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Leszno, kwiecień 2002

Grzegorz Lorek
Biuletyn ukazał się dzięki pomocy
Przedsiębiorstwa Przemysłu Fermentacyjnego
„Akwawit” w Lesznie
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KRONIKA 2001
13.01. Boszkowo. Wybory Lidera Grupy na kadencję2001-2003. Wybrano Grzegorza Lorka.
Udziałwzięł
o 21 osó b. Po spotkaniu odbył
a sięwycieczka na Jez. Dominickie.
10.03. Wrocł
aw. XXII Zjazd Ornitologó w Ślą ska.
Podczas Zjazdu przedstawiono m.in. referaty o zimowaniu chruścieli w aglomeracji
katowickiej, występowaniu pluszcza w Sudetach, rozmieszczeniu wybranych gatunkó w
ptakó w na Ślą sku, aktualnym stanie awifauny Polski. Tradycyjnie podsumowano też
dział
alnośc ornitologiczną na Ślą sku w roku 2000.
17.03. Leszno. VII Spotkanie Leszczyńskiej Grupy OTOP. Podsumowanie dział
alności
Leszczyńskiej Grupy w roku 2000 przedstawiłG. Lorek. Następnie wysł
uchano referató w:
OTOP i ochrona ptakó w na świecie (S. Kuź niak) i Czynna ochrona bociana biał
ego (P.
Dolata). Najciekawsze obserwacje ornitologiczne w 2000 r. oraz nową akcję „Ptaki lęgowe
wyrobisk piasku i żwiru omó wiłS. Kuź niak. Na zakończenie zamierzenia na rok 2001 i
komunikaty przedstawiłG. Lorek. W spotkaniu uczestniczył
y 22 osoby. W dniu następnym
odbył
a sięwycieczka na Zb. Wonieść
24.03. Poznań . XVIII Spotkanie Ornitologó w Wielkopolski.
Podczas spotkania wysł
uchano referatu prof. Luniaka pt. „Synurbizacja – dostosowanie się
zwierzą t do urbanizacji”. Ponadto omó wiono zespoł
owe badania ornitologiczne w
Wielkopolsce i wyniki Monitoringu Pospolitych Gatunkó w Lęgowych.
8-9.09. Bromierzyk. II Spotkanie „Bocian biał
y Ciconia ciconia – stan i perspektywy badań.
W trakcie konferencji przedstawiono referaty o ochronie bociana na Mazowszu, stanie jego
populacji w Narwiańskim Parku Narodowym, ekologii i budżecie czasowym w sezonie
lęgowym i skł
adzie pokarmu, liczebności i efektach lęgó w populacji z Doliny Środkowej
Obry w zależności od zagęszczenia polnikó w (S. Kuź niak i P. Tryjanowski) oraz o
konieczności i możliwościach wykorzystania wynikó w wieloletnich badań nad bocianem
biał
ym.
24-29.09. Zb. Wonieść . Akcja obrą czkowania ptakó w. O tej akcji więcej w innym miejscu
Biuletynu.
6-7.10. Ś wiatowe Dni Ptaków. Indywidualne wycieczki i obserwacje ptakó w.
27.10. Ś wiatowy Festiwal Ptaków. Wycieczka na Jez. Dominickie, jeziora Przemęckie i ł
ą ki
w dolinie Obry pod Przemętem. Udziałwzięł
o 9 osó b.
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MONITORING FLAGOWYCH GATUNKÓ W PTAKÓ W
Ostatnio ogromny nacisk w badaniach ornitologicznych i w dział
aniach na rzecz ich
ochrony kł
adzie się na badania o charakterze monitoringu. Polegają one na wieloletnim
śledzeniu zmian w liczebności lub parametrach rozrodu populacji ptakó w. Wzorem państw
Europy Zachodniej od kilku lat ró wnież w Polsce prowadzone są ogó lnopolskie programy
monitoringu ptakó w. Jednym z takich programó w jest tzw. monitoring flagowych gatunków
ptaków. Program ten ma na celu ocenę liczebności, a w

mniejszym stopniu także

rozrodczości, 4 dużych, popularnych ptakó w, będą cych w dużej mierze wskaź nikami niskiej
intensywności gospodarowania w typowym dla Polski krajobrazie zdominowanym przez
y, ł
abędźniemy, gawron i żuraw.
użytki rolne. Monitoringiem objęte są : bocian biał
Każda powierzchnia pró bna jest kontrolowana czterokrotnie w cią gu sezonu lęgowego
(kwiecień-lipiec). W przypadku tych czterech wybranych gatunkó w kontrole polegają
gł
ó wnie na:
§

penetracji obszaró w zabudowanych poł
ą czonej z wywiadem wśró d mieszkańcó w (gniazda
bociana, kolonie gawrona),

§

kontroli wszystkich zbiornikó w wodnych, wł
ą czają c w to śró dpolne oczka, wiejskie stawki i
szerokie rowy melioracyjne (ł
abędź , żuraw);

§

penetracji śró dleśnych i środpolnych mokradełi zabagnień, w szczegó lności olsó w (żuraw).
Dodatkowo w przypadku żurawia, stosuje sięnasł
uchy poranne odzywają cych siępar.

Stanowiska lęgowe (żuraw, ł
abędź ) lub gniazda (kolonie) jak w przypadku bociana i gawrona,
nanosi się na mapy terenu w skali 1: 70000; na specjalnych formularzach opisywana jest
lokalizacja stanowisk/gniazd w nawią zaniu do wyró żnionych typó w siedliskowych i
sposobó w posadowienia gniazda. W przypadku gawrona ocenia sięliczbęgniazd w kolonii.
Wspó lnie z Marianem Lewandowskim kontrolował
em w roku 2001 powierzchnię
pró bną WK4 w okolicach Pępowa i Smolic. Niestety pole wylosowane przez komputer
obejmował
o niemal w cał
ości intensywnie użytkowane tereny rolnicze stą d też mał
e ilości
stwierdzonych ptakó w. W obrębie badanego pola stwierdziliśmy 5 gniazd bociana biał
ego w
tym 4 zajęte przez pary lęgowe, 2 lęgi ł
abędzi w tym jeden zakończony wyprowadzeniem 2
mł
odych. W kwadracie nie stwierdzono lęgó w żurawia i gawrona.
Pamiętajmy jednak że w tego typu badaniach każdy wynik jest ważny i stwierdzenie
braku ptakó w jest ró wnie istotne co stwierdzenie ich lęgó w. Wszyscy zainteresowani
programem mogą siękontaktować z :
Arkadiusz Sikora, e-mail: sikor@stornit.gda.pl, tel. 0 58 308 07 59 (G. Lorek).
4
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Monitoring Pospolitych Gatunków Lęgowych
kwadratu. Każda powierzchnia pró bna jest
kontrolowana trzykrotnie w cią gu sezonu
lęgowego.
W roku 2000 w programie wzięł
o udział
94 obserwatoró w, któ rzy skontrolowali
127 kwadrató w. W obrębie pojedynczej
powierzchni pró bnej notowano od 14 do
Ptaki są

58, średnio 34 gatunki ptakó w. Ogó ł
em

dobrymi wskaź nikami stanu

odnotowano 148 gatunkó w.

środowiska, a zmiany liczebności ptasich
populacji

są

użytecznym

najbardziej rozpowszechnionym okazał
a

barometrem

się zięba,

zmian zachodzą cych w cał
ym środowisku

Dalsze

Brytanii, wskaź nik liczebności pospolitych
stanowi

rzą dowych

jeden

indeksó w

z

%

w

kolejności

zajęł
y:

kapturka,

grzywacz

i

Już pierwszy rok monitoringu przynió sł
ciekawe rezultaty. Okazał
o się, że w

program badawczy, któ rego celem jest

Polsce

śledzenie zmian liczebności krajowych
lęgowych.

Program

przez

ró wnież

charakteryzuje

jest

Spośró d

brytyjskie

krajobraz

się bogatą

pierwszej

rozpowszechnionych

Towarzystwo Ochrony Ptakó w (RSPB) i

pią tki

rolniczy
awifauną .
najbardziej

gatunkó w,

trzy

gatunki (trznadel, szpak i skowronek), to

koordynowany przez StacjęOrnitologiczną

ptaki krajobrazu rolniczego. Występują

(obecnie Zakł
ad Ornitologii) PAN w

one nie tylko często, ale i w dużej liczbie.

Gdańsku.

Dla

Dane są zbierane na losowo wybranych

–

notowane

–

na

liczebność

skowronkó w jest u nas trzykrotnie wyższa

kwadrat o boku 1 km, a ptaki liczone są
transektową

przykł
adu – w przeliczeniu

jednostkę powierzchni

powierzchniach pró bnych, któ re stanowi
metodą

90

ciernió wka.

Dlatego w roku 2000 OTOP rozpoczęł
o

finansowany

miejsca

dymó wka

życia

społ
eczeństwa.

ptakó w

na

trznadel, szpak, skowronek, bogatka, kos,

oficjalnych

jakości

stwierdzona

skontrolowanych powierzchni pró bnych.

przyrodniczym. Dlatego np. w Wielkiej
ptakó w

Gatunkiem

niż w Anglii. Co więcej wcią ż liczne i

są

rozpowszechnione są też inne gatunki

wszystkie ptaki widziane lub sł
yszane w

charakterystyczne dla terenó w rolniczych o

trakcie przemarszu dwukilometrową trasą ,

niskiej intensywności gospodarowania, jak

czyli transektem, wyznaczoną w obrębie

pliszka

żó ł
ta,

myszoł
ó w,
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gą siorek,

poklą skwa, potrzeszcz, ortolan, przepió rka

przyczyn tychże zmian, zwią zanymi ze

i derkacz. W krajach Unii Europejskiej

zmianami siedliska.

gatunki te mają często status zagrożonych,

A jaki byłnasz udziałw tym programie. W

gdy u nas stwierdzane są w 30-60 %

pierwszym

losowo wybranych powierzchni pró bnych.

powierzchnię, a w roku 2001 – 5 (S.

Program monitoringu dopiero w kolejnych

Kuź niak,

latach dostarczy najcenniejsze dane -

Mać kowiak)

zmiany

podstawie: P. Chylarecki i in. 2001.

gatunkó w.

wskaź nikó w
Ró wnolegle

poszczegó lnych
z

roku
M.

skontrolowano
Lewandowski

(Oprac.

S.

jedną
i

Kuź niak

S.
na

liczeniami

Monitoring Pospolitych Ptakó w Lęgowych

ptakó w rejestrowane są zachodzą ce na

– raport roczny 2000. Gdańsk, OTOP/

powierzchniach

Stacja Ornitologiczna IE PAN).

pró bnych

zmiany

siedliskowe. Pozwoli to nie tylko na

(Więcej w Internecie:

śledzenie zmian liczebności ptakó w, ale

www.stornit.gda.pl/mppl).

umożliwi

ró wnież

diagnozowanie

Awifauna rezerwatów przyrody Ziemi Leszczyń skiej
W 2001 r. w ramach prac prowadzonych przez
Zakł
ad Biologii i Ekologii Ptakó w UAM w
Poznaniu zebrano dane o awifaunie rezerwató w
przyrody był
ego wojewó dztwa leszczyńskiego.
Kontrole przeprowadzono w oparciu o pisemną
instrukcję, a uzyskane dane wpisywano do
specjalnych formularzy. Za niezbędne uznano
przynajmniej trzykrotne skontrolowanie cał
ej
powierzchni każdego rezerwatu w sezonie lęgowym
w okresie od końca kwietnia do poł
owy czerwca. W podsumowaniu przedstawiono
następują ce informacje:
-

wykaz stwierdzonych gatunkó w w granicach rezerwatu

-

dla każdego gatunku ocenęjego liczebności wg przyjętej skali:
a)

1 para lęgowa

b) 2-5 par lęgowych
c)

> 5 par lęgowych

d) “+” fakt gniazdowania, bez oceny jego liczebności
-

dla każdego gatunku kryterium lęgowości wg zasad Polskiego Atlasu Ornitologicznego:
A – gniazdowanie możliwe

6
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B – gniazdowanie prawdopodobne
C – gniazdowanie pewne (w opracowaniu kategorie B i C został
y poł
ą czone)
-

wykaz ptakó w w t.zw. umownie “otulinie” rezerwatu, t.j. w pasie przylegają cym do granic rezerwatu o
szerokości ok. 50 m.

W pracach terenowych uczestniczył
y następują ce osoby: N. Dudziak, S. Kuź niak, M. Lewandowski, G. Lorek,
A. Ł akomy, S. Mać kowiak, W. Michalak, J. Ratajczak, C. van Seggelen, J. Stępniewski.

Wyniki i ich omówienie
Skontrolowano 11 rezerwató w. Ich rozmieszczenie przedstawia ryc. 1. W nawiasach za
nazwą rezerwatu podano jego typ oraz powierzchnię: K – krajobrazowy, L – leśny, T –
torfowiskowy, Fl – florystyczny, Fn – faunistyczny.

Ryc. 1. Rezerwaty przyrody Ziemi Leszczyń skiej
1-Dębno (L, 7,69 ha), 2 - Pępowo (L, 11,53 ha), 3 - Czerwona Ró ża (L, 4,93 ha), 4 - Bodzewko (L, 1,1 ha),
5 - Torfowisko Ź ró dliskowe w Gostyniu Starym (T, 3,58 ha), 6 - Czerwona Wieś (Fl, 2,8 ha), 7 - Ostoja Żó ł
wia
Bł
otnego (Fn, 4,42 ha), 8 - Dolinka (Fl, 1,77 ha), 9 - Wyspa Konwaliowa (K, 20,15 ha), 10 - Torfowisko nad
Jeziorem Świętym (T, 7,59 ha), 11 - Jezioro Trzebidzkie (Fn, 90,71 ha).

7
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W rezerwatach stwierdzono ł
ą cznie

99 gatunkó w lęgowych, a dalszych 10 w umownie

przyjętej otulinie. W poszczegó lnych rezerwatach występował
o od 16 („Czerwona Ró ża”) do
69 („Jezioro Trzebidzkie”) gatunkó w ptakó w. We wszystkich rezerwatach występował
y dwa
gatunki: kos i szpak, a w 10 rezerwatach: strzyżyk, kapturka, śpiewak, pierwiosnek, bogatka i
zięba. Występowanie 26 gatunkó w stwierdzono nie więcej niż w jednym rezerwacie.
W rezerwatach stwierdzono występowaniu szeregu gatunkó w rzadkich i ważnych
faunistycznie. Należą do nich (w nawiasach nr rezerwatu jak na ryc. 1): bąk (6, 11), czapla
siwa (9), gęgawa (6, 11), cyraneczka (6, 11), gągoł(6, 11), kania czarna (9), kania ruda
(9), kobuz (9), zielonka (11), żuraw (6, 10, 11), siniak (9, 11) i w otulinie (3), zimorodek
(9, 11), dzięciołzielony (11), dzięciołśredni (1, 2, 3, 9), podróżniczek (11), muchoł
ówka
mał
a (2), wąsatka (11), remiz (11), srokosz (5, 11), kruk (2, 9), dziwonia (11).
Tak więc rezerwaty przyrody są na Ziemi Leszczyńskiej ważnymi miejscami lęgó w szeregu
rzadkich i zagrożonych gatunkó w ptakó w. Szczegó lne znaczenie ma utworzony w roku 2000
rezerwat “Jezioro Trzebidzkie”. (S. Kuź niak, G. Lorek).

Ptaki lęgowe wyrobisk żwiru i piasku
Czy wyrobiska żwiru i piasku są atrakcyjnym miejscem
obserwacji ornitologicznych? Czy gnieżdżą się tam
interesują ce gatunki ptakó w? Jakie one mają znaczenie
dla awifauny lęgowej? Aby odpowiedzieć na te pytania
Zakł
ad Biologii i Ekologii Ptakó w UAM w Poznaniu
zaproponowałw 2000 r. kontrolę odpowiednio dużej
liczby tego typu obiektó w. Jej celem był
o poznanie
skł
adu gatunkowego i przybliżonej liczby par ptakó w
zasiedlają cych

wyrobiska

piasku

i

żwiru

w

Wielkopolsce. Praca polegał
a na przeprowadzeniu co najmniej dwó ch kontroli: w drugiej
poł
owie maja i w drugiej poł
owie czerwca i wykryciu wszystkich gniazdują cych w wyrobisku
gatunkó w i przybliżoną ocenę liczby par lęgowych. Kryteria lęgowości przyjęto za Polskim
Atlasem Ornitologicznym.
Z naszej Grupy w akcji udziałwzięli: N. Dudziak, S. Kuź niak, M. Lewandowski, S.
Mać kowiak, W. Michalak, J. Ratajczak i J. Stępniewski.
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Ryc. 1. Rozmieszczenie kontrolowanych wyrobisk piasku i żwiru
1 - Leszno, 2 – Nowa Wieś, 3 – Dą bcze, 4 – Ł oniewo, 5 – Osieczna I, 6 – Osieczna II, 7 – Wojnowice,
8 – Wolkowo, 9 – Olszewo, 10 – Ratowice, 11 – Kaszczor, 12 – Zaborowice I, 13 – Zaborowice II,
14 – Dł
ugie Stare, 15 – Przybyszewo, 16 – Radosł
aw, 17 – Szymanowo, 18 – Smogorzewo, 19 - Studzianna

Wyniki. Skontrolowaliśmy 19 wyrobisk żwiru i piasku (ryc. 1). Kontrolowane wyrobiska
miał
y powierzchnięod 0,25 do ok. 20 ha. W większości z nich zaprzestano już eksploatacji,
część był
a przynajmniej częściowo zrekultywowana, wiele był
o porośniętych drzewami i
krzewami, a na dnie kilku znajdował
y się zbiorniki wodne z mniej lub bardziej rozwiniętą
roślinnością szuwarową .
Ogó ł
em w kontrolowanych wyrobiskach odnotowano gniazdowanie 50 gatunkó w ptakó w
(kategoria B + C) oraz 6 dalszych, któ rych gniazdowanie był
o możliwe (kat. A). W trzech
wyrobiskach stwierdzono po jednym gatunku, a najwięcej - 38 gatunkó w odnotowano w
żwirowni Osieczna II. W pozostał
ych gniazdował
o 3-11 gatunkó w. Z ciekawszych gatunkó w
zanotowano następują ce:
Wodnik Rallus aquaticus: 1 stanowisko z jedną parą
Sieweczka rzeczna Charadrius dubius – 10 par na 5 stanowiskach,
Zimorodek Alcedo atthis - 1 stanowisko z 1 parą
9
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Dudek Upupa epops – 1 stanowisko z 1 parą
Brzegówka Riparia riparia – 9 kolonii z 644 norkami. Największa kolonia w Wojnowicach
liczył
a 395 zajętych norek.
Dzierlatka Galerida cristata – 1 stanowisko z 1 parą
Ś wiergotek polny Anthus campestris – 4 stanowiska z 4 parami
Biał
orzytka Oenanthe oenanthe – 3 stanowiska z 4 parami
Kląskawka Saxicola torquata – 1 stanowisko z 1 parą
Remiz Remiz pendulinus – 1 stanowisko z 1 parą
Można więc stwierdzić , że wyrobiska piasku i żwiru są ważnym miejscem gnieżdżenia się
wielu gatunkó w ptakó w. Szczegó lne znaczenie mają one dla brzegó wki, któ rej zdecydowana
większość populacji w naszym rejonie gniazduje w tym wł
aśnie środowisku. Poza tym w
żwirowniach dość często gniazdują sieweczka rzeczna, świergotek polny i biał
orzytka.
W żwirowniach stwierdzono też gnieżdżenie siękilku gatunkó w ptakó w wodnych, m.in. ł
yski
Fulica atra i krzyżó wki Anas platyrhynchos. W norach brzegó wek gnieź dził
y się m. in.
szpaki Sturnus vulgaris i mazurki Passer montanus. (S.Kuź niak).

Obrą czkowanie ptaków na Zb. Wonieś ć w roku 2001
W roku 2001 kontynuowano obrą czkowanie ptakó w na
Zb. Wonieść . Gł
ó wną akcję przeprowadzono jak zwykle
jesienią od 24 do 29 września. Ptaki chwytano w 20 sieci
ornitologicznych dł
ugości 6-12 m rozstawionych na
groblach i w trzcinach stawó w rybnych w obrębie
zbiornika. Zaobrą czkowano 433 ptakó w należą cych do 26
gatunkó w.

Najliczniej

chwytał
y

się:

trzcinniczek

Acrocephalus scirpaceus – 106, wą satka Panurus
biarmicus – 100 i modraszka Parus caeruleus – 50.
Cał
ością prac kierowali S. Kuź niak i J. Stępniewski, a
udziałwzięli ponadto stali goście z Holandii C. i M. van Seggelen i P. van Tilburg oraz
czł
onkowie Leszczyńskiej Grupy OTOP: M. Kaź mierczak, S. Mać kowiak, W. Michalak i J.
Ratajczak.
Ponadto w cią gu roku indywidualnie obrą czkowali S. Kuź niak i J. Stępniewski. Ł ą cznie w
2001 r. zaobrą czkowano 862 lotnych ptakó w z 31 gatunkó w. Najliczniej: wą satka – 337,
trzcinniczek – 141 i modraszka – 58. Ponadto zaobrą czkowano 15 pisklą t tzciniaka
10
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Acrocephalus arundinaceus i 30 wą satki. Po raz pierwszy schwytano i zaobrą czkowano 5
nowych

gatunkó w: bą czka Ixobrychus minutus, wodnika Rallus aquaticus, pleszkę

Phoenicurus phoenicurus, podró żniczka Luscinia svecica i sosnó wkę Parus ater. Z
ciekawszych gatunkó w zaobrą czkowano świerszczaka Locustella naevia i 9 zimorodkó w
Alcedo atthis. Schwytano dwie wą satki z obcymi obrą czkami i uzyskano dwie wiadomości
powrotne, ró wnież o wą satkach.
Ł ą cznie w latach 1998-2001 zaobrą czkowano 2871 ptakó w należą cych do 49 gatunkó w.
Uzyskano 13 wiadomości powrotnych z Francji, Hiszpanii, Niemiec, Szwajcarii, Wł
och i
schwytano 8 ptakó w z obrą czkami obcymi z Czech, Finlandii, Niemiec, Wielkiej Brytanii i
Wł
och (S. Kuź niak, J. Stępniewski).
(Więcej w Internecie: www.eko.wroc.pl/otop-leszno).

Bocian biały w gminie Śmigiel
W latach 2000-2001 kontrolował
em gniazda bociana biał
ego w gminie Śmigiel. W gminie
znajdują się24 gniazda w 19 miejscowościach. Po 3 gniazda stwierdził
em w Czaczu i
Karśnicach, dwa – w Bielawach, a w po jednym w pozostał
ych miejscowościach.
W roku 2000 zajętych przez pary był
o 19 gniazd (3 gniazda zajęte był
y kró tko przez jednego
lub dwa ptaki i 2 był
y niezajęte), a w 2001 r. zajętych był
o 17 gniazd i 7 niezajętych.
Efekty lęgó w:
2000. Spośró d 19 gniazd zajętych przez pary w 18 wychował
y sięmł
ode (1 x 1, 3 x 2, 11 x 3,
3 x 4). Ł ą cznie bociany wychował
y 52 mł
ode. Średnio na paręprzypadał
o2,89 mł
odych, a na
paręz mł
odymi – 2,89.
2001. Mł
ode wychował
y sięwe wszystkich 17 gniazdach zajętych przez pary. Był
o ich
ł
ą cznie 41 (4 x 1, 5 x 2, 5 x 3, 3 x 4). Średnio na paręi na paręz mł
odymi przypadał
o 2,41
mł
odych.
W obydwu latach lokalizacja gniazd był
a następują ca: sł
upy energetyczne – 12, kominy – 7,
dach budynku gospodarczego – 4, drzewo (topola) – 1. (B. Pawlisiak)

11
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CO CIEKAWEGO W TERENIE – RAPORT 2001
Kolejny raport przedstawia najciekawsze obserwacje z roku 2001. Zestawiono je, jak
poprzednio, w stał
ych dział
ach. Do najciekawszych należą : ponowne gniazdowanie pójdźki
Athene noctua, gniazdowanie już sześciu par bielików Haliaeetus albicilla, gnieżdżenie się
skandynawskiego podgatunku podróżniczka Luscinia svecica svecica, a z ptakó w
nielęgowych obserwacje czapli modronosej Ardeola ralloides i dużego stada świstunów
Anas penelope. Stwierdzenia wymagają ce weryfikacji uzyskał
y akceptację Komisji
Faunistycznej. W przypadku kląskawki Saxicola torquata podano tylko nowe stanowiska.
Obserwacji do kartoteki dostarczyli: M. Antczak (Poznań), P. Banaszak, G. Bella (GB), C.
Brodziak (CB), P. Dolata (Ostró w), N. Dudziak (ND), S. Jakubowski (SJ), R. Kempa (RK),
K. Kujawa, S. Kuź niak (SK), M. Lewandowski (ML), G. Lorek (GL), Ł . Lorek, A. Ł akomy
(AŁ ), S. Mać kowiak (SM), Ł . Matuszak, W. Michalak (WM), J. Ratajczak (JR), W.
Ratajczak, C. i M. van Seggelen (CvS, CMvS., Holandia), P. Sieracki, A. Stankowski (AST),
J. Stępniewski (JS),

P. van Tilburg (PvT, Holandia), P. Tryjanowski (PT, Poznań), Ł .

Wojciech (Ł W), Andrzej Zalisz (Żmigró d)

PTAKI LĘ GOWE

Zielonka Porzana parva
1-15 V: 5 rewiró w, Zb. Wonieść JS)
23 V-23 VI: 2 p., Jez. Świerczyńskie Wlk.
(ND, JS)

Kormoran Phalacrocorax carbo
7 V: 92 zaj. gniazda, Wyszanó w (SK, CB)
Czapla siwa Ardea cinerea
12 IV: 50 zajętych gniazd, Wyspa
Konwaliowa (SK, GL);
7 V: 83 zaj. gniazda, Wyszanó w (SK,
CB);
7 V: 11 gniazd zaj., Chobienia (SK, CB)

Derkacz Crex crex
9 VI: 47 ♂ ♂ , dol. Rowu Polskiego,
Żytowiecko-Tworzanki (CB)
Pójdźka Athene noctua
5 VII: 1 p. z 4 lotnymi MŁ O, Pawł
owice
(CB)

Ł abędźkrzykliwy Cygnus cygnus
16 V: 1 p. z 5 pull., Beł
cz Wielki (JS i in.)

Siniak Columba oenas
23 III: 2 p. rez. „Jezioro Trzebidzkie” (AŁ ,
JS)
20 IV-4 V: 2-3 p., rez. „Wyspa
Konwaliowa” (SK, GL)
21 V: 1 p., zajęta dziupla Wolkowo (ND)
16 VI: 1 p., rez. „Czerwona Ró ża” (ML)

Bielik Haliaeetus albicilla
Wiosna: 6 par z gniazdami, w dwó ch 2 i 1
pull. (CB, SK)
Kulik wielki Numenius arquata
III-VI: 1 p., Sikorzyn, gm. Rawicz (JR)
V-VI: 1 p., Zielona Wieś, gm. Rawicz
(JR)

12
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Podróżniczek Luscinia svecica
7 IV-6 VII: 6-7 par, 21 V: 1 p., gniazdo z
pull. (♂ L.s.svecica),Jez. Ł oniewskie (JS)
27 IV-1 VI: 12-14 par, Jez. Trzebidzkie
(JS)
30 V: 1 ♂ śp., Jez. Świerczyńskie Wlk.
(ND)

Ś lepowron Nyctirocax nycticorax
23 IV: 3 os., Jez. Świerczyńskie Wlk. (ND)
17 IX: 1 i 3 os., Zb. Wonieść (ND)
Ł abędźczarnodzioby Cygnus
columbianus
2 III: 2 ad + 1 imm., Zb. Wonieść (JS)
7 III: 2 ad + 2 imm., Karzec, gm. Krobia
(AST)
18 III: 1 ad, Zb. Wonieść (GL i in.)
15 IV: 1 os., Zb. Wonieść (RK, SJ, GB)
26 XI-2 XII: 3 ad, Zb. Wonieść (JS, AŁ )

Kląskawka Saxicola torquata
24 IV: 1 ♂ , przy drodze Śmigiel-Bucz
(CvS, PvT)
1 V: 1 ♀ , przy drodze Luboszyce-Osetno
(CvS, PvT)
21 V: 1p., Radosł
aw, gm. Gó ra (SM)
20 VI: 1 ♂ , Ryczeń, gm. Gó ra (SK)

Bernikla biał
olica Branta leucopsis
8 III: 1 os., Chumiętki, gm. Gostyń (AST)
30 XI: 2 os., k. Rawicza (JR)

Muchoł
ówka mał
a Ficedula parva
16 VI: 1 p. z gniazdem, rez. „Pępowo”
(ML)

Podgorzał
ka Aythya nyroca
12 VII: 12 os., Zb. Wonieść (SK, PT)

Wąsatka Panurus biarmicus
27 IV-1 VI: 70-75 par, Jez. Trzebidzkie
(JS)
IV-VII: ok. 50 par, Jez. Ł oniewskie (JS)
V: co najmniej 6-7 par, Jez. Świerczyńskie
Wlk. (JS)
IV-VIII: 59-61 par, Zb. Wonieść (JS)
IV-V: 2 pary, J. Wielkie (JS)
1 V-22 VII: 2 p. z MŁ O, Ró w Wyskoć (P.
Banaszak)

Ogorzał
ka Aythya marila
31 III, 24-25 IV i 11 V: 1 ♂ , Zb. Wonieść
(JS, ND, CvS)
4 XII: 7 os. (2 ♂ ♂ + 5 ♀ ♀ ), Jez.
Dominickie (JS, AŁ )
Uhla Melanitta fusca
4 XII: 24 os. (2 ♂ ♂ + 22 ♀ ♀ ), Jez.
Dominickie (JS, AŁ )
6 XII: 1 ♀ , Jez. Trzebidzkie (AŁ )

PTAKI NIELĘ GOWE

Bielaczek Mergus albellus
23 III: 12 os. (4 ♂ ♂ + 8 ♀ ♀ ), Jez.
Trzebidzkie (JS, AŁ )
4 XII: 4 os. (2 ♂ ♂ + 2 ♀ ♀ ), J. Wielkie (JS,
AŁ )

Nur czarnoszyi Gavia arctica
17 III: 1 os., Jez. Dominickie (P. Dolata,
ML, Ł W)
2 V: 1 os., Zb. Wonieść (JS i in.)
6 XI: 1 os., Zb. Wonieść
10 XI: 2 os., Jez. Dominickie (SK, JR, A.
Zalisz)

Szlachar Mergus serrator
23 III: 3 os. (1 ♂ + 2 ♀ ♀ ), Jez.
Trzebidzkie (JS, AŁ )
27 IX: 2 i-mm., Zb. Wonieść (PvT i in.)

Czapla modronosa Ardeola ralloides
3 VI: 1 os., Zb. Wonieść (RK)

Orlik krzykliwy Aquila pomarina
29 IV: 1 imm., Zb. Wonieść (CMvS, PvT)

Czapla biał
a Egretta alba
23 XI: 4 os., Zb. Wonieść (AŁ ).
Ponadto: 10 II-26 XI: 21 obs. 1-3 os., J.
Zbęchy, J. Brzeź nie, Jez. Dominickie, dol.
Rowu Polskiego i Zb. Wonieść

Kobczyk Falco vespertinus
27 IV: 1 M, Jez. Trzebidzkie (JS, CvS,
PvT)
30 VII: 1 imm., Przemęt, ł
ą ki
nadobrzańskie (PT, M. Antczak)
7 IX: 1 F, Ką kolewo (CB)
13
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Drzemlik Falco columbarius
14 I: 1 os., 10 XI: 1 os., Osieczna (ND)

Rybitwa biał
oskrzydł
a Chlidonias
leucopterus
2 V: 2, 21, 43 os., 3 V: 6 i 13 os., 4 V: 1
os., Zb. Wonieść (JS, CvS, PvT)
12 V: 1 os., Zb. Wonieść (JR)

Sokółwędrowny Falco peregrinus
26 IX: 1 ♂ ad, Zb. Wonieść (JS)
Ostrygojad Haematopus ostralegus
1 IV: 1 os., Zb. Wonieść (JS)

Ś wiergotek rdzawogardł
y Anthus
cervinus
2 V: 1 os., Osieczna (CvS, PvT)

Siewnica Pluvialis squatarola
29 IX: 1 os., Zb. Wonieść (SK)
5 X: 2 os., Sikorzyn, gm. Rawicz (JR)
14 X: 4 os., Stwolno, gm. Rawicz (JR)

Siwerniak Anthus spinoletta
14 IV: 3 os., Zb. Wonieść (JS)
Muchoł
ówka biał
oszyja Ficedula
albicollis
11 V: 1 M śp., Beł
cz Wielki, gm.
Niechló w (JR)

Biegus rdzawy Calidris canutus
29 VIII-2 IX: 3 imm., Sł
upia Kapitulna,
gm. Rawicz (JR)
Piaskowiec Calidris alba
2 IX: 2 os., Sł
upia Kapitulna, gm. Rawicz
(JR)

Górniczek Eremophila alpestris
5 I: 4 os., Zgliniec, gm. Krzywiń (JS)
3 II: 18 os., 9 III: 18 i 19 os., Biskupice,
gm. Przemęt (P. Sieracki)
28 XII: 54 os., 31 XII: 34 i 20 os.,
Osieczna (JS)
Rzepoł
uch Carduelis flavirostris
11 II: 24 os., Zb. Wonieść (JS)
DUŻE STADA
Ś wistun Anas penelope
31 III: ok. 3000 os., Zb. Wonieść (JS); 140
os., Jez Ł oniewskie (ND)

Bekasik Lymnocryptes minimus
26 II: 1 os., Osieczna (ND)
25 X: 1 os., Sikorzyn, gm. Rawicz (JR)

Myszoł
ów Buteo buteo
10 II: 22 os., Osieczna, przelot NE (JS)

Kulik mniejszy Numenius phaeopus
7 IV: 1 os., Żylice, gm. Rawicz (JR)

Żuraw Grus grus
6 X: ok. 230 os., Wojnowice, gm.
Osieczna (ND)

Pł
atkonóg szydł
odzioby Phalaropus
lobatus
26 i 29 IV: 1 os., Zb. Wonieść (RK i in.,
JS)

Siewka zł
ota Pluvialis apricaria
1 IV: 500, 2 IV: ok. 1000, 5 IV: ok. 400
os., Chumiętki, gm. Gostyń (AST)

Rybitwa biał
oczelna Sterna albifrons
11 V: 2 os., Zb. Wonieść (JS)
13 VII: 1 os., J. Wielkie (JS, AŁ )

Czajka Vanellus vanellus
30 VIII: 550 i 400 os., Przemęt, ł
ą ki
nadobrzańskie (PT, M. Antczak)
21 X: 500 os., Przysieka Stara, gm.
Śmigiel (RK)

Rybitwa biał
owąsa Chlidonias hybridus
4 V: 2 os., 11 V: 1 i 6 os., Zb. Wonieść
(JS)
15 V: 2 os., Zb. Wonieść (CB)
14
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Rybitwa czarna Chlidonias niger
2 V: 116 os., 3 V: 65 os., Zb. Wonieść (JS
i in.)
Skowronek Alauda arvensis
10 I: ok. 130 os., Osieczna (ND)

Siniak Columba oenas
9 III: 4 os., Jez. Trzebidzkie (P. Sieracki);
1 os. z 4 C. palumbus, 2 os., Zb. Wonieść
(JS)
Grzywacz Columba palumbus
14 II: 1 os., Osieczna (ND)

Jemioł
uszka Bombycilla garrulus
19 XI: 296, 20 XI: ok. 250, 24 XI: 230, 17
XII: 256, 19 XII: 202 os., Leszno (SK)

Jerzyk Apus apus
27 IV: 1 os., Zb. Wonieść (CMvS, PvT)
25 IX: 1 os., Zb. Wonieść (WM)

KwiczołTurdus pilaris
16 II: 600 os., Osieczna (JS)
18 III: ok. 1500 os. wspó lnie ze szpakami,
Robczysko, dolina Rowu Polskiego (Ł .
Matuszak)

Kukuł
ka Cuculus canorus
24 IV: 1 os., Zb. Wonieść (JS i in.);
24 IX: 1 os., Zb. Wonieść (WM)

Kruk Corvus corax
26 V: ok. 100 os., Kaszczor, gm. Przemęt
(SM)

Lerka Lullula arborea
11 III: 1 os., Osieczna (ND)
Pliszka siwa Motacilla alba
4-30 I: 1 os., Osieczna (JS), 17 I: 1 os.,
Wojnowice (JS)

Szpak Sturnus vulgaris
18 III: 3500-4000 os. z kwiczoł
ami,
Robczysko, dolina Rowu Polskiego (Ł .
Matuszak)
30 VIII: 3000 os., Przemęt, ł
ą ki
nadobrzańskie (PT, M. Antczak)

Podróżniczek Luscinia svecica
3 IV: 1 os., Jez. Ł oniewskie (ND)
Ś piewak Turdus philomelos
11 III: 1 os., Leszno (SK); 1 os., Osieczna
(ND)

Dzwoniec Carduelis chloris
12 X: ok. 150 os., Osieczna (ND)
Czyż Carduelis spinus
25 I: ok. 200 os., Osieczna (ND)

Ś wierszczak Locustella naevia
25 IX: 1 os. (schwytany), Zb. Wonieść (JS,
SK)

Grubodziób Coccothraustes
coccothraustes
9 III: ok. 130 os., las grabowo-bukowy nad
Jez. Trzebidzkim (P. Sieracki)

Trzcinniczek Acrocephalus scirpaceus
19 X: 1 os. (schwytany), Zb. Wonieść (JS)

OBSERWACJE FENOLOGICZNE

Wilga Oriolus oriolus
27 IV: 1 os., Jez. Trzebidzkie (JS, CvS,
PvT)

Perkoz dwuczuby Podiceps cristatus
28 X: 1 ad z 1 pull., Jez. Dominickie (SK)

Gąsiorek Lanius collurio
1 V: 1 ♂ , Beł
cz Wielki (CMvS, PvT)
2 V: 1 ♀ , Zb. Wonieść (CMvS, PvT)

Kormoran Phalacrocorax carbo
5 XII: 4 os., Jez. Ł oniewskie (ND)

Kulczyk Serinus serinus
31 III: 1 os., Leszno (SK); 1 os., Osieczna
(ND, ML)

Bocian biał
y Ciconia ciconia
10 III: 1 os., Poniec (Ł . Lorek), 1 os.,
Krobia (AST)
Przepiórka Coturnix coturnix
28 IV: 1 os., Lasocice (SM
15
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CO WARTO PRZECZYTAĆ i MIEĆ W
SWOJEJ BIBLIOTECE

Znakiem czasu jest rozdziałpoświęcony
wyszukiwaniu informacji w Internecie.
Część druga omawia pochodzenie i
ewolucje
ptakó w,
systematykę,
Międzynarodowy Kodeks Nomenklatury
Zoologicznej, budowę zewnętrzną i
wewnętrzną , przystosowanie ptakó w do
środowiska, biologię rozrodu, sposoby
latania i wędró wki.
Cał
ość
uzupeł
niają
spis
zalecanej
literatury, przydatne adresy i wybrane
fragmenty przepisó w prawa dotyczą ce
ptakó w (część niestety już nieaktualna).

Gł
owaciń ski Z. (red.). 2001. Polska
czerwona księga zwierząt. Kręgowce.
PWRiL, Warszawa.
Nowe,
drugie
wydanie
ksią żki
przedstawiają cej zagrożone w Polsce
gatunki zwierzą t. Omó wiono 32 gatunki
ssakó w, 70 ptakó w, 4 gadó w, 3 pł
azó w, 17
ryb
i
4
krą gł
oustych.
Opisy
poszczegó lnych gatunkó w wykonałzespó ł
69 autoró w. Dzięki rozwojowi badań
faunistycznych znacznie poprawił
a się, w
poró wnaniu z pierwszym wydaniem,
wiedza o wielu gatunkach. Każdy gatunek
jest opisany w osobnym rozdziale wedł
ug
jednolitego schematu: status, pochodzenie i
systematyka, rozmieszczenie, siedlisko,
rozmnażanie, wielkość populacji wolno
żyją cej, stan populacji w niewoli, dane
historyczne, kierunek i prognoza zmian
populacji,
przyczyny
wymierania,
stosowane sposoby ochrony, proponowane
sposoby ochrony, uwagi, streszczenie w
języku angielskim i ź ró dł
a informacji.
Zdecydowanie
bogatsza
jest
szata
graficzna – kolorowe mapy zasięgu
gatunku w Europie i występowania w
Polsce oraz rysunki i barwne fotografie.

Nowicki W. 2001. Ptaki śródmieścia
Warszawy. Muz. i Inst. Zoologii PAN,
Warszawa.
Badania awifauny miast są jednym z
intesywniej rozwijają cych się kierunkó w
ornitologii. W naszym kraju osią gnęł
y one
znaczny
stopień
zaawansowania.
Warszawa, obok sześciu mniejszych miast
w
Polsce,
jest
miastem,
gdzie
przeprowadzono inwentaryzację awifauny
cał
ego jej obszaru, o powierzchni 494 km2.
Jej wyniki został
y szczegó ł
ó wo opisane w
„Atlasie Ptakó w Warszawy 1962-2000”
(Luniak i in. 2001).
W omawianej ksią żce przedstawiono obraz
awifauny śró dmieścia Warszawy jako
kompleksu środowisk poddanych silnemu
wpł
ywowi
szeregu
czynnikó w
spowodowanych dział
alnością czł
owieka,
czyli urbanizacji. Opisano skł
ad tej
awifauny, jej charakter i rozmieszczenie i
zmiany od począ tku lat 50.Osobny rozdział
poświęcono zagrożeniom i ochronie
ptakó w w warunkach dużego miasta.
W śró dmieściu Warszawy w latach 19872000 stwierdzono 139 gatunkó w ptakó w,
w tym 74-82 gatunkó w lęgowych i 59
regularnie zimują cych. Cał
kowitą liczbę
par lęgowych oceniono na 43 tys. do 83
tys., zagęszczenie – 830-1600 par/km2. Do
najliczniejszych należał
y: goł
ą b miejski
(20-35 tys. par), wró bel (10-25 tys. par) i
jerzyk (2-3,7 tys. par). Warto zwró cić
uwagę, że wśró d 12 najliczniejszych
gatunkó w znalazł
y się gatunki zwią zane z
zielenią , jak modraszka, bogatka, kos i
mazurek.

Markowski J., Wojciechowski Z.,
Janiszewski T. 2001. Vademecum
obserwatora ptaków. Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa-Ł ódź.
Opracowana przez ł
ó dzkich ornitologó w
ksią żka wypeł
nia istotną lukęna naszym
rynku księgarskim. Otrzymaliśmy
stosunkowo tani poradnik napisany w
sposó b popularno-naukowy, ale o bogatej
treści, przydatny zaró wno począ tkują cym,
jak i zaawansowanym obserwatorom
ptakó w. Ksią żka skł
ada sięzasadniczo z
dwó ch części: Poradnika obserwatora
ptakó w i Zarysu ornitologii. W części
pierwszej omó wiono takie zagadnienia, jak
ekwipunek terenowy obserwatora (ubió r,
lornetki, lunety, sprzęt fotograficzny),
rozpoznawanie ptakó w w warunkach
terenowych, sposó b prowadzenia notatek
terenowych, metody liczenia ptakó w.
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