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SUKCESJA LEGOWYCH PTAKOW WODNO-BLOINYCH NA ZBIORNIKU TURAWSKIM 

W LATACH 1977-1991 

Succession of breeding waterfowl in 1977-1991 on Turawski 
Reservoir 

Według klasyfikacji zbiorników wodnych Polski (Borowiec 

1981) zbiorniki zaporowe zaliczone zostały do grupy akwenów o 

ubogiej awifaunie lęgowej, na co wskazywały ówczesne dane. 

Bardziej szczegółowe badania wykonane w latach 80-tych wykaza-
ły, że niektóre z tych zbiorników z biegiem lat są  zasiedlane 

przez bardzo zróżnicowane zspoly ptaków i stają  się  pod 
względem ornitologicznym jednymi z najbogatszych środowisk 

wodnych (Wesołowski i Winiecki 1988). Praca ta przedstawia 

przebieg sukcesji lęgowych ptaków wodnych na Zbiorniku Turaw-
skim w przeciągu 15 lat i analizuje jego awifaunę  na tle kilku 

innych dużych, nizinnych lub leżących u podnóża gór, 

zbiorników zaporowych. 

Opis terenu i metoda badan 

Zbiornik Turawski został  wybudowany na rzece Małej Panwi na 

Opolszczyźnie i oddany do użytku w 1948 r. Jego powierzchnia 

przy całkowitym napełnieniu wynosi ok. 22 km2, długość  7.5 km, 

a maksymalna szerokość  ok. 3.2 km. Zachodni brzeg stanowiący 

czoło zbiornika jest umocniony kamieniami. W części środkowej 

brzeg jest naturalny i zalesiony lasem iglastym i w dużym 

stopniu zagospodarowny przez ośrodki wypoczynkowe. Część  

wschodnia jest również  obwałowana lecz w obrębie wałów znajdu-

ją  się  tereny dogodne dla lęgowych ptaków, przede wszystkim na 

obszarze kilkudziesięciu hektarów łąk od strony Dylaków oraz w 

rejonie ujścia Małej Panwi pod Jedlicami, przypominającej swym 

charakterem starorzecze. Od północnej strony wpada do zbiorni-

ka niewielka rzeka Libawa. 

Charakter biotopów we wschodniej części zbiornika ulegał  

ciągłym zmianom w okresie 15 lat prowadzenia obserwacji. W ro-

ku ich rozpoczęcia, brzegi były piaszczyste, a jedynie w zato- 
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kach i kanałach muliste, pozbawione roślinności wodnej. Aż  do 
roku 1983 zmiany szaty roślinnej były niewielkie i dopiero 
wtedy, po dwóch latach niższego poziomu wody w strefie przy-
brzeżnej, zaczęły rozwijać  się  zarośla wierzbowe, które z cza-
sem utworzyły zwarte łozowiska szczególnie pod Szczedrzykiem i 
Jedlicami. W okresie tym rozpoczęła się  też  sukcesja roślin-
ności wodnej w płytszych częściach zbiornika spowodowana eu-
trofizacją  przez coraz bardziej zanieczyszczoną  wodę  Małej 
Panwi. W drugiej połowie lat osiemdziesiątych pojawiły się  
płaty roślinności szuwarowej w ujściu Libawy oraz nad licznymi 
zagłębieniami i kanałami na zalewanych wiosną  łąkach od strony 
Dylakew. W przeciągu kilku lat ubogie tereny łąkowe prze-
kształciły się  w znacznie bogatsze zbiorowiska roślinności 
zielnej, wśród której dominuje, trzcinnik Calamogrostis sp.. 
manna mielec Głyceria aquatica, mozga Phalaris sp. i rdest 
ziemnowodny Polygonum amphiblum. Brak natomiast większych 
łanów trzciny Phragmiłes communis, a pałka wąskolistna Typha 
angustifulla występuje jedynie kępami. Sukcesja roślinna 
postępująca szybko w latach o niższym stanie wody, jest w nie-
które lata hamowana przez wysoką  wodę, lecz dotyczy to tylko 
głębszych partii strefy przybrzeżnej zbiornika. 

Obserwacje prowadzono corocznie w latach 1977-85, a potem 
po trzyletniej przerwie ponownie w okresie 1989-91. W każdym 
sezonie odbyto 5-15 wizyt. W okresie lęgowym penetrowano wszy-
stkie dogodne do lęgów rejony zbiornika, docierając do nich 
zarówno od strony ladu. jak i wody przy użyciu pontona. O ile 
było to możliwe starano się  wyszukiwać  gniazda lub uzyskać  in-
ne dowody gni3zdowania. Ocenę  liczebności poszczególnych ga-
tunków oparto la zaleceniach podanych w pracy Borowiec i in. 
(1981). Dla pc.-ównania podobieństwa jakościowego awifauny wo-
dno-błotnej rożnych zbiorników posłużono się  wzorem Sbrensena: 

So = ,4(7  100% 

gdzie: c - liczba gatunków wspólnych; a - liczba gatunków na 
zbiorniku A; b - liczba gatunków na zbiorniku B. Przy analizie 
składu gatunkowego brano pod uwagę  ptaki wodno-błotne bez pta-
ków wróblowych Passeriformes. Otrzymane wyniki zostały przed-
stawione w postaci kwadratu różnic i podobieństw. 
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Przeglad gatunkow 

Perkozek - Tachybaptus ruficoMs. Do roku 1985 gniazdowało 

nie corocznie po 1-2 pary, a wyjątkowo w 1983 r. - 10 par. 

Ostatnio nastąpił  gwałtowny wzrost liczebności; w 1990 stwier-

dzono 39 par (znaleziono 18 gniazd, głównie w zwartych 

łozowiskach), a w 1991 r. - 22 pary. 
Perkoz dwuczuby - Podiceps cristatus. W latach 1977-85 jego 

liczebność  wahała się  w granicach 5-50 par w zależności od po-

ziomu wody. W 1991 r. przy wyjątkowo sprzyjających warunkach 

gniazdowało ok. 150 par w kilku koloniach, z których 

największa w ujściu Libawy liczyła 48 gniazd. Kolonię  liczącą  

40 gniazd znaleziono też  w 1985 r. Gniazda były zlokalizowane 

głównie w zaroślach wierzbowych, a także w kępach trzciny. 

Perkoz rdzawoszyi - Podiceps grisegena. Pojedyncze pary 

gniazdowały prawdopodobnie w latach 1983-84, ale dopiero w rok 

później znaleziono gniazdo i widziano rodzinę  z młodymi. W 

1991 r. liczebność  osiągnęła 23 pary. Znaleziono wówczas 11 

gniazd umiejscowionych na obrzeżach łozowisk lub w wodnej 

roślinności wynurzonej. 
Zausznik -  Podiceps nigricoMs. Pierwsze nieudane próby 

lęgów pojedynczych par odnotowano w r. 1984 i 1989. W roku 

1990 dwie pary wyprowadziły młode, a w 1991 r. początkowo za-

powiadała się  kolonia ok. 30 par w kolonii śmieszek, lecz na 

skutek jej ciągłego przemieszczania się  z powodu spadku pozio-

mu wody, do lęgów przystąpiło tylko 4-6 par. Znaleziono 

wówczas cztery gniazda w ujściu Libawy i pod Jedlicami oraz 

obserwowano dwie rodzinki z młodymi. 

Bak -  Bołaurus steliarżs. Pojedynczego ptaka stwierdzono 

16 V 83 oraz słyszano burzącego samca 12 i 26 V 91 w ujściu 

Libawy. Sporadyczne lęgi pojedynczej pary są  bardzo prawdopo-

dobne. 

Baczek -  Ixobrychus minutus. Został  on po raz pierwszy 

stwierdzony na zbiorniku 15 VII 89 (1 samiec). W 1990 r. w 

rozległym łozowisku między Szczedrzykiem i Jedlicami wykryto 3 

pary (znaleziono 2  gniazda umieszczone na krzakach wierzby). 

Rok później teren ten był  niedostępny do penetracji i stwier-

dzono tylko jedną  parę  w ujściu Libawy. 

Labed2 niemy -  Cygnus ołor. Począwszy od 1978 r. jedna para 

gniazdowała corocznie na tzw. Jeziorze -Średnim (niewielki 
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zbiornik śródleśny przylegający do dużego zbiornika). Od roku 
1983, 1-4 par podejmowało próby lęgów na zbiorniku, lecz 
najczęściej ulegały one zagładzie z powodu zmian poziomu wody. 

Krakwa - Anas strepera. Począwszy od roku 1981 spotykano na 
zbiorniku 1-3 pary w porze lęgowej, a pojedyncze samice 
wodzące pisklęta widziano w roku 1989 i 1991. 

Cyraneczka - Anas crecca. Przypuszczalnie lęgowe cyraneczki 
spotykano od r. 1979 , lecz dopiero w 1985 r. widziano samicę  
z młodymi. Maksymalnie w r.1989 stwierdzono 4 rodzinki z 
młodymi, a liczebność  oceniono wówczas na 6 par. Gniazduje po-
między Jedlicami i ujściem Libawy. 

Krzyżowka - Anas platyrhynchos. Liczebność  krzyżówki w la-
tach 1977-85, oceniona na podstawie liczeń  par ptaków w dru-
giej połowie kwietnia, była dość  stabilna i wahała się  w gra-
nicach 20-50 par. Potem w okresie 1989-91 nieco wzrosła - do 
50-80 par: Maksymalnie naliczono 17 samic wodzących młode. 

Cyranka - Anas querquedula. W latach 1979-85 corocznie 
stwierdzano 1-3 par, a w r. 1983 - 9-11 par i wtedy też  napo-
tkano po raz pierwszy samicę  z młodymi. W latach 1989-91 li-
czebność  cyranek wzrastała aż  do 17 par w ostatnim roku. 
Każdego roku widywano też  2-4 rodzinek z młodymi. 

Płaskonos - Anas clypeata. W roku 1980 i 1983 spotkano w 
porze lęgowej 1-2 pary, lecz nie ma pewności czy się  wówczas 
gnieździły. Od 1989 r. corocznie spotykano 1-2 rodzinki z 
młodymi, a liczebność  osiągnęła 14 par w r. 1991. 

Głowienka - Aythya ferina. Samice tego gatunku widywano 
sporadycznie w sezonie lęgowym od r.1980, lecz nie ma pewności 
czy wówczas gniazdowały. Gniazdo znaleziono dopiero w r. 1991 
pod Jedlicami. a liczebność  oceniono na 6 par. 

Czernica - Aythya fuliguła. Wydaje się, że czernica zasie-
dliła zbiornik dopiero w r. 1990 , chociaż  do tej pory nie ma 
dowodu lęgów. W r. 1991, 8 par przebywało w kolonii śmieszek i 
jest bardzo prawdopodobne. że próbowały się  gnieździć, choć  ze 
względu na przemieszczanie się  kolonii, raczej bez powodzenia. 

Błotniak stawowy - Circus aeruginosus. Pojedyncza para 
gniazdowała w latach 1989-91. W r. 1989 znaleziono gniazdo na 
krzaku wierzby. 

Wodnik - Rallus aquaticus. W latach 1989-91 stwierdzono 2-4 
par pod Jedlicami, Szczedrzykiem i w ujściu Libawy. Być  może 
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wodnik gniazdował  sporadycznie już  wcześniej, np. w r. 1981. 
ale młode, nielotne ptaki stwierdzono jednak dopiero w roku 
1989. 

Kropiatka - Porzana porzana. Pojedyncze pary stwierdzono na 

zbiorniku w r.1989 i 1991, a w 1990 oceniono jej liczebność  na 
4 pary. w tym widziano jedną  rodzinkę  z młodymi. 

Zielonka -  Porzana parna. Stwierdzona tylko w roku 1985 i 
1990. Brak dowodów lęgów, lecz regularne obserwacje od 8 V do 
17 VI 90 wskazują  na duże prawdopodobieństwo lęgów 1-2 par. 

Derkacz - Crex crex. Stwierdzenia odzywających się  samców w 
okresie lęgowym wskazują  na prawdopodobieństwo lęgów derkacza 
na łąkach pod Dylakami w trzech latach: 1979, 1989.i 1990. 

Kokoszka wodna -  Gallinula chłoropus. Do roku 1985 występo-
wały 1-2 pary. Potem liczebność  wzrosła aż  do 13 par w r.1990. 
kiedy widziano też  dwie rodzinki z młodymi. W 1991 r. nie 
stwierdzono tego gatunku- jednak wiele miejsc dogodnych do 

lęgów było niedostępnych z powodu bardzo wysokiego poziomu wo-
dy. 

Łyska -  Fulica atra. Lęgowa na zbiorniku od r. 1980, kiedy 
to znaleziono pierwsze gniazda. Liczebność  łyski wahała się  
znacznie z roku na rok w zależności od poziomu wody, z wyraźną  
jednak tendencją  do wzrostu populacji, którą  w 1991 r. ocenio-
no na 160 par. 

Sieweczka rzeczna -  Charadrius dublus. W zależności od 
obecności dogodnych miejsc lęgowych gniazdowało do 10 par, 
głównie pod Jedlicami. 

Sieweczka obrożna -  Charadriits biaticuła. W okresie 

9-19 VII 85 widywano silnie zaniepokojoną  parę  ptaków pod 
Jedlicami. 

Czajka - Vanellus vanellus. Corocznie lęgowa na obrzeżach 
zbiornika w zmiennej liczbie., Maksymalnie stwierdzono 25-30 

par w 1984 r. 

Bekas -  c5allinago gvllinago. Gniazduje corocznie, zwykle w 

liczbie 1-7 par. a jedynie w r. 1983 stwierdzono 11-13 par. 

Bekasy występują  głównie 
licami i ujściem Libawy. 

Rycyk - Limosa 
cze pary, najczęściej w 
Szczedrzykiem. 

na terenach zalewowych pomiędzy Jed- 

W niektóre lata gniazdowały pojedyn-
rejonie ujścia Libawy, a czasem pod 
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KrwawodziOb - Tringa totanus. Nie corocznie gniazdują  poje-
dyncze pary, a przy sprzyjających warunkach, np. w 1984 r. do 
3-4 par. 

Samotnik - Tringa ochropus. Na początku czerwca 1991 widy-
wano bardzo zaniepokojoną  parę  w zalanym lesie od strony Dyla-
ków. 

((uliczek piskliwy - Actitis hypoleucos. Począwszy od roku 
1981 corocznie gniazdowało pod Jedlicami 1-3 par. 

Smieszka - Larus ridibundus. Od r. 1980 prawie corocznie 
gniazdowało po kilka par. a jedynie w 1984 r. znaleziono 52 
gniazda. W roku 1991 powstała kolonia ok. 300 par pod Jedlica-
mi, jednak w miarę  podnoszenia się  poziomu wody gniazda były 
zalewane i kolonia przenosiła się  stopniowo w kierunku Libawy 
i pod Rzędów. 

Rybitwa zwyczajna - Sterna hirundo. Prawie corocznie od ro-
ku 1980 gniazdowało do 5 par. Przy niskim stanie wody rybitwy 
zakładały gniazda na wysepkach znajdujących się  na Małej Panwi 
pod Jedlicami, a przy wysokim gniazdowały na wystających z wo-
dy korzeniach lub deskach. 

Rybitwa czarna - Chlidonias niger. W niektóre lata gniazdo-
wało do 11 par, w inne zaś  ptaki próbowały przystępować  do 
lęgów, lecz z powodu wahań  poziomu wody rezygnowały. 

Zimorodek - Alcedo att/Lis. Od roku 1989 gniazdują  1-2 pary 
pod Jedlicami i nad Libawą. 

Sukcesja ptakow na Zbiorniku Turawskim. 
Z pierwszego dwudziestolecia istnienia Zb. Turawskiego brak 

jakichkolwiek danych o awifaunie lęgowej. Można jednak przypu-
szczać  z dużym prawdopodobieństwem, że ubóstwo awifauny 
lęgowej stwierdzone w końcu lat siedemdziesiątych było typowe 
również  dla poprzednich lat. Wskazuje na to brak urozmaiconych 
biotopów lęgowych na zbiorniku, tzn. brak roślinności wodnej. 
zarośli wierzbowych, piaszczysty charakter brzegów i dna. W 
okresie 1977-80 przy wyższym poziomie wody na zbiorniku gniaz-
dowało ok. 10 gatunków. Były wśród nich siewkowce (czajka, be-
kas, rycyk, krwawodziób), pospolitsze gatunki kaczek oraz per-
koz dwuczuby (Tabela 1). W pierwszym pięcioleciu lat osiem-
dziesiątych postępująca sukcesja roślinna, przede wszystkim w 
północno-wschodniej części zbiornika spowodowała, że liczba 
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gatunków lęgowych wzrosła do 16-20. Dopiero wówczas zasiedliły 
zbiornik tak pospolite gdzie indziej ptaki wodne jak łyska czy 
śmieszka, oraz pojawiły się  lęgowe lub prawdopodobnie lęgowe 
perkozy rdzawoszyje, cyranki, płaskonosy, kokoszki wodne, ry-
bitwy zwyczajne i rybitwy czarne. W latach 1989-91 liczba ga-
tunków lęgowych wzrosła do 25-27. Przyczyniła się  do tego 
zarówno coraz bujniejsza wodna roślinność  wynurzona, jak i za-
lewane wodą  rozległe zarośla wierzbowe w różnych częściach. 
zbiornika. gdzie gniazdowały liczne perkozy dwuczube i perkoz-
ki, łyski oraz bączki. W okresie tym zbiornik zasiedliły ga-
tunki ptaków typowe dla bogatych zbiorników eutroficznych, ta-
kie jak: bąk, zausznik, głowienka, czernica, wodnik, kropiat-
ka, zielonka, błotniak stawowy. Ogólna liczebność  lęgowych 
ptaków wodnych wynosząca poniżej 100 par w latach 1977-80 
wzrosła do około 200-250 w latach 1981-85 i osiągnęła 800 par 
w roku 1991 (Ryc. 1). W ostatnim okresie szczególnie silny 

N - 1977 78 79 80 81 	82 	83 84 85 89 90 	91 
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Ryc. 1. Całkowita liczebność  (N) i liczba gatunków (n) ptaków wodnych na Zbiorniku Turawskim w latach 1977-91. 
Total abundance (N) and number of species (n) of water-fowl on Turawski Reservoir in 1977-91 
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wzrost liczebności zanotowano dla perkozka, perkoza rdzawoszy-
jego, cyranki, płaskonosa i śmieszki. Gatunkami dominującymi 
są  obecnie: śmieszka (381 całego ugrupowania), łyska (20%), 
perkoz dwuczuby (19%) i krzyżówka (7%). Stosując ornitologicz-
ną  klasyfikację  zbiorników podaną  przez Borowiec (1981) można 
stwierdzić, że stan awifauny Zb. Turawskiego zmienił  się  w 
przeciągu 15 lat z ubogiego zespołu gatunków typowego dla je-

zior oligotroficznych, w bogaty zespół  ptaków wodno-błotnych 
łączący w sobie cechy ugrupowań  ptaków zamieszkujących silnie 

eutroficzne jeziora oraz tereny zalewowe dolin rzecznych. 

Można go obecnie zaliczyć  do najbogatszych siedlisk wodnych w 
kraju (Wesołowski i Winiecki 1988). 

Zbiornik Turawski na tle innych zbiornikow zaporowych 

Dysponujemy obecnie danymi dotyczącymi zespołów ptaków wys-

tępujących na dziewięciu dużych, nizinnych lub podgórskich 

zbiornikach zaporowych (Tabela 2). Najwięcej z nich zlokalizo-

wanych jest w południowo-zachodniej części kraju, a mianowi-

cie: Goczałkowicki (Bocheński 1986, oraz nowe dane w Dyrcz i 

inni 1991), Otmuchowski (Dyrcz 1981), Nyski i Mietkowski (dane 

własne niepublikowane oraz Drazny i inni 1991, Dyrcz i 
Kołodziejczyk 1991); w Polsce centralnej - Zb. Sulejowski 

(Markowski 1982) oraz zachodniej - Zb. Kostrzyński (Jermaczek 

i inni 1990) i Wonieść  (Kuźniak i Lorek 1991, Kuźniak in 

litt.). Do porównania wykorzystano również  dane ze Zb. Rozkosz 

leżącego na terenie Czech, w pobliżu polskiej granicy (2darek 

1987). 

Pod względem liczby gniazdujących gatunków ptaków zbiorniki 

te można podzielić  na dwie grupy wyraźnie różniące się  wzajem-

nym podobieństwem (Ryc. 2). Bogatą  awifauną  lęgową  charaktery-

zują  się  zbiorniki: Kostrzyński. Wonieść, Goczałkowicki i Tu-

rawski, na których występuje 33-41 gatunków ptaków (Tabela 2). 
Należą  one do starszych (z wyjątkiem Zb. Wonieść), liczą  po 

35-40 lat i powstały w nizinnych dolinach rzecznych. Proceey 

eutrofizacji i sukcesji roślinnej są  tam już  bardzo zaawanso-

wane co umożliwia zasiedlanie ich przez ptaki wodne o różnej 
wybiórczości siedliskowej. Dla Zb. Sulejowskiego dysponujemy 

tylko danymi z lat 1973-75. a więc z okresu pierwszych trzech 

lat po utworzeniu zbiornika i na ich podstawie należałoby za- 
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86 

78 85 

84 85 75 

85 77 71 70 

64 53 55 60 65 

56 50 48 53 51 66 

55 49 58 55 59 68 71 

70 63 61 66 68 68 71 72 

TOKWSNOMR 

Ryc. 2. Wartość  wskaźnika podobieństwa pomiędzy 9 dużymi zbior-
nikami zaporowymi. 
Similarity of species composition of bird assemblages 
on 9 reservoirs. 

Tabela 2. Zestawienie podstawowych danych o 9 zbiornikach zapo-
rowych: rok .powstania (1), powierzchnia w km2  (2), 
usytuowanie (3), lata badan (4), liczba gatunków (5). 
Basic data on 9 reservoirs containing: year of origin 
(1), total area in sq. km  (2), location (3), period 
of studies (4), number of breeding species (5). 

1 2 3 4 5 
Turawski 1948 22 nizinny 1977-91 33 
Goczalkowicki 1955 32 nizinny 1959-89 39 
Kostrzyński 9  50 nizinny 1987-89 41 
WonieSC 1982 7.8 nizinny 1987-91 36 
Sulejowski 1973 22 nizinny 1973-75 27 
Nyski 1972 20 podgórski 1978-91 17 
Otmuchowski 1933 23 podgórski 1969-78 13 
Mietkowski 1986 9.2 podgórski 1986-91 19 
Pozkoś  1973 10 podgórski 1973-86 18 



liczyć  go do pierwszej grupy. Zbiorniki te swym charakterem 
ekologicznym oraz składem awifauny przypominają  najbogatsze 

jeziora eutroficzne, a nawet stawy hodowlane (Borowiec 1981). 

Charakteryzują  się  one bogatym zestawem lęgowych gatunków ka-
czek, perkozów, chruścieli, siewkowców, a także gatunków kolo-

nijnych - mew i rybitw. Zb. Turawski zbliżył  się  pod względem 

jakościowym do zbiorników Goczałkowickiego, Kostrzyńskiego i 
Wonieścia, ustępuje im jednak liczebnością  gniazdujących 
ptaków. 

Drugą  grupę, wykazującą  znaczne podobieństwo między sobą  

(Ryc. 2) stanowią  zbiorniki charakteryzujące się  wyraźnie 

uboższym (13-18 gatunków) zespołem gatunków lęgowych (Tabela 

3). Należą  do nich zarówno zbiorniki stare (Zb. Otmuchowski), 
w średnim wieku liczące po ok. 20 lat (Zb. Nyski i Rozkosz), 

jak i najmłodsze (Zb. Mietkowski). Sam wiek akwenu nie decydu-

je więc o jego znaczeniu dla ptaków lęgowych. Powstały one na-

tomiast u podnóża gór w stosunkowo wąskich dolinach rzecznych 

ograniczonych pagórkami. W okresie lęgowym są  one z reguły wy-

pełnione wodą  z górskich roztopów, a profil dna w strefie 

przybrzeżnej utrudnia rozwój roślinności wodnej. Warunki te 

nie sprzyjają  zasiedlaniu ich przez ptaki wodne. Natomiast 

czynnikiem przyspieszającym zasiedlanie i wzbogacającym awi-

faunę  lęgową  jest utworzenie sztucznych wysp, jak w przypadku 

Zb. Mietkowskiego. 

Analiza składu awifauny oraz przebiegu zasiedlania przez 

ptaki zbiorników zaporowych pozwala na wyciągnięcie kilku 

ogólniejszych wniosków. Poprzednio próbę  określenia pewnych 

prawidłowości w tym względzie podjął  Markowski (1982) na pod-

stawie badan stanu awifauny w trzech pierwszych latach po 

utworzeniu Zb. Sulejowskiego oraz w oparciu o dane ze zbiorni-

ków ukraińskich. Sformułowane przez niego wnioski stoją  jednak 

w wyraźnej sprzeczności z tymi, które nasuwają  się  po analizie 

9 zbiorników uwzględnionych w tym opracowaniu. Przede wszys-

tkim ewidentny jest wzrost, a nie spadek zarówno liczebności 

jak i liczby gatunków w miarę  starzenia się  zbiornika, choć  

proces ten może przebiegać  w różnym tempie na poszczególnych 

zbiornikach. Sugerowany przez Markowskiego (1982) i Bocheń-

skiego (1986) spadek liczebności gniazdujących ptaków po 

początkowym jej wzroście ma charakter przejściowy. W począt- 



- 12 - 

Tabela 3.Skład ugrupowania lęgowych ptaków wodno-błotnych na 9 
dużych zbiornikach zaporowych 
Breeding assemblages of waterfowl on 9 dam reservoirs 

Gatunek 
Species 

Zbiorniki zaporowe / 	Dam reservoIrs 
T G K 	W 	S N O M R 

T. 	ruficollis + + + + + + + + + 
P. cristatus + + + + + + + + + 
P. griseigena + . + + + 
P. 	nigricollis + + + + + 
Ph. 	carbo + + 
I. 	minutus + . + . + + 
B. stellaris + 4 + 4- .1. 

C. olor . + + + + + + 
A. anser + + 4 
T. 	tadorna + + 
A. crecca + i + + 
A. strepera . . + . + + . 
A. 	platyrhynchos + + + + + + + + + 
A. 	acuta + . 
A. querquedula + . + + . + + + + 
A. 	clypeata + + + + + . + + + 
A. 	ferina + . + + . + + + 
A. 	nyroca + + 
A. fuligula + + . . + . + 
B. clangula + 
C. aeruginosus . . + + + + . 
G. grus + + 
R. 	aquaticus + + + . + 
P. 	porzana + . + . + 
P. parna + + + 
C. 	crex + + + + 
G. chloropus + + + + + + + + . 
F. 	atra + . + + + . + + + 
H. 	ostralegus + 
Ch. 	dubius + + + + + . . + + 
Ch. 	hiaticula . 
V. vanellus . . + + + + + + 
P. pugnax + 
G. gallinago . + + + 
L. 	limosa + + 
T. 	totanus + . + . . 
T. stagnatilis + 
T. ochropus + + + 
A. hypoleucos + + + 
L. 	ridibundus . . . . + + + 
L. melanocephalus + 
L. minutus . 
L. canus + + + + 
L. argentatus + 
S. hirundo + . + + + + . 
S. 	albifrons 4 . +  
Ch. niger + . . 	+ + + 
Ch. 	leucopterus + + 
Ch. hybridus . . 
A. 	atthis + + + + + + 
Liczba gatunków 
Number of species 33 39 41 '35 27 16 13 19 18 

T - Turawski; G - Goczałkowicki; K - Kostrzyfiski; W - Wonieść  
S - Sblejowski; 	N - Nyski; 	O - Otmuchowski; M - Mietkowski 

R - Rozkog 
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kowym okresie istnienia zbiornika. w wyniku zalania łąk i pól 
w dolinie rzeki mogą  powstawać  na krótki okres bardzo sprzyja-
jące warunki dla ptaków wodnych. Potem procesy zachodzące w 
zbiorniku takie jak zagłada poprzednio istniejących formacji 
roślinnych, zamulanie, rozmywanie wysp i mielizn itp.. powodu-
ją  pogorszenie warunków do gniazdowania. Jednak po pewnym cza-
sie dzięki sukcesji roślinnej kształtują  się  na zbiornikach 
siedliska typowo wodne. sprzyjające wzbogacaniu awifauny wo-
dnej. Na tempo zasiedlania może mieć  wpływ również  charakter 
terenów zalanych przez utworzony zbiornik. Jeśli w okolicy tej 
znajdowały się  uprzednio tereny zamieszkałe przez ptaki wodno-
błotne, to wówczas szybciej następuje również  zasiedlenie nowo 
powstałego zbiornika. jak to miało miejsce na Zb. Sulejowskim 
i Goczałkowickim, zlokalizowanych w dolinach rzecznych z licz-
nymi stawami rybnymi w okolicy (Markowski 1982. Bocheński 
1987), a także na Zb. Rozkosz i Wonieść  powstałych na miejscu 
stawów rybnych lub jezior (Zdarek 1987. Kuźniak i Lorek 1991). 
Wspólną  cechą  tych zbiorników było ich wczesne i liczne zasie-
dlenie przez śmieszki i rybitwy, a więc gatunki kolonijne w 
pobliżu których chętnie gniazdują  np. kaczki i perkozy. 

W przypadku zbiorników powstających w okolicy, gdzie brak 
było wcześniej miejsc lęgowych dla ptaków wodnych, jak na 
zbiornikach Nyskim, Otmuchowskim i Turawskim. zasiedlanie na-

stępowało wolniej, a kolejność  przybywania kolejnych gatunków 
była inna. Zaczynało się  ono od pospolitych gatunków eurytopo-
wych, takich jak krzyżówka, łyska, perkoz dwuczuby, a dopiero 
w miarę  postępowania sukcesji roślinnej przybywały następne 
gatunki stenotopowe. zaś  śmieszka i rybitwa zwyczajna zaczęły 
gniazdować  na niektórych z nich dopiero po upływie wielu lat 
od utworzenia zbiornika. Wyraźne przyspieszenie prOcesu zasie-
dlania zanotowano jedynie na Zb. Mietkowskim, gdzie przy braku 

roślinności wodnej wynurzonej. ważną  rolę  odegrała obecność  
wysp powstałych podczas eksploatacji złóż  żwiru. 

Dane z dziewięciu analizowanych zbiorników nie potwierdzają  
również  dwóch innych wniosków zawartych w pracy Markowskiego 
(1982). Jeden z nich mówi, że największe zagęszczenia ptaków 
występują  w środkowej części zbiornika. Na wszystkich śląskich 
zbiornikach lęgowe ptaki koncentrują  się  w rejonie ujść  rzek 
wpadających do nich, a więc w rejonach gdzie występowanie 
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płycizn ułatwia sukcesję  roślinną. Drugi wniosek mówi, że 
liczba gatunków przed i po powstaniu zbiornika jest zasadniczo 
taka sama. Może on być  prawdziwy jedynie w sytuacji, gdy 
zbiornik powstał  w dolinie rzecznej zamieszkałej uprzednio 
przez bogaty zespół  ptaków. W przypadku śląskich zbiorników w 
większości przypadków nastąpiło wyraźne wzbogacenie awifauny 
lęgowej. 

Literatura 

Bocheński Z. 1986. Development and structure of the Goczałko- 
wice Reservoir. XVI. Birds. Ekol. pol. 34: 523-535. 

Borowiec M. 1981. Próba ornitologicznej klasyfikacji zbiorni- 
ków wodnych Polski. Przegl. Zool. 25: 544-558. 

Borowiec M., Stawarczyk T.. Witkowski J. 1981. Próba 
uściślenia metody oceny liczebności ptaków wodnych. Not. 
orn. 22: 47-61. 

Drazny T., Tabisz W., Olej D. 1991. Lęg rybitwy białoczelnej 
(Sterna atOlfrons) na Zbiorniku Mietkowskim. Ptaki Sląska 
8: 136-137. 

Dyrcz A. 1981. Ptaki Zbiornika Otmuchowskiego. Acta zool. cra-
cov. 25: 69-102. 

Dyrcz A.. Grabiński W., Stawarczyk T., Witkowski J. 1991. Pta-
ki Sląska - monografia faunistyczna. Wrocław. 

Dyrcz A., Kołodziejczyk P. 1991. Pierwsze stwierdzenie lęgu 
ofiara (Tadorna tadorna) na Sląsku. Ptaki Sląska 8: 132-133. 

Jermaczek A.. Czwałga T., Krzyśków T.. Stańko R. 1990. Ptaki 
Kostrzyńskiego Zbiornika Retencyjnego w okresie lęgowym w 
latach 1987-1989. Lubuski Przegląd Przyrodniczy 1: 3-47. 

Kuźniak S., Lorek G. 1991. Zbiornik -Wonieść-, ostoja ptaków 
wodnych i błotnych. Chrońmy Przyrodę  Ojczystą  47: 56-62. 

Markowski J. f982. Ptaki doliny Pilicy - projektowanej strefy 
krajobrazu chronionego. Ochr. Przyr. 44: 163-217. 

Wesołowski T., Winiecki A. 1988. Tereny o szczególnym znacze-
niu dla ptaków wodnych i błotnych w Polsce. Not. Orn. 29: 
3-25. 

Zdarek P. 1987. Ptactwo udolni nadrze Rozkos. Sbornik Vc po-
bocky CSO 9: 1-102. 



- 15 - 

Summary 

Censuses of breeding waterfowl were carried out in 1977-

1991 on Turawski Reservoir (22 km2) constructed in 1948 on the 

river Mała Panew near Opole. During the fifteen years of stu-
dies breeding habitats underwent considerable changes. The 

shores, originally sandy or muddy, were overgrown with willow 

bushes, and associations of herbaceous aquatic plants develo-

ped on seasonally flooded meadows, though with no extensive 

reed beds. The abundance and species composition of waterfowl 

changed with the vegetation succession. In 1977-1980 only 

about 10 specis nested, the total abundance not exceeding 100 

pairs. In 1981-1985 the number of species increased to 16-20, 

and the abundance to 200-250 pairs. In 1989-1991 the respec-

tive values were 25-27 and about 800 (Fig. 1). The following 

species showed an especially strong increase in abundance: Ta-

chybaptus ruficollis, Podiceps grisegena. P. cristatus, Anas 

querquedula, A. clypeata, Fulica atra and Larus ridibundus 

(Table 1). 

A comparison of 9 large lowland and submontane dam reser-

voirs (Table 2) demonstrated that two groups of water bodies 

could be distinguished with respect to the awifauna composi-

tion (Fig. 2). Older lowland reservoirs where eutrophication 

and plant succession are advanced thus enabling existence of 

diversified assemblages of waterfowl, are characterized by a 

rich awifauna (33-41 breeding species) (Table 3). The other 

group comprises submontane reservoirs in which the development 

of vegetation is rendered difficult by the high water leveł  in 
spring and bottom profile in the littoral zone. Only 13-18 

species breed there. The succession of breeding waterfowl is 

quicker in reservoirs constructed in places which originally 

harboured a rich awifauna. This is also favoured by the pre-

sence of species breeding in colonies which draw other species 

of waterfowl. 
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