przebywało na Zb. Mietkowskim (Dyrcz 1989).
Tadorna tadorna - ohar. 14 I 88 dwa ptaki przebywały na Zb.
Mietkowskim (A. Dyrcz). W poprzednich latach zimowanie ohara
zostało stwierdzone tylko w r. 1983 (Czapulak 1984, Czapulak i
Stawarczyk 1988).
Anas penelopa - świstun, A. strepera - krakwa, A. acuta rożeniec, A. clypeata - płaskonos. Gatunki te podczas ostatnich dwóch zim, jak i latach wcześniejszych zimowały na śląsku
nielicznie. świstun i rożeniec były stwierdzane rokrocznie w
latach 1983-1989, natomiast płaskonos tylko podczas łagodnych
zim 1983-1984 oraz 1988-1989.
Anas cercca - cyraneczka. W obu latach liczebność tego gatunku była zbliżona (Tabela 3 i 4), ale jego rozmieszczenie było odmienne. W r. 1988 prawie 47% osobników przebywało na Odrze,
podczas gdy w r. 1989 zaledwie 26% ptaków zimowało na tej rzece.
Frekwencja i średnia liczba osobników na 5 km rzeki była wyższa
na górnej niż na środkowej Odrze (Tabela 4 i 5). Największe koncentracje (do 112 ptaków na 5 km) notowano między Opolem a Krapkowicami (A. Karnaś). W r. 1989 cyraneczki wyjątkowo licznie
występowały na zbiornikach, na których stwierdzono 65% osobników. Największe skupienia zanotowano wtedy na Zb. Turawskim 270 (A. Karnaś), Dzierżnie - 126 (M. Ostański) i Zb. Rybnickim
- 107 osobników. Na Zb. Rybnickim stado liczące 125 ptaków
stwierdzono również w r. 1988 (T. Krotoski).
Anas platyrhynchos - krzyżówka. W latach 1988-1989 krzyżówka
stanowiła ponad 80% zimujących ptaków wodnych na śląsku. W surowsze zimy 1985-1987 głównym śląskim zimowiskiem tego gatunku
była Odra, na której występowało ok. 53% krzyżówek (Czapulak i
Stawarczyk 1988). Podczas ostatnich dwóch zim znaczenie tej
rzeki było mniejsze. W r. 1988 zimowało na niej 46% ptaków, a
w r. 1989 zaledwie 31%. Było to związane ze wzrostem liczebności krzyżówek zimujących na zbiornikach wodnych. W r. 1988
stwierdzono na nich 46%, a w r. 1989, 61% osobników tego gatunku, podczas gdy w latach 1985-1987 na zbiornikach występowało
kilkanaście procent krzyżówek. W r. 1988, podobnie jak w latach
wcześniejszych, krzyżówka preferowała górny odcinek Odry (Tabela 5 i 6). Występowało na nim 70% osobników zimujących na Odrze.
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W r. 1989 preferencja ta nie była zaznaczona. Na górnej Odrze
występowało zaledwie 55% krzyżówek, a średnia liczebność na
5 km była nawet wyższa na środkowej Odrze (Tabela 6).
Aythya ferina - głowienka. W r. 1988 stwierdzono łącznie
1268 głowienek, a w r, 1989 - 876 (Tabela 3 i 4). Podobnie jak
w poprzednich latach, ogólna liczebność tego gatunku była w dużym stopniu uwarunkowana liczbą zimujących głowienek na Zbiorniku Dzierżno. W r. 1988 stwierdzono na nim 1070, a w r. 1989 538 osobników (M. Ostański). Na Odrze w obu latach zimowała
zbliżona - liczba głowienek, przy czym w przeciwieństwie do lat
1985-1987, różnice w frekwencji między górnym a środkowym odcinkiem Odry były niewielkie.
Aythya fuligula - czernica. Liczebność czernicy podczas omawianych zim była 2-4 krotnie wyższa, niż w latach 1985-1987
(Czapulak i Stawarczyk 1988). Większość czernic (72-74%) zimowało na zbiornikach wodnych. Największe koncentracje zanotowano na Zb. Rybnickim: 412 ptaków w r. 1988 i 452 w r. 1989
(T. Krotoski) oraz na Zb. Dzierżno, gdzie w obu latach zimowało około 270 czernic (M. Ostański). Podczas obu zim frekwencja
oraz średnia liczebność w r. 1988 na 5 km biegu rzeki były wyższe na górnej Odrze (Tabela 5 i 6). Natomiast średnia liczebność w r. 1989 była wyższa na środkowym odcinku tej rzeki. Maksymalne liczebności na 5 km dochodziły do 90 osobników w r.
1988 i 110 w r. 1989.
Somateria mollissima - edredon. 14 I 89 - samica na Odrze
poniżej Opola (A. Karnaś).
Melanitte nigra - markaczka. 19 I 89 jeden osobnik na Odrze
poniżej Nietkowa (A. Czapulak).
Bucephala clanguła - gągoł. W r. 1988 stwierdzono łącznie
zdecydo792 gągoły (Tabela 3) . Podobnie jak w łatach 1985-1987
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nych. Największe skupiska zanotowano na Jez. Sławskim - 120
(K. Radom, A. Rdsler), Zb. Dychów - 110 (A. Wąsicki) i na stawach kolo Rudy 2migrodzkiej - 86 ptaków (A. Mrugasiewicz).
Mergus albellus - bielaczek. Podczas obu zim liczebność bielaczka była niższa, niż w surowsze zimy w latach 1985-1987
(Czapulak i Stawarczyk 1988). W r. 1988 stwierdzono zaledwie
65 ptaków, a w r. 1989 - 135 (Tabela 3 i 4). Największą koncentrację zanotowano na Zb. Turawskim - 39 osobników (A. Karnaś).
Mergus merganser - nurogęś. Dane z omawianych dwóch zim potwierdzają wcześniejsze stwierdzenie (Czapulak i Stawarczyk
1988) o niższej liczebności nurogęsi podczas łagodnych zim. W
obu latach zimowało na Śląsku ok. 1800 osobników (Tabela 3 i 4),
podczas gdy w surowsze zimy notowano do 3200 nurogęsi, Podobnie
jak w poprzednich łatach głównym zimowiskiem tego gatunku na
Śląsku była Odra. Zimowało na niej 74% osobników w r. 1988 i
53% w r. 1989. Jednak, w przeciwieństwie do r. 1985 i 1987, nurogęsi greferowały środkowy odcinek rzeki, gdzie frekwencja wynosiła 90-100%, a średnia liczebność 18-32 osobników na 5 km
(Tabela 5 i 6). Na 5-kilometrowym odcinku Odry stwierdzono maksymalnie 113 ptaków. W r. 1989 nurogęsi stosunkowo licznie zimowały na zbiornikach wodnych. Największe koncentracje zanotowano na kompleksach stawów koło Rudy Sulowskiej - 192 (A. Mrugasiewicz) i Stawna - 177 ptaków (J. Witkowski).
Crex crex - derkacz. 231 88 jednego ptaka widziano w Bytomiu
Chropaczowie (P. Cempulik). Jest to drugie zimowe stwierdzenie
tego gatunku w Polsce (Tomiałojć 1990.
Gallinula chloropus - kokoszka wodna. Niemal wszystkie zimujące na Śląsku kokoszki zostały stwierdzone na przemysłowych
zbiornikach Górnego Śląska. Największe skupienie około 100 ptaków zanotowano na osadnikach koło Bytomia Bobrek (P. Cempulik).
Fulica atra - łyska. Liczebność łaski, podobnie jak nurogęsi
i bielaczka, byla uwarunkowana surowością zim. Podczas łagodnych zim 1988-1989 łyski były wyraźnie liczniejsze niż w latach
1985-1987. W porównaniu do również łagodnych zim 1983-1984,
rozmieszczenie tego gatunku było odmienne. Większość ptaków
(68-71%) stwierdzono na zbiornikach, a największe skupienie zanotowano na Jez. Sławskim, gdzie w r, 1988 zimowało 1960, a w
r. 1989 - 2750 ptaków (A. Rdsler i K. Radom). Natomiast na
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Odrze, na której w poprzednich zimach występowało do 71% ptaków,
w obu latach stwierdzono zaledwie 24% osobników, ale ,,adal preferowały one górny bieg tej rzeki (Tabela 5 i 6).
Grus Brus - żuraw. 16 I 88 - dwa ptaki nad Odrą poniże Chobiend (A. Adamski).
Squatarola squatarola - siewnica. 17 I 89 jeden osobnik
przebywał na Zb. Turawskim (A. Karnaś). Jest to druga zimowa
obserwacja siewnicy w Polsce (Tomiałojć 1990).
Calidris alpina - biegus zmienny. 18 I 89 stwierdzono jednego ptaka nad Małą Panwią poniżej Zb. Turawskiego (A. Karnaś).
Jest to trzecia zimowa obserwacja biegusa zmiennego na Śląsku
(Dyrcz i in., w druku).
Actitis hyooleucos -. kuliczek piskliwy. 20 I 89 widziano jednego ptaka nad Odrą k. Opola (A. Karnaś). Jest to trzecia w
Polsce i druga na ,Śląsku zimowa obserwacja tego gatunku (Dyrcz
i in., w druku; Tomiałojć 1990).
Numenius arquata - kulik wielki. 15 I 89 - jeden ptak nad
Odrą powyżej Opola (A. Karnaś).
Larus minutus - mewa mała. 23 I 88 - 10 osobników widziano
w Katowicach (M. i A. Bialeccy).
Dyskusja
Wyniki liczeń z lat 1989-1989 umożliwiły dokonanie porównania liczebności i rozmieszczenia ptaków wodnych zimujących na
Śląsku podczas łagodnych i surowych zim. Ogólna liczebność tej
grupy ptaków w ostatnich dwóch latach była 2-3 krotnie wyższa
niż w surowe zimy 1985 i 1987 r. Różnica ta była przede wszystkim związana z 3-krotnie wyższą liczbą zimujących krzyżówek.
W styczniu 1987, który był najsurowszy w okresie prowadzenia
zimowych liczeń na Śląsku, zanotowano łącznie 44.5 tysiąca
krzyżówek (Czapulak i Stawarbzyk 1988), podczas gdy w 1989 było
ich o 100 tysięcy więcej. 2-4 krotny wzrost liczebności, związany prawdopodobnie głównie z łagodnością zim, stwierdzono również u następujących gatunków: czapla siwa, gęś zbożowa, cyraneczka, głowienka, czernica, łyska 3 zimorodek. W przypadku nurogęsia i bielaczka łagodność zim 1988-1989 wpłynęła ujemnie na
ich liczebność. Natomiast gągoł jest gatunkiem, którego liczebność nie jest prawdopodobnie związana z warunkami meteorologicznymi. Niewielki wzrost liczby zimujących osobników stwierdzo-

126
no również u łabędzia niemego i krzykliwego.. Jednak prawdopodobnie bardziej odzwierciedla on tendencje populacyjne, aniżeli
bezpośredni wpływ łagodnych zim.
Rozmieszczenie ptaków w latach 19R8-1989 było odmienne niż
podczas surowych zim. W r. 1988 - 51%, a w r. 1989 - 61% ogólnej liczby osobników stwierdzono na zbiornikach wodnych. Natomiast w latach 1985-1997 na zbiornikach zimowało od 15 do 22%
ptaków wodnych,
Znaczenie Odry było mniejsze. W r. 1988-zimowało na niej ok.
40%, a w r. 1989 zaledwie ok. 30% wszystkich stwierdzonych ptaków. Podczas surowych zim szereg gatunków preferowało górny odcinek Odry. W łagodne zimy 1988-1989 niektóre z tych gatunków
także występowały liczniej na górnej niż na środkowej Odrze.
Były to: łabędź niemy; cyraneczka i łyska. Gągoł i nurogęś preferowały natomiast środkowy bieg tej rzeki. Inne gatunki np.
krzyżówka, głowienka, czernica nie preferowały któregoś z odcinków, albo preferencja ta była słabo zaznaczona. Mniejsze
rzeki (Bóbr, Nysa Kl., Nysa Luk.) miały bardzo niewielkie znaczenie. Zimowało na nich do 2% ogólnej liczby ptaków. W porównaniu do surowszych zim 1985-1987 liczba zimujących na nich
ptaków wodnych była 2-6 krotnie niższa.
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Summary
In 1988-1989 winter censuses of waterfowł in Silesia were
continued and they covered almost all important places for
these birds (Table 1). Results of censuses are presented in Tabłes 2-7. Both winters were very miki and it was reflected in
the number of wintering birds. 135 thoutands waterfowl were recorded in 1988 and 173 thousands in 1989. It means that in
1988-89 number of wintering birds was 2-3 times higher than during more severe winters 1985 and 1987. This difference was
connected mainly with three times higher number °f wintering
Mallards, The increase in number (2-4 times) which was caused
probably by mildness of winters, were found also for following
species: Grey Heron, Bean Goose, Teał, Pochard,"Tufted Duck,
Coot and Kingfisher. Numbers of Goosander and Smew were lower
in the last two years than during severe winters 1985 and 1987.
Differences in numbers of both species of swarz were connected
rather with population trends than with severity of winters.
In 1988 - 51% and in 1989 - 60% of total number birds occurred
on water bodies. The Odra river, the most important place during severe winters, was the place of wintering of 30-40% of
birds. Mute Swans, Teals and Coots preferred the upper course
of the Odra river, Coldeneyes and Gossanders preferred its
middle part. Małłaards, Pochards and Tufted Ducks did not prefer any part of the Odra river or their preference was weak.
ul. SienkiewiAndrzej Czapulak. Zakład Ekologii Ptak.5w UWr.,
cza 21, 50-335 Wrocław, Poland
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Tabela 3. Wyniki zimowego liczenia ptaków wodnych na Śląsku w
styczniu 1988
Results of January count of waterfowl in 1988
1-4 names of main rivers, 5 - other rivers, 6 - water
bodies, 7 - total
Gatunek
Species

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

G. arctica
1
G. stellata
30
6
T. ruficollis
_
14
P. cristatus
Ph. carbo
48
200
A. cinerea
1
C. ciconia
1520
281
C. olor
63
C. cygnus
A. fabalis
11
8
A. anser
1
ł
A. albifrons
T. tadorna
4
A. penelopa
1
A. strepera
A. acuta
7
442
A. crecca
A. platyrhynchos45100 2990
A. clypeata
5
A. ferina
111
1
296
1
A. fuligula
A. marila
2
M. fusca
1
B. clang•ula
659
1
M. alabellus
13
M. merganser
64
1303
F. atra
1000
43
G. chloropus
2
C. crex
G. grus
2
G. gallinago
T. ochropus
1
A. hypoleucos
1
L. ridibundus
2430
5
L. canus
32
L. minutus
L. argentatus
A. atthis
4
5
C. cinclus
18
H. albicilla
27
-

63
16
1
77
-

-

24
45
220
2129
1
1
3
16
2930
-

3
-

3
1
126
130
1
501
4
3078
63
3810
8
115
2
5
2
12
938
100510
6
1268
1108
4
2
792
65
1771
4180
182
1
2
2
2
1
14395
2293
10
2
14
77
48

Razem (7)

(1)

-

13
88
-

27
860 2290
3
7
3
1
104
_.
300
23
1
14
-

7

1
-

1
5
39
490
8
1
45
2

3489 1470 2419 5960

3

116
1
179
2
892
1670
112
2
1
2
453
46350
1
1153
801
2
1
131
52
398
2987
180
1
2
1
11170
2230
10
2
2
19

68929 135534

1 - Odra, 2 - Bóbr, 3 - Nysa KL, 4 - Nysa Łuż., 5 - inne rzeki,
6 - zbiorniki wodne, 7 - razem
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Tabela 4. Wyniki zimowego liczenia ptak3w wodnych w styczniu
1999
Results of January count of waterfowl in 1969
Explanations - see Table 3
Gatunek
Species

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

G. arctica
3
3
28
169
1
34
74
17
T. ruficollis
15
118
1
4
123
P. cristatus
2
4
6
P. nigricollis
1
1
Ph. carbo
283
48
2
348
A. cinerea
13
7
701
1
1
B. stellaris
1
1
C. ciconia
666
65 106 166
1920 174
C. olor
3097
146
107
C. cygnus
39
2 2580 3195
5927
150
A. fabalis
4
25
21
A. anser
53
53
A. albifrons
18
23
5
A. penelopa
2
2
A. strepera
11
5
6
A. acuta
11
1051
83
696
1
270
A. cercca
A. platyrhynchos 43450 3470 950 3240 2660 87500 141270
3
1
2
A. clypeata
876
2
737
133
3
A. ferina
1
n
896
8
1
1203
290
A. fuligula
2
2
A. marna
1
1
S. mollissima
3
1
2
C. hyemalis
6
4
2
M. fusca
1
1
M. nigra
885
6
530
343
1
5
B. clangula
136
55
78
3
M. albellus
1
-- 1
M. serrator
1837
780
8
1»
74
974
M. merganser
6
5
1
R. aquaticus
249
243
3
1
2
G. chloropus
6065
4110
265
15
67 178
1430
F. atra
2
3
1
T. ochropus
2
7
5
gallinago
G.
:- 1
1
S. squatarola
1
1
C. alpina
1
-- 1
N. arquata
20
7468
4194
304
2950
L. ridibundus
1295
878
4
7
406
L. canus
4
1
3
. L. argentatus
54
6
14
4
7
20
3
A. atthis
32
72
30
10
C. cinclus
24
.10
3
37
H. albicilla
Razem (7)

52937 3928 1603 3473 5810 105076 172827

Objaśnienia - jak w Tabeli 3.
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Tabela 5. Frekwencja niektórych gatunków ptaków wodnych na górnej (OG) i środkowej Odrze (OS) w latach 1988-1989.
W nawiasach podano liczbę skontrolowanych 5 km odcinków.
Frequency of some species of waterfowl in upper part
(OG) and middle part (OS) of Odra river in winter
1988-1989. Numbers of checked 5 km sections in parentheses.
Gatunek
Species
T.
A.
C.
A.
A.
A.

ruficollis
cinerea
olor
platyrhynchos
crecca
ferina
A. fuligula
B. clangula
M. merganser
M. albellus

1988
OS (36)
OG (57)
3.5
45.6
68.4
98.2
43.9
15.8
28.1
28.1
22.8
3.5

1989
OG (57)
OS (39)
12.5
52.6
73.7
96.5
31.6
17.5
22.8
28.1
29.8
14.0

5.5
61.1
52.8
100.0
22.2
16,7
19.4
66.7
100.0
16.7

O
69.2
61.6
94.9
2.6
12.8
17.9
61.5
89.7
10.2

Tabela 6. Średnia liczebność na 5 km biegu rzeki niektórych
gatunków ptaków wodnych na górnej (00) i środkowej
Odrze (OS) w latach 1988-1989.
W nawiasach podano liczbę skontrolowanych 5 km odcinków.
Mean numbers (ind./5 km) of sosie species of waterfowl
in upper part (00) and middle part (OS) of Odra river
in winter 1988-1989. Numbers of checked 5 km sections
in parentheses.
Gatunek
Species
T. ruficollis
A. cinerea
C.olor
A. platyrhynchos
A. crecca
A. ferina
A. fuligula
B. clangula
M, merganser
M. albellus
F. atra

1988
OG (58)
OS (36)
0.1
1.8
20.6
554.8
7.3
1.4
4.9
3.7
2.2
0.04
15.8

0.1
2.6
9.7
374.1
0.7
0.8
0.4
12.5
31.9
0.3
2.9

/

1989
OG (57)
OS (39)
0.3
3.5
25.7
420.8
4.7
1.6
1.7
' 1.5
4.8
1.3
22.8

O
3.8
11.6
465.2
0.1
1.1
4.9
6.6
18.0
0.2
2.3
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Tabela 7. Frekwencja i średnia liczebność na 5 km biegu rzeki
niektórych gatunków ptaków wodnych na Botrze w latach
1988-1989.
W nawiasach podano liczbę skontrolowanych 5 km odcinków.
Frequency (1) and mean numbers (2) of ind./5 km of
some species of waterfowl on Bóbr river in 1988-1989.
Numbers of checked 5 km sections in parentheses
Gatunek
Species
T. ruficollis
A. cinerea
C.olor
A. platyrhynchos
A.merganser
F. atra
B.clangula

Frekwencja (1)
1988 (48) 1989 (48)
12.5
39.6
45.8
87.5
22.9
8.3
2.1

18.8
29.2
31.2
83.3
20.8
18.8
2.1

Średnia liczebność (2)
1988 (48) 1989 (48)
0.6
1.0
5.8
62.3
1.3
0.9
0.02

1.5
1.0
3.6
72.3
1.5
1.4
0.02

MATERIAŁY DO AWIFAUNY SW,SKA
Contributions to Silesian awifauna
PIERWSZE STWIERDZENIE I,GU OBARA (TADORNA TADORNA) NA SWiSKU
W dniu 1 VII 90 obserwowano na Zbiorniku Mietkowskim parę
obarów z trzema pisklętami wielkości ok. 1/3 ptaków dorosłych,
a 10 VIII widziano dwa lotne młode. Jest to pierwszy przypadek
lęgu tego gatunku na Śląsku i drugie w Polsce miejsce śródlądow druku). Wczewego gniazdowania (Tomialojó 1990, Dyrcz
śniej, w kwietniu i maju 1990, dorosłe ohary w liczbie 1-3 osobników były obserwowane na zbiorniku co najmniej sześciokrotnie.
Nie jest wykluczone, że gatunek ten mógł próbować się gnieździć
w poprzednich latach. .W r. 1988 (dwa lata po napełnieniu zbiornika) parę dorosłych ohar5w obserwowano trzykrotnie w maju i
raz w czerwcu, a w maju i czerwcu 19R9 widziano trzykrotnie
1-2 ptaki (A. Dyrcz, M. i K. Martini, W. Tabisz).
Zbiornik, poza swoją funkcją retencyjną, jest użytkowany jako kopalnia żwiru. W wyniku tej działalności powstały w obrębie
zbiornika zwałowiska gliny i piachu, które przy wyższym poziomie wody tworzą wyspy. Sąsiadują z nimi rozległe płycizny, stanowiące miejsce żerowania °harów. Ten sztuczny krajobraz przypomina wyglądem nadmorskie siedliska tego gatunku.
Ectąd, poza wybrzeżem stwierdzono lęgi ohara tylko na Zbiorniku Kostrzyńskim, gdzie w r. 1972 wykryto lęg jednej pary (Nowysz i Wesołowski 1972), a w r. 1982. już 8 par (Tomiałojć 1990).
Z sąsiadującej ze Śląskiem Branderburgii pochodzi jedna pewna
informacja o gnieżdżeniu się pary obarów nad Havelą w r. 1977
(Rutschke i in. 1983).
Zasię g geograficzny ohara w Europie obejmuje przede wszystkim wybrzeże morskie, a stanowiska śródlądowe nad wodami słodkimi są nieliczne. W Europie zachodniej, środkowej i północnej
liczebność ohara w ostatnich latach wzrasta i wykazuje on ekspansję terytorialną, zwłaszcza na tereny śródlądowe (Cramp i
Simmons 1977).
Andrzej Dyrcz i Paweł Kołodziejczyk
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The first breeding record of Shelduck in Silenia
On lst VII 90 a pair of Shelducks with three half-grown
ducklings was observed at Mietków dam lake (30 km SW of Wrocław). It is the first breeding record of Shelduck in Silesia
and second inland breeding record in Poland. The reservoir,
920 hectares in area was built in 1986 at altitude of 170 m,
in an open farmland. It serves also as a gravel-pit, and has
urany shallows and artificial sand and clay islands.
KAZARKA (TADORNA FERRUGINEA) PTAKIEM 4GOWYM W POLSCE

Od początku lat osiemdziesiątych nastąpił znaczny wzrost liczby stwierdzeń kazarek na Śląsku. Był on bez wątpienia związany z ucieczkami tych ptaków z wrocławskiego zoo, gdzie w 1981
roku para kazarek wyprowadziła po raz pierwszy lęg. Młodych nie
udało się schwytać i wydostały się one na wolność. Sytuacja ta
powtarzała się w latach 1982-1990 niemal corocznie i za każdym
razem para wyprowadzała do 10 młodych, które opuszczały zoo
(inf. ustna S. Urbaniak). Tak więc w okresie dziesięciolecia
na wolność wydostało się ok. 70-80 ptaków. Znaczna część osobników rozprzestrzeniła się po Śląsku. W kolejnych latach obserwowano je na różnych zbiornikach wodnych zarówno w bezpośrednim
sąsiedztwie Wrocławia, jak i na akwenach odleglejszych od miasta. Między innymi widywano je na zbiornikach zaporowych (Nyskim,
Otmuchowskim, Mietkowskim) oraz na stawach rybnych w dolinie
Baryczy koło Przemkowa i Wołowa (Dyrcz i in., w druku). Najprawdopodobniej również, wzrost częstości pojawów kazarek w
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innych rejonach Polski związany jest z ucieczkami z zoo lub
półotwartych hodowli (Tomiałojć 1990, Raporty Komisji Faunistycznej nr 1-4).
Część ptaków pochodzących z wrocławskiego zoo pozostawała
stale w obrębie Wrocławia, gdzie widywano je latające nad centrum stając się zupełnie nowym elementem w scenerii miasta. W
drugiej połowie lat osiemdziesiątych zaczęto też widywać tokujące pary na dachach wysokich budynków, szczególnie w rejonie
Rynku i Ostrowa Tumskiego. Wreszcie 1 VI 1988 wykryto parę z
10 pisklętami na dachu Kościoła Marii Magdaleny położonego tuż
obok Rynku i w odległości ok. pół kilometra od koryta Odry.
Miejsce lęgu praktycznie uniemożliwiało samodzielne dotarcie
rodziny do rzeki wobec dużego nasilenia ruchu ulicznego w centrum miasta. Młode więc zostały schwytane i przetransportowane
nad rzekę, gdzie przebywały przez następne dwa dni w pobliżu
Mostu Pokoju (J. Paszek, W. Grabiński i inni). Później wywędrowały poza centrum miasta w górę ujściowego odcinka rzeki Oławy.
Ostateczny wynik lęgu nie jest znany.
W następnym roku para kazarek wyprowadziła 10 młodych gniazdując na tym samym kościele, lecz młode wraz z samicą zostały
schwytane 12 V 19R9 i trafiły do ogrodu zoologicznego, gdzie
obecnie przebywają (inf. ustna - S. Urbaniak), 9 V 1990 w tym
samym miejscu para wyprowadziła 11 piskląt, które szczęśliwie
dotarły do Odry dzięki pomocy grupy ornitologów. Rodzina ta
przeniosła się w górę rzeki w rejon zoo, gdzie stale przebywała.
Liczba młodych stopniowo zmalała do 5-6 (A. Guziak), które najprawdopodobniej uzyskały lotność. Według relacji mieszkańców
okolic Kościoła Marii Magdaleny w marcu 1990 w rejonie tym
przebywały stale dwie pary kazarek lecz jedna z samic prawdopodobnie zginęła, zaś osamotniony samiec stale towarzyszył gniazdującej parze aż do momentu wyklucia młodych. Sądząc z przywiązania do tego samego miejsca lęgów można przypuszczać, że w
kolejnych trzech łatach do lęgów przystępowała ta sama para.
Mając na uwadze stałe zasilanie zdziczałej grupy ptaków przez
młode pochodzące zarówno od pary gniazdującej w zoo,'
jak i na
wolności, można sądzić, że przypadki lęgów będą się zdarzać w
przyszłości częściej. Natomiast zasilanie śląskiej populacji
przez dzikie ptaki wydaje się mało prawdopodobne,jako że naj-
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bliższa naturalna populacja występująca nad Morzem Czarnym jest
bardzo nieliczna i zmniejsza swą liczebność (Cramp i Simmons
1977), np. w Rumunii i Bułgarii w 1975 r. występowało zaledwie
20-25 par (Bezzel 1985). O wiele większe jest prawdopodobieństwo pojawiania się w Polsce kazarek będących uciekinierami z
licznych w zachodniej Europie półotwartych hodowli (Rogers
1982). W końcu lat sześćdziesiątych ptaki te zaczęły gniazdować
w Holandii, a później także w północno-zachodnich Niemczech,
tworząc niewielkie populacje lęgowe (Bezzel 1985). Kazarki rozprzestrzeniają się po wielu krajach europejskich, gdzie notuje
się wzrost liczby spotkań (Rogers 1982), wydaje się więc, że
gatunek ten stanie się trwałym elementem awifauny nie tylko w
naszym kraju.
Zaskakujący może wydawać się fakt gniazdowania kazarek na wysokich budynkach. W warunkach naturalnych ptaki te wykorzystuj jako miejsca lęgów różnego rodzaju otwory w urwistych brzegach i klifach, dziuple drzew, ale także wnęki w murach lub ruinach budynków (Cramp i Simmons 1977). Tak więc gniazdowanie
na budynku kościoła we Wrocławiu nie jest czymś niezwykłym, natomiast fakt, że ma to miejsce w centrum dużego i ruchliwego
miasta, wskazuje na wyraźną synaniropizację tych ptaków.
Tadeusz Stawarczyk
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Ruddy Shelduck breeds in'Poland
In 1988-1990 a pair of Ruddy Shelduck bred in Wrocław.
A nest was located in wali cavity of church building in the
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centra of the city and about half a kilometer from the Odra river bed.Every year 10-11 young left the nast. Ruddy Shelducks
breeding in Wrocław come from the zoo. In 1981-1990 almost
every year one pair hatched up to 10 young which after achieving flight ability escaped from the zoo. Within ten years
about 70-80 birds left the zoo and spread in the country.
I4G RYBITWY BIAŁOCZELNEJ (STERNA ALBIFRONS) NA ZBIORNIKU MIETKOWSKIM
W r. 1989 po ok. 80-letniej przerwie, stwierdzono gnieżdżenie się rybitwy białoczelnej na śląsku. Fakt ten miał miejsce
na Zbiorniku Mietkowskim (woj. wrocławskie). 24 czerwca 1989 r.
podczas kontroli zbiornika znaleziono na jednej ze sztucznych
wysp dwa zajęte gniazda tego gatunku. Każde z nich zawierało
po 2 jaja w początkowym stadium wysiadywania. Następnego dnia
stwierdzono 8 rybitw białoczelnych, a także obserwowano toki i
karmienie samicy przez samca. 8 VII 89 spenetrowano wszystkie
wyspy i stwierdzono, że jeden lęg został zniszczony, a w drugim
wysiadywanie jest bardzo zaawansowane. Ponadto w tym dniu na
zbiorniku widziano 5 dorosłych rybitw. 26 VII podczas kontroli
wyspy, na której znaleziono gniazda, stwierdzono silnie zaniepokojoną parę, ale piskląt nie udało się odszukać.
Rybitwa, białoczelna gnieździła się na Śląsku jeszcze na początku XX wieku w okolicach Krosna Odrz., gdzie była w tym czasie licznym gatunkiem lęgowym (Schalow 1919). Być może gnieździła się ona w r. 1939 na Odrze k. OlaWy, gdzie kilkakrotnie obserwowano ją w porze lęgowej, a w końcu lipca widziano parę
karmiącą lotnego młodego (Krampitz i Schlott 1940). W późniejszym okresie brak jest nawet podejrzeń o lęgi tego gatunku na
Śląsku.
Zwraca uwagę rola sztucznych wysp w gnieżdżeniu się ptaków
wodnych na Zb. Mietkowskim. Oprócz rybitwy białoczelnej gnieździły się tam rybitwy zwyczajne (5-6 par) i śmieszki (kilkadziesiąt par) i kilka gatunków kaczek (płaskonos, cyranka,
czernica). 25 VI widziano zaniepokojoną parę mew pospolitych,
a także 2-4 dorosłe mewy srebrzyste trzymające się w kolonii
śmieszki. Na śląsku istnieje kilka dużych zbiorników zaporowych,
ale niestety większość bez wysp. W przyszłości mają powstać je-
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szcze dwa zbiorniki na Nysie Klodzkiej. Warto więc chyba zadbać, aby przy ich budowie uwzględniono również interesy ptaków.
Tadeusz Drazny, Wiesław Tabisz, Dariusz Olej
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Breeding of Little Tern at Mietków Reservoir
On 24th June 1989 two nests of Little Tern were found on
the artificial island at Mietków Reservoir. Each nest contained
two eggs in the first stage of the incubation. One brood was
destroyed but from the second one nestlings hatched. This is
the first breeding record of this species in Silenia since
80 years.
14GI CZAPLI PURPUROWEJ (ARDEA PURPUREA) NA STAWACH MILICKICH
W latach 1988-90W rezerwacie "Stawy milickie" stwierdziliśmy gnieżdżenie się czapli purpurowej. 8 V 88 na stawie Henryk
(kompleks Stawno) znaleziono gniazdo z jednym jajem (KF 2659/
88). Dwa dni póź niej w gnieździe znajdowały się trzy jaja. Następna kontrola przeprowadzona 14 V wykazała, że lęg został
splądrowany, prawdopodobnie przez błotniaka stawowego (Circus
aeruginosus). W gnieździe znajdowały się skorupki 4 jaj.
W r. 1989 ponownie stwierdżono lęg tego gatunku. Tym razem
czaple zagnieździły się na stawie Andrzej (kompleks Stawno).
Gniazdo zostało znalezione 9 VI 89 i zawierało ono'trzy jaja
(KF 2950/89). 17 VI w gnieździe były 4 jaja. Podczas następnej
kontroli (11 VII) stwierdzono, że z trżech wykluły się już pisklęta, a czwarte jajo było niezalężone. Ostatecznie czaplom udało się odchować dwa młode. Prawdopodobnie druga para czapli
purpurowej gnieździła się w r. 1989 na stawie Henryk lub Grabo wnica, nad którymi widywano osobniki, ale gniazda nie szukano.
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Po raz kolejny lęg czapli purpurowej został stwierdzony w r.
1990. 28 V na stawie Andrzej, na którym czaple gnieździły się
w poprzednim sezonie obserwowano jednego osobnika. 13 VI znaleziono tam gniazdo zawierające 5 jaj, położone w odległości
dwóch metrów od zeszłorocznego gniazda. 30 VI znajdowało się w
nim jedno pisklę i cztery jaja, w tym jedno z klującym się pisklęciem. Następne kontrole wykazały, że ze wszystkich jaj wykluły się pisklęta. Podczas ostatniej kontroli (28 VII) stwierdzono, że jedno z nich padło, tak więc ostatecznie czaple prawdopodobnie wyprowadziły cztery młode.
Stawy w dolinie Baryczy są miejscem, gdzie lęgi czapli purpurowej są najczęściej stwierdzane w Polsce. Tylko w okresie
powojennym zanotowano 11 pewnych stwierdzeń gnieżdżenia się tego gatunku na tym terenie (Dyrcz i in., w druku). Lęgowe czaple
purpurowe stwierdzano także na stawach k. Oświęcimia, na stawach "Okręt" k. Łowicza oraz na Jez. Gopło (Tomiałojć 1990).
Józef Witkowski, Beata Orłowska
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Breedinp records of Purple Heron (Ardea purpurea)
on the Milicz.Ponds
In 1988-90 breeding pairs of Purple Heron were recorded on
fish ponds (Stawno complex). in the Barycz val.ley. In 1988 heros laid first egg on 8th May. The attempt 'at breeding was unsuccessful and brood with four eggs was destroyed, probably by
Marsh Harrier. In 1989 a pair of Purple Herron built a nest on
another pond in Sławno complex. The female laid four eggs but
one was unfertilized. Herons raised two young. In 1990 Purple
Herons nested on the same pond. They built nest two meters from
the previous year nest. They laid five eggs and from all of
them nestlings hatched. The pair raised four young. Records
accepted by the Faunistic Commission.
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PIERWSZE STWIERDZENIE TRZNADELKA (EMBERIZA PUSILLA) NA gI4SKU
27 I 89 nad zbiornikiem retencyjnym Duże Dzierżno k. Gliwic
obserwowałem jednego osobnika trznadelka (KF 2670/89). Obserwowany ptak był mniejszy od potrzosa (Emberiza schoeniclus), z
krótszym ogonem. Moją uwagę zwróciło ubarwienie głowy. Jej
wierzch był brązowy z jaśniejszym środkowym paskiem ciemieniowym i ciemniejszymi bocznymi paskami ciemieniowymi nad jasną
brwią. Podgardle jasne, ze słabo zaznaczonym paskiem podbródkowym. Pierś i boki brzucha kreskowane, z tym że kreski na środku
piersi były krótkie, po bokach dłuższe i wyraźniejsze. Brzuch
jasny bez kreskowania. Grzbiet i skrzydła szarobrązowe z ciemnymi smugami. Białawe zakończenia średnich i dużych pokryw tworzyły dwa poprzeczne paski na skrzydłach. Nogi koloru cielistego, a dziób krótki i ciemny. Ptak odzywał się krótkim, ostrzegawczym głosem brzmiącym jak: "cik...cik...". Obserwowany osobnik był niepłochliwy, żerował na łące w odległości 4-5 metrów
od obserwatora. Szybko biegał po ziemi kryjąc się w zagłębieniach terenu, przypominając w zachowaniu świergotki (Anthus
sp.).
Jest to pierwsze stwierdzenie trznadelka na Śląsku, a zarazem pierwsza zimowa obserwacja tego gatunku w Polsce (Tomialojć
1990, Dyrcz i in., w druku). Dotychczas trznadelek był stwierdzony 8 razy, a wszystkie obserwacje pochodzą z północnej Polski.
Dariusz Szlama
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The first record of Little Bunting in Silesia
On 27 January 1989 one Little Bunting was observed near Gliwice,(Katowice region). Record accepted by the Faunistic Commi ssion.
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OBSERWACJA BIEGUSA PŁOWEGO (TRYNGITES SUBRUFICOLLIS) NA
ZBIORNIKU TURAWSKIM
27 VII 89 na Zbiorniku Turawskim obserwowaliśmy jednego biegusa płowego (KF 2825/89). Ptak żerował na wyschniętym kożuchu
z glonów w towarzystwie batalionów (Philomachus pugnax). Zauważono następujące cechy rozpoznawcze: wysmukła szyja; mała dobrze wyodrębniona głowa; płowy, łuskowany grzbiet; ciemny ogon
i żółte nogi.
Gatunek ten pojawia się w Polsce wyjątkowo. Dotychczas był
on stwierdzony pięciokrotnie, w tym cztery obserwacje pochodzą
z terenów Śląska (Tomiałojć 1990, Dyrcz i in., w druku). Na Zb.
Turawskim biegus płowy widziany był dwukrotnie. Jedynego, poza
Śląskiem, stwierdzenia dokonano w ujściu Redy nad Zatoką. Pucką.
W przypadku tej obserwacji zwraca uwagę wczesna data. Poprzednie stwierdzenia były dokonane w okresie
Grzegorz Lorek, Dariusz Czaplicki
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Observation of Buff-breasted Sandpiper at Turawa Reservoir
On 27th July 1989 one Buff-breasted Sandpiper was observed
at Turawa Reservoir (Opole region). It is the sixth record of
this species in Poland and fifth in Silesia. Observation accepted by the Faunistic Commission.
BOCIAN BIAŁY (CICONIA CICONIA) W BYŁYM POWIECIE PRUDNICKIM
W r. 1984 oraz w latach 1987-89 przeprowadziłem inwentaryzację gniazd bociana białego w byłym powiecie prudnickim. Powierzchnia tego powiatu wynosiła 560 km2, z czego 430 km2 przypadało na Płaskowyż Głubczycki będący terenem o charakterze wybitnie rolniczym. Grunty orne zajmowały tam prawie 80% powierzchni.
Na terenie badań stwierdziłem 45-49 gniazd bociana białego
(Tabela 1.), z których w poszczególnych latach 36-41 było zaję-
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tych przez pary lęgowe (HP). Średnie zagęszczenie par (StD) wynosiło 6.9 p/100 km. Porównanie powyższych wartości z wcześniejszymi danymi (Pax 1925, Brinkmann 1934, Profus i Mielczarek
1981) wykazuje, że liczebność bociana białego w byłym powiecie
prudnickim wzrasta systematycznie i w odniesieniu do lat 20-tych
XX wieku wzrost ten jest 4-krotny. Podobne zjawisko stwierdzono
także na innych terenach (Jakubiec i in., 1988, Kopij 1989).
W r. 1989 większość par (35) gnieździło się na Płaskowyżu
Głubczyckim, gdzie zagęszczenie wynosiło wówczas 8.1 p/100 km.
Sześć par gnieździło się w Górach Opawskich. Nie stwierdziłem
natomiast bocianów w Borach Niemodlińskich, gdzie jedna para
miała gniazdować w latach 60-tych (dr J. Wąs). W okresie badań
wszystkie gniazda znajdowały się w obrębie osiedli ludzkich. W
większości miejscowości gnieździła się tylko jedna para. W r.
1989 po dwa gniazda znajdowały się w Wróblinie, Łączniku, Kierpieniu i Wierzbcu, a trzy gniazda tylko w Moszczance.
W latach 1984, 1987-89 produkcja młodych wynosiła średnio
2.4-2.9 na parę z sukcesem, a udział par, które utraciły lęgi
wahał się od 7 do 17%. W r, 1989 - 18 gniazd (40%) było umieszczonych na słupach linii elektrycznych, 14 gniazd (31%) na
drzewach; 10 gniazd (22%) na budynkach, a 4 gniazda (9%) na kominach,
Grzegorz Kopij
Literatura
Brinkmann M. 1934. Die Veranderungen in Bestende des Weissen
Stroches (Ciconia ciconia) in Oberschlesien. J. Orn. 82:
420-434.
Jakubiec Z., Michalak S., Peterson U. 1988. Wyniki inwentaryzacji gniazd bociana białego (Ciconia ciconia) w dawnym powiecie strzelińskim. Ptaki Śląska 6: 117-124.
Kopij G. 1989. Ptaki okolic Korfantowa w okresie lęgowym. Ptaki
Śląska 7: 98-114.
Pax F. 1925. Wirbeltierfauna von Schlesien. Berlin,
Profus P., Mielczarek P. 1981. Zmiany liczebności bociana białego (Ciconia ciconia) w południowej Polsce. Acta zool.
cracov. 25: 139-218.

142
White Stork in the former Prudnik district
The area of the fermer Prudnik district was 560 km. Censuses
of nests were carried out in 1984 and 1987-89. 45-49 nests were
recorded on the study area and density varied between 6.3 and
7.3 pairs/100 km (Table 1). The stork population increased 4
times in comparison with situation in 1920th. Breeding success
was the highest in 1989. Nests were situated on electricity
poles (40%9, trees (31%), buildings (22%) and chimneys (9%).
Tabela 1. Wyniki inwentaryzacji gniazd bociana białego w dawnym
powiecie prudnickim (559 km)
Results of the White Stork nests censuses in the former Prudnik district (559 km)
Rodzaj danych
Data
H
HP
11B
HE
HO
HPm
HPo
HPm4
HPm3
Inn2
HPm1
HPmx
HPom)
HP0(g)
HPo(o)
HPo (x)
JZO
(JZG)
JZa
JZm
%HPo
StD

1984

Rok - Year
19851987

46
41
5
34
7
3
2
6
2
21
2
2
3

49
39
1
2
7
35
4
1
6
5
2
21
2
2
._

32

34
84 2.2
2.4
10.2
7.0

84
2.0
2.5
17.1
6.3

48
- 36
1
2
9
32
4
2
12
7
1
10
2

2
59
86
2.4
2.7
11.1
6.4

1989
45
41
1
3
38
3
10
10
10
2
6

-

2
1
92
109
2.7
2.9
7.3
7.3

OBSERWACJE FENOLOGICZNE
Phenological observationa
Kormoran czarny - Phalacrocorax carbo
24 II 90 - 20 ptaków, Zb. Mietkowski (T. Stawarczyk)
Bocian czarny - Ciconia nigra
23 III 90 - 1 ptak, Mrozów k. Wrocławia (W. Górka)
Bocian biały - Ciconia ciconia
28 II 90 - 1 ptak, Zębice Wr. k. Wrocławia (W. Zdanek)
14 III 90 - 1 ptak, Mszana k. Jastrzębia Zdr, (R. Kruszyk)
Markaczka - Melanitta nigra
14 VIII 89 - ł 9, Kantorowice k. Lawina Brz. (M. Stajszczyk)
Trzmielojad - Pernis apivorus
1 IV 90 - 1 ptak, Brzeg Dln. (W. Górka)
Drzemlik - Falco columbarius
Stajszczyk)
5 IX 89 - 1 ?, Kantorowice k, Lawina Brz.
żuraw - Grus gruz
7 II 90 - 2 ptaki, Dębno k. Wrocławia (T. Drazny)
27 II 89 - 2 pary, Wrzosy k. Wołowa (G. Bobrowicz)
Czajka - Vanellus vanellus
1 II 89 - 27 ptaków, Wrocław (W. Górka)
Biegus zmienny - Calidris alpina
16 III 90 - 1 ptak, Radziądz (T. Stawarczyk, J. Witkowski)
17 III 90 - 1 ptak, Potasznia (T. Stawarczyk, J. Witkowski)
Rycyk - Limosa limosa
23 II 90 - 1 ptak, Zb. Mietkowski (A, Dyrcz)
12 III 89 - 1 ptak, Wrocław-świniary (A. Srzednicki)
Brodziec śniady - Tringa erythropus
5 III 89 - 1 ptak, Dobrzykowice k. Wrocławia (A. Srzednicki)
1 IV 90 - 1 ptak, Dobrzykowice k. Wrocławia (A. Srzednicki)
Łęczak - Tringa glareola
18 III 90 - 2 ptaki, Wrocław -Swiniary (A. Srzednicki)
27 III 89 - 1 ptak. Dobrzykowice k. Wrocławia (A.Srzednicki)
2 IV 89 - 2 ptaki, Zb. Mietkowski (A. Srzednicki)
Grzywacz - Columba palumbus
27 II 88 - 1 ptak, Wrocław (M. Stajszczyk)
Kukułka - Cuculus canorus
14 IV 89 - 1 ptak, Wrzosy k. Wołowa (G. Bobrowicz)
14 IV 89 - 1 ptak, Zb. Mietkowski (A. Dyrcz)
16 IV 89 - 1 ptak, Lipki k. Brzegu (M. Stajszczyk)
10 X 87 - 1 ptak, Zb. Mietkowski (R. Guziak, M. Stajszczyk)
Krętogłów - Jynx torquilla
13 IV 90 - 1 Ł. Jelcz k. Oławy (M. Stajszczyk)
22 IX - 1 ptak, Jelcz k. Oławy (M. Stajszczyk)
Pliszka siwa - Mobacilla alba
24 II 90 - 1 d, Zb. Mietkowski (T. Stawarczyk)
Świergotek drzewny - Anthus trivialis
2 IV 89 - 6 ptaków, Zb. Mietkowski (A. Srzednicki)
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Jemiołuszka - Bombycilla garrulus
7-8 V 90 - 8 ptaków, Jastrzębie Zdr. (R. Kruszyk)
owik
rdzawy - Luscinia megarhynchos
Sł
19 IV 88 - 3 d4 Wrocław-Zalesie (A. Srzednicki)
Pokrzywnica - Prunella modularis
19 III 90 - 5 ptaków, Lednica k. Oławy (M. Stajszczyk)
Kląskawka - Saxicola torquata
18 III 90 - 1 para, Wrocław-Rędzin (A. Srzednicki)
15 X 88 - 2 ptaki, Dobrzykowice k. Wrocławia (A. Srzednicki)
31 X 89 - 1 ptak, Jelcz k. Oławy (M. Stajszczyk)
Białorzytka - Oenanthe oenanthe
3 IV 88 - 1 4 Lutoszyce k. Wrocławia (A. Srzednicki)
Świerszczak - Locustella naevia
23 IV R9 - 1 d, Laskowice k. Ścinawy (G. Bobrowicz)
Strumieniówka - Lpcustella fluviatilis
16 IV 88 - 3 cfd, Wrocław-Opatowice (A. Srzednicki)
20 IV 88 - 1 di, Wrocław-Rędzin (A. Srzednicki)
Łozówka - Acrocephalus palustris
7 V 89 - 1 4 Wrocław-Wojnów (A. Srzednicki)
Trzciniak - Acrocephalus arundinaceus
15 IV 89 - 1 d, Czernica k. Wrocławia (A. Srzednicki)
Jarzębatka nisoria
29 IV 88 - 2 dr, Wrocław-Wojnów (A Srzednicki)
Piegża - Sylvia curruca
12 IV 90 - 3 dd, KamieniecWrocławski (A. Srzednicki)
Cierniówka - Sylvia communis
13 IV 89 - 1 d, Wrocław-Zalesie (A. Srzednicki)
17 IV 88 - 1 d, Brzeg (M. Stajszczyk)
Kapturka - Sylvip atricapilla
4 IV 90 - 1 d, rez. Zwierzyniec k. Oławy (M. Stajszczyk)
Świstunka - Phyloscopus sibilatrix
13 IV 89 - 2 doi, Wrocław-Zalesie (A. Srzednicki)
Pierwiosnek - Phyloscopus collybita
18 III 90 - 1 4 Maszków k. Oławy (M. Stajszczyk)
19 III 90 - 1 d, Wrocław-Wojnów (A. Srzednicki)
19 III 90 - 1 d, Lednica k. Oławy (M. Stajszczyk)
Piecuszek - Phyloscopus trochilus
16 III - 1 or, Jastrzębie Zdr. (R. Kruszyk)
Zniczek - Regulus ignicapillus
24 III 90 - 1 of„ Henryk(5w k. Ziębie (M. Stajszczyk)
25 III 90 - 1 6, Kamieniec Ząbkowicki (M. Stajszczyk)
Wilga - Oriolus oriolus
25 IV 89 - 1 d, Wrzosy k, Wołowa (G. Bobrowicz)
Gąsiorek - Lanius collurio
27 IV R9 - 1 d, ()lawa (M. Stajszczyk)
27 IV 89 1 c!, ścinawa Oławska k. Oławy (M. Stajszczyk)
Ortolan - Emberiza hortulana
25 IV 88 - 1 Ł, Bogdanów k. Grodkowa (M. Stajszczyk)

XI ZJAZD ORNITOLOGÓW ŚWSKA
llth Meeting of Silesian Ornithologists
10 marca 1990 roku odbył się już jedenasty z kolei zjazd ornitologów działających na śląsku. Uczestniczyło w nim
Obrady otworzył prof. A. Dyrcz, informując zebranych o losach
książki "Ptaki Śląska - monografia faunistyczna". Prawdopodobnie ukaże się ona na rynku w 1991 r. Następnie A. Czapulak
przedstawił wyniki zimowego liczenia ptaków wodnych na śląsku.
Z kolei R. Cisakowski omówił niezadawalające rezultaty prac nad
Polskim Atlasem Ornitologicznym w naszym regionie. Prelegent
zachęcał zebranych do odwiedzenia wciąż istniejących na śląsku
miejsc nietkniętych stopą podglądacza ptaków. W następnym wystąpieniu J. Lontkowski zaprezentował wyniki liczeń zimujących
ptaków drapieżnych. Po tym referacie ponownie wystąpił A. Czapulak omawiając tym razem liczebność i rozmieszczenie łabędzia
niemego na śląsku. W kolejnym wystąpieniu P. Cempulik przedstawił wyniki badań nad ptakami miast Górnego Śląska. Tradycyjnie
na zakończenie sesji przedpołudniowej wystąpił T. Stawarczyk i
omówił najciekawsze obserwacje faunistyczne na Śląsku, Na zakończenie swojego wystąpienia wręczył on Złote Odznaki śląskiego Klubu Ornitologicznego Koł, Dariuszowi Szlamie i Zenonowi
Krzanowskiemu, honorując w ten sposób ich wkład i zaangażowanie
w badaniach nad awifauną śląska.
Sesję popołudniową rozpoczął gość z Poznania - doc. J. Bednorz, zapoznając zebranych z postępem prac nad ptakami Wielkopolski. Następnie P. Chylarecki zaprezentował stan badań nad
PAO w skali kraju demonstrując, że "białe plamy" faunistyczne
znajdują się nie tylko na śląsku. Sytuację derkacza w Polsce i
środkowej Europie zreferował P. Cempulik. Zjazd zakończył prof.
L. TomiaIojć opowieścią o swojej podróży po Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, okraszoną kolorowymi przeźroczami.
Było to niewątpliwie najbarwniejsze wystąpienie zjazdu.
ACz
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