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Tadeusz Sta warczyk, Andrzej Karnaś  

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- 
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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 



- 14 - 

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. 
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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. 

Tadeusz Stawarczyk, Muzeum Przyrodnicze UWr, Sienkiewicza 21. 

50-335 Wrocław, Poland 
Andrzej Karnaś. ul. V-go Festiwalu 87/1, 45-560 Opole, Poland 



Romuald Cisakowski 

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). 

Literatura 

Biaduń  W. 1989. Ptaki cmentarza przy ulicy Lipowej w Lublinie. 
Not. orn. 30: 37-45. 

Dyrcz A. 1963. Badania porównawcze nad awifauną  środowisk: 
leśnego i parkowego. Acta orn. 7: 337-386. 

Górski W., Górska E. 1979. Ilościowe badania lęgowej awifauny 
Poznania i Koszalina w roku 1972. Acta orn. 16: 513-533. 

Lontkowski J. 1989. Ptaki wróblowate (Passeriformes) północno-
-zachodniej części Wrocławia (z uwzględnieniem badań  
ilościowych metodą  kartograficzną). Ptaki Sląska 7: 40-81. 

Luniak M. 1974. Ptaki biotopów parkowych w małych miastach 
środkowowschodniej Polski. Acta orn. 14: 3-61. 

Luniak M. 1981. The birds of the park areas in Warsaw. Acta 

orn. 18: 335-374. 

Mizera T. 1980. Ptaki Parku Sołackiego w Poznaniu w latach 
1975-1977. AR Poznań  122. Orn. Stos. 8-10: 115-126. 



-24 - 

Okulewicz J. 1971. Ptaki miasta Olsztyna i okolic. Acta orn. 
13: 127-171. 

Schreiber D. 1987. Ekologia rozrodu szpaka (Sturnus vulgaris) 
w parkach miejskich Wrocławia. Maszynopis prący magister-
skiej. Muzeum Przyrodnicze Uniwersytetu Wrocławskiego. 

Tomek T. 1969. Ptaki Parku im. Dra Jordana w Krakowie w latach 
1964-67. Prz. Zool. 13: 334-346. 

Tomiałojć  L. 1970. Badania ilościowe nad synantropijną  awifau-
ną  Legnicy i okolic. Acta orn. 12: 293-392. 

Tomiałojć  L. 1980. Kombinowana odmiana metody kartograficznej 
do liczenia ptaków lęgowych. Not. orn. 21:33-54. 

Tomiałojć  L., Profus P. 1977. Comparative analysis of breeding 
bird communities in two parks of Wrocław and in adjaCent 
Querco-Carpinetum forest. Acta orn. 16: 117-177. 

Tomiałojć  L., Wesołowski T,. Walankiewicz W. 1984. Breeding 
bird community of primaeval temperate forest (Białowieża 
National Park, Poland). Acta orn. 20: 241-310. 

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 



Andrzej Czapulak 

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. 



-30 - 

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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Cygnus columblanus 	 Irro• 
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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. 
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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 

- 214 
10- 

VI 	VU 	VYI 	IX 	X 	XI 	XI 

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 
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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. 



- 42 - 

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 Słonskm 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 



Ireneusz Oleksik 

PTAKI ZBIORNIKA LAKA (WOJEWODZTWO KATOWICKIE) 

Birds of Łąka Reservoir (Katowice region) 

Do 1982 roku utworzono w Polsce 123 jeziora zaporowe, 

głównie w południowej części kraju (Głodek 1985). Niedawno w 
dolinie górnej Wisły powstał  kolejny taki akwen - Zbiornik Łą-
ka. Celem pracy było ustalenie jakościowego i ilościowego 
składu awifauny lęgowej i przelotnej tego zbiornika i jego 
najbliższego otoczenia. Dane o ptakach z sąsiednich terenów 
można znaleść  w publikacjach Bocheńskiego (1958, 1960), Krza-
nowskiego (1990) oraz w opracowaniach Dyrcza i in. (1991) i 

Tomiałojcia (1990). 

Teren i metoda obserwacji 

Zbiornik Łąka leży około 3 km na zachód od Pszczyny (woj. 
katowickie). w krajobrazie rolniczym, na wysokości 270  m 
n.p.m. Zasilany jest wodami rzeki Pszczynki; jego powierzchnia 

wynosi około 290 ha. W odległości 2 km na południe znajduje 
się  Zbiornik Goczałkowicki na Wiśle, a jeszcze dalej kompleksy 
stawów rybnych (Gołysz, Landek, Dębowiec i kilka mniejszych). 
Otoczenie zbiornika stanowią  głównie pola uprawne i łąki. Od 
południa i północy przylegają  do niego niewielkie (około 10 i 
40 ha) laski mieszane. Nieco większy kompleks leśny (około 175 
ha) rozciąga się  na zachodnim brzegu. Są  to tzw. "Czarne 
Doły-. Ze zbiornikiem sąsiadują  cztery wsie: bąka, Poręba, 
Brzeźce i Wisła Wielka. 

Budowę  zapory spiętrzającej wody Pszczynki rozpoczęto w la-
tach osiemdziesiątych i w czasie prowadzenia obserwacji trwały 
jeszcze prace wykończeniowe. Poziom wody ulegał  zmianom - w 
latach 1985-86 był  niski. dzięki czemu w zachodniej części 
zbiornika teren był  stosunkowo urozmaicony (małe oczka wodne, 
wysepki, wyniesione fragmenty starej. kamienistej drogi). W 

następnych latach wody przybywało i w 1988 roku zbiornik zos-
tał  całkowicie wypełniony. Roślinność  wynurzona rozwinęła się  
głównie w jego zachodniej części, pokrywając w różnych latach 
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około 10-20% powierzchni lustra wody. 
Zasadniczą  część  obserwacji przeprowadzono w latach 1986-

89. Materiał  uzupełniono spostrzeżeniami z nieregularnych kon-
troli z lat 1985 i 1990. Wykorzystano też  informacje udostę-
pnione przez Karola Mola. Ogółem spędzono w terenie 94 dni 
(Tabela 1). 

Tabela 1. Ilość  dni obserwacji w poszczególnych miesiącach 
Number of observation days per month 

I II III 
Miesi ą c 	/Month 
IV 	V 	VI 	VII VIII IX 	X XI XII 

Razem 
Total 

4 3 6 10 15 7 7 	6 9 10 14 	3 94 

Liczednosć  lęgowych ptaków wodno-błotnych szacowano w opar-
ciu o zalecenia podane przez Borowiec i in. (1981) i Cempulika 
(1985), Jednakże nie wyszukiwano. gniazd, co zapewne wpłynęło 
na zaniżenie liczby par niektórych gatunków. 

Przeważająca część  obserwacji dotyczy samego zbiornika, 
który kontrolowano głównie z południowego brzegu, przy użyciu 
lornetek 11 x 40 i 10 x 50. Tereny przyległe penetrowano rza-
dziej i dość  pobieżnle. 

Przeglad gatunkow 
Dokładniej omówiono tu 99 gatunków. Dla uzyskania większej 

przejrzystości materiału, gatunki lęgowe oznaczono gwiazdką, a 
prawdopodobnie lęgowe krzyżykiem. Pozostałe 76 gatunków 
stwierdzonych na terenie badań  wyszczególniono na końcu roz-
działu. 

Nur rdzawoszyi - Gavia stenata. Stwierdzony sześć  razy: 
15 i 21 XI 87 - 2, 28-29 XI 87 - 1, 6 XII 87 - 3, 30 X - 1, 
5 XI 88 - 1 osobnik. 

Nur czarnoszyi - Gavia arctica. Sześć  obserwacji: 15 XI 87 
- 3. 21 XI 87 - 2, 28-29 XI 87 - 4, 6 XII 87 - 5, 30 X 88 - 4, 
5 XI 88 - 1 osobnik. 

* Perkozek - Tachybaptus ruficoMs. W r. 1987 oszacowano li-
czebność  na 4 pary lęgowe. Na przelotach nie tworzył  większych 
skupień  (do kilkunastu osobników). 

* Perkoz dwuczuby - Podiceps crlstatus. Liczebność  ptaków 
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lęgowych oceniono w r. 1987 na 22 pary, a w r. 1988 na około 
30 par. Maksymalne skupienie zanotowano 4 X 87 - około 120 
osobników. Obserwacja zimowa: 12 II 88 - 1 ptak. 

* Perkoz rdzawoszyi - Podiceps griseigena. W roku 1987 - 1-2 

pary lęgowe, 1988 - 2-4, 1989 - 1 para. Jedno późne stwierdze-
nie: 6 XII 87 - 4 ptaki. 

Perkoz rogaty - Podiceps aurkus. Siedem obserwacji: 

12 X 86 - 9, 23 XI 86 i 2 XI 87- jeden osobnik, 15, 21 i 

29 XI 87 - dwa ptaki. Wiosną  obserwowany tylko raz: 26 IV 89 -
1 ptak. 

* Zausznik - Podiceps nigricołłis. Na podstawie liczen 

dorosłych ptaków, liczbę  par lęgowych oceniono następująco: w 
roku 1986 - około 120 (duża kolonia wspólnie ze śmieszkami), 

1987 - około 15 i w 1988 około 50 par. Późne stwierdzenie: 

6 XII 87 - 5 osobników. 

Kormoran czarny - Pbalacrocorax carbo. Spotykany osiem razy 

(IV-VII), zwykle 1-2 osobniki, tylko 8 IV 89 - 8 ptaków. 

Bak - Botaurus stełłanis. 30 VIII 86 widziano jednego ptaka. 

* Baczek - Ixobrychus minutus. Obserwacje pojedynczych ptaków 

19 VI 88 i 30 VI 89 sugerują  gniazdowanie. Poza tym raz spot-

kany jesienią: 25 IX 88 - 1 osobnik. 
Slepowron - Nycłicorax nycticorax. 26 IV 89 widziano stado 

17 ptakow w upierzeniu młodocianym (imm.), przelatujących nad 

zbiornikiem. 

Czapla siwa - Ardea cinerea. 24 obserwacje od marca do 

września. Maksymalnie widziano 10 ptaków (28 VIII 88). 
Bocian czarny - C/conia nigra. 11 V 88 jeden krążący nad 

zbiornikiem. 

* Bocian biały - Ciconia C1C0flia. W pobliżu zbiornika trzy 

zajęte gniazda: dwa w Wiśle Wlk. i jedno w Łące. 

* Labed2 niemy - Cygnus efor. Liczbę  par lęgowych oceniono 

następująco: 1987 - 2-3, 1988 - 3-4 i w 1989 - 2 pary. W 

sprzyjających warunkach obecny na zbiorniku przez cały rok. 

Maksymalna koncentracja: 30 XI 86 - 226 osobników. Zimą  naj-

większe stado spotkano 12 II 88 - 40 ptaków. 
GOS zbożowa - Anser fabałis. Trzy spotkania: 3 XI 85 -

około 120, 28 IX 86 - jeden i 20 HI 88 - trzy ptaki. 
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Geś  białoczelna - Anser a2bifrons. 3 XI 85 obserwowano 38 
osobników w stadzie gęsi zbożowych. 

Gvgaue - Anser anser.  22 II 87 widziano dwa (K. Mol), a 
29 III 87 - 1 ptaka. 

Swistun 	Anas penelope. Wiosną  (połowa III-połowa IV) i 
jesienią  (początek VIII-początek XII) zanotowany łącznie 28 
razy. Największe skupienie: 31 X i 2 XI 87 - około 50 ptaków. 
* Krakwa - Anas strepera. Liczbę  par lęgowych oceniono 
następująco: 1987 - 6, 1988 - 2, 1989 - 3. Na przelotach wio,  
sną  nieliczna (do kilkunastu ptaków), jesienią  (X-XI) notowano 
do 100-200, a maksymalnie nawet około 300 osobników (9 XI 86). 

Cyraneczka - Anas crecca.  Obserwowana w okresie III-V i 
VIII-XI; maksymalnie około 200 cyraneczek widziano 31 X i 
2 XI 87. 
* Krzyżówka - Anas plałyrhynchos. Lęgła się  w następujących 
ilościach: 1987 - około 60 par. 1988 - 50-60, 1989 - około 80. 
Zimą  notowano do 1600 ptaków (2 I 88). 

Rożeniec - Anas acuta. W okresie II-IV i IX-XI obserwowano 
13 razy 1-3 osobników; najwcześniej 21 II 87 - 1 samiec. 
* Cyranka -  Anas querquedula. W 1987 - 3-5 par lęgowych. 1988 

- 6, 1989 - 8 par. 21 VII 87 widziano samicę  wodzącą  pisklęta. 
Spotykana w okresie 3 IV-26 X. maksymalnie około 100 osobników 
(4 VIII 86). . 
* Płaskonos - Anas cłypeaa. W 1987 - 3-4 pary lęgowe, 1988 - 
trzy, a w 1989 - dwie pary. Dwukrotnie widziano bardzo silnie 
zaniepokojone samice. Spotykany od końca marca do końca listo-
pada. Największe zgrupowanie: 14 IX 86 - około. 100 ptaków. 

Hełmiatka - Netta rufmna. Jedną  samicę  widziano 28 VIII 88. 
* Głowienka - Aythya fermna. Nielicznie lęgowa, liczebność  
oszacowano na 12 par w 1987 i 5 par w 1988 roku. Na przelotach 
notowano do 700 osobników (26 II 89). Zimą  nie widywana. 

Podgorzałka - Aythya nyroca. Tylko jedna 'obserwacja: 
30 VIII 86 - 3 ptaki. 
* Czernica - Aythya fuligula. W latach 1987-88 liczebność  
oceniono na 20-30 par lęgowych. Największe skupienie (około 
1500 ptaków) zanotowano 27 III 88. ZiMą  widywano do sześciu 
osobników. 

Ogorzałka - Aythya marna. Trzy obserwacje: 13 IV 86 - 1 d! 
21 XI 87 - 2 Od, a 5 XI 88 - 6 ptaków w upierzeniu samic. 
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Edredon - Somateria moilissima. Jedna samica pojawiła się  
na zbiorniku 28 VIII 88. 

Markaczka - Melanitta nigra. 31 X 87 widziano sześć, a 2, 
15 i 21 XI 87 - 9 osobników w upierzeniu samic. 

Gągoł  - Bucephała clangula.  Spotykany w okresie 31 X-16 IV. 

Łącznie 27 obserwacji ( X - 2, XI - 10. XII - 2, I - 1, II -
3. III - 5, IV - 4); maksymalnie około 50 ptaków (20 III 88). 

Bielaczek - Mergus alteRus.  Sześć  stwierdzeń: 21 II 87 - 2 
pary, 15 i 21 XI 87 - 3 samice, 6 XII 87 - 1 samica, 24 XII 87 

- 2 samice oraz 20 XI 88 - 1 samica. 

S2lachar - Mergus serrator. Dwie obserwacje: 15 XI 87 - 1 i 

28 XI 87 - 7 osobników w upierzeniu samic. 

HurogeS - Meźgus merganser. 21 II 87 zanotowano 9 ptaków. w 

tym trzy samce.' 

+ Trzmielojad - Pernis apivorus.  Obserwacja z sezonu lęgowego 
pojedynczego ptaka (2 VII 88) sugeruje możliwość  gniazdowania, 
gdzieś  w okolicy zbiornika. 

Bielik - Haliaeet-us albicilla.  Dwukrotnie (26 X 86 i 

21 XI 87) widziano młodego ptaka. 
+ Blótniak stawowy - Circus aeruginosus. W r. 1988 jadna para 

prawdopodobnie gnieździła się  na małym stawku w Czarnych 
Dołach. Obserwowany w okresie 29 III-6 IX. 

Błotniak zbożowy -  Circus cyaneus. Pięć  spotkań  prawdopo-
dobnie tego samego ptaka (samica lub młody) w okresie 12 X -
9 XI 86. 

Błotniak łąkowy. - Circus pygargus. 5 VII 87 zaobserwowano 

jednego samca. 

Błotniak nieozn. -  Circus sp.Ccyaneus iu27;~argus). 6 V 89 

- jedna samica. 

+ Gołehiarz - Accipiter gentilis. Jedna para prawdopodobnie 

gnieździła się  w lesie na południowym brzegu zbiornika. 
Krogulec - Accipiter nisus. Na przelocie jesiennym (VIII-

7XI) 12 razy notowano 1-2 ptaki. 

MyszołOw zwyczajny - Buteo ',Liter). W  otoczeniu zbiornika 

gnieździły się  trzy pary. 
Myszolow włochaty - Buteo lagopus. 21 II 87 - 1 ptak. 

Rybołów - Pandion haliaetus. Dwie obserwacje pojedynczych 

ptaków: 23 IV 88 i 26 IV 89. 
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+ Pustułka - Falca łinnunculus. Majowe obserwacje wskazują  na 
gniazdowanie jednej pary w okolicy zbiornika. Niekiedy zimuje, 
np. 14 189 - 1 samica. 

Kobczyk - Falca vespertinus. 24 V 87 widziano samca "sub-
adultus". 
+ Kobuz - Falca subhuteo. Pięć  obserwacji z okresu V-VIII su-

geruje gniazdowanie pary gdzieś  w okolicy zbiornika. 
+ Kuropatwa - Perdix perdix. W roku 1989 stwierdzono 5 par w 

bezpośrednim otoczeniu zbiornika. 
+ Przepiórka - Coturnix coturnix. Pojedyncze ptaki słyszano 

dwukrotnie w sezonie lęgowym: 7 VI 86 i 19 VI 88. Oprócz tego 
Jedną  przepiórkę  widziano 28 VIII 88. 
+ Kropiatka - Porzana porzana. 14 VI 86 jednego ptaka słyszał  

K. Mol.• 
+ Zielonka - Porzana parva. 10 VI 89 słyszano jednego ptaka. 
* Kokoszka wodna - Gallżnula chloropus. Na podstawie liczen 
ptaków dorosłych i głosów, w latach 1987-89 liczebność  ocenio-
no na 4-7 par lęgowych. 
* Łyska - Fulica,atra. W r. 1987 liczebność  oceniono na około 

60 par. Z reguły nie tworzyła większych koncentracji, tylko w 
roku 1986 (X-XI) przebywało na zbiorniku zwarte stado około 
4000 osobników. Zimą  nie notowana. 
* Sieweczka rzeczna - Charadrius dublus. W związku z podno-

szeniem się  poziomu wody i zarastaniem brzegów obserwowano po-
stępujący spadek liczebności, którą  oceniono następująco: 1986 
- około 15 par, 1987 - 7-8, 1988 - 1 para. Na przelocie nie-
liczna (do 10 ptaków), widywana od 8 IV do 26 IX. 

Sieweczka obrotna - Charadrius histicula. Zaobserwowana 
dwukrotnie: 27 V 87 - 2 i 27 III 88 - 1 osobnik. 

Siewka złota - Pluvialis apricaria. 8 IV 89 - 1 ptak. 
Siewnica - Pluvialis squatarola. Dwa spotkania jesienne: 

3 XI 85 - 2, 3 XI 90 - 3 ptaki. 
* Czajka - Vanellus vanelius. W roku 1989 naliczono wokół  

zbiornika 12 par. Notowana w okresie 26 II - 21 XI. 
Biegus mały - Calidris temmincki Dwie obserwacje wiosenne: 

24 V 87 - 4 i 15 V 88 - 2 ptaki. 
Biegus zmienny - Calkiris alpżna. Wiosną  (27 III - 15 V) 

spotkany sześć  razy, maksymalnie 7 ptaków (10 V 86). Jesienią  
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widziany dwukrotnie: 27 VII 86 - 1 (K. Mol) i 3 XI 85 - około 
20 ptaków. 

Batalion - Philomachus pugnax. Widziany 16 razy w okresie 

IV-V i VII-IX. Zwykle widywano stadka do kilkunastu osobników. 

ale wiosną  również  większe: 26 IV 89 - około 200, 10 V 86 -
około 100. 

Bekasik - Lymnocryptes minimus. Pojedyncze osobniki notowa-

no pięć  razy: 16 IV, 23 IV, 10 XI 88, 15 IV i 6 V 89. 
Bekas - Gallinago gailinago. W roku 1986 - 2-4 pary lęgowe, 

1987 - 1-2, 1988 - 2-5 i 1989 - 1. Na zborniku widywany w 

okresie 27 III-3 XI, najliczniej jesienią  np. 3 XI 90 - zwarte 
stado około 50 ptaków. 

Dubelt - Gallinago media.  Spotkany dwa razy w roku 1987: 

2V-1i9V- 2 ptaki. 

Rycyk - Limosa limosa.  Trzy pary gnieździły się  w r. 1986 i 

jedna w r. 1987. Na przelocie widziano go tylko kilka razy np. 

2 VIII 86 - 5 osobników. 

Kulik wielki - Numenius arquata. Jedna obserwacja 6 ptaków 

- 30 VIII 86. 

Brodziec śniady - Tringa erythropus. Pięć  spotkań  do 8 

osobników (9 V 87) w okresie IV - V i VII - VIII. 

* Krwawodzidb - Tringa totanus. W roku 1986 - 5 par lęgowych, 

1987 - 2-3, 1988 - 5 i 1989 - 1-2 pary. Na zbiorniku widywany 

w okresie 29 	VII. 

Brodziec pławny - Tringa stagnatffis. Dwie obserwacje: 

10 V 86 - ł, 8 V 88 - ł  ptak. 
Kwokacz - Tringa nebularia. Trzy obserwacje: 10 V 86 -

około 10, 27 IV 87 - trzy, a 8 IV 89 - dwa kwokacze. 

Brodziec samotnY,  - Tringa ochropus.  Pięć  spotkań  1-3 ptaków 

w okresie IV-V i VII-VIII. 

Leczak - Tringa glareola. 18 obserwacji (IV-V, VII-IX). 

Wiosną  do 80 osobników (8 V 88), jesienią  do 42 (2 VIII 86). 

Skrajne daty: 15 IV 89 - 8, 11 IX 88 - 3 ptaki. 

Brodziec piskliwy - Actitis hypoieucos. Widziano go 22 razy 

w okresie IV-V i VII-IX, zwykle po kilka ptaków, tylko 9 V 87 

- 14 ptaków. Skrajne daty: 23 IV 88 - 1 i 11 IX 88 - 1 ptak. 

Kamusznik - Arenaria 'interpres. Dwa razy stwierdzono praw-

dopodobnie tego samego osobnika: 17 i 24 V 87. 
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Mewa mała - Larus minutus. Obserwowano ją  17 razy (IV - 1, 
V - 9, VII - 1. IX - 1, X - 2. XI - 2, XII - 1). Szczyt li-
czebności przypadał  na drugą  połowę  maja, kiedy notowano ma-
ksymalnie do około 110 osobników. w większości młodocianych 
(27 V 87 i 15 V 88). Jesienią  widywano po 1-2 ptaki. Skrajne 
daty: 23 IV 88 - około 20 dorosłych, 6 XII 87 - 1 imm. 
* SMieszka -  Larus ridibundus. W latach 1986 i 1988 gnieź-
dziło się  około 150 par, w 1987 - 1 para. Kilka razy spotkana 
zimą, np. 2 I 88 - 10 osobników, 

Mewa pospolita - Larus canus. 30 spotkań  (I - 1. II - 1, 
III - 4, IV - 6, V - 4, IX - 1, X - 2, XI - 10, XII - 1). Ma-
ksymalnie stwierdzono okqło 50 ptaków (20 III 88). W okresie 
17-27 V 87 na małej wysepce widywano parę  dorosłych ptaków. 
Obserwowano toki i kopulację, jednak gniazda w tym miejscu nie 
znaleziono. 

Mewa srebrzysta -  Larus argentatus.  Między 15 IV a 21.,XI 
widziano 10 razy 1-2 ptaki (IV - 1, V - 2, VI - 2, VIII - 1, X 
- 1, XI - 3). 

* Rybitwa zwyczajna -  Sterna hirundo. W r. 1986 gnieździły 
się  3 pary (K. Mol), a w r. 1987 - 3-4 pary. lecz gniazda zo-
stały zatopione. Wiosną  najwcześniej widziana 23 IV 88, jesie-
nią  w okresie 14-26 X 86 spotkano 1 imm. 
* Rybitwa białowasa -  Chlidonias hybridus. W roku 1987 

stwierdzono 2 pary lęgowe (Oleksik i Mol 1988) a w roku 1988 
trzy pary. Poza tym rybitwy te widziano'20 V 89 - 3 i 10 VI 89 
- 5 osobników (KF 2160, 2454, 2835). Są  to pierwsze lęgi tego 
gatunku na Sląsku (Dyrcz i in. 1991). 
* Rybitwa czarna - Chlidonias niger.  Pierwszy raz gnieździła 

się  w 1988 r. - około 30 par, a w 1989 - 15-20. Na zbiorniku 
obserwowana w okresie 23 IV - 26 IX. 

Rybitwa białoskrzydła -  Chlidonias leucopterus. 17  V 86 - 
ptak. 

+ Puszczyk -  Strix aluco. W  roku 1988 stosując stymulację  
głosową  wykryto 3-4 pary w Czarnych Dołach. 

Zimorodek -  Alcedo atthis. 18 X 86 - 2 ptaki trzymające się  
razem. 

* Brzegówka  - Riparia riparia. W  roku 1986 przy zbiorniku 
gnieździło się  41 par. W następnych latach nielęgowa. 

Swiergotek rdzawogardLowy - Anthus cervinus.  Dziewięć  ob- 



+ Klaskawka - Saxicola 

lęgły się  1-3 pary. 
+ Kwiczoł  - Turdus pilaris. 

Corocznie wokół  zbiornika 

Nieliczny, np. w 1988 r. dwie pa- 

łorquata 
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serwacji odzywających się  ptaków: 11 V 86 - 3, 18 X 86 - 1. 
9 V 87 - 4, 27 IX 87 - 3, 4 X 87 - 1, 8 V 88 - 2, 15 V 88 -

10, 26 IV 89 - 2 i 6 V 89 - 3 ptaki. 

+ Pliszka 201ta - MotaciLla flava. Przelotne osobniki wykazu-
jące cechy podgatunku M.f. thunbergi widziano sześć  razy: 
2 V 87 - 2, 9 V 87 - 7, 24 V 87 - 1, 23 IV 88 - 2, 8 V 88 - 4 

i 6 V 89 - 1 ptak. 

+ Pliszka siwa - 	 alba. Zanotowano 2 obserwacje lu- 

towe: 21 II 87 - 1 i 26 II 89 - 4 ptaki. Pierwsza dotyczy 

prawdopodobnie zimowania, które na południu kraju zdarza się  
bardzo rzadko (Tomiałojć  1990). 

Jemiołuszka - Bombycilla garrulus. Tylko raz stwierdzona: 
26 II 89 - około 80 osobników. 

ry lęgowe w pobliżu zabudowań  Wisły Wlk. 
+ Srokosz - Lanius excubitor.Obserwacja ptaka 17 V 87 wskazu-

je na możliwość  gniazdowania w okolicy. Poza tym spotykany od 
końca września do końca listopada i pod koniec lutego. 
+ Kruk 	Corvus corax. Na gniazdowanie w okolicy zbiornika 

wskazują  obserwacje 1-5 ptaków prawie przez cały rok. 
Czeczotka - Carduells flammea. Sześć  spotkań  w listopadzie, 

grudniu i marcu. Największe stadka liczyły do 100 (15 III 87), 
a nawet do 300 ptaków (22 III 67, K. Mol). 

Snieguła - Plectrophenax nivalis. Obserwowana trzy razy: 

28 XI 87 - 13, 29 XI 87 - 10 i 12 II 88 - 42 ptaki. 

+ Ortolan - Emberiza hortulana. W roku 1987 wokół  zbiornika 
stwierdzono 3 pary. 

+ Potrzeszcz - 	calandra. Lęgowy w liczbie 1-3 par. 
Poza wyżej wymienionymi, stwierdzono następujące gatunki 

lęgowe lub prawdopodobnie lęgowe: Phasianus calchicus. Columba 

palumbus. Strepłopella decaocto. S. tortur, Cuculus canorus, 

Dendrocopos maJor. D. minor. Alauda arvensis. Hirundo rustica. 

Delichon urbica. Anthus trivialis. A. pratensis. Trogiudytes 

toglodytes. Prunella modularis. Erithacus rubecula, PhOeniCU-

rus ochruros. Saxicala rubetra. Turdus menu/a. T. phi.lomelos, 

Locustella naevia. L. fluviatiłis. Acrocephalus schoenohaenus. 
A. palustris. A. scirpaceus. A. arundinaceus. Hippolais icte- 
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rina. Sylvia atricapilla. 5. borin, S. communis, S. curruca, 
Phyłłoscopus sibilatrix. Ph. collybita, Ph. trochiłus. Musci-
capa striała, Ficedula hypoleuca, Aegiłhalos caudatus, Parus 
major. P. montanus. P. palustris. P. caeruleus, Sitta euro-
paea, Certhia brachydactyla, Oriolus oriolus, Lanius collurio. 
Garrulus glandarius, Pica pica, Corvus moneduia. C. corone, 
Sturnus vulgaris, Passer domesticus, P. montanus, Fringilla 
coelebs. Serinus serinus, Carduelis chloris, C. carduells. C. 
cannahina. Coccothraustes coccothraustes. Emberiza 
E. schoeniclus. 

Gatunki nielęgowe: Apus apus. Dryocopus martius, Lullula 
arborea. Anłhus campestris. Phoenżcurus phoenicurus, Oenanthe 
oenanthe. Turdus iliacus. T. viscivorus. Regulus regulus, Pi-
ceduła alóicollis. Parus ater. Cerłhia familiaris, Remiz pen-
dulinus, Corvus frugilegus. Fringilla montifringilla, Cardue-
lis spinus, Pyrrhula pyrrhula. 

Podsumowanie i uwagi 

W latach 1985-90 stwierdzono na Zbiorniku Łąka i w jego 
najbliższym otoczeniu 175 gatunków ptaków, z czego 103 
lęgowych lub prawdopodobnie lęgowych. Szczególnie interesującą  
grupę  stanowią  ptaki wodne i błotne, które reprezentowane były 
odpowiednio przez 79 i 32 gatunki. Liczby te uzasadniają  umie-
szczenie zbiornika na liście terenów o szczególnym znaczeniu 
dla ptaków wodnych i błotnych w Polsce (Wesołowski i Winiecki 
1988). Tereny takie są  wyjątkowo ważne na południu kraju, ubo-
gim w środowiska podmokłe. Na Górnym Sląsku wytypowano do tej 
pory jedynie cztery takie miejsca: Zbiornik Goczałkowicki, 
stawy koło Ligoty, stawy Wielikąt i bężczak. 

Zbiornik Łąka usytuowany w Dolinie Górnej Wisły, leży na 
ważnej trasie migracji. Razem ze Zbiornikiem Goczałkowickim i 
kompleksami stawów stanowi obszar silnie przyciągający ptaki 
wodno-błotne. Charakterystyczne dla Zbiornika Łąka są  jego 
stosunkowo małe rozmiary w porównaniu z sąsiadującym Zb. Go-
czałkowickim oraz dość  silna presja wędkarzy, którzy często 
posługują  się  sprzętem pływającym. Powoduje to, że prawie wca-
le nie zatrzymują  się  na nim bardziej płochliwe gatunki, jak 
gęsi, tracze czy kormorany. Siewkowce stwierdzane były głównie 
wiosną, kiedy brzegi nie były jeszcze zbyt zarośnięte. Oprócz 
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spotkań  kilku rzadkich gatunków (kobczyk, brodziec pławny, 
edredon, rybitwa białowąsa), interesujące są  dosyć  regularne 
obserwacje perkoza rogatego, bekasika czy świergotka rdzawo-
gardłowego, które w innych rejonach Górnego Śląska widywane 
były sporadycznie (Kartoteka Biura Informacji Muzeum 
Górnośląskiego). 

Do najciekawszych gatunków lęgowych, oprócz rybitwy 
białowąsej, można zaliczyć  brodźca krwawodziobego, bekasa, 
krakwę, płaskonosa, rybitwę  zwyczajną  i czarną. Są  to gatunki 
rzadkie na Śląsku lub wykazujące spadek liczebności w skali 
kraju (Tomiałojć  1990). W najbliższych latach nastąpią  zapewne 
zmiany w awifaunie zbiornika związane z jego stopniowym zara-
staniem. Można spodziewać  się  ustąpienia takich gatunków jak 
sieweczka rzeczna, a z drugiej strony zasiedlenia akwenu przez 

wodnika, bąka i inne. Pewien niepokój budzą  plany przekształ-
cenia zbiornika w teren rekreacyjny. 

Podziekowania 

Dziękuję  Karolowi Molowi za udostępnienie swoich materiałów 
z terenu obserwacji oraz Andrzejowi Czapulakowi za krytyczne 

uwagi nad maszynopisem pracy. 
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Summary 
The study area was Łąka Reservoir near Pszczyna (Katowice 

region), north of upper Wisła valley and Goczałkowice Reser- 
voir. The reservoir is ca. 290 ha in area, situated at 270 m 
a. s. 1. in agricultural landscape. It came into being at the 
beginning of the 80-ies; 10-20% its surface is occupied by 
emergent vegetation. Observations were carried out in 1985-
1990 during 94 control days (Table 1). Totally 175 bird spe-
cies were recorded, including 98 breeding (marked with an as-
terisk in the text) or probably breeding (marked with a 
cross); 79 of them (32 breeding or probably breeding) were as-
sociated with aquatic environment and that is why the reser-
voir is important for this group of birds on national scale. 
The most interesting nesting birds were: Whiskered Tern Chli-
donias hyhridus (2 pairs in 1987 - first record for Silesia, 
and 3 pairs in 1988), Redshank Tringa totanus (up to 5 pairs), 
Snipe Gallinago gaLlinago (up to 5 pairs), Gadwall Anas stre-
pera (up to 6 pairs), Shoveler Anas clypeała (up to 4 pairs), 
Common Tern Sterna hirundo (up to 4 pairs). Several rare birds 
were met, such as Marsh Sandpiper Tringa stagnatilis, Red-
footed Falcon Pa/co vesAerłinus. Eider Somateria molLissima. 
White-winged Black Tern Chlidonias leucopterus. A passage of 
Slavonian Grebe PodiceAs auritus (5 records), Jack Snipe Lym-
nocryptes minimus (5 records) and Red-throated 'Pipit Anthus 
cervinus (9 records, up to 10 individuals) is worth mentio-
ning. 

Ireneusz Oleksik, ul. Owczarska 1, 43-100 Tychy, Poland. 



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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Summary 
Upper Silesia is the strongest industrialized and the most 
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of Central Europe. 
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Grzegorz Kopij 

POKARM PLOMYKOWKI TYTO ALBA NA SLASKU OPOLSKIM 

The food of the Barn owl Tyto alba in Opole province, Silesia 

Pokarm płomykówki badano w Wielkopolsce (Czarnecki i in. 

1955), w Beskidzie Niskim (Kulczycki 1964), na Lubelszczyźnie 

(Nikodem 1972) i Kujawach (Ruprecht 1979). Brak było dotąd da-

nych ze śląska, oprócz analiz dokonywanych przez teriologów, 

których interesowała jedynie zawartość  nie zaś  pochodzenie wy-

pluwek, stąd dane ich nie mogą  być  wykorzystane przez ornito-

logów. Niniejsza praca ma na celu poznanie składu pokarmu 

płomykówki na Opolszczyźnie i jego wahań  składu w różnych la-

tach, a także dostarczenie danych o rozmieszczeniu i liczeb-

ności niektórych ssaków z grupy Ificromammalia. 

Materiał  i metoda 

Skład pokarmu ustalono na podstawie analizy wypluwek. Wy-

pluwki oraz rozkruszony materiał  z wypluwek zebrano w latach 

1987, 1988 i 1990 z 15 stanowisk zlokalizowanych w ró
żnych 

miejscach śląska Opolskiego (Tabela 1). Stanowiska te w nie-

wielkim stopniu różniły się  między sobą. Były położone na 

wieżach kościelnych i w centrach wsi. wokół  których w promieniu 

co najmniej 1 km rozciągały się  pola uprawne i niewielkie po-

wierzchnie łąk. Brak było lasów i zbiorników wodnych. a jedy-

nie w Szydłowcu. Radoszowicach i Smardach Dolnych w pobliżu 

przepływała rzeka. Obszary położone w odległości powyżej 1
 km 

od miejsca gnieżdżenia się  zwykle znajdują  się  już  poza rewi-

rem łowieckim płomykówki (Glutz i Bauer 1980; Goszczynski 

1981). 

Wypluwki preparowano zgodnie z powszechnie przyjętymi meto-

dami (Southern 1954). Przy ocenie liczebności ssaków brano pod 

uwagę  czaszki oraz prawe i lewe części żuchwy. Maksymalna 

liczba jednego z tych trzech elementów stanowiła liczbę  ofiar. 

Liczbę  ptaków określano na podstawie maksymalnej liczby cza-

szek, synsacrum lub carpometacarpus. Identyfikację  ssaków 
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Tabela 1. Spis miejscowości, w których zebrano wypluwki płomy-
kówki Tyto alba. 
List of villages in which the Barn Owl pellets were 
collected. 

Stano- 
wisko 
Site 

Miejscowość  
Village 

Gmina 

District 

Data zebrania 
wypluwek 
Date 

1 żelazna Dąbrowa Niem. 25 VIII 87 
2 Wojsław Grodków VIII 87 
3 Sidzina Skoroszyce 22 VIII 87 
4 Reńska Wieś  Pakosławice 30 	VII 87 
5 Łąka Prudnicka Prudnik VIII 87 
6 Prusinowice Pakosławice 3 	VI 	88 
7 Mlodoszowice Grodków 19 VIII 88 
8 Szybowice Prudnik 2 	X 	88 
9 Radoszowice Niemodlin 22 	VI 	90 
10 Szyd łowiec Niemodlin 9 VII 	90 
11 Kujakowice G. Kluczbork 3 VII 	90 
12 Smardy Dolne Kluczbork 4 VII 	90 
13 Dobiercice Byczyna 3 VII 	90 
14 Przydroże Mł. Korfantów 14 	IV 	90 
15 Przecza  Lewin Brzeski 5 	IV 	90 

oparto na kluczu pod redakcją  Pucka (1984). Ponieważ  metoda 
wypluwkowa daje bardzo słabe odbicie udziału bezkręgowców w 
diecie (Southern 1954; Kulczycki 1964; Ruprecht 1964; Wolk 
1965), w analizie pominięto tę  grupę  ofiar. 

Wyniki 
Przebadano wymiary i zawartość  385 wypluwek. Przeciętnie na 

jedną  wypluwkę  przypadało 2.5 kręgowca (maksimum 7). Brednie 
wymiary wypluwek były następujące: 3.8 x 2.4 x 1.9 cm. 
Największa (7.3 x 2.3 x 2.3 cm) zawierała 5 norników. Poza tą  
wypluwką  jeszcze sześć  miało długość  przekraczającą  6 cm; za-
wierały one po 7,6,5,4, 4, i-3 kręgowce. Najmniejsza wypluwka 
o wymiarach 1.3 x 1.5 x 1.5 cm zawierała (jak większość  małych 
wypluwek) jednego nornika. Wypluwki zawierające jeden gatunek 
ofiary stanowiły 85.8%, a wypluwki różnogatunkowe 14.2%. Wśród 
wypluwek różnogatunkowych tylko 9 nie miało norników, a 9 in-
nych wypluwek nie zawierało żadnych szczątków kręgowców. 

Zidentyfikowano 5537 kręgowców (Tabela 2). Ilościowo najbo-
gatsze były zbiory z Młodoszowic i Przeczy (odpowiednio 1868 i 
1022 kręgowce). 5377 kręgowców (97.1%) stanowiły ssaki nale-
żące do co najmniej'15 gatunków, a jedynie 160 (2.9%) ptaki. 
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Ssaki reprezentowane były przez cztery rodziny: ryjówkowate 
Soricidse, mroczkowate Ves~lionidse, nornikowate Criceti-
eiSe i myszowate Plarldse. 

Niski udział  ryjówkowatych na większości stanowisk można 
łączyć  z ubóstwem wilgotnych obszarów. Jedynie w Szydłowcu i 
Smardach Dolnych, gdzie w pobliżu przepływa rzeka udział  ich 
był  wyraźnie wyższy (Tabela 2). 

W całym materiale znalazło się  jedynie 5 czaszek należących 
do nietoperzy z rodziny mroczkowatych. Stanowi to zaledwie 

0.1% udziału wszystkich ofiar. Zasadniczym składnikiem diety 
były nornikowate i na poszczególnych stanowiskach ich udział  z 
reguły przekraczał  80%. Rodzina ta była reprezentowana prawie 
wyłącznie przez nornika zwyczajnego Microtus arysłis, który 

prawie wszędzie stanowił  ponad 70% zdobyczy. Największy (97%) 
udział  nornika zanotowano w roku 1988 w Szybowicach. Na 
początku października płomykówki karmiły tu 8 młodych. Tak 
duża liczba piskląt w późnej porze roku wskazuje na masowy po-
jaw norników (Glutz i Bauer 1980) i z tym należałoby wiązać  
duży ich udział  w diecie. 

Gryzonie z rodziny myszowatych stanowiły 8% zdobyczy. Naj-
więcej (18%) odnotowano ich w Radoszowicach. Wypreparowano po-
nadto 156 szczątków wróbli Pssser sp. i 4 szczątki innych pta-
ków z rzędu wróblowych Passeriformes. Największy udział  ptaków 
wykazano w Radoszowicach i w Sidzinie nad Nysą  Kłodzką. 

Dyskusja 

Porównując rok 1987 z rokiem 1988 i 1990 nie zauważa się  
większych różnic w udziale procentowym głównych grup ofiar, a 
więc ryjówkowatych, nornikowatych i myszowatych (Ryc. 1). Bar-
dzo wyraźnie różnią  się  natomiast wyniki badań  z lat 1987-90 
od wyników uzyskanych na tym samym obszarze w r. 1969 (Cen-

tralna Kartoteka Wypluwkowa Zakładu Badania Ssaków w Białowie-
ży). W roku 1969 udział  ryjówkowatych i myszowatych był  znacz-
nie wyższy (43k diety), a udział  nornikowatych niższy. W la-
tach 1987-90 dwie pierwsze grupy stanowiły tylko 16% diety. 
(Ryc. 1). Tak wyraźne różnice mogły być  spowodowane różnicami 
w wilgotności obu porównywanych okresów, a także być  może 
wyjątkowo niepomyślnym dla norników rokiem. 

Porównując wyniki z danymi z innych obszarów Polski, zaska- 



- 75 - 

N 4779 
	

477 	 2459 	 2601 

 
     
    

 
   

—80 

40 

 

  

 

  

 

  

  
    

1969 1987 1988 1990 

WXJ.  -1®-2  I 	I —3 	 —4 

Ryc. 1. Porównanie udziału procentowego głównych grup ofiar w 
pokarmie płomykówki w poszczególnych latach na Opol-
szczyźnie. 
Comparison of percentage of main prey's group in the 
food of the Barn Owl in Opole region. 
1 - Soricidae, 2 - Muridae,  3 -  Cricetidae, 4 -  inne/ 
other. 

kuje wyjątkowo duży udział  norników na Opolszczyźnie. Pod tym 
względem rejon ten najmniej odbiega od Wielkopolski, gdzie 
Czarnecki i in. (1955) wykazali w diecie 57% udziału norniko-
watych, a Goszczyński (1981) 88.4% w okresie masowego ich po-
jawu. We wszystkich rejonach Europy udział  ryjówkowatych nie 
był  niższy niż  15%, podobnie jak udział  myszowatych 
(Uttendtirfer 1952, Glutz i Bauer 1980). Tymczasem na Opol-

szczyźnie na każdym stanowisku udział  ten był  wyraźnie niższy. 
Mogło to być  spowodowane wybitnie rolniczym charakterem Sląska 
Opolskiego. 

Podziekowania 

Składam podziękowanie dr A.L. Ruprechtowi za udostępnienie 
nieopublikowanych materiałów z r. 1969. Mgr Marcinowi Wężykowi 
i Marii d. Kopij dziękuję  za pomoc w preparowaniu wypluwek. 



-76- 

Literatura 
Czarnecki Z., Grószczyńska J., Smolenska L. 1955. Badania nad 

odżywianiem się  płomykówki, Tyto alba guttata. Pozn. Tow. 
Przyj. Nauk, Pr. Kom. Biol. 18 (4): 1-37. 

Glutz von Blotzheim U.N., Bauer K.M. 1980. Handbuch der Vbgel 
Mitteleuropas. Wiesbaden. 

Goszczyński J. 1981. Comparative analysis of food of owls in 
agrocenosis. Ecol. pol. 29: 431-439. 

Kulczycki A. 1964. Badania nad składem pokarmu sów z Beskidu 
Niskiego. Acta zool. crac. 5: 529-559. 

Nikodem Z. 1972. Analiza zrzutek sowich z terenu wideł  rzek 
Wisły i Wieprza. Prz. zool. 16: 46-49. 

Pucek Z. (red.) 1984. Klucz do oznaczania ssaków Polski. War-
szawa. 

Ruprecht A. 1964. Analiza składu pokarmowego płomykówki z 
Aleksandrowa Kujawskiego, Ciechocinka i Raciążka w latach 
1960-61. Zesz. nauk. Uniw. M. Kopernika w Toruniu 9: 45-66. 

Ruprecht A. 1979. Food of the Barn Owl, Tyto alba guttata from 
Kujawy. Acta orn. 16: 493-511. 

Southern H.N. 1954. Tawny Owls and their prey. Ibis 96: 384-
410. 

Uttendiirfer O. 1952. Neue Ergebnisse Uber die Ernklrung der 
Greifvbgel und Eulen. Stuttgart. 

Wołk K. 1965. Z badan nad odżywianiem się  płomykówki, Tyto al-
ba. Prz. zool. 9: 404-407. 

Summary 
Food composition of the Barn Owl was.studied in 1987, 1988 and 
1990 based on -the analysis of pellets collęcted in various 
places of Silesia (region of Opole). The localities differed 
little. They were situated on church belfries and in centres 
of villages, surrounded by cultivated fields and sMall meadows 
within a radius of at least 1 km. There were no forests and 
water reservoirs. When estimating the number of mammals in the 
pellets. skulls and right and left parts of mandibles were ta-
ken into account. The maximum number of one of those three ca-
tegories was assumed as the number of prey. The number of 
birds was estimated based on 'the maximum number of skulls, 
synsacrum or carpometacarpus. 
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A total of 385 pellets was examined, in which 5537 verte-
brates were identified (Tab. Z). The Common Vole Microtus ar-
vałis was the main component of the diet and in various loca-
lities its proportion most often exceeded 70%. The low percen-
tage of the soricids resulted most probably from the scarcity 
of humid habitats. Another study in the same area was done in 
1969 and at that time the proportion of the soricids and mu-
rids was much higher (Fig. 1). 

Grzegorz Kopij, Rączka 13, 49-137 KorfantOw. Poland 



Jifi Hudećek, Renata Fojtikova 

WYCLPOWANIE MEWY BIAŁOGŁOWEJ LARUS CACHDYNANS W REJONIE 

OSTRAWY (CZESKI SLASKJ 

Occurence of the Yellow-legged Gull Larus cachinnans in 
Ostrava region (Czech Silesia) 

Mewa białogłowa jest obecnie powszechnie uważana za od-
dzielny gatunek, a nie podgatunek mewy srebrzystej Larus ar-

gentatus (Glutz v. Blotzheim 1982, Bukacinski et al. 1989). 
Ostatnio wykazuje ona w Europie wyraźną  ekspansję  w głąb kon-
tynentu. W Czechosłowacji pojawia się  prawdopodobnie 
najczęściej we wschodniej Słowacji i na czechosłowackim odcin-
ku Dunaju (Jirsik 1935, Mośansky 1979). W r. 1983 stwierdzono 
gnieżdżenie się  na zbiorniku SlnaVa w zachodniej Słowacji (Ku-
ban i Duffek 1985). Pierwsze stwierdzenia dla Czech podają  z 
r. 1988 HudeCek i śirek (1989) oraz Hudeek (1990). W łatach 
osiemdziesiątych zaczęła też  coraz częściej pojawiać  się  w 
polskiej części Sląska (Dyrcz et al. 1991, T. Stawarczyk, in 
litt.). 

Niniejsze obserwacje pochodzą  z dwóch miejsc położonych w 
obrębie granic administracyjnych miast: Karvina (Doły) i 
Havitov (Sucha). Są  to pokopalniane zapadliska wypełnione wodą, 
położone w sąsiedztwie wysypisk śmieci. W miejscach tych do-
chodzi do koncentracji różnych gatunków mew, przede wszystkim 
śmieszki Larus ridibunclus, a także mew srebrzystych, 
białogłowych i w mniejszym stopniu żółtonogich Larus fuscus. 
Podobne skupiska mew w tego rodzaju środowisku opisali Ditt-
berner i Dittberner (1981). W latach 1989-90 na obu miejscach 
badań  wielokrotnie obserwowaliśmy mewy białogłowe. Najczęściej 
były to skupienia liczące do kilku osobników (Tabela 1). Naj-
większą  koncentrację  stwierdziliśmy 27 VI 89 i liczyła ona co 
najmniej 98 ptaków. Z dużym prawdopodobieństwem można przypu-
szczać, że rzeczywiste liczebności były wyższe, albowiem 
rozróżnianie młodych mew białogłowych i mew srebrzystych jest 
bardzo trudne (Garve et al. 1987, Bukacinski et al. 1989). W 
dniach 9, 10 i 12 VI 1989 koło Suchej obserwowano tokującą  parę  
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Tabela 1. Liczba dorosłych mew białogłowych oraz łączna liczba 
mew srebrzystych i białogłowych w czasie kolejnych 
liczeń  

Number of adult Yellow-legged Gulls and Łatał  number 
of the Herring Gulls and Yellow-legged Gulls during 
consecutive censuses 
A - L. cachinnans, B - L. cachinnas + L. argentatus 

Data 

Miejsce 7 Locality łącznie / Total 
Karvina Havifov 

A B A B A B 

15 IV 1989 — 2 2 
6 V 2 - 2 
15 V 1 15 1 55 2 70 
22 V 3 20 8 24 11 44 
29 V 4 52 - - 4 52 
9 VI 2 21 54 115 56 136 
10 VI - 6 38 6 38 
12 VI - - 7 42 7 42 
27 VI 85 85 13 88 98 173 
30 VI 20 111 ,,, 55 min.20 166 
6 VII - - 6 37 6 37 
12 VII 2 217 1 53 min. 	1 270 
17 VII 1 150 1 96 2 246 
5 VI 1990 6 24 1 7 7 31 
16 VI - 39 3 71 3 110 
14 VII 7 163 7 75 238 
22 VII 2 34 50 2 84 
17 VIII 11 100 '7  296 min.łł  396 
25 VIII 13 347 9 142 22 489 
15 IX 1 93 - 1 93 

mew białogłowych, ale gniazdowania nie stwierdzono. Zestawie-
nie przedstawione w Tabeli 1 sugeruje wzrost liczebności w ko-

lejnych latach i występowanie maksymalnych skupień  w lipcu i 

sierpniu. 

Następujące osoby przekazały nam swoje obserwacje z miejsc 

badan: dr I. 142ićka, J. 8evćik i inż. J. Sirek. Serdecznie im 

dziękujemy. 
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Shmmary 
The Yellow-legged Gull is observed morę  and more often in 

increasing number on water reservoirs of the towns of Karvina 
and Havirov (Czech Silesia). The reservoirs are old mining 
pits situated close to garbage heaps. The maximum number of 
the Yellow-legged Gull in both.those places was 98. Because of 
the difficulties to distinguish immature Yellow-legged and 
Herring GUIi both species were treated jointly in Table 1. 

Jiti Hudeek, Hranićni 230, 742 83 Klimkovice, Czecho-Slovakia 
Renata Fojtlkova, Nad rybnikem 2997, 738 01 Fr9dek - Mistek, 

Czecho-Slovakia 



MATERIAŁY DO AWIFAUNY SLASKA 
Contributions to Silesian avifauna 

PIERWSZE STWIERDZENIE LEGLI MEWY CZARNOGŁOWEJ LARUS MELANOCE-
PHALUS NA SLASKU 

Mewa czarnogłowa jest gatunkiem pojawiającym się  sporadycz-
nie na 8ląsku. Do 1990 roku zanotowano 22 stwierdzenia, z tego 
tylko dwa w sezonie lęgowym (Dyrcz i in. 1991, Raport KF nr 6, 
1991). 

W dniu 23 VII 91 podczas kontroli kolonii śmieszek Garus 
ridibundus zlokalizowanej na wyspie powstałej przy eksploata-
cji żwiru na Zbiorniku Mietkowskim (woj. wrocławskie) zauważo-
no zaniepokojoną  dorosłą  mewę  czarnogłową  krążącą  nad obserwa-
torem (PK). Ptak był  nieco większy od śmieszki, o bardziej zao-
krąglonych skrzydłach. Czarny kaptur sięgał  dalej na kark niż  u 
śmieszki, a nad i pod okiem występowały dwa białe sierpy oczne. 
Płaszcz jasnopopielaty, lotki I i II rzędu białe. Dziób krwi-
stoczerwony z żółtą  plamką  na końcu żuchwy, nogi czerwone. Przy 
drugiej wizycie w kolonii w dniu 30 VII 91 stwierdzono, że w 
pobliżu dorosłego ptaka przebywają  4 młode osobniki. Ptaki te 
widziano już  poprzednio, lecz wzięto je mylnie za młode mewy 

pospolite L. canus. Przy próbie podpłynięcia do nich, trzy pta-

ki odleciały nieopodal, a jednego, jeszcze nielotnego, udało 

się  schwytać. Osobnik ten miał  kremową  głowę  z brązowymi plam-

kami i z wąskimi białymi sierpami pod i nad okiem. Grzbiet i 

barkówki z łuskowanym rysunkiem utworzonym przez białawożółte 

zakończenia piór. Zewnętrzne lotki I rzędu czarne z białymi za-

kończeniami, a wewnętrzne popielate z czarnymi zakończeniami. 

Pasek drugorzędowy czarny z szerokim białym obrzeżeniem, pole 

śródskrzydłowe popielate, a pasek pokrywowy brązowoczarny z 

żółtawymi obwódkami piór. Ogon zakończony szerokim, czarnym 

paskiem. W dniu 1 VIII 91 prowadząc obserwacje z brzegu przez 

lunetę  trzykrotnie widziano mewy czarnogłowe , w tym młodego 

ptaka żebrzącego o pokarm (KF 3359). 
Mewa czarnogłowa jest skrajnie nielicznym ptakiem lęgowym w 

Polsce (Tomiałojć  1990). Pierwszy przypadek lęgu w kraju zano-

towano «w roku 1981 na Zalewie Wiślanym koło Elbląga (Nitecki 

1984). Najwięcej stwierdzeń  lęgów pochodzi ze środkowej Wisły 
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gdzie gatunek ten gniazduje od r. 1982 (Nawrocki i Wesołowski 
1984). Dotychczas brak było natomiast stwierdzeń  z połud,iowej 
i zachodniej Polski, chociaż  w końcu lat osiemdziesiątych 
stwierdzono jego gniazdowanie w rejonie Cottbus w Brandenbur-
gii, a także na Zb. Rozkog w Czechach w pobliżu polskiej grani-
cy (Meininger i Berkhuis 1990). Wzrost liczby stwierdzeń  lęgów 
w naszym kraju odzwierciedla wzrost liczebności mewy czarnogło-
wej na znacznym obszarze Europy. Ekspansja tego gatunku rozpo-
częła się  w latach pięćdziesiątych i stopniowo zasiedlał  on ko-
lejne kraje, kolonizując do końca lat osiemdziesiątych całą  Eu-
ropę  środkową  i zachodnią. Ciągle pozostaje jednak ptakiem bar-
dzo nielicznym i występującym w znacznym rozproszeniu. Jego li-
czebność  w tej części Europy ocenia się  na zaledwie około 175 
par lęgowych (Meininger i Berkhuis 1990). Równocześnie w ostat-
nim okresie nastąpił  znaczny wzrost liczebności w południowej 
Europie, przede wszystkim w Grecji i we Włoszech, gdzie jednak, 
w przeciwieństwie do Europy środkowej, większość  populacji oce-
nianej na ok. 8600 par, gniazduje w kilku zaledwie koloniach 
(Brichetti i Foschi 1988, Gautner i Isenmann, w druku). Naj-
liczniejsza populacja występuje nad Morzem Czarnym, gdzie li-
czebność  wzrosła dziesięciokrotnie w przeciągu ostatnich 30 lat 
i obecnie szacuje się  ją  na ok. 300 tysięcy par (Glutz i Bauer 
1982). 

Paweł  Kołodziejczyk i Tadeusz Stawarczyk 
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The first breeding record of Mediterranean Guli in Silesia 

On 23rd, 30th July and lst August 1991 an adułt bird of Me-

diterranean Gull with four young was observed at Mietków Reser-

voir. One of the young birds was caught by hands. The pair bred 

in the colony of Black-headed Gulls located on smali artificial 

island. It is the first breeding record of this species in Si-

lesia. Record accepted by the Faunistic Commission. 

DZIĘCIOŁ  SYRYJSKI DENDROWPOS SYRIACUS - NOWY GATUNEK LEGOWY 
NA SLASKU 

W roku 1991 w miejscowości Piotrowice k. Winska (woj. le-

szczyńskie) stwierdzono lęg dzięcioła syryjskiego Dendrocopos 

syriacus (KF 3320). 

W dniu 5 V na skraju wsi, w niewielkim zadrzewieniu porasta-

jącym ruiny dworku w bezpośrednim sąsiedztwie stawu i sadu ob-

serwowano kopulującą  parę  tego gatunku. Ptaki kopulowały tuż  

przy dziupli znajdującej się  w uschniętej, samotnie stojącej 

wierzbie SaLlx sp. o wysokości 25 m. Dziupla znajdowała się  na 

wysokości 7.9 m, o ekspozycji północno-zachodniej. W latach 

1988-89 dziupla była zajęta przez dzięcioła dużego D. major. 

Podczas kilku godzin obserwacji ptaki kilkakrotnie wchodziły do 

dziupli, a raz skutecznie przegoniły samca dzięcioła dużego. W 

dniach 12-17 VIII w pobliżu gniazda i w całej wiosce obserwowa-

no parę  dzięciołów syryjskich w towarzystwie 3-4 słabo lotnych 

młodych. Młode ptaki często wchodziły do dziupli, a raz jeden z 

podlotów był  karmiony przez samicę. 
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Wioska, w której stwierdzono lęg dzięcioła syryjskiego, leży 
w otoczeniu pól uprawnych i lasów, na uboczu szlaków komunika-
cyjnych. Jest bardzo bogata w zieleń, głównie w ogródki przydo-
mowe i sady, które stanowiły miejsce żerowania dzięciołów. 

Gatunek ten w swej ekspansji terytorialnej zapoczątkowanej w 
XX wieku z Półwyspu Bałkańskiego dotarł  do Polski w roku 1978, 
kiedy to stwierdzono jego pierwsze lęgi w naszym kraju (Ciosek 
i Tomiałojć  1982). W ostatnich kilku latach liczba stwierdzeń  -
tego gatunku szybko wzrastała w całej Polsce.Obecnie na wschód 
od Wisły (głównie w okolicach Przemyśla) jest on już  skrajnie -
nielicznym gatunkiem lęgowym (TomiałojC 1990: Hordowski i Ku-
nysz 1991). 

Na Sląsku do roku 1989 zanotowano ten gatunek 12 razy. 
Powyższe obserwacje są  pierwszym stwierdzenie lęgu tego gatunku 
na Sląsku i w zachodniej Polsce (Tomiałojć  1990, Dyrcz i in., 
1991). 

Biotop, w którym ptaki gnieździły się, a także szczegóły do-
tyczące lokalizacji gniazda mieściły się  w zakresie tolerancji 
ekologicznej dzięcioła syryjskiego na terenach zasiedlonych 
przez niego od dawna (Bauer 1952, Szlivka 1957. Ruge 1969, 
Glutz i Bauer 1980). 

W świetle poczynionych obserwacji bardzo interesująco 
przedstawiają  się  zagadnienia związane z ewentualną  konkuren-
cją  i hybrydyzacją  z dzięciołem dużym na terenach zajmowanych 
przez dzięcioła syryjskiego, a wynikające z częściowego 
nakładania się  nisz ekologicznych tych gatunków (Kroneisl-
Rucner 1957, Winkler 1971 i 1973, Ciosek i Tomiałoić  1982). 

Grzegorz Lorek. Jolanta Durczyńska 
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Syrian Woodpecker Dendrocopos syriacus - new breeding species 

on Silesia 

In 1991 a pair of the Syrian Woodpecker bred in Piotrowice -

near Winsko (Leszno region). On 5th May a copulating pair was - 

observed near the hele located in the trunk of willow. The hole 

was at the height 7.9 m and its exposure was NW. In August near 

the hole and in the village the pair with 3-4fledglingswas re-

corded. One of young birs was fed by the female. In years 1988-

89 that hole was occupied by the pair of Great Spotted Wood-

peckers D. major. Record accepted by the Faunistic Commission. 

PIERWSZE STWIERDZENIE SKOWRORCZYKA KROTKOPALCOWEGO  CALAKDRELLA 

BRACHYDACTYLA  NA SLA,SKU 

4 IX 90 obserwowałem w Gliwicach jednego skowronczyka 
krótkopalcowego (KF 3162). Ptak został  spłoszony z polnej dro-
gi, położonej wśród suchych pastwisk i pól w północno-wschod-
niej części miasta. Odleciał  kilka metrów f siadł  na suchej 
łące., odlatując następnie o 20-30 m przy moim zbliżaniu się. 

Osobnik wielkością  zbliżony był  do trznadla Emberiza ciłrineł-

la, ale o krótkiej i pękatej sylwetce. Siedząc przyjmował  pozy- 
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cję  poziomą, częściej jednak, zwłaszcza w chwilach zaniepokoje-
nia - pionową  z wypiętą  piersią. Upierzenie obserwowanego ptaka 
było bardzo jasne. Kark, grzbiet, wierzch skrzydeł, kuper i po-
krywy nadogonowe miały jednolitą, płowo-piaskową  barwę  i pokry-
te były ciemnym kreskowaniem. Wierzch głowy był  nieco ciemniej-
szy, z drobnymi kreskami. Wyraźna brew i policzek 
biało-kremowe. Podobnie były ubarwione szyja, pierś  i brzuch. 
Na boku szyi występowała ciemna, wydłużona plama kontrastująca 
z resztą  upierzenia. Przy niej znajdowało się  kilka drobnych 
kresek. Po za tym spód ciała pozbawiony był  jakichkolwiek 
wzorów. Na skrzydle zauważyłem dwa słabo widoczne, cienkie i 
jasno ubarwione paski pokrywowe. Lotki i sterówki miały barwę  
jasnobrązową, a skrajne sterówki białą. Ogon był  krótki, w lo-
cie równo ścięty, złożony - nieznacznie wcięty. Na głowie było 
brak wyraźnego czubka, dziób krótki i dość  gruby, barwy 
żółto-rogowej. Nogi jasnobrązowe. Ptak wydawał  podczas lotu 
głos brzmiący jak: "czitri" .lub "łitri". Ptaka obserwowano 
przez około 5 minut, przy najmniejszej odległości obserwacji 
wynoszącej ok. 10 metrów. 

Jest to pierwsze stwierdzenie tego gatunku na Sląsku (Dyrcz 
i in., 1991). W Polsce był  on dotychczas odnotowany dwukrotnie: 
16 VI 83 widziano jednego ptaka koło Łochowic pod Krosnem Odrz. 
(tuż  za granicą  śląska), a 1 XI 86 także pojedynczego osobnika 
widziano koło Przegaliny pod Gdańskiem (Tomiałojć  1990). Naj-
bliższe lęgowiska skowrończyka znajdują  się  we wschodniej Ukra-
inie i na Węgrzech, a w r. 1966 stwierdzono lęg także w Austrii 
(Cramp 1988). 

Mariusz Ostanski 
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First record of the Short-toed Lark Całandreila brachydactyła 
in Silesia 

On 4th September 1990 one Short-toed Lark was observed near 

Gliwice (Katowice region). It was the first record in Silesia 

and third in Poland. Observation accepted by the Faunistic Com-

mission. 

ZWROWIEC SIEPUWY GLAREOLA NORDNANNI NA ZBIORNIKU HIFTKOWSKIM 

W dniach 26 VIII i 1 IX 1990 obserwowano w locie żwirowca, 
jednakże zauważone cechy były niewystarczające do oznaczenia 
gatunku. Dopiero 2 IX widziano ptaka wielokrotnie zarówno w lo-

cie, jak i na siedząco. Ptak był  bardzo aktywny, często zmie-
niał  miejsce pobytu, a chwilami wzbijał  się  wysoko w niebo nik-
nąc z oczu, po czym wracał  po kilku minutach. 

Opis ptaka siedzącego przedstawia się  następująco: sylwetka 
smukła, wydłużone skrzydła, stosunkowo nieduża głowa, ale chwi-
lami odpoczywający ptak wciągał  głowę  w ramiona i wówczas po 
napuszeniu piór był-zaskakująco krępy. Wielkością  był  zbliżony 
do bekasa. Ogólny ton ubarwienia wierzchu ciała ziemisto-
brunatny. Na głowie nieco ciemniejszy kantarek i niewielkie 
rozjaśnienie na czole. Podbródek i gardło kremowocieliste, od-
graniczone od piersi poprzerywaną  linią  złożoną  z plamek 
tworzących słabo wyrażoną  półobrożę. Pierś  szarobeżowa ze słabo 
widocznym chmurkowanym rysunkiem rozmywającym się  u dołu pier-
si. Brzuch i pokrywy podogonowe białe. Pokrywy nadskrzydłowe z 
wąziutkimi jasnymi obrzeżeniami tworzącymi ledwo widoczne 
łuskowanie. Dziób krótki, ale dość  wysoki u nasady. z lekko za-
giętym końcem. Nogi czarne. W locie ptak sylwetką  przypominał  
rybitwę  czarną, a nawet wielką  jaskółkę. Pokrywy nadskrzydłowe 
nieco jaśniejsze niż  lotki, natomiast od spodu skrzydła pokrywy 
całkowicie czarne. zaś  lotki zauważalnie jaśniejsze. Kilka we-
wnętrznych lotek I rzędu prawie czarne. symetrycznie w obu 
skrzydłach - najprawdopodobnie były to nowe. przepierzone 
pióra. Lotki II rzędu jednolite bez jasnych zakończeń. U ptaka 
w locie skontrastowanie spodu skrzydeł  przypominało samotnika 
Tringa ochropus. Ogon biały u nasady, podobnie jak kuper, a na 
rozpostartym ogonie dobrze widoczny czarny pasek na końcach 
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sterówek. Ogon płytko rozwidlony i wydawał  się  krótki w stosun-
ku do długich i waskich skrzydeł. Ptak odzywał  się  często w lo-
cie ostrym i suchym "czi-lik". Ubarwienie ptaka wskazuje, że 
był  to dorosły osobnik w szacie spoczynkowej (KF 3134). 

Jest to drugie stwierdzenie żwirowca stepowego na Sląsku, a 
poprzedniej obserwacji dokonano rok wcześniej pod Brzeszczem 
(Krzanowski 1991). Oprócz tego z terenu kraju znanych jest pięć  
dalszych stwierdzen (Tomiałojć  1990, Raport KF nr 6, 1991). 

Roman Guziak, Tadeusz Stawarczyk 
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Black-winged Pratincole at Mietków Reservoir 
During 26th August - 2nd September 1990 an adult Black-

winged Pratincole in winter plumage was seen at Mietków Reser-
voir. It was the second record in Silesia and seventh in Po-
land. Record accepted by the Faunistic Commission. 

PONOWNE STWIERDZENIE SOKOLA SKALNEGO FALCO ELEONORAE NA SLASKU 

Dnia 20 IX 90 widziałem jednego dorosłego sokoła skalnego -
(odmiana jasna) na Zbiorniku Turawskim (KF 3247). 

Ptaka dostrzegłem jak siedział  na korzeniu. Niespłoszony po-
derwał  się  do lotu i przeleciał  nade mną. Rozpiętość  skrzydeł  
była mniejsza niż  u wrony Corvus corone (bezpośrednie porówna-
nie). Od drzemlika, którego widziałem nieco później, obserwowa-
ny sokół  był  wyraźnie większy i miał  odmienną  sylwetkę. Skrzydła 
były długie. ostro zakoriczone. Ogon długi, smukły, o jednakowej 
szerokości na całej długości, na korcu lekko zaokrąglony. U 
siedzącego ptaka złożone skrzydła wystawały nieco poza ogon. 
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Wierzch ciała był  ciemny - łupkowoczarny, głowa czarno-
brązowa, wąs wyraźny, czarny, szerszy u nasady. Gardło, bok i 
przód szyi białe, silnie skontrastowane z ciemną  głową  i kar-
kiem. Pierś  i brzuch intensywnie rdzawoczerwone, mocno kresko-
wane czarnymi, wyraźnymi kreskami. Kreskowanie było najinten-
sywniejsze na piersi i przodzie brzucha i zanikało ku tyłowi. 
Podbrzusze, pokrywy podogonowe i nogawice blado rdzawoczerwona-

we, bez kreskowania. Spód skrzydeł  prawie zupełnie czarny, po-
krywy podskrzydłowe czarne, rozjaśnione, szarobiaławe nasady 
lotek tworzyły wyraźny jasny pas przez środek skrzydła, 
zakończenia lotek czarne. Ogon od spodu ciemno poprzecznie 
prążkowany, przy czym prążek na końcu ogona najszerszy. Nogi 
żółte, dziób ciemnoniebieskawy, woskówka żółta. 

Jest to drugie na Sląsku i trzecie w Polsce stwierdzenie so-
koła skalnego (Tomiałojć  1990, Dyrcz i in., 1991). 

Andrzej Karnaś  
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The second record of the Eleonora's Falcon  Falco eleonorae  on 
Silesia 

On 20th September 1990 one adult bird (light form) was ob-

served on Turawski Reservoir near Opole. It is the second re-

cord for Silesia and the third for Poland. Accepted by the Fa-

unistic Commission. 

OBSERWACJA PUSZCZYKA URALSKIEGO STRZX ULEN515 W LASACH 

LUBLIMECKICH 

27 X 90 podczas prowadzenia obserwacji ornitologicznych w 

Lasach Lublinieckich (3 km na południowy-zachód od Koszęcina) 
spotkaliśmy jednego puszczyka uralskiego (KF 3217). 

Ptak przebywał  w 80-100 letnim borze sosnowo-świerkowym o 
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słabo rozwiniętym podszycie. Wyglądem przypominał  puszczyka 
Strżx aluco, ale był  od niego o połowę  większy. Ptaka obserwo-
wano tylko w locie i wtedy zwracał  uwagę  dość  długi ogon. Ze 
względu na późną  porę  (między godz. 16 a 17) i stałe przemie-
szczanie się  ptaka między drzewami nie zauważono cech ubarwie-
nia. Podczas trwającej ok. 30 minut obserwacji ptak wielokrot-
nie odzywał  się  charakterystycznym głosem brzmiącym jak "hau,-
hau,hau", który bardzo przypominał  szczekanie psa lub lisa. Po-
nadto obserwowany osobnik wydał  raz trudny do opisania głos - 
"hump". Przez cały czas. puszczyk trzymał  się  na powierzchni 
około 300x300 m. Nie wykluczone, że gatunek ten był  słyszany 
również  wcześniej. W dniach 20-21 IX 90 leśniczy leśnictwa 
"Trójca" p. S. Graczyk słyszał  charakterystyczne głosy -szcze-
kania", które według niego nie były wydawane przez psa czy li-
sa. Przy przesłuchaniu taśmy z głosami sów wskazał  na puszczyka 
uralskiego. 

Puszczyk uralski był  stwierdzony na Sląsku trzykrotnie i 
jest to pierwsze stwierdzenie tego gatunku po ponad 80—letniej 
przerwie (Dyrcz i in., 1991). 

Henryk Kościelny, Krzysztof Belik 
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An observation of the Ural Owl Strix uralensis in Lubliniec 
Forest (Częstochowa district) 

On 27th October 1990 one bird was seen and heard in forests 
near Koszęcin (Częstochowa district). Probaly this species was 
heard on 20-21 September 1990 too. This is the first record of 
the Ural Owi in Silesia after 80 years. Accepted by the Faunis-
tic Commission. 
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Od redakcji: 

W ósmym numerze "Ptaków Sląska" rozpoczęliśmy publikowanie 
obserwacji fenologicznych. W bieżącym numerze postanowiliśmy 
rozszerzyć  tę  formułę  o obserwacje dużych stad i gatunków rzad 
kich. Przy doborze obserwacji punktem odniesienia były dane 
zawarte w książce "Ptaki Śląska - monografia faunistyczna-. 
Przyjęto następujące zasady: 
a.) obserwacje fenologiczne - publikowane są  wszystkie spotka-

nia gatunku spoza okresu regularnego występowania na Sląsku; 
b.) obserwacje dużych stad - publikowane są  obserwacje stad 

większych niż  dotąd obserwowane bądź  też  dużych stad jeśli 
zasługują  one na uwagę  z faunistycznego punktu widzenia; 	- 

c.) obserwacje rzadkich gatunków - publikowane są  stwierdzenia 
gatunków, które do momentu opublikowania wyżej wspomnianej 
książki były zanotowane na Slasku mniej niż  50 razy, przy 
czym obserwacje najrzadszych gatunków publikowane są  jako 
oddzielne notatki w pierwszej części -Materiałów do awifauny 
Śląska-. Stwierdzenia gatunków podlegających weryfikacji 
uzyskały akceptację  Komisji Faunistycznej. 

Poniższe zestawienia obejmują  obserwacje dokonane do końca 1991 
roku. 

OBSERWACJE FENOLOGICZNE 

Phenological observations 

Nur rdzawoszyi -  Gavis stellata 
30 V 89 - 1 ptak. Kantorowice k. Lewina Brz.(M. Stajszczyk) 
5 VI 91 - 2 ptaki, zalew w Lubinie (S. Owczarek) 
24 VI 91 - 1 ptak. Mietków, gm. Kąty Wrocławskie (A. Dyrcz) 

Nur czarnoszyi - 6avia arctica 
5-11 VI 91 - 1 ptak, Jawiszowice. gm. Brzeszcze (Z. Krzanowski) 

Perkoz rdzawoszyi - Podiceps grisegena 
13 I 91 - 1 ptak, Zb. Goczałkowicki (J. Król) 

Kormoran - Phalacrocorax carbo 
12 XII 90 - 1 imm., Odra k. Brzegu Dln. (M. Majcher) 

Bak - Botaurus steiłaris 
12 I 90 - 1 ptak, Brzeszcze (Z. Krzanowski) 
31 I 91 - 1 ptak, Radzyn k. Sławy (A. Rdsler) 
7 XII 91 - 1 ptak, Brzeszcze (Z. Krzanowski) 

Czapla biała - Egretta alba 
26-28 XII 90 - 1 ptak, Zb. Nyski (J. Szymczak) 

Bocian czarny - Ciconia nigra 
18 III 90 - 1 ptak, Ruda Milicka. gm. Milicz (R. Mikusek) 
18 III 90 - 1 ptak, Bukowice, gm. Krośnice (W. Klus) 

Bocian biały - Ciconia ciconia 
28 II 89 - 1 ptak, rez. "Lężczak", gm. Racibórz (P. Majewski) 
23 X 91 - 1 ptak, Przemków (A. Chorążyczewski) 

GeS zbożowa - Anser fabalis 
1 VII 91 - 1 ptak, Zb. Słup, gm. JaWor (P. Kopacz) 
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Ohar - Tadorna tadorna 
11 I 92 - 1 ad.. Brzeszcze (Z. Krzanowski) 
28-29 XII 90, 2,13 I 91 - 2 ptaki, Odra k. Opola (G. Hebda) 
31 XII 90 - 3 ptaki, Zb. Nyski (J. Szymczak) 
13 I 91 - 1 ad., Scinawa Polska, gm. Brzeg (M. Stajszczyk) 

Krakwa - Anas strepera 
11 II 90 - 2 crd, Goczałkowice Zdr., gm. Pszczyna (M. Faber) 
6-7 II 91 - 1 cf, Nysa Kł. k. Otmuchowa (J. Szymczak) 
23 II 91 - 1 cf, Odra k. Brzegu Dln. (P. Kołodziejczyk) 
26 II 89 - 2 ptaki, Mietków, gm. Kąty WY. (A. Dyrcz) 

Helmiatka - Netta rufina 
28 II 89 - 3 cr0" i 2 99, rez. "Leżczak" (M. i P. Majewscy) 

Podgorzałka - Aythya nyroca 
28 I 69 - 1 cf. Brzeszcze (Z. Krzanowski) 

Ogorzałka - Aythya marl/a 
28 XII 88 - 13 VI 89 - 1 o" (16 obserwacji), Odra k. Brzegu (M. 

Stajszczyk) 
8 V 90 - ł  9, Goczałkowice Zdr., gm. Pszczyna (M. Faber) 
19 V 90 - 1 d, Wrocław-Rędzin (P. Kołodziejczyk) 
8 VI 91 - 1 d, Przemków (A. Chorążyczewski) 

Loddwka - Clangula hyemalls 
28 III, 6, 20, 29 IV, 6 V 89 - 19, rez. "LeZczak" (M. Majewski) 

Uhla - Melanitła fusca 
9,23 VII 90 - 1 9, Zb. Turawski (P. Kołodziejczyk) 
20 VIII 91 - 2 ptaki. Dzierżno Duże k. Gliwic (B. Ryś) 

Trzmieloład - Pernis apivorus 
10 III 91 - 1 ptak, Prusy, gm. Kondratowice (R. Zbroński) 
3 IV 91 - 1 ptak. Stawno k. Milicza (P. Kołodziejczyk) 
8 X 91 - 1 ptak, Jawiszowice, gm. Brzeszcze (Z. Krzanowski) 
31 X 83 - 1 ptak, Bystrzyca Kłodzka (R. Mikusek) 

Błotniak stawowy - Circus aerugżnosus 
28 XII 88 - 1 o', Chlebowo, gm. Gubin (J. Lewandowski) 
18 II 90 - 1 cf. Gubin, (J. Lewandowski) 

Kobuz - Falco subbuteo 
17 I 90 - 1 ptak, Brzostowo, gm. Głogów (R. Rybarczyk) 
8 II 90 - 1 ptak, Słone, gm. 2ukowice (R. Rybarczyk) 
26 II 90 - 1 ptak, Bucze, gm. Grębocice (R. Rybarczyk) 
3 XI 90 - 1 ptak, Brzeg Dolny (W. Górka) 
28 XII 90 - 1 ptak, Komorzno, gm. Wołczyn (M. Janicka) 

Orlik krzykliwy - Aquila pomarina 
25 XI 90 - 1 ptak, Zb. Goczałkowicki (J. Król) 

Myszołow włochaty - Buteo lagopus 
20 IV 87 - 1 ptak, Mieleszynek, gm. Wieruszów (R. Mikusek) 

Rybołów - Pandion haliaetus 
16 XI 91 - 1 ptak, Milicz (P. Kołodziejczyk) 
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Wodnik - Railus aquaticus 
12 III 91 - 2 ptaki, Wrocław-Swiniary (A. Srzednicki) 

żuraw - Grus grus 
25 II 91 - 5 ptaków, Wrzosy k. Wołowa (G. Bobrowicz) 

Sieweczka rzeczna - Charadrius duhlus 
12 III 91 - 3 ptaki, Ruda Sułowska, gm. Milicz 

(P.Kołodziejczyk) 

Sieweczka obrotna - Charadrius hiałlcula 
25 II 90 - 1 ptak, Wielikąt. gm. Lubomia (M. i P. Majewscy) 

Siewnica - Pluvialis squałarola 
10 VI 90 - 1 ad., Zabłocie, gm. Strumien (J. Król) 

Czajka - Vanellus vanełlus 
5 I 91 - 1 ptak. Zb. Nyski (J. Szymczak) 

Biegus rdzawy - Ca/Idris canutus 
2 XI 91 - 1 ptak. Przemków (A. Chorążyczewski) 

Biegus krzywodzioby CalMris ferruginea 
6 V 87 - 2 ad., Mietków, gm. Kąty Wr. (A. Dyrcz) 
10 XI 91 - 1 ptak, Goczałkowice Zdr., gm. Pszczyna (J. Król) 

Biegus zmienny - Calidris ałpdna 
17 III 90 - 1 ptak, Potasznia, gm. Milicz (J. Witkowski) 
4 VI 90 - 1 ad., Goczałkowice Zdr., gm. Pszczyna (M. Faber) 

Batalion - Phiłomachus pugnax 
9 III 91 - 3 ptaki, Goczałkowice Zdr., gm. Pszczyna 

(I.Oleksik) 

Bekasik - Lymnocryptes mdnimus 
30 V 87 - 1 ptak. Wrocław-Opatowice (J. Kusz) 

kszyk - GaMnago gallinago 
7 I 90 - 1 ptak, Brzeszcze (Z. Krzanowski) 

Kulik wielki - Numendus arquata 
5 I 91 - 6 ptaków, Zb, Nyski (J. Szymczak) 
16 I 91 - 2 ptaki. Ruda 2mig., gm. 2migród (P.KołodziejczYk) 
18 I 91 - 1 ptak. Mietków, gm. Kąty Wr. (A. Dyrcz) 

Brodziec Śniady - Tringa erythropus 
7 III 85 - 1 ptak, Niemodlin (R. Mikusek) 
1 XII 90 - 1 ptak. Brzeszcze (Z. Krzanowski) 

kwokacz - TrInga nebułaria 
4 IV 90 - 2 ptaki, Zawadka, gm. Wadowice (Z. Krzanowski) 
4 IV 91 - 1 ptak, Goczałkowice Zdr., gm. Pszczyna (I. Oleksik) 
4 IV 91 - 1 ptak, Wielikąt, gm. Lubomia (M. i P. Majewscy) 
10 XI 91 - 1 ptak, Brzeszcze (Z. Krzanowski) 
10 XI 91 - 1 ptak, Goczałkowice Zdr., gm. Pszczyna (J. Król) 
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KrwawodziOb - Tringa totanus 
10,17 XI. 1 XII 91 - 1 ptak. Goczałkowice Zdr. (J. Król) 

Kuliczek piskliwy - Actitis hypoieucos 
1 XII 91 - 1 ptak, Biechów k. Głogowa (A. Chorążyczewski) 

Kamusznik - Arenaria interpres 
19 V 90 - 1 ptak, Ruda żmigr., gm. 2migród (D. Kraśniewski) 
3, 30 V 91 - 1 ad., Stawno, gm. Milicz (T. Stawarczyk) 
4 X 90 - 1 ptak, Brzeszcze (Z. Krzanowski) 

Rybitwa zwyczajna - Sterna hirundo 
11 IV 89 - 1 ptak, rez. "Leżczak-  (M. i P. Majewscy) 
2, 9 X 91 - 1 ad., Zb. Mietkowski (A. Srzednicki) 

Grzywacz - Cołumba ~umbus 
22 II 91 - 2 ptaki, Wrocław-Sępolno (A. Srzednicki) 

Siniak - Columba oenas 
14 XII 86 - 2 ptaki, Domaszków k. Bystrzycy Kł. (R. Mikusek) 

Turkawka - Streptopella turtur 
18 IV 85 - 1 ptak, Niemodlin (R. Mikusek) 

Jerzyk - Apus apus 
29 IX 90 - 3 ptaki, Wrocław (M. Majcher) 

Kretoglow - Jynx torquilia 
15 IX 90 - 2 ptaki, Zarzecze, gm. Chybie (J. Król) 
29 IX 90 - 2 ptaki, Głogówko, gm. Kotła (R. Rybarczyk, 

A. Chorążyczewski, R. Woźniak) 
17 XI 91 - 1 ptak, Goczałkowice Zdr., gm. Pszczyna (J. Król) 

Lerka - Lułłuła arborea 
2 XII 90 - 6 ptaków, Jawiszowice, gm. Brzeszcze (Z. Krzanowski) 

DymOwka Hirundo rustica 
27 X 91 - 2 ptaki, rez. -Lezczak-  (M. i P. Majewscy) 

Okndwka - Delichon urbica 
5 IV 89 - 3 ptaki, rez. "LeZcazak" (M.i P. Majewscy) 

Brzegowka - Riparia riparia 
2 IV 89 - 12 ptaków, Wielikąt (M. i P. Majewscy) 
2 X 91 - 1 ptak, Zb. nwierklaniec k. Tarnowskich Gór 

(J. Betleja) 

Swiergotek polny - Anthus campestris 
21 IX 90 - 1 ptak, Zasole Biel., gm. WilaMowice (Z. Krzanowski) 
30 IX 85 - 1 imm., Zb. Nyski (R. Mikusek) 

Siwerniak - Anthus spinoletta 
9 XII 90 - 4 ptaki, Brzeszcze (Z. Krzanowski) 
23 XII 90- 1 ptak, Brzeszcze (Z. Krzanowski) 
22 II 91 - 9 ptaków, Brzeszcze (Z. Krzanowski) 
23 II 91 - 2 ptaki, Brzeszcze (Z. Krzanowski) 
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Swiergotek drzewny - Anthus trżvialżs 
23 III 91 - 1 ptak. Jastrzębie Zdr. (R. Kruszyk) 
3 IV 91 - 1 d. Wrocław-Wojnów (A. Srzednicki) 

Pliszka Zbita - Ifotacilia flavs 
17 III 91 - 1 ptak, Sieniawka. gm. Łagiewniki (A. WUczyfiski) 
25 III 91 - 1 c?, Dobrzykowice k. Wrocławia (A. Srzednicki) 

Pliszka siwa - Mołacilla alba 
24 II 90 - 1 ptak. Zb. Mietkowski (R. Guziak, D. Lustig, 

T. Stawarczyk) 
28 II 91 - 7 ptaków, rez. Łężczak (M. i P. Majewscy) 

Jemiołuszka - BombycHla garrulus 
16 V 91 - 1 ptak, Wrocław (A. Srzednicki) 

Podrożniczek - Lusclnia svecica 
23 III 89 - 1 ptak, rez. "Lężczak" (M.i P. Majewscy) 
25 III 91 - 	Krośnice (M. Litwin) 
27 IX 90 - ł  ptak, Jawiszowice. gm. Brzeszcze (Z. Krzanowski) 

Kopciuszek - Phoenicurus ochruros 
13 XII 87 - 3 dci", Opole (A. Kuńka) 

Poklaskma - Saxicala rubetra 
28 IX 91 - 12 ptaków. Dobrzykowice k. Wrocławia 

(A. Srzednicki) 
29 IX 91 - 1 ptak, Wrocław-Swiniary (A. Srzednicki) 

Klaskawka - Saxicola torquata 
10 III 90 - 2oV, rez.  -Lężczak-  (M. i P. Majewscy) 
10 III 91 - 1 o', rez. -Lężczak-  (M. i P. Majewscy) 
11 III 90 - 1 ptak, Rybnik (B. Pawlik) 
1 XII 91 - lor, Rybnik (T. Krotoski) 
1, 4 XII 91 	Rybnik-Gotartowice (A. Sojka) 

Białorzytka - Oenanthe oenanthe 
3 IV 91 - 1 cf. Dziergowice k. Kuźni Rac. (M. i P. Majewscy) 
5 IV 88 - 1 a?, Opole (A. Kunka) 
7 IV 90 - 1 cf, Królikowice, gm. Kobierzyce (A. WUczynski) 
6 X 91 - i ptak, Wilczyce. gm. Długołęka (D. Olej) 

Wodniczka - Acrocephałus ~udicola 
13 IX 90 - 1 ptak, Jawiszowice, gm. Brzeszcze (Z. Krzanowski) 

Zaganiacz - Hippołais icterina 
4 IX 91 - 6 ptaków, Wrocław (A. Srzednicki) 

Jarzebatka - Sylvia nisoria 
14. 19 IX 90 - 1 ptak, Brzeszcze (Z. Krzanowski) 

Piegża - Sylvia curruca 
5 IV 90 - 1 ptak, Wrocław-SródmieScie (R. Mikusek) 

Kapturka - Sylvia atricapilla 
30 III 91 - 	rez. -Lężczak- (M. i P. Majewscy) 
31 III 89 - 19. Wilczków, gm. 2órawina (A. Wbczynski) 
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Cierniówka - Sylvia communis 
12 IX 91 - 1 ptak, Dobrzykowice k. Wrocławia (A. Srzednicki) 

Pokrzewka ogrodowa - Sylvia horin 
21 IV 90 - 2 ptaki, Gniechowice. gm. Kąty Wr. (R. Guziak. 

D. Lustig) 

Piecuszek - Phylioscopus trochflus 
14 III 90 - 1 d, Wiekszyce k. Kędzierzyna (R. Zbronski) 
17 III 91 - Id% Sliwice, gm. Długołeka (G. Lorek) 
24 III 91 - 1 ptak, Landek gm. Jasienica (J. Król) 

Pierwiosnek - PhylioscopUs coliyhita 
17 III 91 - 1 ptak. Zarzecze k. Goczałkowic (J. Król) 
19 III 91 - 1d, Warzyna k. Brzegu DIn. (M. Majcher) 
23 III 91 - 2oNf, rez. -Leżczak" (M. i P. Majewscy) 
22 XI 86 - 1 ptak, Rybnik-Piaski (B. Pawlik) 

Zniczek - Regulus ignicap:zlius 
16 III 90 - 	15 ptaków, Słone, gm. Zukowice (R. Rybarczyk) 

Muchołówka szara - Muscicapa str:rata 
23 IX 90 - 1 ptak, Mnich, gm. Chybie (J. Król) 

Muchołówka zalobna - Ficedula hypoleuca 
25 IX 91 - 1 d% Wrocław-Zalesie (A. Srzednicki) 

Remiz - Remiz pendulinus 
7 III 91 - 1 ptak. Zb. Goczałkowicki (R. Zbronski) 
17 III 90 - 1 ptak, Warzyna k. Brzegu Dln. (M.Majcher) 
17 III 90 - 1 ptak, Ruda Milicka, gm. Milicz (R. Mikusek) 
19 III 91 - 1 ptak, Wrocław-Wojnów (A. Srzednicki) 
15 XI 89 - 3 ad., Jasienica (J. Król) 

Glasiorek - Lanżus colLurlo 
6 X 83 - 1 ptak, Tułowice, gm. Niemodlin (R. Mikusek) 

OBSERWACJE DUZYCH STAD 

Observations of large flocks 

Kormoran czarny - Phalacrocorax carbo 
23 X 91 - 750 ptaków, Radziądz, gm. Zmigród (J. Witkowski) 

Bocian biały - Ciconia ciconia 
25 VIII 90 - 350 ptaków, Brzeszcze (Z. Krzanowski) 

Labed2 krzykliwy - Cygnus cygnus 
17 XII 91 - 134 ad i 29 imm, Zb. Raduszec (A. Wąsicki) 

Cyraneczka - Anas crecca 
20 XI 90 - 1300 ptaków, Zb. Goczałkowicki (J. Kohut) 

Lodówka - Cłangula hyemalis 
24 XI 91 - 12 ptaków, Zb. Dzierżno (M. Ostanski) 

Siewka złota - Pluvżalżs apricaria 
11 III 91 - 70 ptaków, Goliszdw CS. Owczarek) 
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Czajka - Vanełłus vanellus 
1 XII 91 - ok. 1750 ptaków, Goczałkowice Zdr. (J. Król) 

Batalion - Philomachus pugnax 
13 IV 91 - ok. 1300 ptaków, Gołysz, gm. Chybie (J. Kohut) 
16 IV 91 - ok. 600 ptaków, Gołysz, gm. Chybie (J. Kohut) 
5 V 91 - ok. 600 ptaków, Zb. Goczałkowicki (J. Król) 
13 IX 90 - 500 ptaków, Zb. Goczałkowicki (J. Kohut) 
1 V 91 - ok. 450 ptaków, Goczałkowice Zdr. (I. Oleksik) 

Brodziec Śniady - Tringa eryłhropus 
13 IX 91 - 90 ptaków, Goczałkowice Zdr. (M. Faber) 

Siniak - Columba oenas 
4 X 87 - 58 ptaków, Damaszków k. Bystrzycy Ki. (R. Mikusek) 

Turkawka - Streptopelja turtur 
10 VII 90 - 24 ptaki, Zb. Turawski (P. Kołodziejczyk) 
3 VIII 91 - 45 ptaków. .Kostów, gm. Byczyna (M. Litwin) 

Sierpówka Streptopeila decaocto 
20 X 90 - 200 ptaków, Wrocław-Woiszyce (J. Szymczak) 
1 XI 89 - 200 osobników, Opole (A. Kufika) 

Jemiołuszka - Bombycilla garrulus 
19 I 91 - ^„ 320 osobników, Tychy (I. Oleksik) 

Mewa mała - Larus minutus 
27 VI 89 - 91 ptaków, Goczałkowice Zdr. (I. Oleksik) 

Mewa pospolita - Larus canus 
30 III 91 - 	1000 ptaków, Goczałkowice Zdr. (I. Oleksik) 

Ogorzałka - Aythya marna 
24 XI 90 - 31 osobników, Zb. Słup k. Jawora (S. Owczarek) 

Rybitwa zwyczajna - Sterna hirundb 
31 VII 91 - 95 ptaków, Zb. Turawski (A. Kufika) 

Jerzyk - Apus apus 
1 VIII 91 - ca. 300 ptaków, Nazielence (Z. Krzanowski) 

OBSERWACJE RZADKICH GA1UNKOW 

Observation of rare birds 

Nur lodowiec - Gavi,a hPIPer 
6-13 V 90 - 1 ptak, Zb. Turawski (A. Karnaś) 
24 XI 90 - 1 ad., Zb. Słup, gm. Jawor (S. Owczarek, 

R. Szuberski, A. Chlebowski) 

Pelikan baba - Pelecanus onocrotalus 
5 VII 90 - 1 ptak, Niezgoda, gm. 2migród (L. Kraśniewski) 
30 VIII 90 - 1 imm., Wrocław-Swiniary (T. Stawarczyk) 
30 VIII 90 - 1 imm., Rasowa Mała. gm. Lubin (A. Chlebowski) 

Pelikan sp. - Pelecanus sp. 
I/II dek. VII 90 - 1 ptak, Nowy Dwór, gm. Laskowice-Jelcz 

(M. Stajszczyk) 
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Czerwonak - Phoenjcopterus rober 
16 IV 69 - 1 ptak, Sądowe]. k. Wąsosza (A. Załisz) 

Geś  mała - Anser erythropus 
15 IV 88 - 1 ad., Wielikąt, gm. Lubomia (D. Szlama) 
13 X 90 - 1 ad., Zb. Mietkowski (T. Stawarczyk, M. Majcher, 

A. Srzednicki) 
7 XI 90 - 1 ad., Zb. Otmuchowski (J. Lontkowski) 

Bernikla kanadyjska - Branta canadensis 
13 V 89 - 1 ptak, Niedźwiedzice, gm. Chojnów (S. Owczarek, 

R. Szuberski) 
15 IV 90 - 1 ptak, Niedźwiedzice (G. Bobrowicz) 
8 IX 91 - 11 ptaków, rz. Nysa Łuż. k. Zasieków (P. Luc) 

Bernikla białolica - Branta leucopsis 
9 II 90 - 1 ad., Radziądz, gm. 2migród (J. Witkowski) 
23 II 90 - 1 ptak, Radziądz, gm. 2migród (A. Zalisz) 
3 X 90 - 1 ad., Ruda Sułowska, gm. Milicz (J. Witkowski) 
5 X 90 - 1 imm., Gądkowice, gm. Milicz (J. Witkowski) 
27 X 91 - 1 ptak, Zb. Mietkowski (R. Mikusek) 
21, 23, 3Q XI, 4 XII 91 - 2 ptaki, rez. -Leżczak-  (M. Majewski) 

Bernikla obrożna -  Branta bernicla 
29 IX - 5 X 90 - 1 ad., Lubin (A. Smyk, S. Owczarek) 
10 XI 90 - 1 imm, Radziądz, gm. 2migród (J. Witkowski) 
30 I 91 - 1 ptak, Widziszów k. Głogowa (A. Chorażyczewski, 

R. Rybarczyk) 
7 X 91 - 1 imm., Chudów k. Zabrza (G. Schneider) 

Bernikla rdzawoszyja - Branta ruficoliis 
5 X 90 - 2 ad., Zb.. Mietkowski (A. Srżednicki) 
26 X 90 - 1 ptak, Ruda Suł., gm. Milicz (J. Witkowski, 

E. Ranoszek) 
15 XII.90 - 1 ptak, Bracław, gm. Milicz (B. Orłowska, J. 

Witkowski) 
24 XII 90 - 3 ptaki, Radziądz, gm. 2migród (L. Kraśniewski) 

Edredon - Somateria mollissima 
5, 14, .19 V, 9 VI 90 -  1 d ad, Wrocław-Rędzin (P.Kołodziejczyk) 
10 XI, 1 XII 90 -  1 d ad., Wrocław-Rędzin (P. Kołodziejczyk) 
24 XI 91 - 3 ptaki, Zb. Słup, gm. Jawor (A. Chlebowski, S. Ow-

czarek) 

Błotniak stepowy -  Circus macrourus 
4 IX 91 - 1 juv., Zb. Mietkowski (A. Dyrcz) 
12 X 91 - 1 imm., Brzeszcze (Z. Krzanowski) 

Kurhannik - Buteo rufjnus 
22 VII 90 - 1 ad., Jawiszowice, gm. Brzeszcze (Z. Krzanowski) 

Orlik grubodzioby - Aqujla clanga 
1 V 91 - 1 imm., Jakubowice, gm. Byczyna (M. Janicka) 

Orzełek włochaty -  Hleraaełus pennatus 
17  IX 90 - 1 ptak (odmiana ciemna), Jawiszowice, gm. Brzeszcze 

(Z. Krzanowski) 
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Kobczyk - Falca vespertinus 
22 V 88 - 1 o' ad., 2ywocice, gm. Krapkowice (J. Siekiera) 
2 IX 89 - 1 9 i 1 imm., Stawno, gm. Milicz (J. Witkowski) 
12 V 90 - 1 d ad., Rudyszwałd, gm. Chałupki (M. i P. Majewscy) 
20 IV 91 - 1 9 ad., Stawno, gm. Milicz (J. Witkowski) 
11 V 91 - 3 cV i 1 9, Wodzisław Sl. (H. Szymiczek) 
31 VIII 91 - 1 juv., Brzeszcze (Z. Krzanowski) 
2 IX 91 - 2 99, Brzeszcze (Z. Krzanowski) 
14 IX 91 - 1 d ad., Przemków (A. Chorążyczewski) 

Raróg - Falco cherrug 
6 V 90 - 1 ptak, Ochaby Małe, gm. Skoczow (R. Kruszyk) 
30 IX 90 - 1 ad., Zb. Turawski (A. Karnaś) 
26 IX 91 - 1 ad., Zb. Goczałkowicki (R. Kruszyk) 

Ostrygojad - Haematopus ostralegus 
6 IX 89 - 1 imm., Mietków, gm. Kąty Wr. (A. Dyrcz) 
21 V 90 - 5 ptaków, Radziądz, gm. 2migród (D. Kraśniewski) 
2, 6 VIII 90 - 1 ad., Raszowa Mł., g. Lubin (A. Chlebowski) 
3 VIII, 1, 9 IX 90 - 1 ptak, Zb. Goczałkowicki (J. Kohut) 
26 I 91 - 1 ptak, Brzeg (M. Stajszczyk) 

Szablodziób Recurvirostra avocetta 
7 IV 89 - 2 ptaki, Łężczak (M. i P. Majewscy) 
1 VIII 89 - 1 ptak, Zb. Goczałkowicki (J. Kohut) 
28-29 V 90 - 1 ptak, Niezgoda (D. Kraśniewski, G. Bobrowicz) 

Biegus arktyczny - Calidris melanotos 
4-5 IX 91 - 1 ptak, Brzeszcze (Z. Krzanowski) 

Biegus płowy - Tryngites subruficoilis 
30 IX 90 - 1 ptak, Zb. Turawski (A. Karnaś) 

Dubelt - 6allinago media 
30 IV 91 - 1 ptak, Odolanów (T. Stawarczyk, J. Witkowski) 
21 VIII 91 - 2 ptaki, Przyszowice, gm. Gierałtowice (G. Schneider) 
24 VIII 91 - 1 ptak, Wrocław-Swiniary (M. Majcher) 

Brodziec pławny - Trinia stagnatilis 
2 IX 89 - 1 ptak, Zb. Mietkowski (T. Drazny, A. Guziak, 

A. Srzednicki) 
17 V 90 - 2 ptaki, Mietków, gm. Kąty Wr. (A. Dyrcz) 
13 VII 90 - 1 ptak, Zb. Turawski (P. Kołodziejczyk) 
30 VII, 2 VIII 90 - 1 ptak, Zb. Goczałkowicki (R. Kruszyk) 
13 VIII 90 - 3 ptaki, Brzeszcze (Z. Krzanowski) 
25 IX 90 - 1 ptak, Brzeszcze (Z. Krzanowski) 
9 V 91 - 2 ptaki, Ciasna (P. Janowicz, M. Sławski) 
18 VII 91 - 1 ptak, Zb. Nyski (A. Kufika, G. Hebda) 
1 VIII 91 - 1 ptak, Wrocław-Swiniary (M. Majcher) 
4 VIII 91 - i:ptak, Goczałkowice Zdr. (M. Faber) 
29 VIII 91 - 1 ptak, Otmuchów (J. Szymczak) 

Płatkonóg pIaskodzioby - Phalaropus fulicarius 
3 XI 90 - 1 ptak, Jez. Kunickie, gm. Kunice (S. Owczarek. 

R. Szuberski) 

Wydrzyk teposterny - Stercorarius posarinus 
1 XI 89 - 1 juv., Brzeszcze (Z. Krzanowski) 
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Wydrzyk pasożytny - SćercorarJus parasiticus 
16 X - 1 ad.. 19 X - 2 ptaki, 16 XI 91 - 1 ad.. Mietków, gm. Ką- 

ty Wr. 	Dyrcz, M. Majcher. T.Drazny) 

Mewa czarnogłowa - Larus melanocephalus 
31 VII. 3 VIII 90 - 1 ad., Zb. Turawski CD. Olej i in.) 

Mewa siodłata - Larus marinus 
8 VIII 89 - 1 ad., Zb. Mietkowski (M. i K. Martini) 
29 IV 90 - 1 imm.. Zb. Mietkowski (A. Dyrcz) 
9 VI 90 - 2 ad. Wroc_law-Rędzin (P. Kołodziejczyk) 
3 XI 90 - 1 imm, Nazielence (Z. Krzanowski) 
1 XII 90 - 1 ad.. Zb. Turawski (G. Hebda. G. Mikusinski) 
23 VIII 91 - 1 imm., Zb. Nyski (A. Kuńka, G. Hebda) 
5 X 91 - 1 imm., Zb. Nyski (A. Kuńka, G. Hebda) 

Mewa troipałczasta - Rissa tridactyla 
26  X 90 - 1 imm., Zb. Słup k. Jawora (S. Owczarek) 
2 XI 90 - 1 im., GocZałkowice Zdr. (I. Oleksik) 
27  X 91 - 1 ad.. Brzeszcze (Z. Krzanowski) 

Rybitwa poplełata - Sterna paradisaea 
10  V 91 - 1 ad., Goczałkowice Zdr., gm. Pszczyna (I. Oleksik) 

Rybitwa czubata - Sterna sandvicensis 
11 VII 91 - 1 ad., Nzielence (Z. Krzanowski) 

Rybitwa białowasa - Chlidonias hybrida 
20 V - 1. 2 VI 89 - 2 ptaki, rez. -Leżczak" (M. i P. Majewscy) 
10 VI 90 - 6 ad.. Goczałkowice Zdr. (M. Faber) 
13 VI 90 - 2 ad.., Harmę2e, gm. Oświęcim (Z. Krzanowski) 
26 VI 90 - 1 ad.. Harmęże. gm. Oświęcim (Z. Krzanowski) 
26 VIII 90 - 2 ad. i 3 juv., Brzeszcze (Z. Krzanowski) 
29 VIII 90 - 4 ad. i 5 juv.. Jawiszowice, gm. Brzeszcze (Z. Krza-

nowski) 
14 V - 29 VIII 91 - do 16 ptaków (8 ad. i 8 juv., 7 VIII 91). 

28 obserwacji, okolice Brzeszcz (Z. Krzanowski) 
31 V 91 - 1 ad., Goczałkowice Zdr. (I. Oleksik) 
8 VI 91 - 1 ptak, Stawno, gm. Milicz (P. Kołodziejczyk) 
23 VII 91 - lo' (gniazdo), Jawiszowice. gm. Brzeszcze (M. Faber) 
24 VIII 91 - 1 ad., Mietków, gm. Kąty Wr. (T. Drazny) 

Zoina  Merops apiaster 
2 VI 90 - 2 ptaki, Zasole Bielanskie (Z. Krzanowski) 

Dzięcioł  syryiSki - Dendrocopos syriacus 
12 III 90 - 1 9. Tarnowskie Góry (H. Kościelny, K. .Belik) 
13, 16 VI 90 - 1 d', Opole (A. Kuńka, G. Hebda) 
5 VII 90 - 1 juv.. Wyszanów, gm. Szlichtyngowa (S. Kuźniak) 
25 IX 90 - 1 o' ad.. Gliwice (M. Ostański) 
21 X 90 - 1 9, Wrocław-Biskupin (G. Lorek) 
21 IX 91 - 1 9. Zawadka, gm. Miedzna (Z. Krzanowski) 

Pomurnik - Tichodroma muraria 
7 II 91 - 1 ptak. Gliwice (Z. Chrul) 

Dzierzba rudogłowa - Lanius senator 
30 V 90 - 1 ptak, Brzeszcze (Z. Krzanowski) 



XII I XIII ZJAZD ORNITOLOGOM SLAKA 

XII and XIII Meetings of Silesian Ornithologists 

XII Zjazd odbył  się  9 marca 1991 i wzięło w nim udział  95 
osób. Przedpołudniową  część  rozpoczęły wystąpienia osób ama-
torsko zajmujących się  ptakami. A. Adamski przedstawił  wyniki 
badań  nad biologią  lęgową  kani czarnej i rdzawej na Sląsku, H. 
Kościelny omówił  awifaunę  lęgową  Lasów Lublinieckich. a  M. 
Stajszczyk zaprezentował  wyniki obserwacji nad przelotami i 
zimowaniem ptaków wodnych w okolicach Brzegu. Kolejne dwa wy-

stąpienia były poświęcone Polskiemu Atlasowi Ornitologicznemu. 
P. Cisakowski scharakteryzował  postępy prac nad PAO na Sląsku, 
a P. Chylarecki w skali całego kraju. Tradycyjnie sesję  przed-
południową  zakończyło wystąpienie T. Stawarczyka podsumowujące 
działalność  w roku 1990. 

Obrady po przerwie rozpoczął  A. Czapulak przedstawiając wy-
stępowanie łabędzia krzykliwego i czarnodziobego na Sląsku. 
Następnie uczestnicy Zjazdu mieli okazję  obejrzeć  i posłuchać  o 
ptakach występujących na innych kontynentach. A. Dyrcz podzie-
lił  się  wrażeniami ze swojego pobytu w Papui-Nowej Gwinei. 
P. Chylarecki opowiedział  o badaniach prowadzonych przez Stację  
Ornitologiczną  w,Górkach Wsch. na Półwyspie Tajmyr. a Zjazd za-
kończył  J. Lontkowski pokazem przeźroczy o ptakach okolic Nowe-
go Jorku. 

XIII Zjazd odbył  się  14 marca 1992 i wzięło w nim udział  112 
osób. Jako pierwszy wystąpił  Z. Krzanowski omawiając rezultaty 
wielotnich obserwacji ptaków w dolinie górnej Wisły k. 
Brzeszcz. A. Adamski przedstawił  natomiast wyniki badań  nad wy-
stepowaniem i biologią  jastrzębia w okolicach Wrocławia. 
Następnie J. Lontkowski omówił  wyniki akcji "Zimowego liczenia 
ptaków drapieżnych na Sląsku", a M. Stajszczyk zapoznał  zebra-
nych z efektami prac nad PAO w roku 1991. Przedpołudniową  część  
Zjazdu zakończył  T. Stawarczyk faunistycznym podsumowaniem roku 
1991. 

Sesję 	popołudniową 	rozpoczęło 	wystąpienie 	J. 
Szostakowskiego. Prelegent przedstawił  cele i zadania niedawno 
powstałego Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków oraz 
goi-ąco zachęcał  do wstąpienia w szeregi tej organizacji. 
Kolejne referaty dotyczyły różnych aspektów biologii wybranych 
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gatunków ptaków. M. Borowiec omówiła wyniki badań  nad ekologią  
rozrodu rokitniczki, .G. Lorek zaprezentował  efekty swoich 
badań  nad srokoszem na Sląsku, a Zjazd zakończył  J. Krogulec 
referatem o biologii i ekologii błotniaka łąkowego na Lubel-
szczyźnie. 

Podczas obu Zjazdów wręczono Złote Odznaki śląskiego Klubu 
Ornitologicznego osobom, które swoją  działalnością  znacznie 
przyczyniły się  do poszerzenia naszej wiedzy o ptakach śląska. 
W roku 1991 zostali w ten sposób uhonorowani Piotr Kozłowski i 
Andrzej Zalisz, a w roku 1992 - Krzysztof Belik, Waldemar Górka 

i Robert Rybarczyk. 
ACz 
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