
Jacek Betleja 

WYS10,0WANIE PUSTUŁKI (FALCU TIHNUNCULUS) NA GORNYM SLASKU 
W LATACH 1986-1991 

The occurrence of the Kestrel Falca tinnunculus 
in Upper Silesia in 1988-1991 

Pustułka jest jednym z najliczniejszych w kraju ptaków dra-
pieżnych. W Europie występuje na całym kontynencie z wyjątkiem 
Islandii i innych najbardziej na północ wysuniętych obszarów. 
Zamieszkuje różne środowiska: nadmorskie klify i skały ponad 
górną  granicą  lasu, tereny rolnicze i wnętrza największych 
miast, nieużytki i parki, skraje lasów i tereny przemysłowe. 
Wykazuje dużą  plastyczność  w wyborze miejsca na gniazdo, w 
wielkości terytorium, w wyborze pokarmu czy w sposobie polowa-
nia. Zakłada gniazda na wysokich budynkach i wieżach, na drze-
wach, a w niektórych rejonach nawet na ziemi. Jest gatunkiem 

gnieżdżącym się  pojedynczo, w skupieniach i kolonijnie. Osob-
niki z europejskich populacji pustułki odbywają  jeden lęg w 
roku. Większość  tych ptaków jest wędrowna, ale część  regular-
nie zimuje w obrębie lęgowisk (Cramp i Simmons 1980, Piechotki 
1982, Bezzel 1985). 

W latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX wieku, w wy-
niku chemizacji rolnictwa, liczebność  pustułki w Europie 
wyraźnie zmalała. W późniejszych latach jej liczebność  zaczęła 
zauważalnie wzrastać  szczególnie na terenach podmiejskich i w 
wysokiej zabudowie śródmiejskiej (Brown 1976, Cramp i Simmons 
1980). 

Celem niniejszej pracy było zestawienie wyników badań  nad 
liczebnością  par lęgowych pustułki przeprowadzonych na wybra-
nych powierzchniach Górnego śląska oraz porównanie wykazanych 
zagęszczeń  z podobnymi danymi z Polski i z Europy środkowej. 

Zbieranie danych wykonano w ramach prac Banku Informacji 

Awifaunistycznych Muzeum Górnośląskiego i przy udziale 
członków Katowickiego Koła Sekcji Ornitologicznej Polskiego 
Towarzystwa Zoologicznego. 
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Teren badan i metodyka 

Na Górnym Sląsku w latach 1988-1991 dokonano oceny liczeb-
ności par lęgowych pustułki na 5 powierzchniach o łącznym ob-
szarze 1158 km2  (Ryc. 1). 

W niniejszej pracy opis powierzchni badawczych sprowadzono 

do udziałów procentowych poszczególnych środowisk (Tabela 1). 
Wyróżniono następujące typy środowisk: 
a. tereny rolnicze - pola, łąki, pastwiska, plantacje; 
b. tereny zadrzewione - lasy, zadrzewienia, parki, cmentarze; 

c. tereny zabudowane - zabudowa mieszkaniowa, zabudowa prze-

mysłowa i tereny przemysłowe; 
d. inne: drogi, torowiska, lotniska, rzeki, zbiorniki wodne, 

hałdy, wyrobiska. 
Dane o wielkości powierzchni i udziale procentowym występu-

jących tam środowisk otrzymano z Wojewódzkiego Biura Geodezji 
w Katowicach. 

Na poszczególnych powierzchniach przeprowadzono ocenę  liczeb- 

190  
Ryc. 1. Położenie powierzchni, na których dokonano oceny li-

czebności pustułki na Górnym Sląsku 
1 - powierzchnia i jej numer, 2 - rzeki, 3 - granica 
panstwa 

Location of plots on which the Kestrel were counted on 
Upper Silesia 
1 - plot and its number, 2 - rivers, 3 - border of 
country 
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Tabela 1. Udział  różnych typów środowisk na powierzchniach 
próbnych.A - wielkość  powierzchni. B - tereny rol-
nicze, C- zadrzewienia, D - tereny zabudowane, E -
inne. 

Proportion of the different habitats on the sample 
plots in Upper Silesia. A - size of the area, B -
arabie land, C - woods, parks, etc., D - buildings, 
E - other 

Powierzchnia 
Sample plot 

A 

km2  

B 

C%) 

E  C 

C%) 

D 

(%) C%) 

I Gliwice 136 51 15 20 14 

II GOP 517 28 27 22 23 

III Rybnik 135 42 29 14 15 

IV okolice Raciborza 110 86 2 4 8 

V Jastrzębie i okol. 260 68 10 11 11 

ności pustułki podczas innych badan faunistycznych lub badań  
ukierunkowanych tylko na wyszukiwanie par lęgowych tego gatun- 
ku. Nie starano się  wyszukiwać  gniazd, szczególnie gdy były 
trudno dostępne, a z częstych obserwacji ptaków dorosłych wy-
nikało, że stanowisko jest zajęte. Dążono natomiast do po- 
twierdzenia pewności lęgu poprzez obserwację  młodych ptaków. w 
pobliżu gniazda po ich wylocie. Jako lęgowe uznawano ptaki ob-
serwowane od 15 kwietnia do 15 lipca. 

Powierzchnia I - Gliwice  

Teren badań  - obszar w granicach administracyjnych miasta 
Gliwice (zgodnie ze stanem w r. 1989). Obserwatorzy: Jacek Be- 

tleja, Piotr Cempulik, Zbigniew Chruł, Tomasz Grochowski. Ma- 
riusz Ostafiski, Gustaw Schneider i Dariusz Szlama. W latach 

1988-90 na terenie całego miasta prowadzono intensywne obser- 
wacje terenowe i określano liczebność  większości gatunków w 
celu opracowania atlasu rozmieszczenia i liczebności ptaków 
lęgowych (Cempulik et al.. w przygotowaniu). Każdy z obserwa- 
torów penetrował  wydzieloną  część  miasta conajmniej 4 razy w 
ciągu sezonu lęgowego. Natomiast w roku 1991 kontrolowano sta-
nowiska pustułki wykryte w poprzednich latach. 

Powierzchnia II - GOP 

Teren badan - obszar w granicach administracyjnych miast: 

Bytom, Chorzów, Katowice, Piekary Sląskie, Ruda Sląska. Sie- 
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mianowice śląskie, Swiętochłowice, Zabrze (zgodnie ze stanem w 
r. 1990). Obserwatorzy: Jacek Betleja, Maria Białecka, Arka-
diusz Białecki, Wojciech Boryczka, Wiesław Chromik. Andrzej 
Czylok, Andrzej Imiołczyk, Joanna Kasperek, Jan Kowalski, Ma-
riusz Ostański, Gustaw Schneider, Zbigniew Wasiński, Jan Wilk, 
Eugeniusz Włochowicz. W latach 1989-91 prowadzono akcję  wyszu-
kiwania i kontroli stanowisk pustułki. Każdy obserwator prowa-
dził  obserwacje w części terenu w pobliżu miejsca zamieszka-
nia. Kontrolowano przede wszystkim znane z przeszłości stano-
wiska pustułki oraz wszystkie Potencjalne miejsca gniazdowa-
nia, np. kościoły, wysokie budowle i osiedla blokowe. 

Powierzchnia III - Rybnik  

Teren badan - obszar w granicach administracyjnych miasta 
Rybnika (zgodnie ze stanem w r. 1990). Obserwatorzy: Janusz 
Babilas, Tadeusz Krotoski. Tomasz Majer, Bernard Pawlik, An-
drzej Sojka, Henryk Szymiczek. W roku 1990 dokonano dokładnej 
oceny liczebności pustułki podczas badań  analogicznych jak w 
Gliwicach. 

Powierzchnia IV - okolice Raciborza  
Teren badan - obszar położony na SW od Raciborza. 

obejmujący gminy: Krzanowice (w całości), Krzyżanowice 
(północna część), Pietrowice (południowa część) i południową  
czętć'miasta Raciborza (zgodnie ze stanem w r. 1990). Obserwa-
cje w roku 1991 prowadził  Tadeusz Krotoski w ramach zbierania 
danych do Polskiego Atlasu Ornitologicznego. 

Powierzćhnia V - Jastrzębie i okolice  
Teren badań  - obszar w granicach administracyjnych miasta 

Jastrzębie Zdrój i gmin: Godów, Mszana, Pawłowice i około 2/3 
powierzchnni gminy Zebrzydowice (zgodnie ze stanem w r. 1990). 
Na tym terenie, w latach 1988-91 systematyczne obserwacje pro-
wadził  Robert Kruszyk. Polegały one na regularnym wyszukiwaniu 
gniazd i zajętych terytoriów wszystkich ptaków drapieżnych. 

Wyniki 
W Gliwicach podczas całego okresu badań  zlokalizowano 23 

zajęte stanowiska pustułki, a liczebność  wahała się  od 15 
(1988) do 25 par (w r.. 1990) - Tabela 2. W poszczególnych la-
tach zajętych stanowisk było odpowiednio: 1988 - 13, 1989 -
17, 1990 - 15, 1991 - 16. W r. 1990 na jednym ze stanowisk 
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Tabela 2. Liczba i zagęszczenie par pustułki na poszczególnych 
powierzchniach na Górnym Sląsku. 

Number and density of breeding pairs of the Kestrel 
on sample plots in Upper Silesia. 1 - years of stu-
dies, 2 - area, 3 - number of pairs, 4 - density. 

Powierzchnia 
Płot 

Lata 
badan 
(1) 

Obszar 
(km') 
(2) 

Liczba 
par 
(3) 

Zagęszczenie 
par1100 km' 

(4) 

I Gliwice 1988-91 136 15-25 11.0-18.4 

II GOP 1989-91 517 37-54 7.2-10.4 

III Rybnik 1990 135 10 7.4 

IV okolice Raciborza 1991 110 15 13.6 

V Jastrzębie i okol. 1988-91 260 12-14 4.6-5.4 

(Osiedle Sikornik) gnieździło się  11 par pustułek, podczas gdy 
w pozostałych latach tylko dwie pary. Również  na łąkach przy 
ulicy Portowej w r. 1988 znaleziono dwa gniazda, a potem już  
corocznie jedno. Pozostałe stanowiska były zajęte przez poje-
dyncze pary. Poszczególne stanowiska były zajmowane nie w 
każdym roku. Tylko przez jeden rok zasiedlonych było 7 stano-
wisk. przez dwa lata - 3, przez trzy lata - 4, a przez cztery 

- 9 stanowisk. Stanowiska z tego terenu zlokalizowano na pod-

stawie znalezionych gniazd, wielokrotnych obserwacji ptaków 

dorosłych w pobliżu stanowiska i młodych ptaków przy 

gnieździe. 
Na powierzchni GOP, w latach 1989-91 zlokalizowano 63 sta-

nowiska pustułki i tylko na jednym z nich w r. 1991 stwierdzo-

no 2 pary (Osiedle Tysiąclecia w Katowicach). W poszczególnych 

latach liczba wykrytych stanowisk była następująca: 1989 - 54, 

1990 - 39, 1991 - 36. Wiele stanowisk nie było kontrolowanych 

dokładnie w każdym roku. W roku 1989 nie skontrolowano 7 (li%) 

stanowisk, w 1990 - 20 (32%),,w 1991 - 21 (33%) spośród wszys-

tkich znanych 63 stanowisk. Stąd wyniki z powierzchni GOP nie 

przedstawiają  zmian liczebności, lecz tylko .liczbę  wykrytych 

par w poszczególnych latach. Stanowiska zlokalizowane na tej 

powierzchni w połowie opierały się  na obserwacjach młodych 

ptaków w pobliżu gniazda i w połowie na częstych obserwacjach 

ptaków dorosłych w określonych miejscach. 
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W Rybniku liczebność  pustułki została dokładnie określona 
tylko w r.1990. Na podstawie wielokrotnych obserwacji ptaków w 
ciągu całego sezonu lęgowego oceniono, że gnieździło się  
wówczas 10 par. W Pozostałych latach badań  nad awifauną  Rybni-
ka duża część  miasta nie była dokładnie penetrowana. 

W okolicach Raciborza określono liczebność  pustułki opiera-
jąc się  na częstych obserwacjach ptaków w pobliżu poszczegól-
nych stanowisk, a na powierzchni Jastrzębie i okolice także na 
znalezionych gniazdach na terenach rolniczych i zabudowanych. 

Dokładne rozmieszczenie stanowisk na poszczególnych po-
wierzchniach z opisem miejsc gnieżdżenia się  ptaków będzie 
przedmiotem oddzielnej publikacji. 

Średnie zagęszczenie par lęgowych pustułki na Górnym 
Sląsku, obliczone na podstawie maksymalnych zagęszczeń  z 
pięciu powierzchni, wynosiło 11.0 par/100 km2. 

Dyskusja 
Zagęszczenia pustułki na pięciu powierzchniach na Górnym 

sląsku wynosiły od 4.6 do 18.4 par/100 km2. Na powierzchniach 
tych udział  terenów rolniczych wynosił  od 28 do 86%. Nie zaz-
naczył  się  wpływ udziału terenów rolniczych na powierzchniach 
badań  na zagęszczenie populacji pustułki. Podobnie przedstawia 
się  to przy porównaniu zagęszczeń  pustułki z wielkością  
terenów zabudowanych lub zadrzewionych. 

Kostrzewa (1988) udowodniła, że zagęszczenia pustułki są  
mocno skorelowane z wielkością  powierzchni, na której oceniono 
liczebność. Wykazała, że można porównywać  zagęszczenia otrzy-
mane z obszarów o powierzchni większej niż  100 km2. W Polsce, 
w drugiej połowie XX wieku określono liczebność  pustułki na 14 
powierzchniach o obszarach większych od 100 km2  (łącznie na 
7363 km2) (Tabela 3). Dokonano tego w większości przypadków 
podczas całościowych opracowań  awifauny lęgowej tych obszarów. 
Niektóre wyniki mogą  być  obciążone większym błędem spowodowa-
nym tym, że stanowiska lęgowe pustułki były wykrywane okazjo-
nalnie. Niemniej jednak obszary o najniższym zagęszczeniu (0.4 
pary/100 km2  na Pojezierzu Iławskim - Król 1985 i okolice Kor-
fantowa - Kopij 1989) były najdokładniej badane. Na większości 
zbadanych powierzchni zagęszczenia nie przekraczały 3.5 pary 
na 100 km2. Tylko we Wrocławiu wykazano zagęszczenie ponad 10 
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Tabela 3. Liczba par i maksymalne zagęszczenia pustułek na po- 
szczególnych powierzchniach z terenu Polski 

Pair number and the maximum densities of the Kestrel 
on the different sample plots in Poland. 1 - years of 
studies, 2 - area, 3 - number of pairs, 4 - density. 

Powierzchnia Lata 
badań  
(1) 

Obszar 
(km') 
(2) 

N 
par 
(3) 

Zagęszczeni 
par/100 km' 

(4) 

1. 	okolice Olsztyna 1954-68 350 5 1.4 

2. pow. Legnica 1961-65 400 31 7.8 

3. Karkonosze 1965 192 2 1.0 

4. Pojezierze Lęczyń- 
sko-Włodawskie 1968-71 1200 15 1.3 

5. 	pow. Września 1972 730 7 1.0 

6. Pojezierze Iławskie 1977-79 450 2 0.4 

7. Puszcza Niepołomicka 1977-87 110 2-3 1.8-2.7 

8. okolice Przemkowa 1978-84 150 3-5 2.0-3.3 

9. okolice Korfantowa 1978-88 270 1 0.4 

10. Kotlina Biebrzańska 1980 1270 12 0.9 

11. Wysoczyzna Siedlecka 1982-83 500 6 1.2 

12. 	gm. Długołęka 1983-87 158 2 1.3 

13. Ziemia Przemyska 1983-88 1290 20-22 1.6-1.7 

14. 	Wrocław 1987 293 30 10.2 

Źródło informacji:1 - Okulewicz 1971; 2 - L. Tomiałojć  za Dyrcz 
et al 1991; 3 - Dyrcz 1973; 4 - Dyrcz et al. 1973; 5 - Z. Le-
wartowski za Tomiałojć  1990; 6 - Król 1985; 7 - Wasilewski 1990; 
8 - Cieślak et al. 1991; 9 - Kopij 1989; 10 - Dyrcz et,al. 1984; 
11 - SKO-Siedlce za Tomiałojć  1990; 12 - T. Drazny za Dyrcz et 
al. 1991; 13 - Hordowski i Kunysz 1991; 14 - Dyrcz et a1.1991. 

par/ 100 km2. średnie zagęszczenie z 14 powierzchni wynosiło 

2.5 par/100 km2. W tej sytuacji otrzymane wyniki z Gliwic. 

okolic Raciborza i GOPu są  najwyższymi ze znanych zagęszczeń  

tego gatunku w Polsce. a zagęszczenia z Jastrzębia i okolic 

oraz Rybnika należą  również  do wysokich. 
W wielu krajach Europy środkowej dokonano oceny liczebności 

pustułki na dużych powierzchniach. Między innymi na 6 powierz-

chniach, o obszarze 100 km2  i większym (łącznie 2023 km2) z 

terenu Północnej Nadrenii-Westfalii, Bawarii i Wschodnich Nie-

miec. zestawionych w pracy Kostrzewy (1988). zagęszczenia wy-

nosiły 1.7-30.0 par/100 km2. Najwyższe, znane zagęszczenie - 
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32.8 par/100 km2,zostało stwierdzone w Holandii w 1976 roku, w 
okolicy Arnhem, na powierzchni blisko 200 km2  (Kostrzewa 1988). 
Podobnie w Szwajcarii na 7 powierzchniach, większych od 100 km2  
(łącznie 2618 km2), w latach osiemdziesiątych zagęszczenia wy-
nosiły 1.0-29.0 par/100 km2  (Schmid 1990). Nad Jez. Bodeńskim, 
na obszarze 1120 km2, w latach 1980-81, stwierdzono 350 par 
lęgowych pustułki, co daje zagęszczenie 31.3 par na 100 km2  
(Schuster et al. 1983). W Berlinie Zachodnim na powierzchni 
480 km2, w latach 1976-83 opracowano atlas rozmieszczenia i 
liczebności ptaków lęgowych. Zastosowana tam metoda była zbli-
żona do przyjętej w Gliwicach. Liczebność  pustułki, oceniono 
tam na 70-100  zajętych terytoriów, tj. 14.6-20.8 par/100 km2  
(OAG Berlin (West) 1984). 

Jak z powyższego wynika średnie zagęszczenia w Europie Srod-
kowej, w ostatnich 20 latach wynoszą  kilkanaście par/100 km2, 
a maksymalnie do 33 par/100 km2. Według Kostrzewy (1988) 
średnie zagęszczenie w Europie Środkowej zbliżone jest do 10 
par/100 km2. Różni się  to znacznie od danych zestawionych przez 
Mebsa  (1989), z których wynika, że na obszarze wszystkich 
państw Europy Srodkowej (1087 tys. km2) szacunkowa liczebność  
pustułki wynosi 55-60 tysięcy par lęgowych, co daje średnie 
zagęszczenie 5.1-5.5 par/100 km2. Interesujące jest porównanie 
z Wielką  Brytanią  (244 tys. km2), gdzie pustułka występuje naj-
liczniej w Europie, w ilości ok. 100 tys. par; zagęszczenie 
więc wynosi tam średnio 41.0 par/100 km2  (Brown 1976). 

Podsumowanie wyników 
1. Na Górnym Sląsku, na wszystkich badanych powierzchniach 
stwierdzono wysokie zagęszczenia par lęgowych pustułki. Naj--

. wyższe z nich wynosiło 18.4 par/100 km2  (Gliwice w roku 1990). 
2. Zagęszczenia na, powierzchniach: Gliwice, okolice Raciborza 
i GOP, są  najwyższymi z dotąd podawanych z terenu Polski. 
3. Zagęszczenia stwierdzone na Górnym Sląsku są  zbliżone do 
Średnich zagęszczeń  z innych państw Europy Środkowej. 

Podżlekowania 
Serdecznie dziękuję, wszystkim wyżej wymienionym osobom. za  

udział  w badaniach nad pustułką  na Górnym Sląsku. 
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