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ZMIANY W UGRUPOWANIU PTAKOW LEGOWYCH W PARKU SZCZYTNICKIN WE 
WROCŁAWIU W CIĄGU KILKUNASTU LAT 

Changes in bird assemblage in Park Szczytnicki in Wrocław 
within several years 

Wiele prac dotyczących synurbizacji ptaków opartych jest na 
danych zebranych w krótkim przedziale czasu. Uniemożliwia to 
szersze spojrzenie na mechanizmy kontrolujące występowanie 
ptaków w środowiskach antropogennych i daje zbyt powierzchowny 
obraz działania czynników ekologicznych i behawioralnych 
wpływających na ten proces. Celem niniejszych badań  było 
porównanie ugrupowań  ptaków lęgowych na tej samej powierzchni 
z lat 1970-73 i 1986-6B oraz zebranie danych mogących służyć  
jako podstawa do dalszych analiz długoterminowych zmian w 
składzie awifauny parków miejskich. 

Teren badan 
Park Szczytnicki we Wrocławiu (około 70 ha) jest jednym z 

większych parków w Europie. Powstał  z objęcia przez miasto 
nadodrzańskiego lasu grądowego, stąd większość  jego powierz-
chni przypomina zespół  roślinny Querco-Carpinetum. Usytuowany 
jest w peryferyjnej dzielnicy miasta. Otaczają  go zabudowania 
willowe. ogródki działkowe, tereny sportowe, a w bezpośrednim 
sąsiedztwie - rzeka Odra. Dokładniejszy opis Parku Szczytni-
ckiego jest podany w pracach Dyrcza (1963) oraz Tomiałojcia i 
Profusa (1977). 

Badania prowadzono na tej samej powierzchni próbnej 
(17 ha), którą  wybrali Tomiałojć  i Profus (1977) - Ryc. 1. Po-
wierzchnia jest w 50% zadrzewiona. Do głównych gatunków drzew 
należą  dęby Quercus spp., lipa Tilia cordata, klony Acer spp., 
grab Carpinus bełulus i kasztanowiec Aesculus hippocastanum. 
Swierki Picea spp. oraz sosny Pinus spp. tworzą  niewielką  do-
mieszkę. Krzewy, nieobecne na dużym obszarze, miejscami tworzą  
większe skupienia. Dominują  wśród nich: cis Taxus baccata. 
różaneczniki RhodOdendron spp., porzeczki Ribes spp., śniegu- 
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Ryc. 1. Położenie powierzchni próbnej we Wrocławiu. 
1 - powierzchnia, 2 - obszar zwartej zabudowy, 3 -
granica administracyjna miasta. 

Location of the sample plot in Wrocław. 
1 - płot, 2 - area of close buildings. 
administrative border of the town. 

liczka Symphoricarpos sp. i forsycja  forsythie sp..  Runo jest 

dobrze rozwinięte i składa się  z rozmaitych gatunków traw, 
niecierpka Imp~s sp.. a także plam płożącego się  po ziemi 
bluszczu Hedera 

Powierzchnię  można podzielić  na dwie części: starą  o ce-
chach lasy nizinnego i młodszą, mającą  charakter typowo parko-
wy z łączkami, klombami i żywopłotami. W porównaniu z okresem 
przeszłym, charakter tej powierzchni nie zmienił  się  w sposób 
istotny (L. Tomiałojć  - inf. ustna); wycięto tylko kilka 
drzew. W parku nadal prowadzi się  zabiegi pielęgnacyjne. Praw-
dopodobnie wzrosła liczba odwiedzających park ludzi oraz 
natężenie ruchu w pobliżu parku. Na powierzchni próbnej obser-
wowano następujące zwierzęta. które mogły pełnić  rolę  
drapieżników dla gniazdujących w parku ptaków lub ich lęgów: 
psy, koty, kuny Mdrtes sp.,  jeża zachodniego  Erłnaceus euro- 
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paeus, naziemne gryzonie, wiewiórkę  rudą  Sclurus vulgaris. pu-
szczyka Strix aluco, srokę  Pica pica, wronę  siwą  Corvus.corone 
cornix. sójkę  Garrulus glandarius. kawkę  Corvus moneduła; a 

tylko na przelotach: myszołowa Buteo byte°, krogulca Accipiter 
nisus i gołębiarza A. gentills. 

Metody 

Badania prowadzono w latach 1986-88, posługując się  tą  samą  
metodą, której używali Tomiałojć  i Profus (1974) na tej samej 
powierzchni W latach 1970-73, tj. kombinowaną  odmianą  metody 
kartograficznej (Tomiałojć  1980). Corocznie, między początkiem 
kwietnia a połową  lipca, przeprowadzano na powierzchni 9-10 
porannych liczeń, w stałych odstępach czasu. Każde liczenie 
trwało 6-7 godzin. Ponadto jedno dodatkowe liczenie przeprowa-
dzano wieczorem. Gniazda większości gatunków znajdowano w cza-
sie standardowych kontroli, ale w przypadku szpaka Sturnus 
vulgaris, w r. 1988 dokonano specjalnego liczenia zajętych 
dziupli. W latach 1986-87 liczbę  lęgowych szpaków oceniała tu 
Schreiber (1987), która użyła tej samej metody. 

Podział  ekologiczny ugrupowania przeprowadzono w oparciu o 
wskazówki zawarte w pracach: Tomiałojć  1970 oraz Tomiałojć  i 
in. 1984. Wskażńik podobieństwa zagęszczeń  obliczano według 
wzoru Sórensena: 

DS - a2 	x 100 c 
+ b  

gdzie a - średnie całkowite zagęszczenie w latach 1970-73 
b - średnie całkowite zagęszczenie w latach 1986-88 
c - wspólne zagęszczenie dla obu wartości 

W latach 1958-59 prowadził  badania w Parku Szczytnickim 
Dyrcz (1963), lecz na innej, 4 ha powierzchni. Pomimo to, nie-
które dane ilościowe z jego pracy, zostały tu wykorzystane do 
porównań. 

Wyniki 
W okresie badań, na powierzchni próbnej zanotowano 42 ga-

tunki lęgowe lub prawdopodobnie lęgowe (Tabela 1). Prócz tego, 
w trakcie liczeń, spotkano następujące nielęgowe gatunki (w 
nawiasach liczba obserwacji): myszołów (1), gołębiarz (1), 
krogulec (4), piecuszek Phyiłoscopus trochilus (2), świergotek 
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Tabela 1. Ugrupowanie ptaków lęgowych na powierzchni próbnej 
(17 ha) w Parku Szczytnickim we Wrocławiu w latach 
1986-88. 

Breeding bird assemblage of the study plot (17 ha) 
in Szczytnicki Park in Wrocław in 1986-88. 

Gatunek 
Spec ies 

Liczba par 
Number of pa irs 
1986 	1987 	1988 

Zagęszczenie 
Density (p/10ha) 
1986 	1987 	1988 

Dominacja 
Domina nce 	• 
1986 	1987 1988 

S.  vulgaris 89.0 93.0 89.0 52.4 54.7 52.4 36.4 38.9 35.3 
P. major 18.0 23.5 26.0 10.6 13.8 15.3 7.4 9.8 10.3 
T.  merula 17.5 14.0 17.0 10.3 8.2 10.0 7.2 5.9 6.7 
F. c oelebs 16.5 12.5 17.5 9.7 7.4 10.3 6.7 5.2 6.9 
P. caeruleus 11.0 10.0 17.5 6.5 5.9 10.3 4.5 4.2 6.9 
C. pa lumbus 9.0 13.0 11.0 5.3 7.6 6.5 3.7 5.4 4.4 
S. atricapilla 6.0 7.5 10.0 3.5 4.4 5.9 2.5 3.1 4.0 
P. sibilatrix 7.0 6.5 8.5 4.1 3.8 5.0 2.9 2.7 3.4 
A. platyrhynchos 7.0 8.0 4.0 4.1 4.7 2.4 2.9 3.3 1.6 
S. europea 6.5 5.0 4.5 3.8 2.9 2.6 2.7 2.1 1.9 
P. collybita 6.0 5.0 4.0 3.5 2.9 2.4 2.5 2.1 1.6 
Pas. montanus 6.0 3.0 2.0 3.5 1.8 1.2 2.5 1.3 0.8 
E. rubecula 4.5 3.5 3.5 2.6 2.1 2.1 1.8 1.5 1.4 
C. coccothraustes 4.0 6.0 2.0 2.4 3.5 1.2 1.6 2.5 0.8 
M. striata 3.0 2.0 4.5 1.8 1.2 2.6 1.2 0.8 1.9 
C. brachydactyla 3.0 2.5 2.5 1.8 1.5 1.5 1.2 1.0 1.0 
C. monedula 3.0 1.0 1.0 1.8 0.6 0.6 1.2 0.4 0.4 
T. philomelos 3.0 1.0 1.0 1.8 0.6 0.6 1.2 0.4 0.4 
H. icterina 2.0 2.0 2.0 1.2 1.2 1.2 0.8 0.8 0.8 
G. glandarius 2.0 2.0 2.0 1.2 1.2 1.2 0.8 0.8 0.8 
C. corone 2.0 1.5 2.0 1.2 0.9 1.2 0.8 0.6 0.8 
S. c urruca 2.0 1.0 2.0 1.2 0.6 1.2 0.8 0.4 0.8 
F. hypoleuca 1.0 3.0 1.0 0.6 1.8 0.6 0.4 1.3 0.4 
D. major 1.0 2.0 1.0 0.6 1.2 0.6 0.4 0.8 0.4 
D. med ius 1.0 1.0 2.0 0.6 0.6 1.2 0.4 0.4 0.8 
C. familiaris 1.0 1.0 2.0 0.6 0.6 1.2 0.4 0.4 0.8 
C.  chloris 1.0 1.0 2.0 0.6 0.6 1.2 0.4 0.4 0.8 
D.  martius 1.0 1.0 1.0 0.6 0.6 0.6 0.4 0.4 0.4 
P. viridis '1.0 1.0 1.0 0.6 0.6 0.6 0.4 0.4 0.4 
S. a luco 1.0 1.0 1.0 0.6 0.6 0.6 0.4 0.4 0.4 
D. minor 1.0 1.0 0.5 0.6 0.6 0.3 0.4 0.4 0.2 
L. megarhynchos 1.0 • 2.0 0.6 • 1.2 0.4 • 0.8 
S. serinus 1.0 -, 2.0 0.6 • 1.2 0.4 • 0.8 
S. deca octo 2.0 - 1.0 1.2 - 0.6 0.8 - 0.4 
O.  oriolus 1.0 1.0 • 0.6 0.6 • 0.4 0.4 • 
P.  pa lus tr is 1.0 1.0 - 0.6 0.6 - 0.4 0.4 - 
C. can orus 1.0 - - 0.6 - - 0.4 - - 
S. borin • - 1.0 • - 0.6• - 0.4 • 
F. albicollis - 1.0 - - 0.6 - - 0.4 
R. regulus - - 1.0 - - 0.6 - - 0.4 
P. pica - 0.5 • - 0.3 • - 0.2 • 
A. ca uda tus 0.5 - - 0.3 - - 0.2 - - 

Razem / Total 244.5 239.0 252.0 144.2 140.8 148.8 - 100 - 100 •••• 100 
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Tabela 2. Porównanie liczby par lęgowych i zagęszczeń  niektó-
rych gatunków ptaków pomiędzy dwoma okresami badań  
(lata 1970-73 i 1986-88) 
The comparison of the number of some breeding birds 
and their densities between years 1970-73 and 1986-88. 

Gatunek 
Spec i es 

Liczba par 
Number of pa irs 

1970-73 	1986-88 
min 	max 	min 	max 

Sredn i e zagęszczenie 
Average dens i ty 

p/10 ha 
1970-73 	1986-88 

S.  vulgaris 100.0 133.0 89.0 93.0 66.7 53.1 
P. ma i or 18.5 20.0 18.0 26.0 11.2 13.4 
T.  merula 22.0 26.0 14.0 17.5 14.4 9.5 
F. c oelebs 11.5 15.0 1Z.5 17.5 7.8 9.1 
P. caeruleus 14.0 20.0 10.0 17.5 10.3 7.6 
C. pa lumbus 27.0 38.0 9.0 13.0 18.3 6.S 
S. a tricapilla 3.0 9.0 6.0 10.0 3.7 4.6 
P. sibilatrix 1.0 6.5 6.5 8.5 1.9 4.3 
A. platyrhynchos 0.0 0.0 4.0 8.0 0.0 3.7 
S. europaea 5.0 8.0 4.5 • 6.5 4.2 3.1 
P. collybi ta 2.0 5.0 4.0 6.0 1.9 2.9 
C. coccothraustes 1.0 2.0 2.0 6.0 0.7 2.4 
E. rubecula Z.0 6.5 3.5 4.5 2.5 2.3 
Passer montanus 47.0 69.0 2.0 6.0 33.8 2.2 
M. striata 2.0 6.5 2.0 4.5 2.3 1.9 
C. brachydactyla 2.0 3.5 2.5 3.0 1.5 1.6 
H. icterina 0.0 1.0 2.0 2.0 0.1 1.2 
G. glandarius 1.0 2.0 2.0 2.0 0.7 1.2 
C. c or one 1.0 3.0 1.5 2.0 1.1 1.1 
C. monedula 46.0 71.0 1.0 3.0 33.9 i.0 
T. philomelos 2.5 5.0 - 	1.0 3.0 2.4 1.0 

drzewny Anłhus trivialis (2), cierniówka Sylwia oommunis (1), 
sikora czarnogłowa Parus montenus (ł) i szczygieł  CSrduells 
c.srdiielis K1). oraz regularnie żerujące na powierzchni wróble 
domowe Paser domesticus, oknówki Delichon urbice i.dymówki 
Sirundo rusłica Skład gatunkowy awifauny zasadniczo nie zmie-
nił  się  w ciągu 15 łat. Do roku 1986 z ugrOpowarda ptaków z 
lat 1970-73. zagęszczenie 16 gatunków pozostało na jednakowym 
poziomie. 10 gatunków zmniejszyło, a 12 zwiększyło swą  liczeb-
no ć  (Tabela 2). Przestały się  gnieździć: pleszka Phoenicurus 
,n,hoenicurus. pokrzywnica Pr!TieLla modularis i szczygieł. Przy-
były: krzyżówka Ansa platyrhynchos, dzięcioł  czarny Dryobates 
ffia2- dUS. sroka Pica pica i muchołówka białoszyia Ficeduie aż-
bicoMs. ale tylko dwa pierwsze gatunki gniazdowały corocz-
nie. Słowik rdzawy Luscinia• megarhynchos, pokrzewka ogrodowa 

rlvża borin. świstunka leśna Fhylioscopus sibilatrix. raniu-
szek Aegithałos caudałus i pełzacz leśny Certhia fainflisris -
uważane przez Tomiałojcia i Profosa (1977) za gatunki 
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wycofujące się  z parku - utrzymały liczebność, a niektóre 
(świstunka) nawet ją  zwiększyły. Większe zmiany uwidoczniły 
się  w całkowitym zagęszczeniu par lęgowych. Spadło ono ze sta-
nu 257.5 p,,10 ha (1959) i 217.0-246.5 p',10 ha (1970-73) do po-

ziomu 140.6-148.2 7-.10 ha. Było to wynikiem przede wszystkim 
spadku liczebności dominantów z lat siedemdziesiątych: szpaka. 
mazurka, kosa, grzywacza i kawki (Tabela 2). W latach tych ich 
łączne zagęszczenie wynosiło 149.0-184.0 p,,10 ha; a ich udział  
w składzie zespołu ptaków wahał  się  w granicach 65.7-76.7%. W 
czasie 	badań  zagęszczenie tej. grupy ptaków mieściło się  
w przedziale 70.7-73.3 13,10 ha (spadek o połowę) i tworzyły 
one tylko 47.6-51.2% lęgowej awifauny. Wśród gatunków tych je-
dynie szpak i kos były nadal, corocznie w grupie dominantów. 
Grzywacz należał  do tej grupy tylko w r. 1987. Najsilniej spa-
dła liczba kawek i mazurków: od 27.0-41i p•.10,na i 27.6-40.5 
p,,10 ha w łatach siedemdziesiątych. odpowiednio do 0.6-1.8 i 
1.2-3.5 p-,.10 ha. Do grupy dominantów weszły w latach 1986-88 
nowe gatunki: bogatka ParuS major, zięba  F2~13 coeVes i w 
r. 1988 modraszka  Parus cderułeas. W ciągu tych sezonów 
zagęszczenie dominantów utrzymywało się  na poziomie 83.0-93.3 
p,.10 ha, a ich udział  w zespole wynosił  57.7-65.2%. 

Wartość  współczynnika Siirensena otrzymanego z porównania 
awifauny powierzchni.z lat siedemdziesiątych i osiemdziesią-
tych wynosiła (bez uwzględnienia szpaka, kawki, mazurka i 
grzywacza) - 81%. Wskazuje to na drugorzędny wpływ pozostałych 
ptaków na zmiany ilościowe w zespole i ich stabilną  liczeb-
ność. 

Porównanie zmian zagęszczeń  pomiędzy dwoma okresami badań  w 
obrębie poszczególnych grup ekologicznych daje w większości 
przypadków (prócz szpaka, grzywacza-, mazurka i kawki) zbliżone 
wartości. Spadły zagęszczenia ptaków żerujących na ziemi i 
ziarnojadów (Tabela 3). 

Dyskusja 
W porównaniu.z innymi miejskimi lub podmiejskimi parkami w 

Polsce (Tomek 1969, Tomiałcić  1970, Okulewicz 1971, Luniak 
1974 i 1981, Górski i Górska 1979. Mizera 1980, Biadun 1989) 
zróżhicowanie gatunkowe i zagęszczenie ptaków na badanej po-
wierzchni były raczej średnie. Mniejsze. w porównaniu z latami 
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Tabela 3. Brednie zagęszczenie ptaków lęgowych o odmiennych 
zwyczajach żerowiskowych na powierzchni próbnej w 
latach badan 

Average densities of breeding bird species of va-
rious foraging groups on the plot in the years of 
study 

Lata 

Years 

ferujące na powierzchni 
Foraging on the study area 

Żerujące poza 
powierzchnią  
Foraging out of 
the study areą  

Drapieżcy 
Fredators A B 

z 	d I z 	d I  

1970-73 

1986-88 

	

19.7 	51.5 

	

13.4 	57.3 

	

37.6 	0.7 

	

4.2 	2.4 

118.9 

64.3 

2.5 

3.0 

A  _ owadożerne żerujące na ziemi (z) i na drzewach (d) 
insectivorous foraging on the ground (z) and trees (d) 

B - ziarnojady żerujące na ziemi (z) i na drzewach (d) 
granivorous foraging on the ground (z) and trees (d) 

1970-73, całkowite zagęszczenie lęgowych ptaków na badanej po-
wierzchni próbnej było głównie wynikiem znacznego spadku li-
czebności gatunków w przeszłości dominujących w zespole. tj. 
kawki, mazurka, szpaka i grzywacza. Prawie wszystkie z nich są  
ptakami żerującymi poza powierzchnią  i poza parkiem, 
zbierającymi pokarm na ziemi. Dostępność  tego rodzaju pokarmu 
w dużym stopniu jest uzależniona od źródeł  antropogennych. 
Dlatego wydaje się, że takie czynniki jak brak w pobliżu do-
godnych miejsc do żerowania „oraz zmiany na samych terenach 
żerowiskowych (nowe metody uprawy ziemi. chemizacja) mogły 
wpłynąć  w decydującym stopniu na spadek liczebności tych ga-
tunków na badanej powierzchni. 

Z ptaków żerujących w obrębie parku, w tym i na samej po-
wierzchni, tendencję  spadkową  wykazały gatunki, których zasoby 
pokarmu są  pod wpływem działalności pielęgnacyjnych w parku, 
czyli żerujące na ziemi i ziarnojady, natomiast zagęszczenia 
ptaków żerujących w koronach drzew pozostały na nie zmienionym 
poziomie. Nie można też  wykluczyć  wpływu drapieżnictwa na ob-
serwowane zmiany w obrębie badanego zespołu. jednakże podobny 
skład gatunkowy drapieżników oraz ich zbliżone zagęszczenia w 
latach 1986-1988 w stosunku do lat siedemdziesiątych pozwalają  
sądzić, że nie zaszły istotne zmiany w zakresie drapieżnictwa 
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na powierzchni próbnej. Również  nie można wykluczyć  wpływu 
czynników klimatycznych, gdyż  wszystkie te gatunki, które w 
największym stopniu zmieniły swą  liczebność  zimują  w Europie. 
bądź  są  osiadłe. Spadek liczebności mazurka, kawki i szpaka 
został  odnotowany w trakcie innych badań  nad długoterminowymi 
zmianami ilościowymi ptaków w parkach miejskich Polski. co su-
geruje, że jest to zjawisko ogólnopopulacyjne [Lontkowski 1989 
- Park Zachodni we Wrocławiu; Z. Markowski i T. Janiszewski 
(inf. ustna) - parki w Łodzi]. Także dostępność  dziupli nie 
wydaje się  być  czynnikiem ograniczającym liczebność  dziuplaków 
na powierzchni, gdyż  struktura środowiska nie zmieniła się  za-
sadniczo w ostatnich piętnastu latach, a dziuple, które pozo-
stały po wycofaniu się  mazurka i kawki, podobnie jak dowierzo-
ne budki lęgowe, tylko w niewielkiej części zostały zajęte 
przez inne gatunki. 

Resumując, na ilościowy kształt awifauny badanej powierz-
chni decydujący wpływ mają  czynniki ekologiczne działające po-
za parkiem, gdyż  gatunkami o największych zagęszczeniach w 
Parku Szczytnickim są  te, które żerują  poza nim. Jest to zja-
wisko typowe dla wielu innych parków miejskich (Tomiałoić  
1970). 
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Summary 
The studies were carried out in 1986-1988, in the Szczytni-

cki Park in Wrocław (70 ha). The park had originally been an 
oak-hornbeam forest, hence most of its area resembles Querco-
Carpinetum. It is situated in a peripheral district of a city 
with a population of 700 000. A 70 ha sample plot was selected 
for studies (Fig. 1), which had been previously investigated 
by Tomiałojć  and Profus (1977). Flity per cent of the area was 
covered with trees, mainly oak Quercus robur, linden Tiłia 
cordata, mapie Acer sp. and.  chestnut Aesculus hippocastanum. 
Spruce and pine trees constituted a slight admixture. Bushes 
(yew Taxus baccata, currant Ribes sp. and rhododendron) absent 
from large areas, forMed clumps in places. The undergrowth was 
well developed. 

A modified cartographic method was used in the studies (To-
miałojć  1980). 

Within the period of study 42 breeding and probably bree-
ding species were recorded in the sample plot (Table 1). The 
total denSity of breeding awifauna in 1970-1973 amounted to 
217-246.5 pair/10 ha, and during the present study (1986-1988) 
to 140.6-148.2 pair/10 ha. Thd density of 16 species did not 
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change, that of 10 species decreased, and in case of 12 spe-

cies increased (Table 2). The following species stopped ne-

sting: Dunnock PruneRa wodUlaris, Redstart Phoenicurus phoe-
nicurus and Goldfinch Carduełis cardueiis, while Mallard Anas 
platyrhynchos, Magpie Pica pica, Black Woodpecker Dryocopus 
martius, and Collared Flycatcher Ficedula albicollis were new 

arrivals. The highest decrease in abundance was noted in Star-

ling Sturnus vulgaris, Jackdaw Corvus monedula, Tree Sparrow 

Passer montanus and Wood Pigeon Columba palumbus which proba-

bly resulted from habitat changes in feeding grounds situated 

outside the park. Also the density of birds feeding on the 

ground (Song Thrush Turdus ~lowelas and granivores - Table 3) 
was decreased.On the other hand, the density of birds feeding 

on trunks and in crowns of trees i.e. collecting food whose 

availability does not depend directly on human influence re-

mained unchanged. 

Romuald Cisakowski, Zakład Ekologii Ptaków UWr. Sienkiewicza 
21, 50-335 Wrocław 


