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WYSTEPOWANIE ŁABĘDZIA KRZYKLIWEGO CYGNUS CYGNUS I LABEDZIA 
CZARNODZIOBEGO CYGNUS COLUMBIANUS NA SLĄSKU 

The occcurence of the non-breeding Whooper SWan Cygnus cygnus 
and Bewick's Swan C. columbianus in Silesia (SW Poland) 

Od roku 1982 łabędź  Yrzykliwy gnieździ się  niemal rok-
rocznie na Sląsku. Dolina Odry w okolicach Głogowa Jest obec-
nie jedynym w Polsce miejscem regularnego gnieżdżenia się  tego 
gatunku. a zarazem najbardziej wysuniętym na południe stano-
wiskiem -w obrębie europejskiej części areału występowania 
łabędzia krzykliwego. Wraz z gniazdowaniem nastąpił  wyraźny 
wzrost obserwacji osobników nielęgowych. 

Celem niniejszej pracy było przedstawienie występowania 
nielęgowych łabędzi krzykliwych na 81.asku w ostatnim trzydzie-
stoleciu. Dla porównania zanalizowano także obserwacje 
łabędzia czarnodziobego. Było to również  uzasadnione zaintere-
sowaniem jakim cieszy się  ten gatunek wśród ornitologów za-
chodnioeuropejskich,'a równocześnie brakiem aktualnych, opu-
blikowanych danych o jego występowaniu w Polsce. 

Materiał  i metody 
Analizie poddano 363 obserwacje łabędzia krzykliwego i 80 

obserwacji łabędzia czarnodziobego, dokonane na Sląsku do roku 
1990 włącznie. W opracowaniu nie uwzględniono informacji o 
łabędziu krzykliwym sprzed II wojny światowej oraz dotyczących 
ptaków gnieżdżących się  na Sląskm. Podobnie jak w opracowaniu 
Lewartowskiego i in. (1986) w niniejszej pracy zastosowano 
rozróżnienie między "pojawem-  a -stwierdzeniem-. Jako jeden 
pojaw traktowano zarówno pojedyncze spotkanie, jak również  
kilkakrotne obserwacje tej samej liczby osobników w danym 
miejscu dokonane w stosunkowo niedługich odstępach czasu. 
Liczba pojawów była podstawą  przy analizowaniu częstości ob- 
serwacji w poszczególnych latach, wielkości stad, preferencji 
środowiskowej oraz przestrzennego rozmieszczenia obserwacji. 
Natomiast w przypadku analizy występowania gatunku w cyklu 
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rocznym operowano stwierdzeniami. Gdy obserwacje tych samych 

ptaków dotyczyły dłuższego okresu, to dla każdej połowy 
miesiąca objętej tym okresem przyjmowano jedno stwierdzenie 

określonej liczby osobników. Na przykład: jeśli na danym 

zbiorniku stwierdzono pięć  łabędzi w dniach 13-17 IV, to 

przyjmowano że dokonano dwóch stwiedzeń  5 ptaków. Jednego w 
pierwszej połowie i jednego w drugiej połowie kwietnia. Nato-

miast jeśli w danej połowie miesiąca kilkakrotnie notowano 

prawdopodobnie te same ptaki, przyjmowano, że jest to jedno 

stwierdzenie z określoną  liczbą  ptaków. Konsekwencją  takiego 

podejścia jest niepokrywanie się  liczby pojawów z liczbą  

stwierdzeń. 
W celu przedstawienia zmian w występowaniu łabędzia krzy-

kliwego na przestrzeni lat, podzielono wszystkie informacje o 

tym gatunku na trży grupy, tzn. pochodzące sprzed r. 1981, z 

lat 1981-1985 oraz z lat 1986-1990. Ze względu na mniejszy ma-

teriał  nie zastosowano takiego podziału w przypadku łabędzia 

czarnodziobego. 

W analizie występowania obu gatunków w cyklu rocznym przy-

jęto podział  roku na okresy półmiesięczne. W niektórych sytua-

cjach stosowano również  podział  na pory roku, przyjmując, że 

wiosna obejmuje okres 1 III-15 V, lato - 16 V-30 IX, jesień  -

1 X-15 XII, zima - 16 XII-26 II. 

Przestrzenne rozmieszczenie informacji przedstawiono w 

oparciu o siatkę  pól, stosowaną  w pracach nad Polskim Atlasem 

Ornitologicznym. Siedliska, w których dokonywano obserwacji 

podzielono na następujące typy: jeziora naturalne, zbiorniki 

zaporowe, stawy rybne, rzeki, rozlewiska, starorzecza. żwirow-

nie, pola. 

Pełna dokumentacja niniejszego opracowania znajduje się  w 

kartotece Zakładu Ekologii Ptaków UWr. W sumie wykorzystano w 

nim obserwacje 52 osób, którym w tym miejscu chciałbym gorąco 

podziękować  za ich udostępnienie. 

Rozkład obserwacji w łatach 

Łabędź  krzykliwy. Do drugiej połowy lat 60-tych gatunek ten 

był  rzadko obserwowany na Sląsku (Pax 1925, Dyrcz i in. 1991). 

Od roku 1970 był  on już  regularnie, corocznie stwierdzany, 

choć  w dalszym ciągu nielicznie. Wzrost liczby pojawów rozpo- 
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czął  się  na początku lat 80-tych (Ryc. 1). co zbiegło się  z 
wykryciem lęgów tego gatunku na Sląsku (Bobrowicz i in.. 
1986). Cod tego czasu rokrocznie obserwowano ten gatunek od 
kilkunastu do kilkudziesięciu razy. Największą  liczbę  pojawów 
zanotowano w r. 1990. kiedy dokonano 78 obserwacji łabędzia 
krzykliwego. 

Łabędź  czarnodzióby. Gatunek ten po raz pierwszy stwierdzo-
no w obecnych granicach 8ląska 21 XI 70 (Dyrcz i in., 1991) i 
od tego czasu był  on obserwowany corocznie (Ryc. 2). Z 
wyjątkiem lat 1977-79 i r. 1990. kiedy to notowano go do kil- 

1965 	1970 	1975 	1980 	1985 	1990 
Ryc. 1. Procentowy rozkład liczby pojawów (Np) i liczby osob-

ników (No) łabędzia krzykliwego Cygnus cygnus na Sląs-
ku w latach 1961-90. 
Percentage distribution of the number of records 
(Np) and individuals (No) of the Whooper Swan Cygnus 
cygnus in Silesia in years 1961-90. 
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kunastu razy w ciągu roku, w pozostałych latach liczba pojawów 
była zazwyczaj niewielka. Jednakże z dużym prawdopodobienstwem 
można sądzić, że taki obraz występowania łabędzia czarnodzio-
bego na 5ląsku nie odpowiada rzeczywistości. Większość  obser-
wacji tego gatunku w drugiej połowie lat 70-tych dokonano na 
stawach koło Niedźwiedzic i Goliszowa, które w następnych la-
tach kontrolowano sporadycznie. a wyrywkowe dane z lat 1990-91 
wskazują, że łabędzie te w dalszym ciągu pojawiają  się  często.  
na  tym terenie. 

20- 

No  = 378 

10- 

10- 
Np  =80 

20- lataiyears 

1970 	1975 	1980 	1985 	1990 

Ryc. 2. Procentowy rozkład liczby pojawów (Np) i liczby osob-
ników (No) łabędzia czarnodziobego Cygnus cołumbianus 
na nląsku w latach 1970-90. 

'Percentage distribution of the number of records (Np) 
and individuals (No) of the Bewick's Swan Cygnus colum-
bi3nus in Silesia in years 1970-90. 
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Rozkład przestrzenny pojawów 
Łabędź  krzykliwy. Prawie 50% wszystkich pojawów tego ptaka 

zanotowano na stawach w dolinie Baryczy, dalsze 18% w 

województwie zielonogórskim (głównie w okolicach Krosna Odrz.) 
i 16% w województwie legnickim (głównie w dolinie Odry powyżej 
Głogowa). Liczba pojawów malała w kierunku południowym i 
południowo-wschodnim (Ryc. 3). Na Opolszczyźnie i Górnym 
śląsku łabędź  krzykliwy był  stwierdzony po około 20 razy, a w 
woj. jeleniogórskim i wałbrzyskim zanotowano tylko pojedyncze 
pojawy tego gatunku. Może to wynikać  z górzystego charakteru 
tych województw, jak również  z niewielkiej liczby zbiorników 
wodnych. 

Wiosną  łabędź  krzykliwy był  stwierdzany przede wszystkim w 
północnej części śląska (Ryc. 4), głównie w dolinie Baryczy 
oraz w okolicach Głogowa i Krosna Odrz. Na terenach położonych 
bardziej na południe zanotowano tylko pojedyncze pojawy. Latem 
jego rozmieszczenie było jeszcze bardziej ograniczone, albo-
wiem 39 spośród 42 letnich obserwacji tego gatunku, dokonano 
na stawach w dolinie Baryczy (Ryc. 4). Prawdopodobnie na tym 

terenie łabędzie spędzające na Sląsku lato pierzą  się, choć  
jak na razie jedynym tego dowodem jest obserwacja 2-3 nie-

lotnych ptaków na początku września 1990 roku. Rozmieszczenie 
jesiennych i zimowych pojawów było podobne (Ryc. 5). Wprawdzie 
jesienią  rzadziej aniżeli wiosną  czy zimą  obserwowano łabędzie 
koło Głogowa i Krosna Odrz., ale prawdopodobnie było to bar-
dziej związane z róznicami w intensywności penetracji terenu, 
niż  z rzadszym pojawianiem się  tego gatunku o tej porze roku. 

Łabędź  czarnodzioby. Jego występowanie ograniczało się  
przede wszystkim do dwóch miejsc (Ryc. 3). Pierwszym z nich 

była dolina Baryczy (głównie kompleks Stawno), gdzie stwier-
dzono go 37 razy (45%). Drugim miejscem były stawy koło 
Niedźwiedzic i Goliszowa, gdzie obserwowano ten gatunek 29 ra-
zy. Jednak ze względu na znacznie mniejszą  intensywność  obser-
wacji, jak również  częstsze stwierdzanie większych stad niż  w 
dolinie Baryczy, można uznać  ten ostatni teren za najważniej-
szy dla łabędzia czarnodziobego na śląsku. 
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Ryc. 3. Rozmieszczenie i liczba pojawów łabędzia krzykliwego 
Cygnus cygnus i czarnodziobego  C. cołumbianus na Slas-
ku. 
A- 1-2 pojawy, B- 3-5, C- 6-10. D- 11-25, E- 26-
50, F - >50 pojawów. 

Distribution and number of records of the Whooper 
and Bewick's Swan in Silesia. 
A- 1-2 records, B- 3-5, C- 6-10, D- 11-25. E - 
26-50, F - > 50 records. 
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Cygnus cygnus 
wiosna/spring 

Ryc. 4. Rozmieszczenie i liczba wiosennych i letnich pojawów 
Łabędzia krzykliwego Cygnus cygnus na Slasku w latach 
1963-90. ' 
Objaśnienia - patrz Ryc. 3. 
Distribution and number of spring and summer records 
of the Whooper Swan in Silesia in years 1963-90. 
Explanations - see Figure 3. 
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Ryc. 5. Rozmieszczenie i liczba jesiennych i zimowych pojawow 

łabędzia krzykliwego Cygnus cygnus na Sląsku w latach 
1963-90. 
Objaśnienia - patrz Ryc. 3. 

Distribution and number of autumn and winter records 

of the Whooper Swan in 3ilesia in years 1963-90. 
Explanations - see Figure 3. 



-34 - 

Miesieczny rozkład obserwacji 

Łabędź  krzykliwy. Do roku 1980 gatunek ten obserwowano naj-
częściej wczesną  wiosną  (marzec) oraz jesienią  (listopad -
grudzień) - Ryc. 6. Nieliczne były w tym czasie zimowe stwier-
dzenia (12). zwłaszcza, Ze .ponad połowę  z nich dokonano w dru-
giej połowie grudnia i przynajmniej niektóre mogły dotyczyć  
wędrujących ptaków. Jeszcze rzadsze były w tym okresie obser-
wacje letnie, których odnotowano zaledwie cztery i wszystkie 

pochodzą  z końca lat. 70-tych. W pierwszej połowie lat 80-tych 
nie zaznacZał  się  tak wyraźnie wiosenny i jesienny szczyt.  li-
czebności. Było to spowodowane wzrostem pojawów łabędzi krzy-
kliwych w zimie. Obserwacje zimowe stanowiły ponad 50% ogólnej 
liczby pojawów- w tamtym pięcioleciu. Niewątpliwie w pewnym 
stopniu .czynnikiem odpowiedzialnym za ten stan rzeczy było 
rozpoczęcie. akcji "Zimowego liczenia ptaków wodnych", a tym 
samym większa aktywność  obserwatorów o tej porze roku. Podob-
nie jak w poprzednim okresie bardzo rzadkie były stwierdzenia 
letnie (Ryc. 7). Jesienią  łabędzie pojawia ły się  w końcu 

10 
No  =  179 

Ns  = 64 10- 

I 	II 	III 	IV 	V 	VI 	VII 	VIII 	IX XI 	XII '  

Ryc. 6. Roczna dynamika częstości stwierdzeń  
ci (No)  łabędzia krzykliwego  Cynus 
do rokłJ 1980. 
Yearly vaniation in the frequency of 
and numbers (No) 	the Whooper 3wan 
1050. 

(Ns) i liczebnaś-
cyg= na Śląsku 

sightings (\t,.) 
in :"=,:ilesia up tó 
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Ryc. 7. Roczna dynamika częstości stwierdzeń  (Ns) i liczebnoś-
ci (No) łabędzia krzykliwego Cygnus cygnus na 81.asku w 
latach 1981-85. 

Yearly variation in the frequency of sightings (Ns) 

and numbers (No) of the Whooper Swan in Silesia in 

years 1981-85. 

No  = 2091 
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Ryc. 8. Roczna dynamika częstości stwierdzeń  (Ns) i liczebnoś-
ci (No) łabędzia krzykliwego Cygnus cygnus na Sląsku w 
latach 1985-90. 

Yearly variation in the frequency of sightings (Ns) 

and numbers (No) of the Whooper Swan in Silesia in 

years 1985-90. 

10- 



października, a liczba stwierdzeń  wzrastała do końca grudnia. 
W drugiej połowie lat 80-tych obraz występowania łabędzia 

krzykliwego w cyklu rocznym był  odmienny niż  w poprzednich 
okresach. Wprawdzie podobnie jak w latach 1981-85 najczęściej 
był  on stwierdzany zimą  (Ryc. 8), ale w miarę  upływu zimy 
liczba stwierdzeń  malała, osiągajac minimum w drugiej połowie 
marca. W kwietniu i maju liczba stwierdzeń  rosła, osiągając 
szczyt w drugiej połowie maja, kiedy to w poprzednich okresach 
obserwacje tego gatunku należały do rzadkości. Także w okresie 
lata był  on znacznie częściej obserwowany niż  poprzednio. 
Wzrost liczby stwierdzeń  łabędzia krzykliwego wiosną  i latem 
należy najprawdopodobniej wiązać  z rozwojem lęgowej populacji 
tego gatunku na 8ląsku. W omawianej pięciolatce wyraźnie zaz-
naczała się  jesienna wędrówka, która odbywała się  w drugiej 
połowie października i w listopadzie. 

Łabędź  czarnodzioby. Jego występowanie w cyklu rocznym 
ograniczało się  w dużym stopniu do okresów migracji tego ga-
tunku. Łabędzie pojawiały się  na początku marca, a wiosenny 
szczyt stwierdzeń  przypadał  na pierwszą  połowę  kwietnia 
(Ryc. 9). Najpóźniejszej wiosennej obserwacji dokonano w 
dniach 12 i 29 V 86 - 1 ad na stawach koło Stawna, gm. Milicz 
(W. Grabiński, E. Ranoszek). Jesienią  łabędzie czarnodziobe 
pojawiały się  na początku października (najwcześniejsza obser-
wacja: 12 X 90 - 3 ad i 1 imm na stawach w Radziądzu; (J. Wit-
kowski, B. Orłowska), a szczyt jesiennej wędrówki przypadał  na 
drugą  połowę  tego miesiąca. Później liczba stwierdzeń  systema-
tycznie malała, tak że tylko pojedyncze osobniki pozostawały 
do drugiej połowy grudnia. Zimowanie tego gatunku stwierdzono 
co najmniej trzykrotnie: 16 I-5 II 78 - 2 ad na Zb. Witka 
(T. Stawarczyk), 25 I 78 - 1 ad koło Brzegu (M. Stajszczyk) i 
16 II 83 - 1 ad na peryferiach Wrocławia (M. Majcher). Poza 
tym: 31 XII 90 - ptaki na Zb. Mietkowskim (P. Kołodziejczyk), 
22 II 90 - 1 imm. na  stawach Jamnik koło Rudy 2migrodzkiej 
oraz 28 II 82 3 imm. nad Odrą  koło Pomorska (R. Cisakowski). 
Jest prawdopodobne , że te ostatnie obserwacje dotyczą  ptaków 
migrujących. 
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Roczna dynamika częstości stwierdzen Ns) i liczebno-
ści (No) łabędzia czarnodziobeso Cygnus columbianus na 
Kląsku. 
Yearly variation in the frequency of sightings (NS) 
and numbers (No) of the Bewick's Stan in Silesia. 
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W1elkoSC stad 
Łabędó krzykliwy. Do roku 1980 ponad 60% pojawów tego ga-

tunku na Gląsku dotyczyło 1--2 osobnikdw, a blisko jedna trze-
cia przypadków - stadek liczących od trzech do pięciu ptaków 
(Pyr. 10). Największe stado jakie zaobserwowano w tym okresie 
było złożone z 11 łabędzi. W pierwszej połowie lat 80-tych 
udział  pojawów 1-2 ptaków był  w dalszym ciągu wysoki (prawie 
50%). ale znacznie częściej były stwierdzane większe stada, a 
największe z nich liczyło 130 osobników (6 II 82, Odra koło 
Niełkowa. R. Cisakowski; - Ryc. 10). W latach 1986-90 udzia ł  
poszczególnych kategorii wielkości stad uległ  dalszym zmianom. 

60 

1 	I N - 59 

2 	N - 203 

40- 
	 3 rTliT1  N = 101 

30- 

20- 

10 

r-79 r-71 

Ryc. 10. Rozkład wielkości stad łabędzia krzykliwego Cygnus cy-,..gnus na :nąsku. 
1 -- do roku 1980, 2 - lata 1981-85, 3 - lata 1986-90. 
A- 1-2 ptaki, B- 3-5, C- 6-10, D- 11-20, E- 21-50. 
F -- 51-100. G - 5100 osobników. 

Proportion of flock's size of the Whooper Swan in 
Silesia. 
1 - up to 1980. 2 - years 1981-85. 3 - years 1986-90. 
A -- 1-2 birds. E - 3-5. C - 6-10, D - 11-20. E - 21-50. F 	51-100. G - :100 specimens. 
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Tabela 1. Brednie i maksymalne wielkości stad łabędzia krzy- 
kliwego Cygnus cygnus (A) i czarnodziobe-,c.o 	SO'UX- 
Aianus (B) w poszczególnych okresach i porach reku. 

Means and maximum flocks size of Whooper 2wan C:,vrfu.s 
cygnus (A) and Bewick's Swan C. co/umblenus (D) in 
the following years and seasons of the year. 
Spring - 1 III - 15 V. Summer - 16 V - 30 IX. autumn 
ł  X - 15 XII, winter - 16 XII - 28 II. 

pora roku 

lata/yearsseas'
„  
" 

wiosna 
spring 

lato 
sumer 

jesień  
autumn 

zima 
winter 

0,,z łem 
Total 

do/up to 	:7c 

1980 	SD max. 
n 

2.4 
1.5 
5 
17 

1.8 
1.0 
3 
4 

2.9 
2.1 
11 
26 

4.0 
2.4 
9 
12 

2.9 
2.C,  
11 
59 

x 6.2 3.2 7.0 11.7 9.1 
1981-85 	SD 11.1 2.2 5.5 21.8 17.0 

max. 50 6 21 130 130 

A n 25 4 19 53 101 

5.0 7.7 10.7 14.9 10.4 
1986-90 	SD 5.9 5.7 11.6 25.6 17.1 

max. 33 21 59 146 146 
n 47 34 49 73 203 

Ogółem 	i; SD 
4.9 
7.3 

6.7 
5.6 

7.8 
9.4 

12.7 
23.1 

8.8 
15.9 

Total 	max. 50 21 59 146 146 
n 89 42 94 138 363 

' Ogółem 
 

Total 	SD max. 

4.4 
4.6 
15 

no 
data  

5.1 
5.3 
17 

1.6 
0.8 
3 

4.5 
4.8 
17 

n 30 43 7 81 

Obserwacje 1-2 łabędzi stanowiły zaledwie około 30% wszystkich 

pojawów-w tym okresie, wzrosła natomiast częstość  spotkań  stad 

liczących do 50 ptaków (Ryc. 10). Stwierdzono również  dwa sku-

pienia powyżej 100 łabędzi: 29 XII 90 - 130 ad i 16 imm na po-

łach koło Zb. Raduszec (J. Lewandowski) i 18 I 89 - 90 ad i 
11 imm na rozlewiskach Odry na wschód od Krosna Odrz. (A. Cza-

pulak). 

Brednia wielkość  stada rosła od 2.9 w latach 1963-80 do 

10.4 w latach 1986-90 (Tab. 1). Różnice w wielkości stad mię-

dzy omawianymi okresami były istotne statystycznie (test Man- 

na-Whitneya, p co najmniej 	0.05 dla każdego z porównań). 

Brednia wielkość  stada rosła w miarę  upływu lat. a także w 

ciągu roku (od wiosny do zimy) i trend ten generalnie 
występował  zarówno przy analizie całego materiału jak i przy 



1 	! N - 89 

2 	 N = 42 
3 	N - 94 
4 	 N , 138 

30 

20 

10 

-40 - 

jego podziale na wieloletnie okresy i pory roku (Tab. 1). Jed- 
nak istotne różnice (p co najmniej 	0.05; test Manna- 
Whitneya) stwierdzono tylko między wiosną  a pozostałymi porami 
roku dla lat 1986-90 i całego materiału oraz między wiosną  a 
zimą  dla danych pochodzących sprzed r. 1981. Blisko 50% 
pojawów wiosennych dotyczyło 1-2 łabędzi, a prawie w 95% przy-
padków obserwowano nie więcej niż  10 ptaków. W pozostałych po-
rach roku ta druga wartość  wynosiła około 75% (Ryc. 11). 

Występowały także różnice regionalne w wielkości obserwowa-
nych stad. Siedem spośród ośmiu stad liczącyćh powyżej 50 
łabędzi stwierdzono w województwie zielonogórskim, gdzie 
również  zanotowano najniższy udział  pojawów 1-2 ptaków (około 
17%, Ryc. 12). Natomiast w południowo-wschodniej części -Śląska 
(woj. opolskie i katowickie) blisko 70% pojawów dotyczyło po-
jedynczych ptaków, a największe stadka stwierdzone w tym rejo- 

Ryc. 11. Rozkład wielkości stad łabędzia krzykliwego Cygnus 
cygnus na Sląsku w zależności od pory roku. 
1 - wiosna, 2 - lato, 3 - jesień, 4 - zima. Inne ob-
jaśnienia - patrz Ryc. 10. 
Proportion.  of flock's size of the Whooper Iwan in Si-
lesia in the followig seasons of the year. 
1 - spring, 2 - summer, 3 - autumn. 4 - winter. Other 
explanations - see Figure 10. 
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nie liczyły siedem osobników. Niewątpliwie na rozkład wielko-
ści stad w poszczególnych częściach śląska ma pewien wpływ 
udział  obserwacji w różnych porach roku, np. w zielonogórskiem 
pojawy zimowe,tj. z okresu kiedy na Sląsku obserwowane są  naj-
większe stada, stanowiły około 70% przypadków, podczas gdy w 

Yi 

RYC: 12. Rozkład wielkości stad łabędzia krzykliwego  Cygnus 
cygnus w.różnych częściach śląska. 
Objaśnienia - patrz Ryc. 10. 
Froportion of flock's size of the Whooper Swan in 
the different parts of Silesia. 
Explanations - see Figure 10. 
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Tabela 2. Rozkład wielkości stad łabędzia czarnodziobego Cyg-
nus columbianus na Gląsku w latach 1970-90. 
Froportion of flock's size of the Bawick's Swan in 
Silesia in years 1970-90. 

Wielkość  stada 
Flock size 1-2 3-5 6-10 >10 średnia 

Average 

Niedżwiedzice N % 
8 
28 

3 
10 

7 
24 

11 
38 8.2 

dolina 	N 
Baryczy 	% 

28 
76 

5 
14 

3 
8 

1 
3 2.4 

N 
% 

46 
58 Glask 4.5 

10 
12 

11 
14 

13 
16 

dolinie Baryczy tylko około 22%. Tym niemniej w odniesieniu do 
do woj. opolskiego i katowickiego można przyjąć, że czynnik 
ten nie miał  istotnego wpływu, albowiem w tej części regionu 
ponad 50% pojawów zanotowano właśnie zimą. 

Łabędź  czarnodzioby. Gatunek ten pojawiał  się  na Gląsku w 
znacznie mniejszych stadach aniżeli łabędź  krzykliwy. W ponad 
50% przypadków obserwowano jednego lub dwa ptaki (Tabela 2), a 
maksymalne skupienia liczyły po 17 ptaków. Stwierdzono je 11-
19 XI 78 i 5-11 XI*77 na stawach koło Niedźwiedzic w woj. leg-
nickim (T. Zatwarnicki, W. Urbaniak). Między doliną  Baryczy a 
stawami koło Niedźwiedzic i Goliszowa, tj. terenami gdzie naj-
częściej spotykano tego łabędzia, istniały znaczne różnice w 
wielkości obserwowanych tam stad. W dolinie Baryczy 90% 
pojawów (N = 37) dotyczyło pojedynczych ptaków lub stadek li-
czących do pięciu osobników (Tabela 2), a tylko raz obserwowa-
no tam stado powyżej 10 łabędzi: 28 X 90 - 16 ad na stawach 
koło Rudy 2migrodzkiej (A. Zalisz). Natomiast w rejonie 
Niedświedzic w ponad 60% przypadków (N = 29) spotykano skupie-
nia powyżej 6 osobników, w tym 11 razy widziano stada liczące 
powyżej 10 łabędzi. 

Struktura wiekowa 
Łabędź  krzykliwy. Najwyższy udział  młodych (w szarym upie-

rzeniu) stwierdzono wśród ptaków obserwowanych do roku 1980 
(Tab. 3). Wprawdzie różnice były istotne statystycznie (p co 
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Tabela 3. Udział  ptaków młodych (w szarym upierzeniu) u łabę-
dzia krzykliwego Cygnus cygnus (A) d czarnodziobego 
C. co/umbianus (B). 
N - liczba ptaków o znanym wieku, % - udział  ptaków 
młodych. Pozostałe objaśnienia patrz Tabela 1. 

Proportion of young birds (in grey plumage) in the 
Whooper Swan Cygnus cygnus (A) and Bewick's Swan 
C. culumbianus (B). 
N - bird's number with known age, % - percentage of 
cygnets. Other explanations see Table 1. 

pora roku 
season lata/years 

wiosna 
spring 

lato 
summer 

jesień  
autumn 

zima 
winter 

Ogółem 
Total 

do/up to 	% 24.3 - 16.1 22.9 20.0 
1980 	N 37 2 56 35 130 

% 1.3 - 8.0 7.5 6.5 
1981-85 	N 78 7 112 294 491 

A 
1986-90 	% N 

2.8 
179 

1.2 
243 

10.2 
373 

13.5 
836 

9.7 
1631 

Ogółem 	% 5.1 1.2 10.4 12.3 9.6 
Total 	N 294 252 541 1165 2252 

B Ogółem 	% 
Total 	N 

31.5 
108 

no 
data 

17.8 
191 

44.4 
9 

23.4 
308 

najmniej < 0.05, test x2) jednak małe próby nie pozwalają  
stwierdzić, czy faktycznie w tym okresie młode ptaki pojawiały 
się  częściej niż  w późniejszym okresie. W latach 1986-90 
udział  ptaków młodych był  wyższy niż  w latach 1981-85. Różnice 
były jednak istotne tylko w przypadku zimy (p<0.01) i wszyst-
kich informacji z danego okresu (p(0.05, test x2). 

W drugiej połowie lat 80-tych udział  młodych łabędzi wiosną  
był  istotnie niższy (p co najmniej -0.01, test x2) w porówna-
niu z jesienią  i zimą. Podobny trend zaznaczał  się  również  w 

latach 1981-85, ale w tym przypadku różnice nie były istotne 
(Tab. 3). 

Łabędź  czarnodzioby. Udział  ptaków młodych był  wyższy niż  w 
przypadku poprzedniego gatunku. Wśród wszystkich stwierdzonych 
na Sląsku osobników tego gatunku ptaki w szarym upierzeniu 
stanowiły około 23%, podczas gdy w przypadku łabędzia krzykli-
wego wartość  ta wynosiła niespełna 10%. Drugą  ważną  roznicą  
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między tymi gatunkami był  wyższy udział  młodych łabędzi czar-
nodziobych wiosną  niż  jesienią. 

Miejsca przebywania 
Labędź  krzykliwy. Najczęściej stwierdzano go na stawach 

rybnych (Tab. 4), na których dokonano 190 obserwacji (57%). 
Dość  często - 75 razy (22%) obserwowano go na rzekach, przy 
czym w ponad 80% przypadków ptaki przebywały na Odrze. Pomimo 
licznych na Sląsku zbiorników zaporowych, na tego typu akwe-
nach łabędź  krzykliwy był  widziany tylko 33 razy (10%), w tym 
20-krotnie zanotowano go na Zb. Paduszec. położonym w 
ujściowym odcinku Bobru. Napozostałych zbiornikach - zaporowych 
był  spotykany sporadycznie. co  najprawdopodobniej związane 
jest z tym, że większość  tych akwenów położona jest w 
południowej części 81aska. gdzie obserwacje łabędzia krzykli-
wego były znacznie rzadsze. Na uwagę  zasługuje, kilkakrotnie 
już  notowane. pojawianie się  tego gatunku w centrach miast. I 
tak dwukrotnie stwierdzono pojedynczego młodego ptaka we 
Wrocławiu (29 I-16 II 85 i 9-21 I 90; A. Czapulak), a pojedyn-
cze dorosłe osobniki widziano 6-25 I 84 w Kędzierzynie-Koźlu 
(A. Karnaś), 20 I 85 w Zgorzelcu (T. Stawarczyk) oraz dwukrot—
nie: 17-18 II 84 i 26 I-3 II 85 w Opolu (A. Karnaś). 

Tabela 4. Miejsca przebywania łabędzia krzykliwego Cygnus cyg-
nus i czarnodziobego Cygnus columbianus na Sląsku. 
Stay places of the Whooper Swan Cygnus cygnus and 
Bewick's SWan Cygnus columbianus on Silesia. 
1 - kind of habitat, 2 - fish ponds. 3 - rivers, 4 -
dam reservoirs, S-old river-beds, 6 - flood waters, 
7 - others (lakes, gravel pits, fields, etc.). 8 - 
total. 

Typ środowiska 
(1) 

C. cygnus C. columbianus 
N % N 	:..; 

stawy rybne (2) 190 56.7 68 ' 	86.1 
rzeki (3) 75 22.4 4 5.0 
zb. zaporowe (4) 33 9.8 4 5.0 
starorzecza (5) 13 3.9 1 1.3 
rozlewiska (6) 11 3.3 -- - 
inne (7) 13 3.9 2 2.6 

Razem  (8) 335 100.0 79 100.0 



Łabędź  czarnodzioby. Gatunek ten był  jeszcze mocniej 
związany ze stawami rybnymi niż  łabędź  krzykliwy. W środowisku 
tym stwierdzono go 68 razy (86%), co wynika z preferowania 

przez niego płytkich eutroficznych zbiorników wodnych (Tab. 
3). W innych typach środowisk łabędzia czarnodziobego stwier-
dzano sporadycznie. 

DYSKUSJA 

Jeszcze stosunkowo niedawno łabędź  krzykliwy był  rzadkim 
gatunkiem na kontynencie europejskim. W wyniku prześladowań  w 
XIX wieku, w latach 20-tych bieżącego stulecia występował  on 
tylko na północ od równoleżnika 67 (Fields 1972), a w latach 
40-tych jego liczebność  w Finlandii oceniano maksymalnie na 20 
par. Objęcie ochroną  tego gatunku, doprowadziło, podobnie jak 
w przypadku łabędzia niemego Cygnus °Jor. do odbudowania popu-
lacji, znacznego wzrostu liczebności i rekolonizacji obszarów 
dawnego występowania. W latach 80-tych fińską  populację  łabę-
dzia krzykliwego oceniono na 3500 osobników w tym 700 par 

lęgowych (Koskimies 1989). Po r. 1945 zasiedlił  on południową  
Szwecję, a pod koniec lat 70-tych gnieździło się  tam już  około 
30 par (Halmgren i Karlsson 1982). Od roku 1973 gnieździ się  
też  regularnie na Łotwie, gdzie w r. 1987 jego liczebność  oce-
niono na co najmniej 6 par (Lipsberg 1990). Konsekwencją  wzro-
stu liczebności jest także regularne gnieżdżenie się  tego ga-
tunku na terenie Polski (TomialojC 1989, Dyrcz i in. 1991). 

Zebrany materiał  jednoznacznie wskazuje na wyraźny wzrost 
zarówno częstości pojawów, jak i liczebności łabędzia 
krzykliwego na Sląsku, choć  niewątpliwie częściowo była za to 
odpowiedzialna większa aktywność  obserwatorów w ostatnich 

latach. Rozmieszczenie pojawów przede wszystkim w północnej 
części regionu wskazuje. te przez Sląsk przebiega południowa 
granica występowania łabędzia krzykliwego w Polsce. Także we 
wschodnich landach Niemiec częstość  • obserwacji łabędzia 
krzykliwego spada w kierunku południowym (Klafs i in. 1977, 
Rutschke 1983), a w Czecho-Słowacji i Austrii pojawia się  on 
sporadycznie (Cramp i Simmons 1977). 

Interesujący jest znaczny wzrost w drugiej połowie lat 80-
tych obserwacji późnowiosennych oraz regularne występowanie w 
okresie lata. Sugeruje to, że dalszy wzrost lęgowej populacji 
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łabędzia krzykliwego jest bardzo prawdopodobny. 
Wielkości stad obserwowanych na Sląsku wskazują, że region 

ten jest położony poza głównymi szlakami wędrówek tego gatun-
ku. W północnej Polsce największe stada liczyły do 800 ptaków 
(Tomiałojć  1990), a w odległym o zaledwie około 60 km od 
północnych granic Sląska rez. -Słonsk- w okresie wędrówek spo-
tykano do 520 łabędzi (Beszterda i in. 1983). Nie wykluczone, 
że liczebność  tego gatunku na Sląsku w okresie wędrówek i zimą  
może w pewnym stopniu być  uzależniona od warunków panujących w 
tym rezerwacie. Z drugiej jednak strony udział  młodych łabędzi 
krzykliwych w Słonsku był  znacznie niższy (0-5%) niż  na 
Sląsku, co wskazywałoby na pewną  odrębność  ptaków występują-
cych na obu terenach. Jest prawdopodobne, że wyższy udział  
ptaków młodocianych jest. związany z gnieżdżeniem się  tego ga-
tunku na Sląsku. 

Łabędź  czarnodzioby .z pewnością  pojawia się  na Sląsku 
częściej niż  to wynika z zebranego materiału. Bardzo niewielka 
liczba kontroli stawów koło Niedźwiedzic i Goliszowa 
(najważniejszego miejsca dla tego gatunku na Sląsku) w latach 
80-tych, uniemożliwia stwierdzenie czy nastąpił  wzrost często-
ści obserwacji czy też  nie. Tym niemniej można jednak przyjąć. 
że Sląsk leży w dalszym ciągu poza głównymi szlakami wędrówek 
tego gatunku. Wskazuje na to także brak stwierdzeń  większych 
stad. Na Sląsku największe stado liczyło 17 łabędzi, podczas 
gdy w dolinie Noteci notowano skupienia do prawie 130 ptaków 

(Tomiałojć  1990). W porównaniu do danych Górskiego i Jesionow-
skiego (1983) zwraca uwagę  wyższy udział  ptaków młodych. Na 
Sląsku w okresie wiosennej wędrówki młode łabędzie stanowiły 
31.5% obserwowanych ptaków, a jesienią  18%. Analogiczne 
wartości dla danych z całej Polski, ale opartych głównie na 
obserwacjach z Wielkopolski i Pomorza. wynosiły 12.6% i 9.8%. 
Jest prawdopodobne, że na Sląsku pojawiają  się  przede wszys-
tkim stadka rodzinne, podczas gdy w północnej Polsce częściej . 
spotyka się  ptaki, które nie przystępowały do lęgów. 
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Summary 

Three hundred sixty three records of the Whooper Swan 

(non-breeding birds only) and 80 of the Bewick's Swan noted in 

Silesia (SW Poland) since the 60s up to 1990 were analyzed. 

The number of observations of the Whooper Swan has been rapi-

dly increasing since the beginning of the 80s (Fig. 1). Almost 

75% of all records were made in northern parts of Silesia and 

a number of observations was decreasing towards the south and 

south-east (Fig 3). Such a distribution of this species was 

found in winter. spring and autumn (Fig. 4 and 5) whereas in 
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summer it was limited mainly to fish ponds in the Barycz val-

ley, where 2-3 moulting swans were recorded in 1990. In the 

second half of the 80s the Whooper Swans were observed in the 

spring and summer more often than in the previous periods 

(Fig. 6). It was probably associated with the development of 

the breeding population. The flock size increased in the con-

secutive years. Single or two birds were recorded in more than 

60% cases up to 1980 whereas the proportion of observations of 

1-2 swans was ca. 30% in 1986-90 (Fig. 8-10). The largest 

flocks were noted in winter in the northern part of Silesia 

(Fig. 9, 10, Table 1). The largest flock had almost 150 birds. 

In the second half of the 80s the proportion of young swans 

(in grey plumage) was higher than in 1981-85 but differences 

were significant for winter and all data only (Table 2). In 

both periods percentage of cygnets was lower in spring than in 

autumn and winter but differences were significant ( p 'at 

least < 0.01, test x2) for 1986-90 only. The Whooper Swan was 

usually observed on fish ponds (57%) and rivers (22%) - Table 3. 

The Bewick's Swan was first recorded on Silesia in 1970. 

Since that time it has been observed there every year (Fig.2) 

but usually no more than a few times. A higher number of re-

cords in the end of the 70s came from one place which was not 

controlled so often in the 80s. It was thus possible that this° 

species occurred more often on Silesia. 45% observations were 
made in the Barycz vałłey and 35% on fish ponds near 
Niedźwiedzice (Legnica*district).Bewick's Swans were observed 
mainly during spring and autumn migration (Figure 7). Winte-

ring of this species was noted at least three times only. 

Flocks of Bewick's Swan were much smaller than in Whooper 

Swan. The largest one had 17 birds only and single or two 

swans were recorded in above 50% observations. The proportion 

of young swans was higher in spring than in autumn (Table 2). 

Fish ponds were the main habitat used by this species. 

Andrzej Czapulak, Zakład Ekologii Ptaków OWY, Sienkiewicza 21, 
50-335 Wrocław, Poland 


