DZIECIOL SYRYJSKI DENDROCOPOS SYRIACUS NA SLASKU

NOWY

GATUNEK LĘGOWY

W roku 1991 w miejscowości Piotrowice k. Winska (woj. leszczyńskie) stwierdzono lęg dzięcioła syryjskiego Pendrocopos
syriacus (KF 3320).
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-84Wioska, w której stwierdzono lęg dzięcioła syryjskiego, leży
w otoczeniu pól uprawnych i lasów, na uboczu szlaków komunikacyjnych. Jest bardzo bogata w zieleń, głównie w ogródki przydomowe i sady, które stanowił y 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 Kunysz 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 (Tomia łojć 1990, Dyrcz i in.,
1991).
Biotop, w którym ptaki gnieździły się, a także szczegóły dotyczące 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 konkurencją i hybrydyzacją z dzięciołem dużym na terenach zajmowanych
przez dzięcioła syryjskiego, a wynikające z częściowego
nakładania się nisz ekologicznych tych gatunków (KroneislRucner 1957, Winkler 1971 i 1973, Ciosek i Tomia łoić 1982).
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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 Wińsko (Leszno region). On 5th May a copulating pair was observed near the hole 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 3-4fledglincrswas recorded. One of young birs was fed by the female. In years 198889 that hole was occupied by the pair of Great Spotted Woodpeckers D. major. Record accepted by the Faunistic Commission.

