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Badania nad ornitofaun�

Ziemi przernyskiej. 1993 (1).

Od Redakcji

Publikacja "Badania nad ornitofaunq. Zierni Przemyskiej" jest

pierwszq. tego typu pracq. przedstawiajq.cq. wyniki badan prowadzo-

nych przez grup� ornitologow-amatorow nad awifaunq. tego terenu.

Zawiera ona przede wszystkim wyniki badan ilosciowych prowadzo-

nych w srodowiskach wodnych, lesnych, miejskich i parkowych. Oma-

wia rowniez fenologi� przylotu ptak6w i podaje uzupelnienia do listy

gatunkow obserwowanych na terenie obj�tym badaniami. Prezentuje
przyczynek do poznania biologii puszczyka uralskiego i zwyczajnego.

Systernatycznych badan na tym terenie dotychczas nie prowadzono.

Autorzy jednak majq, nadziej�, ze przedstawienie w formie drukowanej

efektow ich zainteresowan przyczyni si� do upowszechnienia tej rzad-

kiej dziedziny wiedzy i powi�kszy grono badaczy. Bye moze w przy-

szosci zaistllieje mozliwosc zebrania kolejllych artykulow w nast�pny

tom, dlatego ten zeszyt oznaczono nurnerem 1.

Przygotowanie oraz wydanie tej publikacji nie byloby mozliwe dzi�ki

zyczliwemu poparciu prof. dr habiI. Jerzego Pioreckiego, za co autorzy
w tym miejscu skladajq. serdeczne podzi�kowania.



Badania nad ornitofaunq

Ziemi przemyskiej. 1993 (1).

Zespoly pta.k6w w parkach wiejskich
okolic Przemysla.

.T6zef Hordowski, Przemyslaw Kunysz

W st�p i eel badan

Glownym celem pracy jest charakterystyka ilosciowa i jakosciowa

awifauny park6w wiejskich W okolicach Przemysla oraz proba okre-

slenia roli jaki'j, w tych ekosystemach pelniq. zespoly ptakow. Ponadto

porownano CZySC wynikow z wartosciami llzyskanymi dla dojrzalych

naturalnych ekosystemow lesnych W.PllSZCZY Niepolomickiej, bowiem

dla tego obszaru publikowane byly szczegolowe prace (Glowacinski
1975, 1979, 1981, 1981a, Glowacinski i Weiner 1977). Niektore uzyska-
ne wyniki, ze wzglydu np. na niewielkq, probk y materialu, niedostatecz-

ne poznanie powiq.zan miydzy poszczeg61nymi gatunkami, osobnikami

itp., naleiy traktowac bardzo ostroznie. Mogq. one co najwyzej suge-
rowa;c istnienie pewnych zjawisk; niz je faktycznie potwierdzae.
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\V zmianki dotyczq,ce wyst�powania ptakow w omawianych parkach

mozna znalezc w pracach: Jozefika (1961), Caisa (1965), Kurka (1984),
Ruprechta i Szwagrzaka (1988), Hordowskiego (1989, 1991), Kunysza
(1989) oraz Hordowskiego i Kunysza (1991).

Teren i metodyka

W latach 1988-1990 wykonano badania ilosciowe w 6 parkach; Ko-

sienice - 1989 (G. Kolodziejczyk, J. Hordowski), Przemysl - 1988--90,
Sierakosce, Stubno, Medyka, Krasiczyn - 1990 (P. Kunysz). Dodat-
kowo do analizy wlq,czono park w Bolestraszyeaeh, w ktorym badania

przeprowadzono w 1987 roku (Hordowski, Kunysz 1990).
Wszystkie parki znajdujq si� w nieduzej (do 25 km) odleglosci od

Przemysla. Polozone Sq, w trzech rejonach geograficznych, a mia-

nowieie: park w Przemyslu i Krasiczynie znajduje sic: na obszarze

Pogorza Przemyskiego, w Sierakoscaeh w obr�bie Plaskowyzu Sansko-

DniestrzaIlskiego, a w Bolestraszycach, Kosienicach, Medyce i Stubnie

w Kotlinie Sandomierskiej (Kondracki 1980). Parki polozone Sq na
wysokosci 200-250 m npm, opady roczne 500-700 mm, srednia tempe-

raturalipea 17-18 Co (Chilczuk 1962). Parki w Krasiczynie, Przemyslu
i Sierakoscach znajdujq, si� w nieduzej odleglosci od rozleglych lasow

Pogorza Przemyskiego, natomiast w Stubnie, Bolestraszycach i Me-

dyce polozone Sq na terenach od stuleci pozbawionych jakichkolwiek
lasow.

N a kazdej powierzchni przeprowadzono po 7 liczen w godzinach
od 5°0 do 10°° oraz 2 liczenia wieczorne od 18°°_20°°. Prowadzono

rowniez obserwacje nocne celem wykrycia l�gowyeh sow (Przemysl, Sie-
rakosce, Kosienice, Bolestraszyce). Podczas badan ilosciowyeh stoso-

wano kombinowanq, odmian� metody kartograf1cznej (Tomialoje 1980,

1980a).
\Vykaz stosowanych w pracy terminow:

Zespol (ugrupowanie) - okreslona grupa gatunkow ptakow
zamieszkujq,cych danq powierzchni� probnq,. VV przypadku parkow

mozemy mowic 0 stosunkowo hermetycznym zespole, poniewaz ogra-
niczony on jest wielkosciq, siedliska.

Park wiejski - bardzo scisla definicja jest tutaj trudna do ustale-

nia, ale jest to najogolniej obszar lezq,cy na skraju wsi, ktory styka si�
z obszarami otwartymi oraz cz�sciowo z zabudowq, wiejskq,. Cechuje

go przede wszystkim wyst�powanie starego (100-200 lat) drzewosta-
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nu, glownie lisciastego. Zadrzewienia te Sq pozostalosciami dawnych

park6w dworskich, ktore byly zakladane najcz�ciej w XVIII i XIX wie-

ku. Pod wzgl<:;dem typologii krajobrazowej parki wiejskie najbardziej
przypominajq, zadrzewienia srodpolne.

Park peryferyjny - obszar znajdujq,cy si� na skraju miasta, kt6ry

z jednej strony styka si� z zabudowq, podrniejskq" a z drugiej z tere-

nami otwartymi (pola, lq,ki, nieuzytki). Zalozono, ii zespoly parkow
wicjskich i peryferyjnych podlegajq takim samym oddzialywaniom ze

strony awifauny terenow zabudowanych.

Do oceny roznorodnosci gatunkowej zo,stosowano funkcj� Shanonna

(Lloyd, Zar, Karr 1968)j

8

H I '\""""".
= - L... Pi Wg2Pi,

i=l

gdzie H' stanowi ilosc informacji (w bitach) przypadajq,cq, na kaidego
osobnika w zespole, Pi ozna.cza frakcj� i-tego gatunku w zespole

zlozonym z S gatunkow.
"Struktur� dominacji" zespolow okreSlono na podstawie wskaznika

rownomiernosci (Pielou 1966);

J'= H'/II'max,

gdzie H'max= 10925.

Roznorodnose gatunkowq i "struktur� dorninacji" obliczono na pod-

stawie dwu kryteriow: liczebnosci (liczba osobnikow no, powierzchni

pr6bnej) oraz liczby kcal przypadajq,ca na populacj� gatunku na 1 ha.
Porownan mi�dzy zespolami ptakow dokollano na podstawie

wskaznika podobienstwa gatunkowego Sorensena;

2C

Q 5 = A + B . 100,
gdzie C - liczba gatunk6w wsp61nych dla obu powierzchnij A i B -

liczba gatunkow na powierzchni A i B.

Podobienstwo dominacji obliczono na podstawie formuly Renkonena

(Glowacinski 1991):

s

Re = LWi,
i=l
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gdzie Wi oznacza najmmeJSZq wartosc procentowq, i-tego gatunku

w strukturze dom!nacji dwoch porownywanych zespolow, pozostale
oznaczenia .lak wyze.l.

Srednie rozmiary osobnika obliczono na podstawie rownania;

S

Bin = 2:: Ed S,
i=l

gdzie B i oznacza srednie rozmiary ciala i-tego gatunku wedlug danych
z pismiennictwa (z Bussego ed. /1990/), S - .lak wyzej.

Wartosc biomasy poszczegolnych gatunkow okreslono na podstawie

wzoru podanego przez Glowacinskiego i Weiner a (1977);

SC i = 2. NP i . Wi. VCAL,

gdzie NP i to liczebnose i-tego gatunku w zespole, W - waga osobnicza,

VCAL = 1,9, kcal = 8 kJ (Glowacinski 1981).
Ze wzgkdu na kolonijne gniazdowanie generalnie wykluczono z obli-

czen gawrona i tylko tam gdzie specjalnie zaznaczono byl uj�ty w ana-
lizie.

Za Palmgrenem struktur� dominacji podzielono nast�pujq,co: � 5%

- gatunki dominujq,ce, 2-4,9% - gatunki towarzyszq,ce, :::; - 1,9% ga-
tunki przypadkowe.

Nie analizowano przydatnosci poszczegolnych wskainikow, bo-

wiem kaidy z nich ma wiele zalet, jak tez i wad (np. Jermaczek

1990). Dalszy rozwoj badan wykaie przydatnose stosowanych me-
tod. Nim jednak znajdziemy wskazniki jak najbardziej niezalezne od

zag�szczenia, liczby gatunkow itp., wydaje si� uzasadnione stosowanie

dzisia.j dost�pnych.

Charakterystyka poszczegolnych park6w

Sklad gatunkowy roslinnosci oraz uksztaltowanie terenu parkow

oparto na opracowaniach Pioreckiego (1968, 1989) oraz na materialach
wlasnych.

Park peryferyjny w Przemyslu. Park 0 charakterze lesnym 0 powierzchni

18 ha (rye. 1). Polozony na wzgorzach w s<\Siedztwie doliny Sanu. ad stro-
ny p61nocnej i zachodniej oddzielony jest od zwartej zabudowy miasta Prze-

mysla 300 In pasem zabudowy willowej. Strona poludniowa i wschodnia przylega
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do trawiastych wzgorz, tzw. Walow, porosni�tych pasami tarniny (Prunus sp.)
i glogu (Crataegus sp.). Wiek najstarszych drzew oceniany jest na ponad 160 lat.
Wyst�puj", tu glownie: lipy (Tilia sp.), graby (Carpinus betulus), d�by (Quercus
sp.), kasztanowce (Aesculus hippocastanum) oraz sosny pospolite (Pinus silvestris)
i wejmutki (P. strobus). Na tercnie parku brak jest wi�kszych powierzchni otwar-
tych, przez co drzewostan jest zwarty i rownomiernie rozmieszczony na obszarze

calego parku. W cz�sci poludniowej i zachodniej przypornina typowe zbiorowiska

lesne z elcmentami grqdu i buczyny karpackiej. Warstwa krzewow malo obfita,

w niektorych cZf<sciach parku wyst<;pujq skupienia bzu czamego (Sambucus ni-

gra), ligustru (Ligustrum vulgare) oraz mlodych drzew liSciastych. Runo leSne buj-
ne, skladaj¥e si� glownie z roslin zielnych takich jak: zawilec gajowy (Anemone

nemorosa), kopytnik (Asarum europaeum), konwalia rnajowa (Convallaria maja-
lis) i szereg innych. Prace piel«gllacyjne na terenie parku prowadzone Sq rzadko,

ograniczaj", si<; glownie do przycinania odrostow i usuwania lisci z sciezek par-

kowych. Jedynie w 1989 wyci<;to bez czarny na okolo 50% powierzdmi parku.

Praktycznie nie prowadzi si« zabiegow konserwatorskich. Penetracja ludzka dose

duia, zwlaszcza w dni wolne od pracy, ogranicza si�, glownie do scieiek wokol placu
zabaw oraz klombow w cz�sci srodkowej i polnocno-zachodniej parku.

Rys. 1. Szkic sytuacyjny parku w Przernyslu
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Rys. 2. Szkic sytuacyjny parku w Kosienicach

Kosienice. Park 0 powierzchni 12 ha, polozony na lekkim "klonie, w tym okolo

1,7 ha to stawy (rye. 2). ad strony poludniowej i wschodniej przylega do wilgot-
nych iqk w otoczeniu lasow, od zachodniej do zabudowy wiejskiej, a od polnocy

styka si� z polami uprawnymi. Drzewostan lisciasty sklada si� glownie z d�bow

(stanowiq.cych pozostalosc po dawnych lasach grqdowych), ponadto z kasztanowcow
i lip, a takze resztek dawnych sadow owocowych. vVarstwa krzewow jest uboga ajej

najwif;ksze skupienie znajduje si� w cz�sci wschodniej. Runo sklada si� z gatunk6w

typowych dla pastwisk i jest intensywnie spasane. Staw pozbawiony jest praktycz-

nie roslinnosci wynurzonej. Penetracja ludzka znaczna, ana terenie parku znajdujq
si� dwa budynki mieszkalne. Nie prowadzi si� iadnych prac piel�gnacyjnych.

Medyka. Park 0 powierzchni 15 ha, w stylu angielskim, z duiym stawem

stanowiq.cym pozostalosc dawnego koryta Sanu, 0 powierzchni okolo 4 ha (rye. 3).
Park od strony poludniowej i zachodniej przylega do zabudowy wiejskiej, a stro-

na p61nocna i wschodnia graniczy z polami i lqkami. Staw wydluionego ksztaltu

porasta mit<jscami roslinnosc wynurzona z dominacjq trzciny pospolitej (Phragmi-
tes communis). Drzewostan lisciasty 0 dose znacznym zwarciu koron sklada si�
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Rys. 3. Szkic sytuacyjny parku w Medyce (Piorecki 1989)

glownie z drzew rodzimcgo pochodzenia jak: lipy, d�by, graby, top ole (Populus

sp.). Na obrzezu parku od strony polnocnej zachowane sa, pozostalosci naturalne-
go drzewostanu lipowo-topolowego. PodszJcie miejscami bardzo zwarte i bujne,
sklada si� glownie z krzewow czeremchy (Prunus padus) i bzu czamego. W cz�sc
polnocno--wschodnia, parku wnika klinem otwarta trawiasta przestrzen porosni�ta

krzewami glogu i drzewami owocowymi, ktore sa, pozostalosciami dawnych kwa-

ter ogrodu pomologicznego. Penetracja Iudzka bardzo slaba. W 1992 roku (tj.
po zakonczeniu badan) wyci�to wszystkie krzewy oraz w wyniku niwelacji terenu
zniszczono calkowicie runo.

Sierakosce. Park 0 powierzchni 11 ha, polozony jest na kraw�dzi skarpy pra-

dolin)' Wiaru, z niewielkim stawem 0 powierzchni okolo 0,4 ha w cz�sci polnocnej

(rye. 4). Od strony zachodniej i poludniowej oddzielony jest od pol upraw-
nych droga, asfaltowa," Strona polnocna parku graniczy z gospodarstwem rolnym,
a wschodnia ze wsi q . Drzewostan to gJ.ownie lipy i graby rosnqce w duiym zwar-

ciu. W cz�sci srodkowej park przecina okazala, ponad 100 letnia aleja lipowa.

W cz�sci poludniowo-zachodniej znajduje sift skupienie lip i grab9w z udzialem
sosny pospolitej i jesionu (Fraxinus excelsior). Podszyt bogaty, skladaja,cy si�

11
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Rys. 4. Szkic sytuacyjny parku w Sierakoscach (Piorecki 1989)

g16wnie z krzewow czeremchy, bzu czarnego i innych drzew Iisciastych. Runo obfite,

z element ami typowymi dla grC}du karpackiego, z kopytnikiem, zawilcem i innymi

roslinami zielnymi. Teren parku stosunkowo plaski 0 bardzo slabo zaznaczonych

drogach. Penetracja ludzka dose duia, brak jakichkolwiek prac piel�gnacyjnych.

Krasiczyn. Park 0 charakterze naturalistycznym polozony jest w dolinie Sanu.

Powierzchnia calkowita wynosi 9 ha, z czego 1,3 ha przypada na stawy (rye. 5).
ad strony zachodniej i poludniowej park przylega to typowej zabudowy wiejs-

kiej. ad polnocy graniczy z ruchliwC} drogC}, a od wschodu z typowym krajo-
brazem rolniczym. Starszy drzewostan sklada si� z d�bow, lip, grabow, bukow

(Fagus silva tic a) , ponadto z kilku gatunkow obcego pochodzenia. Cz�se srodkowa

parku zajmuj& zbiorowiska I&kowe z rzadko rosnC}cymi cisami (Taxus sp.). In-
wentaryzacja dendrologiczna wykazala, ii na terenie parku rosnie ponad 250 ga-
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Rys. 5. Szkic sytuacyjny parku w Krasiczynie (Piorecki 1989)

tunkaw i odmian drzew i krzewaw. Dominujqcym elementem krajobrazu s<t- stawy

z wyspa, posrodku, porosni�ta, drzewostanem lisciastym. Roslinnosc wodna, daw-

niej (prze1om lat 1960-70) obfita, obecnie wyst�puje wa,skimi pasami przy brzegach
stawow. Siec drag i alei rownomiernie rozmieszczona na plaskim terenie parku.

Penetracja ludzka najwi�ksza z wszystkich opisywanych parkow. Regularnie pro-
wadzone sa, caloroczne prace piel�gnacyjne_ Na obszarze parku znajduje si� zespol

zamkowy.

Bolestraszyce. Dawny park dworski, ktary od 1975 roku przeksztalcony zo-

stal w Arboretum (rye. 6). ad strony polnocnej, poludniowej i wschodniej park

przylega do pastwisk oraz pol uprawnych, a w cZ�Sci zachodniej do zabudowan wiej-

skich. Charakteryzuje si� duzym zraznicowaniem gatunkowym drzew, jak rowniez
zlozonq struktura, przestrzenna, skladajqcq si;; ze stromej skar1'y oraz dwach ta-

rasaw. W warstwie drzew na garnym tarasie dominuj<t-luzno rosna,ce lipy, jesiony,

kasztanowce, klony (Acer s1'.) oraz aleja leszczynowa (Corylus sp.), z niewielkim
udzialem gatunkaw obcego 1'ochodzenia, jak platan (Platanus 81'.), daglezja (Pseu-
dotsuga s1'.), tuje (Thuja sp.), jalowce (Juniperus sp.) i inne. Srodek tarasu wzbo-
gaca niewielka otwarta przestrzen przypominajqca swoim charakterem zbiorowiska

Ia,kowe. W warstwie krzewow przewazaja, gatunki obcego pochodzenia wprowadzo-
ne w ostatnich dziesi«cioleciach. Dominuja, w roznych formach i odmianach tuje,

cyprysiki (Chamaecyparis sp.), swierki (Picea sp.), jodly (Abies 81'.), jalowce i wiele
innych. Gamy taras stopniowo 1'rzechodzi w bardzo stroma, skarp� porosIli�ta, na
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Rye. 6. Szkic sytuacyjny parku w Bolestraszycach (Pi6recki, Zarzycki 1992)

calej swej dlugosci zwartym platem akacji (Robinia pseudoacacia). Natomiast na
dolnym tarasie znajduj& si� duze polacie zbiorowisk roslinnych przypominaj&ce na-

turalne Iqki, z niewielkimi k�pami wysokich drzew, jak topole i akacje. Znajdujq si�

tei tutaj dwa stawy 0 Iqcznej powierzchni okolo 0,5 ha. Obrzeia parku porosni�te

Sq zwartym szpalerem okolo pi�tnastoletnich swierk6w i nieco mlodszych tuj (Hor-
dowski, Kunysz 1990). Penetracja ludzka niezbyt duia, prowadzone Sq caloroczne

prace piel�gnacyjIle i konserwatorskie.

Stubno. Naturalistyczny park 0 powierzchni okolo 6 ha (rye. 7). ad strony

p61nocnej przylega do zabudowan gospodarczych, od zachodu graniczy z ruchliwq

drogq i zabudowaniami wsi. CZt;SC poludniowa i wschodnia parku styka si<: z po-

lami uprawnymi. Uklad dr6g nieregulamy w otoczeniu duiych plaszczyzn traw-

nik6w z Iuino rosuqcymi krzewami i drzewami. Wit;ksze skupienia drzewostanu

skladajqcego si<: z topol, lip, brzoz, sosny wejmutki i buk6w wyst�pujq na obrzezach

parku i cz�sci srodkowej. Penetracja ludzka niewielka, regularnie natomiast pro-

wad zone Sq prace piekgnacyjne.
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Rys. 7. Szkic sytuacyjny parku w Stubnie (Pi6recki 1989)

W yniki

Zageszczenie i liczba gatunkow

Og61ne zag((szczenie ptakow wahalo si� we wszystkich parkach

pomi((dzy 100.8 plIO ha w parku w Przemyslu, a 159.1 plIO ha

w Kosienicach, srednio wartose wynosila ok. 122 plIO ha (s = 22.2),
(tab. 1-7, 9).

Liczha gatunk6w w poszczegolnych zespolach wahala si� od 27 do
48, srednio 41 gatunki. Najnizsze wartosci zanotowano w bardzo ubo-

gim w warstw(( krzewow oraz roslinnose zielnq. i malym powierzchniowo

15



Tab. 1. Zag<,;szczenie, udzial procentowy par i biomasa ptak6w gniazduja,cych w parku

peryferyjnyrn w Przernyslu (I) w latach 1988-1990

Gatunek 1988 1989 1990 x p!10 ha % g x ha ."
Fringilla coelcbs 22 16 21 19,6 10,9 11,9 43,6

Sturnus vulgari,� 21 20 15 18,6 10,3 10,2 164,8

Erithacus rubecula 24 15 14 17,6 9,8 9,7 31,3

Corvus monedula 16 15 i 11 14,0 7,8 7,7 358,8

Phylloscopus collybita 13 10 I 7 10,0 5,6 5,5 8,9Turdus merula 10 6 11 9,6 5,3 5,2 90,1

Phylloscopus sibilatrix 10 9 I 8 9,0 5,0 4,9 7,5Sylvia atricapilla 11 8 7 8,6 4,8 4,7 20,1

Parus major 7 6 5 6,0 3,3 3,3 I 13,2 Phoenicurus phoenicurus 6 4 I 3 4,3 2,3 2,3 7,3
Turdus pilaris 2 4 I 7 4,3 2,3 2,3 48,3I

Hippolais icterina 3 5 I 4 I 4,0 2)2 2,2 5,7Columba palumbus 4 3 4 3,6 2,0 2,0 192,0

Parus caeruleus 3 4 I 4- 3,6 2,0 2,0 4,8 Streptopelia decaocto 3 4 3 3,3 1,9 1,9 74,1
Muscicapa striata 4 3 3 3,3 1,9 1,9 6,0

Strix aluco 3 2 2 2,3 1,2 1,2 132,0

Sitta europaea 3 2 2 2,3 I 1,2 1,2 5,0
Corvus corone 3 - 2 2,3 I 1,2 1,2 168,0

Serinus serinus 2 2 3 2,3 1,2 1,2 2,4

Dendrocopos major 2 2 2 2,0 1,1 1,1 17,6

Cucu/us canorus 2 2 2 2,0 1,1 1,1 26,4

1urdus philomelos 2 2 I 2 2,0 1,1 1,1 13,2Griolus oriolus 2 2 2 2,0 1,1 1,1 17,6

Carduelis chloris 2 2 2 2,0 1,1 1,1 5,5

Carduelis carduelis 2 2 2 2,0 1,1 1,1 3,5

Phoenicurus ochruros 2 2 1 1,6 0,9 0,9 2,7

Parus palustris 1 2 2 1,6 0,9 0,9 2,1

Certhia brachydactyla � 2 - 1,6 0,9 0,9 1,8"

Garrulus glandarius 2 1 2 1,6 0,9 0,9 31,5

C. coccothmustes 2 2 1 1,6 0,9 0,9 9,0

Phylloscopus trochilus 1 2 I 1,3 0,8 0,8 I 1,7

Pica pica 1 1 1 1,3 0,8 0,8 I 32,0 Strix uralensis 1 1 1 1,0 0,6 0,6 108,0
Pic us canus 1 1 1 1,0 0,6 0,6 14,4

Troglodytes troglodytes 1 1 1 1,0 0,6 0,6 1,2

Motacilla alba 1 1 1 1,0 0,6 0,6 2,7

Sylvia cUrruca 1 1 1 1,0 0,6 0,6 1,4

Sylvia borin 1 1 1 1,0 0,6 0,6 2,6

Sylvia communis 1 1 1 1,0 0,6 0,6 1,7

Certhia jamiliaris 1 1 1 1,0 0,6 0,6 1,0

Carduelis cannabina 1 1 1 1,0 0,6 0,6 2,4

lynx torquilla 1 1 - 0,6 0,3 0,3 2,2
A nthus trivialis 1 - - 0,3 0,1 0,1 0,4

Dendrocopos medius 1 - - 0,3 0,1 0,1 1,4

Razern (liczba par) 206 176 166 182,6 100,8 100,0 � 1688

H'L= 4,778; H'B= 4.059; J'L= 0,870; J'B= 0,739; S = 45; Bin= 104,9 g
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Tab. 2. Zag�szczenie, udzial procentowy i biomasa ptak6w gniazduj,\cych w parku

w Kosienicach (II) w 1989 roku

Gatunek plIO ha % g xha

Sturnus vulgaris 22,5 14,1 360,0

Passer montanus 20,9 13,1 92,0

Corvus moneduia 15,9 10,0 731,4

Cardue/is cardue/is 10,0 6,3 32,0

Passer domesticus 9,1 5,7 54,6

Parus major 5,9 3,7 23,6

Cardue/is chloris 5,0 3,1 25,0

I Sylvia communis I 4,2 2,6 11,8Parus caeruleus 4,2 2,6 I 10,1 IFringilla coe/ebs 4,2 2,6 I 16,8

I Columba palumbus I 3,3 2,1 316,8 I Turdus pilaris I 3,3 2,1 69,3lIinmdo rustica 3,3 2,1 13,9

I Streptopelia decaocto 2,5 1,6 97,5
Lanius collurio 2,5 1,6 15,0

Alusclcapa striata

Corvus corone

2,;>

2,5

1,6

1,6

8,0

350,0

Cardue/is cannabina 2,5 1,6 10,0

Anas platyrhynchos 1,7 1,6 425,0

Alotacilla alba 1,7 1,1 I 7,8 Phoenicurus phoenicurus I 1,7 ],1 I 5,4
I Anthus trivialis 1,7 1,1 7,5

Hippolais icterina I 1,7 1,1 4,4

Sylvia atricapilla 1,7 1,1 I 7,1Sylvia borin 1,7 1,1 7,5

Erithacus rubecula 1,7 1,1 5,4

Acroa:plwlus palustris 1,7 1,1 3,9

Sitta europaea 1,7 1,1 7,1

Serinus serinus 1,7 1,1 3,6

Emberiza citrinella 1,7 1,1 10,2

Ciconia ciconia 0,8 0,5 544,0

Upupa epops 0,8 0,5 10,4

Picus canus 0,8 0,5 19,2

Picus viridis 0,8 0,5 36,0

Dendrocopos major 0,8 0,5 12,8

lynx torquilla 0,8 0,5 5,9

Strix aluco 0,8 0,5 88,0 ICuculus canortJs 0,8 0,5 19,2

Luscinia luscinia 0,8 0,5 4,0

AI otacilla flava 0,8 0,5 2,7

I Certhia brachydactyla I 0,8 0,5 I 1,6Certhia familiaris 0,8 0,5 I 1,6
Phylloscopus collybita 0,8 0,5 1,3

Phyllosropus trochilus 0,8 0,5 1,6

Turdus merula 0,8 0,5 13,6

Sylvia curruca 0,8 0,5 1,9

Oriolus oriolus 0,8 0,5 12,8

Pica pica 0,8 0,5 32,0

Razem 159,1 100,0 � 3541

H'L= 4,645; II'B= 3,794; J'L= 0,832; J'B= 0,679; S = 48; Bin= 178,0 g
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Tab. 3. Zag�szczeni{:, udzial procent.owy i biomasa pt.ak6w gniazduja,cych w parku

w Medyce (III) w 1990 roku

I Gatunek plIO ha % g x ha .1

I Slurnus vulgaris 12,0 11,8 192,0Turdu8 pilaris 8,0 7,8 168,0

I Fringilla coelebs 7,3 7,1 29,2
Sylvia alricapilla 5,3 5,2 22,3

Erilhacus r'Ubecula 4,0 3,9 12,8

Passer domesticus 4,0 3,9 24,0

Carduelis carduelis 4,0 3,9 12,8

i Corvus mOl1edula i 3,3 I 3,2 151,8 I Columba palumbus I 3,3 I 3,2 316,8 iPhyiloscop'l.ls collybita 3,3 I 3,2 5,3
Hippolnis icterina 3,3 3,2 8,6

Parus major 3,3 3,2 13,2

1\.fuscicapa striata 3,3 I 3,2 10,6 I
Serinus serinus 33 32 69 I

Gallinula chloropu8

Luscinia luscinia

Phylloscopus sibilatrix
Falco tinmmculus

Streptopelia decaocto
Turdus merula

Carduelis chloris

Griolus oriolus

Parus caeruleus

I

I
I

I
I

I
I

I

2,6

2,6

2,6

2,0

2,0

2,0

2,0

1,3

1,3

2,5

2,5

2,5

2,0

2,0

2,0

2,0

1,3

1,3

156,0

13,0

3,9

82,0

78,0

34,0

10,0

20,8

3,1

Passer montanus 1,3 1,3 I 5,7Anas platyrhynchos 0,7 0,7 189,0

Anas querquedula 0,7 0,7 56,0

Fulica atm I 0,7 0,7 112,0

I Strix aluco I 0,7 0,7 77,0Asio olus 0,7 0,7 40,6

I Cuculus conorus 0,7 0,7 16,8 I Phoenicu1'flS ochruros 0,7 0,7 2,1Turdus philomelos 0,7 0,7 84

Locustella fiuviatilis 0,7 0,7 2,5

Sylvia borin 0,7 0,7 I 3,1
Sylvia communis 0,7 0,7 2,0

I Sylvia nisoria I 0,7 0,7 3,5I Sylvia curruca 0,7 0,7 1,7
Phylloscop'Us trochilus 0,7 0,7 1,4

Ficedula albicollis 0,7 0,7 2,0

Parus palustris 0,7 0,7 1,7

Parus montanus 0,7 0,7 1,7

Silla europaea 0,7 0,7 2,9

Cer'thia bmchydactyla 0,7 0,7 1,4

Carduelis cannabina 0,7 0,7 2,8

Coccothmustes coccothraustes 0,7 0,7 7,0

Corvus frugilegus (244) (21960)

Razem (bez gawrona) 102,1 100,0 � 1916

(z gawronem) (346,1 ) (� 23876)
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Tab. 4. Zag<;szczenie, uctzial procentowy i biomasa ptak6w gniazduja,cych w parku

w Sierakoscach (IV) w 1990 Ioku

Gatunek plIO ha % g x ha

Sturnus vulgaris 23,6 18,3 377,6

Turdus pilaris 14,5 11,2 304,5

Fringilla coelebs 10,9 8A 43,6

Columba palumbus 5,5 4,3 528,0

Erithacus rUOecula 5,5 4,3 17,6

Phylloscopus collybita 5,5 4,3 8,8

Falco tirmunculus 4,6 3,6 IB8,6

Streptopelia decaocto 4,6 3,6 179,4

Hippolais icterina 3,7 2,9 9,6

Sylvia atncapilla 3,7 2,9 15,5

Parus major 2,B 2,2 11,2

Carduclis carduelis I 2,8 2,2 9,0I Serinus serinus 2,8 2,2 5,6
Pica pica I,B 1,4 72,0 Corvus monedula I 1,8 ] ,4 82,8
Corvus corone ],8 I 1,4 252,0
Luscinia luscinia 1,8 1,4 9,0

Muscicapa striata 1,8 1,4 5,8

Hirundo rustica I,B 1,4 10,8

Sylvia barin 1,8 1,4 7,9

Turdus merula 1,8 1,4 30,6

Coccothraustes coccothraustes 1,8 1,4 18,0

Cardue/is chloris 1,8 1,4 9,0

Passer montanus 1,8 1,4 7,9

Parus caeruleus 1,8 1,4 4,3

Emberiza citrinella 1,8 1,4 10.8

Anas platyrhynchos 0,9 0,7 243,0

Buteo buteo 0,9 0,7 180,0

Dendrocopos major 0,9 0,7 14,4

Asio otus 0,9 0,7 52,2

Strix aluco 0,9 0,7 99,0

Cuculu., canon.!s 0,9 0,7 21,6

Columba oenas 0,9 0,7 48,6

Oriolus oriolus 0,9 0,7 14,4

Motacilla alba 0,9 0,7 4,1

PJlOenicurus ochruros 0,9 0,7 2,7

Phocnicurus phoenicurus 0,9 0,7 2,9

Sylvia curruca 0,9 0,7 2,2

Certhia brachydactyl'l 0,9 0,7 1,8

Certhia familiaris 0,9 0,7 1,8

Sitta europaea 0,9 0,7 3,8

Passer domesticus 0,9 0,7 5,4

Carduelis cannabina 0,9 0,7 3,6

Corvus frugilegus (20) (1980)

Razem (bez gawrona) 129,2 100,0 � 2921

(z gawronem) (149,2) (� 4901)

H'L= 4,648; H'B= 4,033; J'I.= 0,856; J'B= 0,743; S = 43; B;n= ]51,9 g
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Tab. 5. Zag€tszczenie, udzial procentowy i biomasa ptak6w gniazduja,cych w parku

w Krasiczynie (V) w 1990 roku

Gatunek p!10 ha % g x ha or
Turdus piloris 15,5 10,7 325,5

Fringilla coelebs 15,5 ]0,7 62,0

Erithacus rubecula 11,1 7,7 35,5

Streptopelia decaocto 7,8 5,4 304,2

Sylvia atricapilla 7,8 5,4 32,8

Phyllosropus collybita 6,7 4,6 10,7

Parus major 6,7 4,6 26,8

SttiTntiS vulgaris I 6,7 I 4,6 107,2Serinus serinus 5,6 3,9 11,8

Aptls apus 4,4 I 3,0 37,8

Carduelis carduelis 4,4 I 3,0 I 14,1
Carduelis chloris 4,4 I 3,0 22,0 IPhoen;curtls phoenicur'Us 3,3 2,3 I 10,6Corvus monedula 3,3 I 2,3 151,8

i I I.Anas platyrhynchos 2,2 I 1,5 594,0
I

"

Columba palumbu"
Prunella modularis

Phoen;curus ochruros

Turdus philomelos

2,2

2,2

2,2

22

1,5

1,5

1,5

15

211,2

8,8

6,6

264
, , ,

Turdus merula 2,2 1,5 37,4

Hippolais icterina I 2,2 1,5 7,7Parus caeruleus 2,2 1,5 5,2

Corvus corone 2,2 1,5 308,0 ,

S;tta etlropaea 2,2 1,5 I 9,2 I Passer montantls 2,2 1,5 I 9,7 IPasser domestictls 2,2 I 1,5 13,2

Falco t;nm.mcul'Us 1,1 0,8 I 45,1Asio otus 1,1 0,8 63,8

Alcedo atthis 1,1 0,8 I 8,4Dendrocopos major 1,1 0,8 17,6

C'Uctilus canor'Us 1,1 0,8 26,4

M otacilla alba 1,1 0,8 5,1

Sylvia curruca 1,1 0,8 2,6

Sylvia borin 1,1 0,8 4,8

Partls palustris 1,1 0,8 2,6

Oriolus oriolus 1,1 0,8 17,6

Pica pica 1,1 0,8 44,0

Garrulus glandarius 1,1 0,8 I 38,5
MuscicalkJ striata 1,1 0,8 3,5

Carduelis cannabina 1,1 0,8 4,4

Razem 145,0 100,0 � 2673

H'L= 4,776; H'B= 4,004; J'L= 0,897; J'B== 0,752; S == 40; Bin= 128,7 g
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Tab. 6. Zag�szczenie, udzial procentowy i biomasa ptak6w gniazduja"cych w parku
w Bolestraszycach (VI) w 1987 roku

Gatunek plIO ha % g x ha -1
Sturnus vulgaris 12,2 11,0 195,2

Fringilla coelebs 11,1 10,0 46,6

Corvus monedula 8,8 7,9 404,8

Acrocephalus palustris 7,7 6,9 17,7

Carduelis carduelis 6,6 5,9 21,1

Carduelis chloris 5,5 4,9 27,5

Hippolais icterina 4,4 4,0 11,4

Sylvia atricapilla 4,4 4,0 18,5

Muscicapa striata 4,4 4,0 14,1

Serinus serinus 4,4 4,0 9,2

Lanius collurio 3,3 3,0 19.8

Phylloscopus collybita 3,3 3,0 5,3

Erithacus rubecula 3,3 3,0 10,6

Luscinia luscinia 2,2 2,0 11,0

Sylvia communis 2,2 2,0 6,4

Sylvia currtlca 2,2 2,0 5,3

Phylloscopus trochilus 2,2 2,0 4,4

Turdus mertlla 2,2 2,0 37,4

Passer montanus 2,2 2,0 9,7

Gallinula chloropus 1,1 1,0 66,0

Asio otus 1,1 1,0 63,8

Columba palumbus 1,1 1,0 105,6

Streptopelia decaocto 1,1 1,0 42,9

Cuculus canorus 1,1 1,0 26,4

Motacilla alba 1,1 1,0 5,1

Phoenicurus ochruros 1,1 1,0 3,3

Phyllo.�copus sibilatrix 1,1 1,0 1,6

Locustella fitlviatilis 1,1 1,0 4,0

Turdtls pilaris 1,1 1,0 23,1

Sylvia borin 1,1 1,0 4,8

Parus palustris 1,1 1,0 2,6

Parus major 1,1 1,0 4,4

Sitta europaea 1,1 1,0 4,6

Certhia brachydactyla 1,1 1,0 2,2

Oriolus oriolus 1,1 1,0 17,6

Pica pica 1,1 1,0 44,0

Corvus frugilegus (495) (44460)

Razem (bez gawrona) 111,3 100,0 ::::: 1298

(z gawronem) (605,3) (::::: 45758)

H'L= 4,667; H'B= 3,851; J'L= 0,902; J'B= 0,744; S = 36; Bin= 71,8 g
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Tab. 7. Zagt;szczenie, udzia.l procentowy i biomasa ptak6w gniazduj;;,cych w parku

w Stubnie (VII) w 1990 roku

Gatunek plIO ha % g x ha .1

I Columba palumbus 13,3 12,3 1276,8. Fhngilla coelebs 13,3 12,3 53,2

I Streptopdia dC>;Gocto 10,0 9,2 390,0Turdus pilaris 8,3 7,6 174,3

I Carduelis cardue/is 6,6 6,1 21,1

I Sylvia atricapilla 5,0 I 4,6 21,0 I
I Serinus serinus 5,0 4.,6 10,5 I Carduelis chloris 5,0 4,6 25,0 IPasser domcsticus 5,0 4,6 30,0

I Falco tinmmculus 3,3 3,0 135,3 I I Co� mon"'.I. 3,3 3,0 151,8Muscicapa striata 3,3 I 3,0 10,6Phylloscopus sibilatrix 3,3 3,0 5,0

I Pcrdix perdix ; 136,0

1,7 1,6 IAsio otus ! 1,7 I 1,6 98,6
Strix aluco ; 1,7 1,6 187,0 !

. .

Cuculus canorus

Phoenicurus ochruros

1,7

1,7

1,6

1,6

40,8

5,1

Phoenicurus phoenicul'us 1,7 , 1,6 I 5,4 II i

Hippolais icterioa 1,7 i 1,6 I 4,6 I
,

I Sylvia borin 1,7 I 1,6 7,7 I
I Sylvia communis 1,7 1,6 4,9 i
Sylvia curruca 1,7 1,6 4,1

Parus caeruleus 1,7 1,6 4,2

Parus palustris 1,7 1,6 4,1

Sturnus vulgaris 1,7 1,6 27,2

Coccothmustes coccothraustes 1,7 1,6 17,0

Corvus frugilegus (292) (26280)

Razem (bez gawrona) 108,5 100,0 � 2851

(z gawronem) (400,5) (;:::: 29131)

H'L= 4,327; H'B= 3,012; J'L= 0,910; J'B= 0,680; S = 27; Bin= 120,3 g

parku w Stubnie j natomiast najwyzszq. w stosunkowo rozleglym par--

ku w Kosienicach. Park ten znajduje si� w bezposrednim sq.siedztwi e

wilgotnych i zyznych lq.k oraz lasow. Z obszarow osciennych ulatwion�

jest wi�c wnikallie na jego teren, niektorych gatunkow, jak np. pli_

szki zoltej czy dudka. W porownaniu z zag�szczeniami spotykanymi

w naturalnych biotopach lesnych okolic Przemysla Sq. to jedne z naj-

wyzszych wartosci (Hordowski 1993).
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Tab. 8. Sumaryczue zestawienie wszystkich gatunk6w ptak6w wystf<puja,cych w parka.ch.

Ob jaSnienia:

1 - podzial wedlug miejsca zimowania (wg Tomialojda et 11.1. 1984, uzupelnione): T - ga-
tunki zimuja,ce na. obszarach na poludnie od Sahary, S -. ga.tunki zimuja,ce w poludniowo-

zachodniej Europie lub p61nocnej Afryce, R - gatunki zimuja,ce na miejscach Jf<gowych lub

podejmuja,ce Iokalna, migracjl'j, RF - gatullki, kt6re przez caly rok pozostaja, na miejscach

If<gowych;

2-. podzial wedlug wysokosci i miejsca zaldadania gniazd: K - drzewa i krzewy, G - ziemia

i warstwa roslinnosci zielnej, H - dziuple;

3 - podzial na grupy troficzne (wg Beklovej i Pikuli 1987, uzupelnione): z - ZoophageotJs,

d - Diversivorous, g - Gmnivorous, i-Insectivorous, i(f) - Insectivorous + frugivorous,

i(g) - Insectivorou.� + granivorotJs, z(m) - ZoophageotJs + myophagous;
4 - podzial wedlug miejsc zbierania pokarmu (wg Tomialojcia et 01. 1984 uzupdnione):
Z - gatunki zbieraja,ce pokarm z ziemi lub warstwy zi61; L - z lisci i gaIa,zek, P - wyla,cznie
w powietrzu, B - z kory drzew;

5 - podzial wedlug umownego wydzielenia na r- i K- strategow (wg Glowacinskiego 1990,
uzupelnione): AiD - przypadki typowe, B i e - przejsciowe;

6 - zroznicowanie pod wzglf<dem preferencji siedliskowej i pochodzenia poszczeg61nych

gatunk6w (wg Gromadzkiego 1970 i Gorskiego 1988, uzupelnione): E - ptaki osiedli
ludzkich, W .- ptaki siedlisk podmoklycl1 i wodnych, F - ptaki peryferyjnej strefy lasu,

U - ptaki skraju lasu, N - ptaki wnf<trz la.'3,u, 0 - ptaki terenow odkrytych, Y - ptaki

zadrzewien srodpolnych.

Gatunek 1 2 3 4 5 6

1. Ciconia cieonia T ! K z Z A E

2. Anas platyrhynchos RIG d Z B W3. Arias qtJerquedula S G d Z B W

4. Buteo buteo � I� z(m) Z A F 5. Falco tinnunculus z(m) Z I e u6. Perdix perdix RF £"' d Z B 0u I

7. Gallinula chloropus S I G d Z B W
8. Fuliea atm S G d Z B W

9. Columba O(mas S H g Z A N

10. Columba palumbus S K g Z A F

11. Streptopelia deeaoeto RF K d Z A E

12. Cuculus eanorus T - i L D F

13. Strix aluco RF H z(m) Z A N

14. Strix umlensis RF H z(m) Z A N

15. Asio otus R I K z(m) Z e y 17. Alcedo atthis R I - z z I D W
16. Apus apus T H i P C E

18. Upupa epops T H i Z I C u

I 19. lynx torquilla T I H i Blc FI

20. Pic us canus R I H i Ble F

21. Picus viridis R H i Ble F 22. Dendrocopos major RF H i Die N
23. Dendrocopos medius RF H i B,C N
24. Hirundo mstica T H i P D E

25. A nth us trivialis T G i Z D U

26. Motacilla fiava T G i Z D 0
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cd. tabeli 8

Gatunek 1 2 3 4 5 6

27. Motacilla alba T H i Z D E

28. Troglodytes troglodytes R K i Z D N

29. Prunella modularis S K d Z(L) D F
30. Erithacus rubecula S G i Z D N

31. Luscinia luscinia T G i Z C F

32. Phoenicurus ochruros S H i P D E

33. Phoenicurus phoenicurus T H i Z(P) D N
34. Turdus merula R K d Z D F

35. Turdus pilaris R K d Z D F

36. Turdus philomelos S K d Z D N

37. Locustella fiuviatilis T G i Z C F

38. Acrocephalus palustris T G i Z C 0

39. Hippolais icterina T K i L C F

40. Sylvia nisoria T K i(f) L C U

41. Sylvia curruca T K i(f) L C U
42. Sylvia communis T K i(f) Z D U

43. . Sylvia borin T K i(f) Z D F

44. Sylvia atricapilla S K i(f) Z(L) D N
45. Phylloscopus sibilatrix T G i L C N

46. Phylloscopus collybita S G i L(Z) C N

47. Phylloscopus trochilus T G i L(Z) C N
48. Muscicapa striata T K i P D U
49. Ficedula albicollis T H i L C N

50. Parus palustris RF H i(g) L(Z) D N
51. Parus montanus RF H i(g) L D F
52. Parus caeruleus R H i(g) L D N

53. Parus major R H i(g) L(Z) D N
54. Sitta europaea RF H i B D N

55. Certhia Jamiliaris RF H i B D N

56. Certhia brachydactyla RF H i B D F

57. Oriolus oriolus T K i(f) L C N

58. Lanius collurio T K z Z(L) C U

59. Garrulus glandarius R K d L(Z) C N
60. Pica pica RF K d Z D E

61. Corvus Jrugilegus R K d Z A E

62. Corvus corone R K d Z A F

63. Corvus monedula R H d Z C E

64. Sturnus vulgaris S H i(f) Z D F
65. Passer domesticus RF H i(g) Z(L) D E

66. Passer montanus RF H i(g) Z(L) D E
67. Fringilla coelebs S K i(g) L D F
68. Serinus serinus T K i(g) L C E

69. Carduelis chloris R K i(g) L(Z) D U

70. Carduelis carduelis R K i(g) L(Z) D U

71. Carduelis cannabina R K i(g) L(Z) D 0
72. C. coccothraustes R K i(g) L C F

73. Emberiza citrinella R G i(g) Z D 0



rab. 9. Podsta.wowe informacje 0 zespolach (oznaczenia. w tekScie)

Gatunek I II III IV V VI VII

N (p/10 ha.) 100.8 159.1 102.1 129.2 145.0 111.3 108.5
S (z gawronem) 45 48 46 43 40 36 27
H'L 4.778 4.645 4.830 4.648 4.776 4.667 4.327

H'B 4.059 3.794 4.158 4.033 4.004 3.851 3.012

J'L 0,870 0.832 0.876 0.856 0.897 0.902 0.910

J'B 0.739 0.679 0.757 0.743 0.752 0.744 0.680

B (kg/IO ha) bez gawrona. 16.8 35.4 19.1 45.2 26.7 12.9 28.5
B (kg/IO ha) z gawronem - - 240 49 - 450 290
Bin(g) 104.9 178.0 129.9 151.9 128.7 71.8 120.3
M:W 0.9:1 1.0:1 1.4:1 0.8:1 1.1:1 1.7:1 1.0:1

. .

Dominanci (� 5%) w zespolach stanowiq. od 25,4% do 50,2% u-
lzialu. Nalezy do nich lqcznie 15 gatunkow (stanowiq. 20% wszystkich

�atunkow), natomiast w zespole liczba ich wynosi od 3 do 7 gatunkow.
�ajcz�tszym gatunkiem w obr�bie dominantow byla zi�ba i szpak,
;:tore wystc::powaly w 6 zespolach, kwiczol 4 razy, szczygiel i kawka -

t razy. Wsr6d dominantow 7 gatunkow (47%) to gatunki gniazdujqce
la drzewach i krzewach, 4 (26,5%) na ziemi IUD wsroo roslinnosci ziel-

lej i 4 (26,5%) w dziuplach. Najwyzsze srednie zag<:szczenie we wszy-
tkich zespolach stwierdzono u szpaka 12,7 plIO ha i u zi�by 10,5 plIO
La, nieco nizsze zanotowano u kawki 6,3 plIO ha, rudzika 5,9, mazurka,

1,7, szczygla 5,1 plIO ha.

Dominacj� okreSlona, na podstawie biomasy ksztaltuje 14 gatunkow,

. liczba ich w zespolach wynosi od 4--8. N ajcz<:stszym gatunkiem jest

;rzywacz, ktory jest dominantem we wszystkich 7 zespolach, nast�pnie

:awka - 6 razy, szpak - 5 razy, wrona siwa, kwiczol, krzyzowka -

. razy, kokoszka - 2 razy oraz po razie puszczyk, puszczyk uralski,

yska, bocian bialy, pustulka i myszolow. U dzialliczebny dominantow

,iomasy jest okolo 50% wi�kszy od dominantow zag<:szczenia i wynosi

{ zespolach od 58,7% w Przemyslu do 77,4% w Stubnie.

Wykazano bardzo slabq. korelacj� mi�dzy wielkooci q powierzchni

. liczbq. gatunkow r = 0,26. Sugeruje to, iz wi�kszy wpiyw na liczb�
atunkow maj<\. inne czynniki, jak np. latwose zdobycia pokarmu. \Vy-

iki te Sq. sprzeczne z da.nymi przedstawionymi przez Luniaka (1974)
la parkow Polski polnocno-wschodniej. Rowniez w miar� wzrostu
ag�szczenia nie musi wzrastac liczba gatunkow r = 0,31. Moze to su-

erowac, ze zespoly maksymalnie na::>ycone Sq. .gatunkami . ("wszystkie"
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nisze zaj�te lub silna izolacja przestrzenna), a wzrost zag�szczenia moze
odbywae si� tylko poprzez zwi�kszenie zag�szczenia gatunkow juz obe-

cnych na powierzchni.

Na ogolne zag�szczenie wplywa wiele roznorodnych czynnikow

i najcz�ciej jeden lub dwa Sq, najistotniejsze na danej powierzchni (Jer-
maczek 1991). Dla biotopow parkowych najwazniejszy wydaje si� bye
tzw. efekt wyspowy. Bardzo obrazowo przedstawil to Foksowicz i So-

kolowski (1956) piszq,C, iz tego typu zadrzewienia tworzq, "jak gdyby
zyznq, i zaciszn<} oaz� wsrod pustkowia i z daleka przyci<}gajq, ptaki

jak magnes" ..."Przez niekorzystne warunki otoczenia ptaki zostaly jak

gdyby stloczone na wq,skim skrawku ziemi". W warunkach Puszczy

Bialowieskiej polozenie powierzchni na skraju lasu podwyzszalo liczb�

gatunkow 0 okolo 30%, a lq,czne zag�szczenie 0 25-.33% (Tomialoje et
al. 1984). Mniejsze znaczenie niz w parkach miejskich na wysokose

zag�szczenia ma tzw. efekt parasola ochronnego (Tomialoje 1979).
Penetracja ludzka, ktora mogla by odstraszae drapiezniki, jest niezbyt

duza, a niedobor drapieznik6w naturalnych rekompensowany jest przez

licznie wyst�pujqce tu koty czy nawet psy.

Lqcznie stwierdzono gatunki z 12 rz�dow, 31 rodzin oraz 48 ro-

dzaj6w. Najwi�ksz4 liczb� gatunk6w stwierdzono z rodziny Sylvidae

(11 gat.), a nast�pnie z rodziny Turdidae (7 gat.). Nillsson (1979)
za Cieslakiem (1982) stwierdzil, ze wraz ze wzrostem zyznosci siedlisk
wzrasta w strukturze dominacji udzial gatunk6w z rodziny Sylvidae

przy jednoczesnym spadku z rodziny Turdidae. Wyniki wi�c sugerujq,

istnienie takiego zwiq,zku.

Biomasa

Stan biomasy nalezy rozpatrywae w dwoch aspektach: bez udzia-

lu i z udzialem gawrona. Jego kolonijne gniazdowanie zmienia
interpretacj�wynikow. Na wielkose biomasy w ugrupowaniu ma wplyw

wyst�powanie kilku gatunkow (3-6) odznaczajq,cych si� duzymi roz-
miarami ciala. Niekiedy, jak np. w parku w Stubnie, biomasa grzywa-

cza stanowi, az ponad 45% calej biomasy ugrupowania.

Wielkosc biomasy zespolu (bez gawrona) wahala si� od � 13
kgflO ha w parku w Bolestraszyca.ch do � 35 kg /10 ha w parku
w Kosienicach, srednio :::::; 24 kgflO ha (tab. 1-7). Z udzia.lem gawrona
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najwi�kszq. biomas� osiq.ga ugrupowanie ptak6w w parku w Bolest-

raszycach okolo 450 kgfl0 ha, w Stubnie 290 kg, w Medyce 240 kg
i w Sierakoscach 49 kgflO ha.

Przeci�tna biornasa ptaka jest najwi<:ksza w zespole zasiedlaj¥ym

park w Kosienicach (Bin = 178 g) oraz w Sierakoscach (Bin = 151,9 g),
co jest wynikiem gniazdowania na ich obszarze kilku gatunkow
o ci�zarze osobniczym powyzej 1 kg. W pozostalych zespolach war-
tosci te Sq. dose zbiezne i wynoszq. od 105 do 129 g. Stwierdzono

wysokq, korelacj� mi�zy Bin a zag�szczeniem (N) r = 0,70 co suge-
ruje, ii w rniar� wzrostu zag�szczenia wzrasta rowniez srednia wielkose
osobnikow.

W zespolach naturalnych, np. w Puszczy Niepolomickiej, biomasa

zespolu na powierzchni 10 ha jest mniejsza, nawet gdy wliczony zo-
stanie sztucznie introdukowany bazant i wynosi w serii sukcesyjnej od

115 do 1332 g x ha- 1 (Glowaciri.ski 1981). Nizsze Sq. takze wartosci
podawane dla zespolow zasiedlajq.cych dolin<: Biebrzy: 4.2-14,9 kgf10

ha (Dyrcz et al. 1984). Natomiast jest mniejsza od biomasy zespolu
zasiedlajq,cego park Lazienkowski w Warszawie, gdzie wynosi ona 41-48

kgflO ha (Luniak 1990). Jest to jednak srodowisko 0 bardzo wysokim
stopniu hemerobii.

Grupy gniazdowe

Podzia} gatunkow na grupy gniazdowe dokonano nast�pujq.co:

1. dziuplaki i gatunki gniazdujq.ce w budynkach,
2. na krzewach i drzewach (okolo 1 m nad ziemiq.),

3. na ziemi i wsrod roslinnosci zielnej (do okolo 1 m nad ziemiq,).
Podzial ten; podobnie jak i inne tego typu, nie moze bye scisly, ale

daje wyobrazenie 0 zroznicowaniu form gniazdowych oraz rzutuje na
ksztaltowanie si� zlozonoSci i poziomu specjalizacji organizmow w eko-

systemie (Glowacinski 1981).

Z 71 gatunkow (wlq,cznie z gawronem, ale bez kukulki i zimorod-

ka) llajwi�cej gniazduje na drzewach i krzewach 30 gatunkow (42%),
w dziuplach i budynkach 26 gatunkow (37%), a najrnniej na ziemi
i wsrod roslinnosci zielnej 15 gatunkow (21%), (tab. 8, rye. 8).

Wartosci te Sq. nieco inne w kazdym z analizowanych zespolow. Ce-

lern stwierdzenia jak ksztaltujq. si� te wartosci w powiq.zaniu z szatq.

roslinnq" podzielono parki na trzy grupy wedlug podobienstwa w sensie
fitosocjologicznym:
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A. parki, w ktorych wyst�l)Ujq. trzy stosunkowo prawidlowo uksztalto-

wane strefy ro�3linne (choc nie zawsze na ca.lym obszarze), tj. Przernysl,
Medyka, Sierakosce,

B. parki, gdzie rune jest intensywnie koszone lub spasane, a warstwa

krzewow jest bardzo slabo uformowana i rozproszona, tj. Stubno i Ko-

SIcnlce,

C. parki, ktore byly lub Sq. obecnic intensywnie zmieniane i gdzie

prowadzone Sq caloroczne zabiegi piel�gnacyjne. Ponadto warstwa

krzewow sklada si� g16wnie z zimozielonych gatunkow obcego pocho-

dzenia Taxus, Thuja, Juniperus, tj. Krasiczyn i Bolestraszyce.

Udzialliczby gatunkow i par dla poszczegolnych grup przedstawia

si� nast�pujq.co (wg powyzszej kolejnosci: K - drzewa i krzewy, H -

dziuple i budynki, G- ziemia i wsrod roslinnosci zielnej, tab. 11):

A. % liczby gatunkow K - 48, 45, 47; H - 37, 29, 36; G - 11, 21, 11;

% liczby par K - 43, 49, 54; H - 34, 28, 33; G - 21, 17, 12;

B. % liczby gatunkow K - 57, 41; H - 28, 37; G - 7, 18;
% liczby par K - 76, 33; H - 17, 58; G - 5, 7;

C. % liczby gatunkow K - 55, 48; H - 32, 24; G -- 7, 21;
% liczby par K - 58, 52; H - 26, 26; G - 14, 19.

\V pierwszej grupie (A) zwraca uwag� bardzo duza zbieznosc wy-
nikow zarowno w liczbie par jak i gatunkow. Dominujq.cq rol�, wbrew

oczekiwaniom, odgrywajq niedziuplaki, a gatunki gniazdujqce wsrod

koron drzew i krzewow. W grupie drugiej (B) rozbieznose w obr�bie
grup jest bardzo duia, zwlaszcza w udziale liczby par w zespole. Ai

76% par gniazduje w Stubnie na drzewach i krzewach, natomiast

w Kosienicach az 58% zaklada gniazda w dziuplach i budynkach. Na

wyrownanym poziomie jest udzial liczby par gniazdujq.cych na zie-

mi. Sugeruje to, iz duza atrakcyjnose park6w jako srodowisko kgowe
dla ptakow moze ksztaltowae charakter zespolu. W warunkach, gdzie
wyst�puje duza liczba dziupli dominujq.cq rol� przejmujq. dziuplaki, co

jest prawidlowosciq. w ekosystemach naturalnych. Natomiast, gdy na-
turalnych kryjowek jest malo, jak to ma miejsce w parku w Stubnie,
glownq. rol� zaczyna odgrywac grupa ptakow gniazdujqca na drzewach

i krzewach. Z drugiej jednak strony pojedyncze gatunki gniazdujq.ce

w dziuplach w dalszym ciq.gu mogq. pozostac dominalltami (Bolestra-
szyce). '

W grupie trzeciej (C) rozbieznosc w udziale liczby gatunkow jest
stosunkowo mala (z wyjq.tkiem gatunkow gniazdujq.cych w strefie G),
natomiast udzial par we wszystkich grupach jest prawie taki sam.
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Rye. 8. Proeentowy udzial par (A) i gatunkow (B) w podziale na grupy gniaz-
dowe: I - Przemysl, II - Kosienice, III - Medyka, IV - Sierakosee, V - Krasiezyn,

VI - Bolestraszyee, VII - Stubno

Reasumuj�, na wysokosc zag�szczenia w parkach oprocz tzw. efek-

tu wyspowego, ma wplyw rowniez odpowiednia strefowosc roslinnosci.

Wyniki sugerujq rowniez, iz dziuplaki nie muszq. bye dominuj�ym

elementem w ewolucji zespolow parkowych, jak to ma rniejsce w na-

turalnych zespolach, np. w Puszczy Niepolomickiej, gdzie 45% to

dziuplaki, a 28% to gatunki gniazdujqce na drzewach i krzewach
(Glowacinski 1981). W przypadku sztucznej ingerencji dokonanej
przez czlowieka poprzez nowe nasadzenia roslin i rugowanie dziupla-

stych drzew moze nastf:powae wypieranie (zakladajq.c, ze wczciniej
dziuplaki mialy wyzsze zag�szczenie) dziuplakow na korzysc gatunkow
gniazduj4cych na drzewach i krzewach.

Podobienstwo zespol6w

Porownan rni�dzy zespolami dokonano poslugujqC si� wskaznikiem

Renkonena, ktory okrcila podobienstwo dorninacji ilosciowej oraz

wskaznikiern Sorensena, ktory oddaje podobienstwo gatunkowe. N aj-

bardziej rozni si� od innych pod wzgl�dem skladu gatunkowego ugru-
powanie w Stubnie. Pozostale zespoly charakteryzuj4 si� bardzo wy-
sokirni wartosciarni podobienstwa - od 70 do 80%, co oznacza, iz s�
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Rye. 9. Dendrogram podobienstw struktury gatunkowej (QS) i iloSciowej (R) mi�dzy

zespolami

to prawie identyczne ugrupowania (tab. 10, ryc. 9). Natomiast podo-
bienstwo ilosciowe ksztaltuje si� nieco inaczej. Najbardziej zblizone do
siebie Sq. ugrupowania zasiedlajq.ce park w Sierakoscach i Przemyslu

(73%) oraz Krasiczynie (68%), najmniej natomiast mi�dzy Kosienicami
a Stubnem (38%) oraz Krasiczynem (44%). Bardzo podobna struktura

dominacji ilosciowej w Krasiczynie, Przemyslu i Sierakoscach moze bye
wynikiem polozenia fizjograficznego. Parki te znajdujq. si� na obszarze

Pogorza Przemyskiego w sq,siedztwie rozleglych kompleksow lesnych,
co moze rzutowac na ich struktur� gatunkow"" a takze i ilosciowq..

Jak wynika z przedstawionych materialow sklad gatunkowy ptakow
w parkach jest nieomal identyczny, natomiast wartosci podobienstwa
dominacji Sq, stosunkowo niskie.

Grupy ierowiskowe

Podzial ten, podobnie jak i inne tego typu, jest malo scisly, ale rzuca
on swiatlo na specjalizacj� nisz ekologicznych i stopien izolacji prze-
strzennej ptakow (Glowacinski 1981).
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Klasyfikacji dokonano wedlug pracy Tomialojcia et al. (1984,

uzupelnione)j 1. gatunki zbierajqce pokarm z ziemi lub warstwy zi61,
2. z kory.drzew, 3. w powietrzu, 4. z lisci i galq,zek (tab. 8).

Z 73 gatunkow (l0cznie z gawronem) 41 (55)%) zbiera poka.r-m na
ziemi, 20 gatunkow (28,7%) zeruje w koronach drzew j gdzie pohiera
polmrm z lisci i galq,zek, 8 gatunk6w (10:8%) zbjera, pokarrn z kory

. 4 I... Ant ) . . . ,.. . .drzew, a F},,:7O zeruJ€ naJcz�scH�J w pow!€t.rzu.
Z . J' ,. k f I . . d " 1 I . - ' d k ',aleznosCl te . sz"a tUJq. Sl� .ose pOGo.)me w ka,_> ym z par :0\'.'.

Liczba gatunk6w zerujqcych na ziemi wynosi od 44 do 55%, czyli
t 1 ' .' 1 1 1 - 2 " -1na s.osuni\.OWO wyrownanym_ pOZl0ffil€, a W KOrOnaCD. nrzew od � uO

39%. UdziaJ par jest rowniez wyrownany na poziomie 52-54% i tylko
v,r dwoch parkach, gdzie dominuj£l. dziuplaki, tj. w Sierakoscach i Ko-

sienicach udzial ten jest wi�kszy, odpowiednio 63 i 65%. Udzia! li.czby

gatunk6w zeruj�cych w powietrzu wynosi 3--5%, ana korze drzew jest
na.jbardziej zmienny od 0-5%.

"V'/ przeci�tnych warunkach parku wiejskiego liczba par zbierajq.cych

pokarm z lisci i galq.zek w koronach drzew stanowi okolo .55% zespolu)
n::!tomiast zerujq,ce na ziemi niewiele ponad 30%. NcJezy dodac, i:i

zdecydowana wiykszoSc gatunk6w zbierajqcych pokarm na ziemi zcruje

poza obrf:oem park6w i dlatego tez potencjalnie grupa ta moze bye

najbardziej mobilna.

Grupy trofiezne

Podziaiu dokonano na podstawie opracowania. Beklovej i Pikuli

(1987, uzupelnione i nieco zmienione), dzielq,c gatuIlki na nast�pujq,ce

grupy: z - Zoophageous, d - Dive.rsivorous, g - Granivorous, i .- In-
secti�lorous, 1(f) - Insectivorous + fntgivomus, i(g:) - InscctivoTOus +
gnmivorous; z(m) - Zoophageous + myophagous (t.ab. 8).

Dokonanie podzialu na grupy tmnczne jest trudne i jak si� wy-

daje, powinno bye dokonywane dwojako, tZil. d]a okresu kgowego

i pozostalej cz�ci roku. W sezonie lGgowym, np. ziarnojady w zdecy-

dowanej liczbie gatunkow odzywiajq, si� g16wnie owadami (zwlaszcza

pokarrn dla mlodych), a pokarm ro�mnny stanowi wowczas uzu-
pelnienie. Natomiast w pozostalym okresie dieta roSlinna (gl6wnie

nasiona) stanowi pokarm dominujq,cy, ale wowczas ptaki najcz�sciej
nie Sq, jui zwiq,zane z miejscami l�gowymi. . Dlatego tei ograniczono
rozwazania do okresu l�gowego. I tak, z calej puli gatunkow, 48 (65%)
odzywia si� owadami, 15 (20%) to gatunki wszystkozerne, pozostale to
typowe ziarnojady.lub odzywiaj£l.ce si� pokarmem zwierz�ym.
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Udzial gatunkow odzywiajq,cych si� owadami w poszczegolnych zes-
polach wynosi od 65 do 77%, a udzial liczby par od 60 do 81%.

Najwi�cej, be ponad 77% gatunk6w owadozernych, stwierdzono w par-
ku w Kosienicach. Moze si� to wiq,zac z tym, ii park ten, jake jedy-
ny, lezy w bezposrednim sq,siedztwie wilgotnych lq,k otoczonych lasa-

mi, ktore prezentujq, najbardziej roznorodnq, entomofaun<:; tutaj tez

udzialliczebny par wynosi ponad 78%. Natomiast najwi�kszy udzial

par (81%) odzywiajq,cych si� owadami stwierdzono w parku w Bole-
straszycach, co rowniez mozna wiqzac Z obecnosciq, na terenie parku

bardzo zyznych lq,k, ktore Sq koszone, a to bye moze ulatwia dostyp do
pokarmu malym ptakom.

Drugq, najwiykszq, grupq Sq, ptaki wszystkozerne. Udzial gatunkow
oraz liczby par jest wyrownany i wynosi odpowiednio 14-19% i 17-21%,

z wyjqtkiem park6w w Krasiczynie i Bolestraszycach, gdzie udzialy

wynoSZq 25 i 27% oraz 16 i 13%. Wysoki udzial par i gatunkow wszyst-
kozernych w parku w Krasiczynie moze bye wynikiem dokarmiania

ptakow przez spacerowiczow (np. krzyzowki).

Pochodzenie gatunkow oraz preferencje siedliskowe

Na podstawie podzialu przedstawionego przez Gromadzkiego (1970)

i Gorskiego (1988) przeanalizowano zespoly pod wzgl<:dem przyna-
lezllosci srodowiskowej i pochodzenia gatunkow. Najwiycej gatunkow
(wlq,cznie z gawronem) zwiq,zanych jest z terenami lesnymi - 50
(68,5%), w tym 21 gatunkow wn�trza lasu, a 29 peryferyjnej cZySci

lub skraju lasu. Ze wzglydu na bezposrednie sq,siedztwo osiedli ludz-

kich stwierdzono duzy udzial - 12 (16,4%) gatunkow gniazdujq,cych
w osiedlach. Rowniez ze wzglydu na bliskosc pol uprawnych, nastypuje

wnikanie gatunkow typowych dla terenow otwartych, jak np. kuropa-

twa, pliszka zolta, lq.cznie 5 gatunkow (6,8%). Pozostale to gatunki
siedlisk podmoklych i wodnych oraz zadrzewien srodpolnych.

Roznorodnosc gatunkowa i biomasy

Obliczony wskaznik roznorodnosci gatunkowej (H'd jest funkcjq,

liczby gatunkow oraz ich struktury dominacyjnej i wynosi on w zes-

polach od 4,32 bita informacji w Stubnie do 4,84 w Medyce (tab. 9).
N atomiast wskaznik rozIlorodnosci obliczony dla biomasy (H' B) jest
mniejszy 0 okolo 20-25%, ale stwierdzono mi�dzy nimi bardzo wysokq,
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i istotnq korelacj� r = 0,93 (p � 0,001). Najwyisz(} wartosc zanotowa-
no rowniez w parku w Medycc 4.13, a najnizsz q w Stubnie 3�02 bita.
Najwyzsze wartosci dla parku w Medyce sugerujq. duzq. stabilnose i ho-
mogennosc tego zespolu. Zroznicowania takiego nie udalo si� wyjasnic
na podstawie zastosowanego podzialu ekologicznego.

W skaznik rownomiernosci rozkladu struktury dominacyjnej (J' d

ksztaltujc si� na bardzo wyrownanym poziomie od 0.83 w parku
w Kosienicach do 0,91 w parku w Stubnie. Natomiast wskainik struk-

tury dominacyjnej biom(l...sy (J'B) wa.ha si� od 0,68 w Stubnie do 0.75
w Kosienicach. Nie stwierdzono korelacji mi<:dzy jednq a drugq. war-

tosci q r = 0.16 (p :S 0,001).
W porownaniu do wielu zespolow zasiedlajq.cych naturalne drzewo-

stany Sq. to wartosci bardzo wysokie, co swiadczy 0 wielkiej "atrakcyj-
nosci" siedlisk parkowych. W naturalnyeh drzewostanach najwyzsze

wartosci wskaznika, 4.55 bita, notowal Glowacinski (1991) w zespolach

lesnych Gorczanskiego Parku Narodowego.

Seiekcja typu r i K

Wedlug przedstawionych przez Piank� (1981), Begona i Mortimcra

(1989) zalozell podzielono organizmy na dwa przeciwstawne rodzaje
r i K. Organizmy, ktore podlegajq selekcji typu r cechujq. m.in. niewiel-
kie rozmiary ciala, liczne i drobnych rozmiarow potomstwo, osobniki

osiq.gajq. wczesn(} dojrzalosc, a ieh liczebnose podlega duzym waha-
niom. Zasiedlaj& one srodowiska najcz�eiej efemeryczne, Sq. zaLem na-

razone na znaczne zmiany warunkow. Natomiast osobniki podlegajq.ce

selekcji typu K charakteryzuj(} si� m.in. wi�kszymi rozmiarami ciala,
nielieznym potornstwem, dlugowiecznosciq., pozno osiq.gajq. dojrzalosc
plciowq, g�stosc populaeji jest wzgl�dnie stala.

Jezeli jako podstawG do umownego wydzielenia przyjq.e za

Glowacinskim (1990) potencjalnq. rozrodezose (liczb� jaj) oraz rozmiar
ciala, to do scislych r-strategow zaliczono 34 gatunki (46%), natomiast
do K-strategow 9 gatunk6w (12%). Pozostale gatunki lqczq. przypadki
przejsciowe (tab. 8). Zdeeydowanq wi�e wi�kszosc gatunkow ptakow
zamieszkujq.cych parki eechuje wyrazna selekcja typu r, co wydaje si�

zrozumiale ze wzglydu na to, iz parki kazdego rodzaju podlegajq. bar-
dzo silnej presji czlowieka. W konsekwericji tego mog& wyst<:powac
fluktuacje liczebnosei, zwlaszcza u gatunkow domimijq.cych. Wsrod do-

minantow, az 60% gatunk6w podlega wyraznej selekcji typu r, a 13%
typu K. Stosunek r do K-strategow w grupie dominantow zrnienia si�
wi�c jeszczc bardziej.
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W warunkach Puszczy Niepolomickiej K - stratedzy w 150-letnich

lasach stanowiq. ponad 32% gatunk6w, a r- stratedzy 27% (Glowacinski
1981). Relacje wi�c Sq. tutaj zupelnie odwrotne.

Przykladem na to, iz zmiany w srodowisku mogq, ksztaltowae
strategi� zyciowq. moze bye Arboretum w Bolestraszycach i ogrod
w Krasiczynie. W parku w Bolestraszycach sklad szaty roslinnej �
zwlaszcza w warstwie krzewow i roslinnosci zielnej jest intensywnie

zmieniany od okolo 15 lat i w pewnych cz�ciach parku ulegl pra-

wie calkowitej przebudowie. Zgodnie wi�c z teori q selekcji gatunk6w
dobor naturalny powinien preferowae gatunki podlegajq.ce selekcji ty-

pu r na niekorzyse selekcji typu K. Uzyskane wyniki potwierdzajq, po-

wyzszq, tez�, ponad 55% (20 gatunkow) podlega wyraznej selekcji typu
r i tylko 5% (2 gatunki) wyraznej selekcji typu K. Podobne zjawisko
zachodzi w parku w Krasiczynie, gdzie od XIX wieku, z mniejszym

lub wi�kszym nasiieniem, nast�puje wymiana naturalnych element ow

szaty roslinnej na gatunki obcego pochodzenia. Tutaj ai 62,5% (25 ga-
tunk6w) podlega wyrainej selekcji typu r, a 7,5% (3 gatunki) wyraznej
selekcji typu K.

Energetyka

Ptaki stanowia,. jeden z podstawowych elementow w funkcjonowa-

niu calego ekosystemu. !eh rola w energetyce calej biocenozy jest
w naszych warunkach stosunkowo slabo poznana. Dlatego tez podane

ponizej wartosci Ilalezy traktowae ostroinie, ale naSwietlajq, one przy-

Ilajmniej z grubsza jak ksztaltuje si� rola ptakow w obiegu materii

w siedliskach parkowych. Wyliczen dokollano opierajq.c si<: na ogolnych

zasadach przedstawionych w pracy Kenedigha et al. (1977), ktore sto-
sowane byly w pracy Glowacinskiego i Weinera (1977), Luniaka (1990)
i innych. Dane dotyczq,ce gawrona, tj. dobowe zapotrzebowanie ener-

getyczne (DBE) i ci<:iar ciala zaczerpni�to z pracy Gromadzkiej (1980),
DBE = 125 kcal x dzien x ptak, waga dla III--VI = 450 g.

Wartose dzienllej kOllsumpcji stanowi mniej wi�cej polow� biomasy,

produkcja okolo 1/3 biomasy, natomiast fekalia 1/4 czesc wartosci kon-

sumpcji. Za sezon uznano ok res od polowy marca. do polowy sierpnia

- 150 dni, natomiast dla gawrona okres ten jest krotszy i wynosi okolo
120 dni.

Najwazniejszym czynnikiem wydaje si<: bye konsumpcja. Wynosi

ona w przyblizeniu od 350 do 1000 kcal x 10 3 x ha. x sezon, srednio
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okolo 600 kcal. Rowne jest to mniej wi�cej okolo 200 kg pobranego po-
karmu przez ugrupowanie ptakow w parku w Bolestraszycach i okolo
500 kg w parku w Kosienicach, srednio okolo 300 kg. Pozywicnie to
w okres.ie kgowym zlozone jest glownie z bezkr�gowcow, a tylko dodat-
kowo uzupelniane pokarmem roslinnym. Foksowicz i Sokolowski (1956)
podali, iz na obszarze okolo 6 ha zadrzewienia srodpolnego konsumpcja
owad<.)w wyniosla w okresie okolo 100 dni mniej wi�cej 240 kg. Nato-
miast Luniak (1988) podal, ii w Parku Lazienkowskim w vVarszawie
dzienna konsumpcja bezkr�gowcow przez mniejsze ptaki wynosi okolo
1 kg/ha.

llose wydalanych fekali, bez gawrona wynosi mniej wi�cej od 80 do
260 kcal x 10 3 x ha x sezon, tj. od okolo 50 kg w parku w Bolestraszy-

each do okolo 150 kg w Kosienicach.

Inaczej przedstawia si� sprawa, gdy wezmiemy pod uwag� gawrona,

w parku w Bolestraszycachjego DEB wynosi � 15 kcal x 10 6 x sezon x
kolonia, czyli w duzym przyblizeniu okolo 10 ton pokarmu, a produkcja
fekali wynosi okolo 2 ton, w parku w Stubnie DEB � 8500 kcal x 10 3
x sezon x kolonia, czyli okolo 6 ton pokarmu i produkuja., one ponad 1,5
tony odchodow, a w Medyce DEB � 7500 kcal x 10 3 x sezon x kolonia,
czyli mniej wi�cej 5 ton pokarmu oraz ponad 1 ton� odchodow.

W warunkach naturalnych Puszczy Niepolomickiej (Glowacinski,
Weiner 1977) w ostatnich stadiach sukcesji ilosc wydalanych fekali
przez zespoly ptakow wynosila okolo 80 kcal x 10 3 x ha x sezon.

Przedstawione wyniki sugeruja." iz przez te male powierzchnio-
wo ekosystemy przeplywa stosunkowo duzo energii. Jak si� wyda-

je mozliwe jest to dlatego, iz wiele gatunkow zeruje poza terenem
parkow, skq.d pobierajq. pokarm, ktory jest najcz�ciej przetwarza-
ny jui na miejscu gniazdowania. Mozna przypuszczae, ii najwi�cej

energii przeplywa przez populacj� kilku dominujq.cych gatunkow, jak:

grzywacz, szpak, kwiczol, wrobel, a przede wszystkim przez kolonijnie

gniazdujq,cego gawrona. \V praktyce t� ogromne ilosci fekali pozosta-
wiane przez gawrony (glownie przez mlode ptaki) Sq, przyczynq. czy to
zamierania niektorych drzew (Bolestraszyce, Medyka), czy tez zmiany
struktury roslinnosci w wyniku przenawozenia (np. w Bolestraszycach

nastq,pil bardzo silny rozw6j przytuli czy kokoryczy - gatunkow wybit-

nie azotolubnych). W konsekwencji prawdopodobne Sq. takze zmiany
w calej entomofaunie glebowej. Ponadto nie mozna pominq.e tego,
i:i odchody mogq. bye etiologicznym rezerwuarem kilkunastu groinych
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dla czlowiek-.a infekcji (Luniak 1990). Z drugiej jednak strony, gawron

spe!nia takze dodatniq, rol� z punktu widzenia czlowieka. Zakladajq.c

za Gromadzkq, (1980), iz cz�c pokarmu owadopochodnego w okresie
wiosna/lato stanowi stonka ziemniaczana, to gawron moze redukowac

jej populacj� w promieniu do 5 kill od kolonii od kilkudziesi<;ciu do

kilkuset kilogramow.
Pomijajq.c gawrona, wartosc konsumpcji w parku w Bolestraszycach

i Medyce jest zblizona do danych podawanych przez Glowacinskiego
i Weinera (1977) z 150 letniego gr<\du lisciastego w Puszczy Nie-

polomickiej, a takze danych Luniaka (1990) z obszarow zabudowanych
Warszawy. Natomiast"IN Stubnie, Kosienicach, Sierakoscach i Krasiczy-
nie konsumpcja jest wyzsza. Przedstawione wyniki sugeruj<\ rowniez,

ii w przeciwienstwie do ekosystemow wodnych (Kaminski 1980) wiycej
energii i materii jest Wl1oszone do biocenozy parkowej niz jest stamtq,d
pobierane.

Stabilnosc ugrupowan

Stabilnosc ukladu ekologicznego jest to zdolnosc do powracania do

polozenia rownowagi po uprzednim zburzeniu Iub tez zdolnosc do trwa-

nia mimo ciq,glych perturbacji (Uclnnarlski 1992). MacArthur (1955)
za Collierem et at. (1978) postawit hipotez�, iz stabilnosc biocenozy
uzalezniona jest bezposrednio od jej gatunkowego zroznicowania, a ta-
kie uklady charakteryzujq, si� rozbudowanq, i bardziej zlozonq, sieciq.

zaleznosci troficznych niz biocenozy 0 mniejszym zroznicowaniu gatun-

kowym. Glowacinski (1981, 19810.) wykazal badaj<\c przebieg sukcesji
w Puszczy Niepolomickiej, iz w miar� wzrostu roznorodnosci gatunko-
wej wzrasta rowniez stabilnosc zespolu, co potwierdza hipotez� Mac-

Arthura "roznorodnosl-stabilnosc". Przyjmujq,c podobne zalozenia
probowano wykazae czy istnieje taka stabilnosc dla zespolow ptakow

parku w Przemyslu i Bolestraszycach, mimo iz wspolczesne tendencje

przeczq. takiemu zjawisku (May 1973 za Uchmanskim 1992).

Do oceny zmiennosci calkowitej uzyto wspolczynnika zmiennosci

(CV), wskaznika rocznych zmian roznorodnosci gatunkowej Jarvine-

na i Vaisanena (1976) za Glowacinskim (1981) DIVdijJ = H'TOT - H',
gdzie I!'TOT - wskaznik roznorodnosci gatunkowej obliczony ze
sredniego zag�szczenia dla trzech lat badan, H'- srednia. roznorodnosc

gatunkowa dla trzech sezonow l<;g.owych. Ponadto zastosowano
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wskaznik rotacji gatunkowej zaproponowany przez Jarvinena (1979)
za Tomialojciem et al. (1984) t = (I + E)j(Sl + S2 ), gdzie liE
to liczba gatunkow, ktore imigruja, i nie wyst�pujq. pomi�dzy sezonami
l�gowymi, Sl i S2 - ogolna liczba gatunkow l�gowych na powierzchni
w ciq.gu pierwszego i drugiego roku.

Uzyskane wyniki dla ugrupowania ptakow w Przemyslu wynoszq.

DIV diff = 0,04, CV = 0,06, t = 0,02 (N = 100,8 p!10 ha, s = 11,56, CV
= 11.61) oraz dla Bolestraszyc '1' = 0,06. Wyniki sugerujq., iz stabilnose
tych dwoch zespolow jest co najmniej rowna tej jak q notuje si� w natu-

ralnych biocenozach. W warunkach Puszczy Niepolomickiej wskaznik
roznorodnosci gatunkowej wynosi DIVdif/ = 0.04 a CV = 0,7; nato-
miast wskainik rotacji gatunkowej ('1') na najbogatszych gatunkowo
powierzchniach probnych w Puszczy Bialowieskiej wynosi niewiele po-

nad 0,1 (Tomialoje et at. 1984).

W parku w Bolestraszycach prowadzone jest coroczne wykaszanie
traw, odchwaszczanie, wprowadzane Sq. nowc nasadzenia itp., mimo

tego zmiany jakie zaszly w awifaunie gniazdujq.cej na ziemi i wsrod
roslinnosci zielnej sa, niewielkie. W 1987 w tej strefie gniazdowalo 8 ga-

tunkow, a w 1991 -7 gatunkow. Nawet wi�c wieloletnie perturbacje nie

od razu zmienily sklad gatunkowy, a proces taki, jak si� wydaje, musi

trwae odpowiednio dlugo. \V najblizszych latach mozna si� spodzie-
wac znikni�cia dwoch kolejnych gatunkow: lozowki i strumieniowki.

Podobnie rzecz si� ma w parku w Przemyslu. Po zniszczeniu war-

stwy krzewow wiosnq. 1989 na okolo 50% powierzchni parku, nasta,pilo

zmniejszenie ogolnego zag�szczenia 0 40 par, ale z zespolu ubyl tylko

jeden gatunek i to nie zwiq.zany ekologicznie z tq. strefq. roslinnq.. W ro-

ku nast�pnym ogolne zag�szczenie zmniejszylo si� juz tylko 0 10 par,

a z ugrupowania znikn�ly dalsze trzy gatunki, ktore rowniez nie byly
zwiq.zane z pi�trem krzewow.

Zblizone wyniki uzyskano analizujq.c ugrupowania ptakow zamiesz-

kujq.cych parki wiejskie w okolicach Milicza (Ranoszek, Grobelny

1988), jak rowniez parkow miejskich, np. w Cz�stochowie (Czyz,
Krolikowski 1990).

Osiadlosc i migracja

Wedlug Glowacinskiego (1975, 1981), w miar� rozwoju sukccsji

ekosystemow lesnych, dobor naturalny wspiera osiadiose (zimowanie)
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niz gatunki migrujq.ce. W lasach najwaZIliejszq. rol� odgrywa mozliwosc

znalezienia kryjowki, ktora ulatwia przetrwanie zlych warunk6w kli-

matycznych. W parka.ch pojawia si� dodatkowy czynnik, niespotyka-

ny w warunkach naturalnych, a mianowicie latwoSc zdobycia pokarmu

oferowanego przez czlowieka. Nalezaloby wi�c oczekiwac, iz w wy-

niku nalozenia si� tych dwoch czynnik6w wystqpi llasilenie si� tego
zjawiska. Sposroo 73 gatunkow w parkach lub ich najblizszym oto-

czeniu regularnie zimuje 35 (47%), a 38 (53%) uznano za typowych
migrantow. Stosunek migrant ow do ptakow zimujq.cych waha si� od

0,8 do 1,7. Najkorzystniejsze warunki dia rozwoju gatunk6w osiadlych

stwarzajq. parki w Przemyslu oraz Sierakosca.ch U,8-0,9 : 1, a najmniej

korzystne w Bolestraszycach. Rowniez w tym ostatnim parku stwier-
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dzono najnizsz q liczb� gatunkow l�gnq.cych si� w dziuplach. Zjawisko
t.o bye moze nalezy wiq.zae z przebudowq. drzewostanu jaka dokonala

si� w ostatnich 15 latach. Natomiast najwyzsze wartosci dla parku

w Sierakoscach korelujq rowniez z danymi z okresu kgowego. Zarowno

liczba gatunk6w, jak i ogolne zag�szczenie dziuplakow jest procentowo

jednym z najwyzszych.

Parki wraz z innyrni siedliskami antropogennymi Sq. miejscem, gdzie

moze bye zainicjowallY proces zimowania niektorych gatunkow, czego
klasycznym przykladem jest koso

Podsumowanie

1. Ogolne zag�szczenie wahalo si� od 100.8 plIO ha w parku w Prze-

myslu do 159,1 plIO ha w Kosienicach, sredllio okolo 122 plIO ha.

2. Liczba gatunkow w zespole wahala si� od 27 do 48, srednio 41
gatunkow.

3. Na wysokose zag�szczenia ma wplyw przede wszystkim efekt wys-
powy oraz odpowiednia strefowose roslinllosci.

4. Wielkose biomasy zespolu (bez gawrona) wahala si� od � 13

kg/10 ha w parku w Bolestraszycach do � 35 kg /10 ha w par-
ku w Kosienicach, srednio � 24 kg/10 ha, z gawronem maksymalnie

w parku w Bolestraszycach � 450 kg.

5. Przeci�tna biomasa ptaka jest najwi�ksza w zespole zasiedlajq.-
cym park w Kosienicach (Bin = 178 g) oraz w Sierakoscach
(Bin = 151,9 g), natomiast w pozostalych wahala si� od 105-129 g.

6. Sklad gatunkowy ptakow w parkach jest llieomal identyczny, na.-
tomiast wartosci podobienstwa dominacji Sq. stosunkowo niskie.

7. Najwi�cej par gniazduje na drzewach i krzewach 30 gatullkow
(42%), w dziuplach i budynkach 26 gatunkow (37%), a najmniej na zie-
mi i wsrod roslinnosci zielnej 15 gatunkow (21%). Wyniki sugerujq, iz
d:t;iuplaki nie muszq. bye dominujq.cym element em w ewolucji zespolow

parkowych.

8. Z 73 gatunkow 41 (55,1%) zbiera pokarm na ziemi, 20 ga-

tunkow (28,7%) zeruje w koronach drzew, gdzie pobiera pokarm z lisci
i galq.zek, 8 gatunkow (10,8%) zbiera pokarm z kory drzew, a 4 (5,4%)
zeruje najcz�scicj w powietrzu.

9. Dzielqc gatunki na grupy troficzne, 48 (65%) to gatunki
odzywiajq.ce - si� owadami, wszystkozerne stanowiq. 15 (20%) ga-
tunkow, pozostale to typowe ziarnojady lub odzywiajq.ce si� pokarmem

ZWlerz�ym.
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10. Wskaznik roznorodnosci gatunkowej wynosi w zespolach od 4.32

bita informacji w Stubnie do 4.84 w Medyce. Natomiast wskaznik

roznorodnosci obliczony dla biomasy (H' B) jest mniejszy 0 okolo 20-
25%.

11. Do scislych r-strategow zaliczono 34 gatunki (46%), natomiast
do K-strategow 9 gatunkow (12%). Pozostale gatunki lq,czq. przypadki
przejsciowe.

12. Przez biocenozy parkowe przeplywa stosunkowo duzo energii,

a wyniki sugerujq., iz wi�cej materii i energii jest tu wnoszone niz po-
bierane.

13. Stwierdzono wysok q stabilnosc ugrupowan, rown£\. co najrnniej

tej, jakq. notuje si« w zespolach naturalnych.
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Badania nad ornitofaun�

Ziemi przemyskiej. 1993 (1).
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A wifauna l�gowa stawow rybnych w Starzawie
(1982-1992)

Przemyslaw Kunysz

W st�p

Celem pracy jest ocena liczebnosci oraz skladu gatunkowego ptakow

l�gowych z grupy wodno-blotnych oraz drapieznych zwiq,zanych eko-

logicznie z ohszarem stawow rybnych w Starzawie. vVst�pne oceny

liczebnosci oraz skladu gatunkowego publikowane byly w praeach Hor-

dowskiego i Kunysza (1991) oraz Hordowskiego (1991). Poza okresem
l�gowym prowadzono tutaj regulame badania nad w�dr6wkq, ptakow

wodno-blotnych (Kunysz, Hordowski 1992).

Opis terenu oraz metodyka badan

Stawy w Starzawie (gm. Sttibno, woj. przemyskie) znajdujq si�
w odleglosci 25 km od Prze�nysla w kierunku polnocno-wschodnim.

Ich powierzchnia wynosi okolo 1000 ha. Polozone Sq na skraju doliny
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Sanu w poludniowo-wschodniej cz�sci Kotliny Sandomierskiej (Kon-
dracki 1980). Lezq. na wysokosci okolo 200 m npm., a otoczone Sq,
glownie pastwiskarni oraz polami uprawnymi. Od strony poludniowej

stawy stykajq, si� z pasem granicznym, a od zachodu granic� wyzna-

cza Kanal Bucowski. Od strony wschodniej i polnocno-wschodniej

przylegajq. do niewielkich lasow l�gowych. Woda do stawow doprowa-

dzana jest z rzeki Wiszni i zawiera znacznq, zawartose zawiesin mine-

ralnych. Gl�bokosc wody wynosi 70.-140 em, pH 7-7,4, osad mineral-

ny jest na podlozu piaszczystym 20-30 em. Stawy porasta roslinnosc
z klasy Potamogeton luans rozwijajq,ca si� na duzych powierzchniach

(Pietraszek i Piorecki 1980). Wi�ksze skupienia roslinnosci wynurzonej

przedstawia rye. 1. W wyniku zabiegow gospodarczych w latach 70.

zostaly wyci�te na groblach znaczne ilosci drzew i krzewow, glownie
wierzby.

Material gromadzono w latach 1982--1992 i tylko pojedyncze obser-

wacje pochodzq. z lat wczesnicjszych. W okresie 1990-1992 podj�to

szczegolowe ba.dania z zastosowaniem metody oceny liczebnosci po-

szczegolnych gatunkow zaproponowanej przez Borowiec et al. (1981).
Pomocq, w ocenie liczebnosci byly rowniez uwagi zawarte w pracy Ra-

noszka (1983), Cempulika (1985) oraz Kota (1986). Kryteria l�gowosci
Sq, zgodne ze stosowanymi w Polskim Atlasie Ornitologicznym.

Obserwacje prowadzono od marca do polowy sierpnia w godzinach

od 6 do 13. W kazdym sezonie, mniej wi�cej w drugiej polowie maja

przeprowadzono po dwie kontrole wczesno--wieczorne. W 1986 i 1989

wykonano liczenia gniazd na dwoch najwi�kszych stawach, na po-

wierzchni A (staw okolo 200 ha) i B (staw okolo 180 ha). Lq,cznie
w ciq,gu calego okresu badan sp�dzono na obserwacjach ponad 50 dni.

Zag�szczenie plIO ha poszczegolnych gatunkow obliczano w oparciu

o powierzchni� okolo 70 ha roslinnosci wynurzonej, glownie trzciny. Do

oceny wysokosci zag�szczen posluzyly dane zebrane w 1992 roku.

Nazewnictwo oraz uklad systematyczny oparto na pracy Tomialojcia

(1990) z wyjq.tkiem wyodr�bnienia mewy bialoglowej (Larus cachin-
nans) jako osobnego gatunku (Bukacinski et aT. 1989).

Wykaz systematyczny gatunk6w

Przeglqd obejmuje 46 gatunkow ptakow wodno--blotnych oraz dra-
pieznych zwiq,zanych ze srodowiskiem wodnym. Nie uwzgl�dniono

gatunkow nie zwiq.zanych scisle z tym biotopem. W ciq,gu badan
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stwierdzono 27 gatunkow l�gowych oraz 17 prawdopodobnie l�gowych
i 2 dawniej l�gowe.

Wykaz stosowanych skrotow: (.) - gatunek kgowy, (0) - gatunek
prawdopodobnie l�gowy, (t) - dawniej l�gowy. Liczba przy kategorii
l�gowosci dotyczy lokalizacji stanowiska na stawach przedstawionego
na ryc. 2.

(e) Perkozek (Tachybaptus ruficollis). \\1 latach 1982-1991 obserwo-
wany corocznie (Hordowski, Kunysz 1991, Hordowski 1991). W 1992
liczebnose oszacowano na 15 par. Zag�szczenie wynosilo okolo 2 plIO
ha roslinnosci wynurzonej.

(.) Perkoz dwuczuby (Podiceps cristatus). Regulamie l�gowy
w latach 1982-1991 w liczbie okolo 45-50 par (Hordowski, Kunysz

1991). Na podstawie liczen prowadzonych w 1992 liczebnose oceniono
na okolo 60 par. Stawy w Starzawie Sq. najliczniejszq. ostojq. tego ga-

tunku w wojewodztwie przemyskim (Hordowski 1991). Zag�szczenie
wynosilo okolo 8,5 plIO ha roslinnosci wynurzonej.

(e, 1) Perkoz rdzawoszyi (Podiceps grisegena). Obserwowany co-
rocznie w latach 1982-1988 w liczbie 3-4 par (Hordowski, Kunysz

1991). W 1989-1992 stwierdzono ogolem 4 pary. W 1986 na powierzch-
ni A znaleziono 2 gniazda, a w 1989 na powierzchni B cztery gniazda.

(0) Zausznik (Podice.ps nigricollis). W latach 1982-1991 obserwo-
wanG rcgularnie 2-3 pary (Hordowski, Kunysz 1991, Hordowski 1991).
W 1992 jego liczebnosc oceniono na okolo 5 par.

(., 2) Bq.k (Botaurus stellaris). Obserwowany corocznie w latach
1982-1991 w liczbie 3 par. W 1992 liczebnose oceniono na 4 pary (po
dwie pary na powierzchni A i B).

(0,3) Bq.czek (Ixobrychus minutus). W latach 1982-1991 obserwo-
wany corocznie w liczbie 1-2 par (Hordowski, Kunysz 1991), w 1992
stwierdzono 2 pary.

(t) Czapla siwa (Ardca cinerea). Pod koniec lat sZeSedziesiq,tych
istniala duza kolonia w lesie przy stawach (Lemczak 1970). W okre-
sie badan gniazdowania nie stwierdzono, a obserwowano jedynie pta-
ki niel�gowe oraz mlodc. Najblizszym micjscem l�gowym od stawow
w Starzawie jest kolonia zlozona z 5 par (1992) polozona w lesie 80S-
nowym nad Sanem w okolicach Reczpola.

(.) Bocian bialy (Ciconia ciconia). W roku 1984 stwierdzono na
drzewach wokol gospodarstwa 8 zaj�tych gniazd tego gatunku (Hor-
dowski 1990). V'Ilatach 1985--1992 stale gniazdowalo 4-6 par.
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(_, 4) Lab�dz niemy (Cygnus olor). W okresie badan obserwowano
l�gi 4-5 par. W 1986 na wyspie polozonej na powierzchni A znaleziono

3 gniazda po 5, 6 i 6 jaj.

(., 5) G�gawa (Anser anser). W 1987 stwierdzono 2-3 pary, a na
wyspie polozonej na powierzchni A znaleziono gniazdo. W 1992 stwier-

dzono 5 samcow pilnujq,cych rewirow l�gowych.

(0) Krakwa (Anas strepera). vV latach 1982-1988 obserwowano
po dwie pary ptakow (Hordowski, Kunysz 1991). W 1992 na stawie
polozonym przy granicy panstwa stwierdzono 1 par� ptakow.

(0) Cyraneczka (Anas crecca). W 1990 obserwowano 1. pa.r� ptak6w
(Hordowski 1991).

(e) Krzyzowka (Anas platyrhynchos). W okresie 1982-1988 stwier-
dzono okolo 30-40 par (Hordowski, Kunysz 1991). Hordowski (1991)
oszacowalliczebnosc, na 40-60 par. W 1992 na podstawie przeprowa-

dzonych liczen stwierdzono okolo 50 par. Zag�szczenie wynosilo okolo

7 p /10 ha roslinnosci wynurzonej.

(-, 6) Rozeniec (Anas acuta). 26 VI 1990 obserwowano samic�
z mlodymi (Hordowski 1991). 2 VII 1992 na stawie polozonym przy
granicy panstwa widziano samic� z 5 mlodymi.

(_) Cyranka (Anas querquedula). W latach 1982-1988 obserwowano
2-3 pary (Hordowski, Kunysz 1991). W okresie 1989-1991 stwierdzono
4 pary, a szczegolowe Iiczenie w 1992 wykazalo obecnose 5 par.

(-,7) Plaskonos (Anas clypeata). W 1988 obserwowano 1 par� (Hor-

dowski, Kunysz 1991). 23 VI 1992 stwierdzono 2 pary i samic� wodzq,cq,
6 vullo

L

(_) Glowienka (Aythya ferina). W latach 1982-1988 sredni q liczeb-
nose okreslono na 10-12 par (Hordowski, Kunysz 1991). W okresie
1989-1991 stwierdzono 14 par, a w 1992 liczebnose ustalono na 20 par

l�gowych. Zag�szczenie wynosilo niecale 3 plIO ha. roslinnosci wynu-
rzone] .

(-,8) Podgorzalka (Aythya nyroca). L�gowa corocznie w niewielkiej
liczbie par. VV latach 1982-1988 stwierdzono 3-4 pary (Hordowski,
Kunysz 1991), a w 1989-1992 3 pary.

(-, 9) Czernica (Aythya fuligula). Liczniejsza od glowienki, w la-

tach 1982-1988 obserwowana w Iiczbie 24-25 par (Hordowski, Kunysz
1991), w 1989-1992 stwierdzono 20 par. 16 VI 1992 obserwowano dwie
samice wodzqce po 4 i 6 mlodych. Zag�szczenie wynosilo niecale 3 plIO

ha roslinnosci wynurzonej.

50



(., 10) Blotniak stawowy (Circus aeruginosus). W latach 1982-
1988 gniazdowalo 3-4 pary (Hordowski, Kunysz 1991). W okresie
1989-91 stwierdzono 4-5 par, a szczeg6lowa inwentaryzacja przepro-

wadzona w 1992 wykazala 7 par. Zag�szczenie wynosilo okolo 1 plIO
ha roslinnosci wynurzonej.

(0) Wodnik (Rallus aquaticus). W latach 1982-1988 wielokrot-
nie slyszano glosy godowe tego gatunku (Hordowski, Kunysz 1991).
W 1992 liczebnosc oceniono na 6 par. Zag�szczenie wynosilo okolo 0,8

plIO ha roslinnosci wynurzonej.

(0, 11) Zielonka (Porzana parva). 14 i 29 V 1988 slyszano inten-
sywnie odzywajq.cego sit; samca. \TV tyro samym miejscu 3 VI 1992

widziano jednego ptaka i slyszano charakterystyczny glos samca.

(e) Kokoszka wodna (Gallinula chloropus). W latach 1982-1991
obserwowana corocznie (Hordowski, Kunysz 1991). W 1992 ustalono
liczebnosc na okolo 5 par.

(.) Lyska (Fulica aim). Obserwowana corocznie w zmiennej licz-
bie par. W 1992 na podstawie liczell terytorialnych par, znalezio-

nych gniazd i obserwacji rodzin liczebnose ustalono na calym kom-
pleksie stawow na okolo 70 par. 17 V 1986 na powierzchni A znale-

ziono 5 glliazd, a 10 V 1989 na powierzchni B stwierdzono 10 gniazd
zawierajq.cych jaja. Stawy w Starzawie to najliczniejsze miejsce l�gowe
tego gatunku w wo.1. przemyskim (Hordowski 1991). Zag�szczenie wy-
nosilo okolo 10 plIO ha roslinnosci wynurzonej.

(0, 12) Sieweczka rzeczna (Chamdrius dubius). W 1990 obserwowa-
no 1 par� tego gatunku, a w 1992 stwierdzono 2 terytorialne pary gniaz-
dujq.ce prawdopodobnie na groblach stawow polozonych pod lasem.

(.,13) Czajka (VaneUus vanellus). W 1992 znaleziono na niewielki�i
i podmoklej wysepce 0 wymiarach 10 x 30 m (powie!zchnia B) koloni�
zlozonq z 15 par.

(0) Kszyk (Gallinago gallinago). VV 1990 przez caly okres It;gowy
obserwowano 1-2 pary ptakow (Hordowski 1991).

(., 16) Rycyk (Lirnosa lirnosa). W 1984 stwierdzono l�g na dnie
pozbawionego wody stawu (Bordowski, Kunysz 1991).

(0, 14) Krwawodziob (Tringa totanus). Jednego tokujqcego ptaka
obserwowano w pierwszych dniach maja 1991 i 1992 na wyplyconym

stawie przy granicy panstwa.

(0, 15) Kuliczek (Actitis hypoleucos). VI 1991 i 1992 stwierdzono
dwie pary, ktore gniazdowaly prawdopodobnie na groblach stawow.
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(., 17) Smieszka (Larus l'idibundus). Nieregularnie le:;gowa, w 1989
stwierdzono koloni� zlozonq, z 25 gniazd (Hordowski 1991), ktora w wy-
niku prac prowadzonych na stawie zostala zniszczona. W 1992 na pod-

stawie obserwacji starych ptakow karmiq,cych mlode liczebnosc ustalo-

no na 3 pary.

(., 18) Mewa bialoglowa (Larus cachinnans). 15 V 1989 znaleziono
gniazdo tego gatunku na powierzchni B (Hordowski 1991, obs. wlasne).
Gniazdo (kopiec) wykonane bylo z drobnych lodyg trzcin, rzepaku,

skrzypu, lisci turzyc (tak w srodkowej warstwie jak i zewn�trznej).
Znajdowalo si� uno w plytkiej wodzie 10-20 em, wsrod zeszlorocznych

trzcin. Polozone bylo na skraju kolonii smieszki. Wymiary gniazda:

srednica zewn�trzna 35-40 cm, wewlle:;trzna 20 cm, gl�bokosc 11 em,

wysokosc nad lustrem wody 13 em. W gniezdzie znajdowaly sie:; dwa

jaja. 0 wymiarach 72,2 x 46,1 i 69,8 x 49,8 mIll. 'tV latach naste:;pnych

nie stwierdzono gniazdowania, a obscrwowano jedynie ptaki stare i

mlode: 12 IV 1990 - 2 ad., 23 XI 1991 - 3 a,d. 16 VI 1992 -- 4 ad. i 2
imm 1.

(.,20) Rybitwa zwyczajna (Stema hirundo). 3 VII 1992 widziano
2 slabo latajq,ce mlode, ktore karmione byly przez stare ptaki.

(0) Rybitwa bialowq,sa (Chlidonias hybridus). Najwczciniejsza ob-
serwacja pochodzi z 16 VIII 1984 roku, kiedy to widziano 2 ad. na

stawach polozonych pod lasem l�gowym. W okresie od 31 VII do

4 VIII 1986 obserwowano regularnie 2 ad. i 2 imm. oraz 2 ad. i 3 imm.,

a 1 VIII 1986 obserwowano ptaki stare karmiq,ce dobrze latajq,ce mlode.

Ponadto w okresie le:;gowym obserwowano 18 VII 1985 - 3 ad., 4 VIII

1987 - 2 ad. Obserwacje te, zwlaszcza ptakow starych z mlodymi mogq,

sugerowae mozliwosc gniazdowania tego gatunku na stawach w Starza-

wie albo gdzieS na innych zbiornikach polozonych na terenach przygra-

nicznych. W 1986 roku zanotowano l�g na starorzeczu w Hurku (Kurek
1993)1.

(t, 19) Rybitwa czarna (Chlidonias niga-). 14 VII 1975 stwierdzono

le:;g 2 par (H. Kurek).
2 (0,21) Zimorodek (Alcedo atthis). W latach 1983-1988 obserwo-

wanG stale .lednq, pare:; ptakow (Hordowski, KUl1Ysz 1991).

1 Obserwacje zaakceptowane przez Komisj" Faurustycznq
2S owa blotna (Asio fiammeus). W wydaniu "Polskiej Czerwonej Ksi"gi" (1992) podanojakoby

na stawach mial gniazdowac ten gatunek. Poza jednym stwierdzeniem doroslego ptaka 9 V 1985

wi"cej tego gatllIlku na stawach rue obserwowano (Hordowski, Kunysz 1991).
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(.) Brzegowka (Riparia riparia). 26 VII 1986 stwierdzono koloni�
w scianie pryzmy pod granic q pal1stwa skladajqcq. si� z 14 par. W 1992
gniezdzilo si� 5 par w skarpie grobli na powierzchni A.

(0,25) Podrozniczek (Luscinia svecica). W latach 1982-1988 stwier-
dzono 3-4 pary (Hordowski, Kunysz 1991). W okresie 1989-1992 ob-
serwowano stale 3 pary (3 spiewajq.ce samce). Stawy w Starzawie to
jedno z dwoch stanowisk l�gowych tego gatunku w woj. przemyskim

(Hordowski 1991).

(0, 23) Swierszczak (Locustella naevia). Od 1982 do 1988 obserwo-
wano 3-4 pary (Hordowski, Kunysz 1991). W latach 1989-1992 stale
widywano 2 spiewajqce samee.

(0, 22) Brz�czka (Locuste.lla luscinioides). W latach 1982-1988
stwierdzono 4 spiewajq.ce samce (Hordowski, Kunysz 1991), a w 1989-
1991 6 par. Szczegolowe badania w 1992 wykazaly obecnose 8 par.

Zag�szczenie wynosilo okolo 1 plIO ha roslinnosci wynurzonej.

(.) Rokitniczka (Acrocephalus schoenobaen.us). Hordowski i Ku-
nysz (1991) liczebnose w latach 1982-1988 oszacowali na 40-50 par.
Szczegolowe liczenie w 1992 wykazalo okolo 40 stanowisk spiewa.jq.cych

samcow. Zag�szczenie wynosilo 6 plIO ha roslinnosci wynurzonej.

(0, 24) Trzcinniczek (Acrocephalus scirpaceus). Obserwowany co-
rocznie podczas calego okresu badan w liczbie 4-5 par l�gowych.

(.) Trzciniak (Acrocephalus arundinaceus). V\T wyniku szczegolo-
wych liczen przeprowadzonych w 1992 liczebnosc oceniono na okolo

40 par. Zag�szczenie wynosi blisko 6 plIO ha roslinnosci wynurzonej.
(0, 26) Wq.satka (PanUr1lS biarmicus). 31 VII 1988 obserwowano

stare ptaki wraz z mlodymi (Hordowski, Kunysz 1991). Ponadto 25 X
1992 widziano w trzcinach na stawach przy granicy panstwa 4 samce
i 3 samice.

(., 27) Remiz (Remiz pendulinus). W calym okresie badan gniaz-
dowala 1 para ptakow.

(.) Potrzos (Ember'iza schoeniclus). W latach 1982-1988 liczeb-
nose okreslono na okolo 15 par (Hordowski, Kunysz 1991). W okre-
sie 1989-1991 Hordowski (1991) oszacowal liczebnose na 40--50 par.
Szczegolowe liczenie w 1992 wykazalo wyst�powanie okolo 30 par

l�gowych. Zag�szczenie wynosilo okofo 4 plIO ha roslinnosci wynu-
rzoneJ.
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Tab. 1. Liczebnosc par 1<;gowych ptak6w wodno-blotnych na stawach rybnyeh w Sta-
rzawie w latach 1982-1992. Przyblizona, liczebnosc w latach 1982-1988 podano za praca,

Hordowskiego i Kunysza (1991), natomiast w latach 1989-1991 za Hordowskim (1991)
i obserwaeje wlasne. Objasnienia znak6w: x --- brak dokladnych danych iloseiowyeh, - -

gatunek nielE:gowy

Gatunek

Perkozek

Perkoz dwuczuby

Perkoz rdzawoszyi

I ' ZausznikBa,k

Ba,czek

I ' Bocian bialyLab�d

I Gc:ga¥i i Krakw
I Cyran_ Krzyz

I Rozen I Cyral
Plask

! Glowi
Podgo

I CzernBlotn

Wodn

Zieton

Kokos

Lyska

Siewe

Czajk

Kszyk

Ryeyk
Krwaw

Kulicz

Smies

Mewa

Rybit

Rybit
Zimor

Brzeg
Podr6

Swiers

Brzf<cz
Rokit!

Trzcin

Trzein

Wa,sa
Remiz

Potrzo

1982-1988 1989-1991 1992

x x 15

45-50 x 60

3-4 4 4

2-3 2 5

334

1-2 3 4

645

z nierny 4-5 4 4
'a 2-3 x 5

a 2 I x 1eczka - 1? -

6wka I 30-40 I 40-60 50
lee I - I 1 1Ika 2-3 I 4 5 I

onos 1 I x 2
enka 10-12 I 14 20

rzalka 3-4 I 3 3I

lca I 24-25 20 20

iak sta.wowy I 3-4 4-5 7ik x x 6

ka 1 x 1

zka wodna x x 5

35-40 40-50 70

czka. rzeezna x 1 2

a x x 15

x x 1

1 - -

odzi6b - 1 1

ek -- 2 2

zka x 25 3 I
bialoglowa - 1 x

wa zwyezajna x x ,

wa bialowa,sa 1-2? x x

odek 1 x -

6wka 14 - 5

zniezek 3-4 3 3

'zczak 3-4 2 2

ka 4 6 8

liczka 40-50 x 40

niczek 4-5 5 4-5

iak 40-50 40 40

tka I? - -

1 1 1

s 10-15 40-50 30

54



Podsumowanie

No. stawach w Starzawie w latacb 1982-1992 stwierdzono gniazdo-

wanie 44 gatunkow ptak6w, w tym 27 uznano za l�gowe a 17 za praw-

dopodobnie l�gowe. Dwa gatunki - czapla siwa i rybitwa czarna --

gniazdowaly dawniej (tab. 1).
Najliczniejsz& grup� ptakow l�gowych stanowiq. gatunki typowo

wodne (Podicipedidae, Ardeidae, Anatidae, Iiallidae i Laridae). Ich
lqczny udzial w zgrupowaniu wynosi prawie 57% (25 gatunkow). Ga-
tunki gmazdujqce w trzcinach z rodzaju Acrocephalus, Locustella, po-

trzos, remiz, podrozniczek i blotniak stawowy (10 gatunk6w) stanowiq.
prawie 23% zgrupowania. Trzeciq. grupt: stanowiq. ptaki gniazdujq.ce

no. dnie pozbawionych wody stawow oraz na drzewach w bezposrednim

sq.siedztwie stawow. Ich udzial w zespole l<�gowym wynosi okolo 20%

(9 gatunkow) (tab. 2).

Tab. 2. Maksymallla. liczebnosc, liczba par oraz udzial procentowy grup l":)gowych ptak6w
gniazduji\,cych na stawach w Starzawie w latach 1982-1992

Grupa Jednostka Liczba Ilose Udzial

h:;gowa taksonomiczna gatunk6w par %

Podicipedidae

Ardeidae -

Wodna Anatidae I 25 306 56,8Rallidae

Laridae

Acroceplwlus
Locustella

Blotniak stawowy

Trzcinowa Podroiniczek 10 141 22,7

W1\satka.?
Remiz

Potrzos

Bocian bialy
Sieweczka. rzeczna.

Czajka.

Dna stawow, Rycyk

groble Kuliczek 9 I 55 20,5
i drzewa Kszyk I

Krwawodzi6b I Zimorodek IBrzeg6wka

Razem , 44 502 100.0
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Tab. 3. Zroznicowanie morfologiczno-ekologiczne ptakew wodno-blotnych gniazduja,cych
na stawach w Starzawie w latach 1982-1992 (podzial Wj!,. Jakubca 1978)

Typ I Forma Gatunek Liczba %gat un.

Ptaki I bentofagi krakwa, cyraneczka, krzyzewka}plywaja,ce cedzqce rozeniec, cyranka, plaskouos

bcntofagi nurkuja,ce glowienka, podgorzalka, czernica 15 34
ichtiofagi perkozek, perkoz dwuczuby,

nurkuja,.ce perkoz rdzawoszyi, zausznik

Ptaki entomofagi rybitwa bialowa,sa, brzeg6wka

[j¥' powietrzne
z lotu ichtiofagi pclagiczne rybitwa zwyczajna 6 13.6

drapiezniki smieszka, mewa bialoglowa,

i nekrofagi blotniak stawowy

Ptaki entomofagi plazowe kuliczek, sieweczka rzeczna 3 6.8

brodza,ce ichtiofagi brzegowe zirnorodek

Ptaki ichtiofagi oczeretowe ba,k, ba,czek

oczeretow mikrozoofagi wodnik, kokoszka wodna,
i zarosli wodne zielonka 14 32

entomofagi trzcinniczek, trzciniak, brz�czka,

I oczeretowe swierszczak, potrzos, w¥atka

entomofagi zaroslowe remiz, rokitniczka, podr6zniczek

Ptaki fitofagi brzegowe g�gawa
la,k entomofagi la,k czajka

gra,dowych

entomofagi Ia,k kszyk, rycyk, krwawodzi6b 6 13.6

bagiennych

zoofagi la,kowe bocian bialy

Analizujq,c zgrupowanie pod wzgl�dem zroznicowania morfologi-

czno-ekologicznego ptak6w wodno-blotllych (Jakubiec 1978) wykaza-
no, iz najliczniejszq, grupq, Sq ptaki plywajq,ce (15 gatunkow, 34%),
nast�pnie typ - ptaki oczeretow i zarosli (14 gatunk6w, 32%), a w dal-

szej kolejnosci typ - ptaki polujq,ce z lotu i ptaki lq,k (po 6 gatunkow

i 13.6%) oraz najmniej liczny typ - ptaki brodzq,ce polwodne (3 gat un-
ki, 6.8%) (tab. 3).

Gatunki dominujqce (2: 5% udzialu w zgrupowaniu) stanowily
ponad 74% wszystkich gatunk6w (8 gatunkow), natomiast gatunki
towarzyszq,ce i przypadkowe prawie 26% (36 gatunk6w).

Og61ne zag�szczenie obliczone dla powierzchni roslinnosci wynurzo-

nej, jak szuwary, trzcinowiska (okolo 70 ha) wynosilo okolo 69 p!10 ha.
Na grup� dominantow skladaly si� nast�pujq,ce gatunki: lyska

(14,5%), krzyzowka (12,4%), perkoz dwuczuby, rokitniczka i trzciniak

(po 10,3%), potrzos (6,2%), czernica i smieszka (5,1 %).
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Sklad gatunkow dominujq,cych na stawach w Starzawie jest bardzo

podobny do stwierdzonych na innych tego typu obiektach w Polsce (Bo-
chenski 1960, Wasilewski 1973, vViatr 1970, Cempulik 1985, Kot 1986,
Gramsz 1991, Dyrcz et al. 1991). Pewnq, cech q wyrozniajqcq,jest gniaz-
dowanie bardzo rzadkich lub zagrozonych wygini<:ciem w naszym kraju
gatunkow, jak: rozeniec, bqk, bqczek, krakwa, cyraneczka, plaskonos,

podgorzalka, mewa bialoglowa, rybitwa bialowq.sa i podrozniczek.
Ponadto w okresie jesiennej w�dr6wki stawy w Starzawie stanowiq.
glowne miejsce koncentracji w�drujq.cych ptak6w wodno-blotnych

w dolinie srodkowego Sanu (Kunysz, Hordowski 1992).

Podzi<:kowania

Dzi�ku.j� Pann mgr inz. Marianowi Wisieckiemu Dyrektorowi Gospodarstwa

RYbnego Starzawa za pomoc i ulatwienia podczas badan.
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Badania nad ornitofaun,.

Ziemi Przemyskiej. 1993 (1).

Ptaki starorzecza Sanu w H urku pod Przemyslem

Henryk Kurek

Teren i metodyka badan

Starorzecze Sanu w H urku stanowi jednq, z wazniejszych ostoi

ptakow, zwlaszcza wodno-blotnych w okolicach Przemysla i zostalo za-

liczone do terenow waznych dla ochrony ptakow w Polsce (Dyrcz 1989).
Badania ornitologiczne na starorzeczu w latach 50. i na poczq,tku

60. prowadzil Jozefik (1961). .Jego praca zawiera wykaz 26 gatunkow
ptakow, zarowno l�gowych jak i przelotnych.

Starorzecze powstalo mniej wi�cej pod koniec XVIII wieku.

W XX wieku gorny i dolny odcinek zostal wyraznie wyplycony i za-

mieniony na lq,ki kosne. Charakteryzuje si� uno dobrze wyksztalconymi
typami zbiorowisk roslinnych z klasy Potamogetonetea i Phmgmitetea.

Dominujq, zbiorowiska toni wodnej skladajq.ce si� z agregacji Potamo-
geton lecens, Batrachium i Cham jragilis. Natomiast brzcgi porastajq,
zbiorowiska ze zwiq,zku Salicion aLbae (rye. 1). Powierzchnia staro-
rzecza wynosi ponad 25 ha, gl�bokoSc wody 80-140 em, maksymalnie
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260 cm (P.io1'ecki 1980). Srodkowy - podmokly i wodny odcinek sta-
1'orzecza dlugosci okolo 3500 m zblizony jest ksztaltem do podkowy
zaczyna si� w miejscowosci Hu1'eczko, a konczy w Hurku. Od zachodu

i poludnia graniczy z podmoklq. lq.kq., zwirowniq. o1'az pastwiskiem, od

polnocy z ruchliwq. drogq. i miejscowosciq. Hurko, a od wschodu z liniq.

kolejowq., ktora miejscami biegnie okolo 30 mod jego brzegow, polem

uprawnym i nieuzytkami. Mi�dzy zachodniq, a polnocllq. cz�ciq, sta-

rorzecza. 1'ozciq.ga si� rozlegly kompleks pol uprawnych i maly pas lq.ki
przylegajq.cej bezposrednio do starorzecza.

Stawrzecze .lako zbiornik zamkni�ty nie ma bezposredniego

polq,czenia z 1'zekq. San, a zasilany jest jedynie wodami z Potoku

Krownickiego i ze splywu w6d powierzchniowych. Ostatnia natural-
na wymiana. wod w starorzeczu nasta"pila podczas powodzi w lipcu
1980 roku.

Na lustro otwa1'tej wody razem z platami roslinnosci plywajq.cej

przypada okolo 50% powierzchni starorzecza. Roslinnose szuwaro-
wa zajrnuje okolo 30% powierzchni, a pozostale zespoly roslinne
pokrywajq. okolo 20% obszaru starorzecza. Dokladn£l, charakt.erystyk v

fitosocjologicznq. i ekologicznq. zbiorowisk roslinnych starorzecza, ktora
obejmuje 33 stanowiska i zespoly opracowala Witkowska-Wawer

(1988).
Badania prowadzono w latach 1967-1988 i 1990-1992. W wi�kszosci

byly t.o nieregularne obserwacje dokonywane w 1'oznych porach okresu
l�gowego i pozal�gowego. Szczegolowe badania przeprowadzono w 1976
i 1978 oraz w latach 1984, 1986 i 1987 opierajq.c si� w znacznej mierze

na metodyce przedstawionej w pracy Borowiec et at. (1981).
Obj�to nimi calq. powierzchni� podmoklego i wodnego odcinka

lq.cznie z liniq. brzegowq. porosni�tq. k�pami drzew i krzewow, glownie

wierzby, t.opoli, tarniny, glogu, bzu czarnego. Do wynikow badan
wliczono takze obserwacje p1'owadzone na dwoch, niewielkich pasach

podmoklych lq.k, ktore bezposrednio przylegaly do starorzecza. Lq.ki

te byly cz�sciowo zalewane w zaleznosci od poziomu wody w starorze-

czu. W pracy caly opisany powyzej obszar wyst�puje pod ogolnym

poj�ciem jako starorzecze.

W 1984 starorzecze w znacznym stopniu zostalo osuszone, co stwo-

rzylo na odkrytym mulistym dnie dogodne warunki do zerowania i od-

poczynku ptakow siewkowatych.
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Niniejszy przeglq,d zawiera wykaz gatunkow gniazdujq.cych na sta-
rorzeczu, glownie w latach 1986 i 1987 wraz Z ocenq. ieh liczebnosci,

a takze zalatujq.cych stwierdzonych w czasie badan. Ponadto wyko-

rzystano materialy publikowane w pracach Hordowskiego i Kunysza

(1991) oraz Hordowskiego (1991).
Nazewnictwo oraz uklad systematyczny oparto na pracy Tomialojcia

(1990). Zasadniczym kryterium okreslenia l�gowosci danego gatunku
byla obserwacja mlodych karmionych lub wodzonych przez rodzicow,

znaiezienie gniazda z h;giem oraz kilkakrotne stwierdzenie spiewajq.cego

lub odzywajq.cego si� terytorialnego samca w okresie rozrodczym.

Celem pracy jest przedstawienie skladu gatunkowego oraz liczeb-

nosci wszystkieh ptakow stwierdzonych na starorzeczu. Niektore uzys-

kane wyniki porownywano z danymi przedstawionymi przez Jozefika

(1961 ).

Wykaz systematyczny gatunk6w

�/ykaz systematyczny obejrnuje przeglq,d 102 gatunk6w ptakow,

w tym 41 uznano za l�gowe, 18 za prawdopodobnie l�gowe oraz L13

za zalatujq,ee.

Wykaz stosowanych skr6t6w: (.) - gatunek l�gowy, (0) - gatunek
prawdopodobnie l<;gowy, (*) - gatunek zalatujq.cy.

(.) Perkozek (Tachybaptus ruficollis). W latach 1986-1987 gniazdo-
walo na starorzeczu 5-8 par.

(.) Perkoz dwuczuby (Podiceps cristatus). Gniazduje nieregularnie,
26 VII 1986 obserwowano 2 ad. i 3 juv. oraz 5 VII 1987 - 1 ad. i 1 juv.

(0) Perkoz rdzawoszyi (Podiceps grisegena). W maju i czerwcu 1987
obserwowano regularnie 1 par� ptakow. Prawdopodobnie zbyt duza

penetracja starorzecza przez w�dkarzy uniemozliwila zalozenie gniazda.

Ponadto 13 V 1973 stwierdzono 1 ptaka.

(*) Perkoz rogaty (Podiceps auritus). 10 V 1987 obserwowano
1 ptaka.

(.) Zausznik (Podiceps nigricollis). W latach 1971-1972 jedna para
wyprowadzila po 3 i 4 mlode, a w maju i czerwcu 1986 stale obserwo-

wano jednq. par� ptakow.

(0) Bq.k (Botaurus stella1'is). W latach 1988-90 stwierdzono 2-3
odzywajq.ce si<; samce (Hordowski, Kunysz 1991, Hordowski 1991). Po-
za tym 25 IV 1976 obserwowano 1 ptaka na skraju trzcinowiska w po-

ludniowej cZf(sci starorzecza.
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(.) Bq.czek (Ixobrychus minutus). W latach 1986-1987 stwierdzono
gniazdowanie 3-4 par. Gatunek ten zwiqzany byl z szerokimi pasami

trzcinowisk wraz z rosnq,cymi krzewami, glownie wierzby uszatej (Salix
aurita). W 1956 Jozefik (1961) stwierdzil gniazdowanie az 10 par.

(*) Czapla nadobna (Egretta garzetta). 15 V 1972 - 2 ptaki lecialy
nad starorzeczem (Kurek, Tomialoje 1973).

(*) Czapla siwa (Ardea cinerea). Obserwowana regularnie (zerujq.ce
i odpoczywajq.ce ptaki) w liczbie 3-5 osobnikow, wyjq.tkowo 22 VII
1988 - 18 ptakow.

(*) Czapla purpurowa (Ardea purpurea). 21 VII 1956 Jozefik (1961)
obscrwowal jednego ptaka w upierzeniu juvenalnym. Ponadto 29 VIII

1988 - 1 ptak na zwirowni sq,siadujq.cej ze starorzeczem (Hordowski,
Kunysz 1991).

(*) Bocian bialy (Ciconia ciconia). Corocznie obserwowany w okre-
sie l�gowym w liczbie 1-5 ptakow. Starorzecze jest miejscem zerowania

bocianow, ktore gniazdujq. w pobliskim Hureczku i Hurku.

(.) Lab�di niemy (Cygnus olor). W latach 1991-1992 jedna para
wyprowadzila po 5 i 8 mlodych w poludniowej cz.-:Sci starorzecza.

(*) Kazarka (Tadornaferr'Uginea). W poczq,tkachpazdziernika 1887
zastrzelono jednego ptaka na starorzeczu (Dzieduszycki 1895).

(*) Cyraneczka (Anas crecca). W okresie w�dr6wek obserwowana
w liczbie 3-5 ptakow, wyjq,tkowo 5 IX 1984 - 20 osobnikow.

(.) Krzyzowka (Anas platyrhynchos). Gniazduje corocznie w liczbie

6-8 par. Jozefik (1961) rowniez stwierdzil w latach 50. regulame
gniazdowanie tego gatunku.

(.) Cyranka (Anas querquedula). \V latach 1986-1987 gniazdowalo
6-8 par.

(e) Glowienka (Aythya ferina). Gniazduje regulamie, w latach
1986-87 stwierdzono 3-4 pary tego gatunku.

(e) Podgorzalka (Aythya nyroca). W 1986-1987 stwierdzono gniaz-
dowanie 2-3 par. Jozefik (1961) w latach 50. takze stwierdzill�gi kilku
par tego gatunku. Poza stawami w Starzawie bylo to jedyne stanowis-

ko podgorzalki w okolicach Pl'zemysla (Hordowski 1991). W 1992 nie
stwierdzono juz gniazdowania.

(e) Czernica (Aythya fuligula). W latach 1986-1987 stwierdzono
gniazdowanie 2-3 par.

(*) Uhla (Melanitta fusca). W sierpniu 1983 obserwowano jednego
ptaka (Hordowski, Kunysz 1991).
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(*) Kania czarna (lllilvus migrans). 17 VI 1973, 20 V 1975, 6 VI
1976 - 1 ptak, 3 V 1987 - 2 ptaki nad starorzeczem. W 1974 jedna
para ptakow gniazdowala w starym gnieidzie wrony (Corvus corone)
znajdujq.cym si� na topoli w poblizu starorzecza.

(8) Blotniak stawowy (Circus aeruginosus). W okresie badan
dwie pary ptakow zakladaly gniazda w trzcinowiskach w poludniowej
i wschodniej cz�sci starorzecza. Gatunek ten byl prawdopodobnie
lygowy w latach 50. (Jozefik 1961).

(*) Pustulka (Falco tinnunculus). Pojedyncze osobniki kilkakrotnie
obserwowano nad starorzeczem. W 1983 i 1984 jedna para gniazdowala

w polotwartej dziupli w starej topoli niedaleko starorzecza.

(*) Kobczyk (Falco vespertinus). 19 i 25 V 1987 - 1 samica lowila
owady nad starorzeczem 1.

(*) Kobuz (Falco subbuteo). Pojedyncze ptaki kilkakrotnie obser-
wowano nad starorzeczem, np. 31 V 1984 - samiec i samica.

(0) Kuropatwa (Perdix perdix). W czasie badan pojedyncze pa-
ry i stadka (do 8 ptak6w) obserwowano przy krzewach porastajq,cych
brzegi starorzecza od strony pol uprawnych.

(.) Bazant (Phasianus colchicus). Pojedyncze osobniki i pary ob-
serwowano wielokrotnie w krzewach rosnq,cych na brzegach starorzecza

przy granicy z polami uprawnymi.

(.) Wodnik (Rallus aquaticus). Na podstawie ilosci odzywajqcych
si� samcow oraz obserwacji doroslych ptak6w liczebnosc w latach 1986-
1987 oceniono na 5-6 par.

(0) Kropiatka (Porzana porzana). 7 VI 1990 slyszano jednego
odzywajq,cego si� ptaka (Hordowski 1991), czas obserwacji sugeruje
mozliwose gniazdowania. Ponadto 6 VIII 1971 .:.. 2 ptaki oraz 15 VIII
1972 - 1 ptak na skraju roslinnosci szuwarowej w p6lnocnej cz�ci sta-

rorzecza. L�gowa byla w latach 50. (Jozefik 1961).

(0) Zielonka (Porzana parva). W maju i czerwcu 1987 obserwowano
par� tych ptakow w cz�sci zachodniej, a w maju 1988 slyszano dwa
ptaki w cz�ci po!nocnej i zachodniej starorzecza. Ponadto 13 VIII
1956 jednego ptaka obserwowal Jozefik (1961).

(0) Derkacz (Crex crex). W latach 1986-1987 stwierdzono 1-2
odzywajq,ce si� samce na lq,ce przylegajq,cej do starorzecza.

(.) Kokoszka wodna (Gallinula chloropus). Jeden z liczniejszych
gatunk6w na starorzeczu. Jego liczebnosc w latach 1986-1987 oceniono

na okolo 20 par.

lObserwacje zaakceptowane przez Komisj.. Faunistycznq
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(.) Lyska (Fulica atra). Najliczniejszy gatunek l�gowy, w latach
1986-1987 jej liczebnoSe oceniono na okolo 30 par. Wi�kszosc znalezio-

nych gniazd znajdowala si� na skraju wynurzonej roslinnosci wodnej.

(*) Sieweczka rzeczna (Charadrius dubius). 31 V 1984 obserwowano
na odkrytych cz�ciach mulistego dna starorzecza 3 tokujq,ce pary.

( .) Czajka ( Vanellus vanellus). W latach 1986-1987 na podmoklych
lq,kach przylegaj<}cych bezposrednio do starorzecza stwierdzono gnia-
zdowanie 4-5 par. W okresie w�drowck obserwowano stadka liczqce
80-150 osobnikow.

(*) Biegus zmienny (Calidris alpina). 5 IX 1984 - 3 ptaki zerujq,ce
na mulistym brzegu starorzecza.

(*) Biegusik (Limicola falcinellus). 12 VIII 1956 J6zefik (1961)
obserwowal jednego ptaka w upierzeniu juvenalnym.

(*) Batalion (Philomachus pugnax). Obserwowany trzykrotnie:
15 IV 1984 - 20 ptakow, 2 IX 1984 - okolo 80 ptakow i 10 V 1987
- 12 ptakow.

(*) Kszyk (Gallinago gallinago). Obserwowany czterokrotnie:
22 VII 1973 - okolo 30 ptakow, 17 VI 1979 - 1 ptak, 2 IX 1984 -
5 ptakow i 3 V 1987 - 1 ptak.

(*) Dubelt (Gallinago media). W polowie maja 1984 obserwowano
4 ptaki (Hordowski, Kunysz 1991).

(*) Rycyk (Limosa limosa). Obserwowany w okresie l�gowym
i podczas w�drowki: 15 IV 1984 - 15 ptakow, 31 V 1984 - 6 ptakow,
11 V 1986 - 2 ptaki, 7 VI 1987 - 11 ptak6w oraz 30 IV 1987 -

1 tokujq,cy ptak na podmoklej lq,ce w zachodniej cz�sci starorzecza.

(*) Kulik wielki (Numenius arquata). 21 VII 1986 obserwowano
1 ptaka na lq,ce przy starorzeczu.

(*) Brodziec sniady (Tringa erythropus). Stwierdzony dwukrotnie:
2 IX 1984 - 8 ptakow i 5 IX 1984 - 5 ptakow.

(.) Krwawodziob (Tringa totanus). W 1987 jedna para ptakow
gniazdowala na podmoklej lq,ce przylegajq,cej do starorzecza.

(*) Kwokacz (Tringa nebularia). Pojedyncze ptaki obserwowano
czterokrotnie: 5 IX 1984, 2 VII 1986 oraz 3 i 10 V 1987.

(*) Samotnik (Tringa ochropus). Stwierdzony czterokrotnie: 13 VI
1976 - 1 ptak, 10 i 22 VII 1987 - 2 ptaki oraz 10 VII 1988 - 1 ptak.

(*) L�czak (Tringa glareola). Obserwowany czterokrotnie podczas
w�drowki: 2 IX 1984 - okolo 50 ptakow, 8 IX 1984 - 4 ptaki, 3 V 1987
- 12 ptakow oraz 10 V 1987 - okolo 20 ptakow.
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(*) Kuliczek (Actitis hypoleucos). 23 VI 1972 obserwowano 2 ptaki
przelatuj.."ce nad lustrem wody.

(*) Smieszka (Larus ridibundus). Obserwowana corocznie od wiosny
do jesieni w stadach do 50 ptakow.

(.) Rybitwa zwyczajna (Sterna hirundo). VV okresie l�gowym po-
jawia si� corocznie. W 1986 jedna para ptakow gniazdowala na staro-
rzeczu wyprowadzaj.."c 3 mlode.

(*) Rybitwa bialoczelna (Sterna albifrons). 17 VI 1979 obserwowano
2 dorosle ptaki zerujqce na starorzeczu.

(.) Rybitwa bialowq,sa (Chlidonias hybridus). Pierwszego stwier-
dzenia tego gatunku dokonano na starorzeczu 16 VI 1974, gdzie obser-
wowano 7 ptak6w (Kurek 1974). W 1986 stwierdzono 2 pary rybitw,
ktore zalozyly gniazda i wyprowadzily po 2 i 3 mlode. Poza Polesiem

Lubelskim i Slonskiem bylo to trzecie znane stanowisko l�gowe tego

gatunku w Polsce (Tomialoje 1990). W maju 1987 czterokrotnie ob-
serwowano ten gatunek: 19 V-I ptak, 21 V - 3 ptaki, 24 V - 14

ptakow i 28 V-I ptak. W 1988 ponownie w okresie kgowym zano-

towano par� ptakow. Przebywa.ly one w tym samym miejscu, gdzie w

1986 by to gniazdo. Bye moze z powodu zaniku roslinnosci plywaj.."cej

lub duiej penetracji terenu przez w�dkarzy przy uzyciu pontonow ptaki

nie zalozyly gniazda. 2

J ,

\W

20bserwacje zaakceptowane przez Korrusj« Faunistyczn�
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(*) Rybitwa czarna (Chlidonias niger). Stwierdzona trzykrotnie:
7 VII 1967 -- 1 ptak, 13 VI 1976 i 20 V 1983 - 2 ptaki.

(*) Rybitwa bialoskrzydla (Chlidonias leucopterus). 3 V 1987 - 2
ptaki nad starorzeczem.

(.) Grzywacz (Columba palumbus). Corocznie co najmniej 2-3 pary
gniazd.uje w zaroslach drzew i krzewow porastajq.cych brzegi starorze-
cza.

(0) Turkawka (St.cptopelia turtur). Tokujqce ptaki obserwowano
w zadrzewieniach drzew i krzewow w p61nocnej cz�sci starorzecza,

gdzie z pewnosciq, si� gnieidzily.

(.) Kukulka (Cuculus canorus). L�gowy gatunek na starorzeczu,
np. 21 V 1986 obserwowano az 11 odzywajq,cych sl<: ptakow.

(*) Sowa uszata (Asio otus). 7 VII 1991 - 1 ptak leCi).cy nad lq,kq,
przylegajq,cq, do starorzecza.

(*) Jerzyk (Apus apus). W latach 1986-1987 obserwowano poje-

dyncze ptaki lub male stadka do 20 osobnik6w lowiq,cych owady nad
starorzeczem.

(*) Zimorodek (Alcedo atthis). Pojedyncze ptaki obserwowano co-
rocznie. W 1986 - 1 para gniazdowala w scianie skarpy na terenie

pobliskiej zwirowni.

(*) Zolna (Merops apiaster). \V okresie badan pojedyncze zolny lub
male stadka liczqce do 6 ptakow stwierdzono kilkakrotnie. Wyjqtkowo

8 IX 1984 obserwowano okolo 40, a 2 VIII 1986 okolo 80 doroslych

i mlodych ptakow w zadrzewieniach polnocnej cZySci starorzecza.

(*) Kraska (Coracias garrulus). 28 V 1968 - 1 ptak w zadrze-
wieniach topoli nad starorzeczem. Od 1979 z okolic Przemysla brak

jest jakiejkolwiek obserwacji tego gatunku (Hordowski, Kunysz 1991).

W osta.tnich dziesiq,tkach lat nastqpil gwaltowny spadek populacji kra-

ski w calej Polsce (Tomialoje 1990).

(*) Dzi�ciol zielony (Picus viridis). W czerwcu 1976 obserwowano
jednego mlodego ptaka w zadrzewieniach wierzbowych.

( .) Dzi�ciol bialoszyi (Dendrocopos syriacus). W latach 1986-1987
wielokrotnie obserwowallo dorosle i mlode ptaki oraz znaleziono dwie
opuszczone dziuple w wierzbach rosnq,cych w p61nocnej cZySci staro-

rzecza. Dzi�iol bialoszyi, jako gatunek ekspansywny, w dolinie Sanu

pojawil si� dopiero w 1980 roku. VV latach nast<:pnych zasiedlil dal-

sze tereny polozone g16wnie w dolinie Sanu, rozszerzajq,c swoj zasi�g

w kierunk u polnocnym (Kurek 1984). 3

30bserwacje zaakceptowane. przez Komisj� Faun.isty�n'l
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(*) Brzegowka (Riparia riparia). Corocznie w okresie l�gowym ob-
serwowana w liczbie 5-30 ptakow. W 1986 stwierdzono koloni� l�gowq,
liczq,cq, 20 par na terenie pobliskiej zwirowni.

(*) Dymowka (iIirundo rustica). Pojedyncze ptaki lub male stadka
do 10 ptakow obserwowano corocznie. Trzcinowiska na starorzeczu

wykorzystywane Sq, jako noclegowisko, np. 21 VII 1986 okolo 10 000
ptakow.

(.) Pliszka zolta (Motacilla fiava). Gniazduje w liczbie 2-3 par na
lq,kach przylegajq,cych do starorzecza.

(*) Pliszka siwa (Motacilla alba). Obserwowana kilkakrotnie w stad-
kach od 2 do 5 ptakow. Ponado 21 VII 1986 okolo 50 ptak6w stwier-
dzono na noclegowisku.

(.) Slowik szary (Luscinia luscinia). W latach 1986-1987 w k�pach
krzewow porastajq,cych brzegi starorzecza przez caly maj spiewalo 6-7

,

samcow.

(*) Podrozniczek (Luscinia svecica). 15 VIII 1972 obserwowano
jednego samca na skraju trzcinowisk w zachodniej cz�sci starorzecza.

(.) Poklq,skwa (Saxicola rubetra). Gniazduje na lqkach stykajq,cych
si� ze starorzeczem, gdzie w latach 1986-1987 stwierdzono 4-5 par.

(0) Klqskawka (Saxicola torquata). Obserwowana wielokrotnie
w roznych cz�ciach starorzecza w liczbie 2-3 par.

(.) Swierszczak (Locustel/a naevia). W latach. 1986-1987 na podsta-
wie obserwacji spiewajq,cych samcow oceniono liczebnosc tego gatunku

na 2-3 pary, ktore zasiedlaly pas roslinnosci stykajq,cej si� ze starorze-
czem.

(e) Strumieniowka (Locustella fiuviatilis). Corocznie gniazduje co
najmniej 4 pary tego gatunku.

( e) Brz�czka (Locustella luscinioides). Z wielokrotnych obserwa-
cji wynika, ii na starorzeczu regularnie gniazduje 6-8 par. 21 VII

1986 stwierdzono maksymalnie 12 spiewajqcych samcow. W latach 50.

brz�czk� obserwowal takze Jozefik (1961).

(e) Rokitniczka (Acrocephalus schoenobaenus). W latach 1986-1987
liczebnosc tego gatunku oceniono na 6-8 par.

(e) Lozowka (Acrocephalus palustris). Jeden z liczniejszych ga-
tunkow ptak6w spiewajq,cych gniazdujq,cych na starorzeczu. Jego
liczebnosc w latach 1986-1987 oceniono na 15-20 par. Gniazduje

glownie w suchszych partiach starorzecza oraz na jego brzegach.
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(.) Trzcinniczek (Acrocephalus scirpaceus). Starorzecze w Hurku
jest miejscem najliczniejszego wyst<:powania. tego gatunku w dolinie

srodkowego Sanu (Hordowski 1991). .lego liczebnosc w latach 1986-
1987 oszacowano na 7-10 par.

(.) Trzciniak (Acrocephalus arundinaceus). Liczebnosc w latach

1986-1987 oceniono na 18-20 par. Jozefik (1961) w latach 50. stwier-
dzil gniazdowanie ponad 15 par. Liczebnooe wi<;;c populacji po uplywie

okolo 30 lat nie ulegla wi�kszym zmianom.

eo) Jarz�batka (Sylvia nisoria). W okresie l�gowym obserwowana
dwukrotnie: 28 V 1968 - 1 oraz 6 VI 1976 - 2 spiewajqce samce.

(0) Piegza (Sylvia curruca), kapturka (S. atricapilla), gaj6wka
(S. borin). W okresie kgowym 1986-1987 slyszano 2-3 spiewajq,ce
samee tych gatunkow wsrod zarosli drzew i krzewow w p6lnoenej cz�ci
starorzecza.

(.) Cierniowka (Sylvia communis). W latach 1986 i 1987 stwierdzo-
no okolo 6 par, ktore gniazdowaly glownie na brzegach starorzecza.

(.) Remiz (Remiz pendulinus). W latach 1986-1987 stwierdzono
2-3 pary, kt6re zakladaly gniazda na drzewach, glownie na wierzbach

w polnocnej cz�ei starorzecza. Jozefik (1961) w 1958 stwierdzil gnia-
zdowanie jednej pary.

(*) Wq.satka (Panurus biarmicus). 11 XI 1992 obserwowano 20
ptakow w zachodniej cz�sci starorzecza.

(0) Wilga (Oriolus oriolus). Terytorialne samce i pojedyncze pary
obserwowano corocznie w zadrzewieniach polnoenej cz�ci starorzecza.

(.) Gq,siorek (Lanius collurio). Corocznie co najrnniej 2-3 pary
gniazdowalo w zaroslach krzewow porastajqcych brzegi starorzecza.

(.) Dzierzba czarnoczelna (Lanius minor). W latach 1967- 1972
w zaroslach drzew i krzewow w poblizu starorzecza stwierdzono gniaz-
dowanie 1-2 par. Ponadto 6 V 1972 na krzewie tarniny na starorzeczu

samiee i samica karmily dobrze latajq,cego mlodego ptaka. Z dotych-

czasowych obserwacji wynika, ze byla. to ostatnia para l<;;gowa dzierzby

czarnoczelnej w okolicach Przemysla (Hordowski, Kunysz 1991).

(.) Sroka (Pica pica). W 1986--1987 stwierdzono gniazdowanie
4-5 par, ktore zakladaly gniazda na drzewach i krzewach w roznych
cz�eiach starorzecza.

(*) Kawka (Corvus monedula), gawron (Corvus frugile.gus). Co-
rocznie obserwowano pojedyncze osobniki lub stadka do 10 ptakow,
zerujq,cych glownie na lq,kach przy starorzeczu.
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(.) Szpak (Sturnus vulgaris). W latach 1986-1987 kgi tego gatunku
stwierdzono w dwoch dziuplach wykutych w wierzbaeh przez dzi�ciola

bialoszyjego. Corocznie szpaki wykorzystywaly trzcinowiska jako miej-
see na noclegowisko, np. 21 VII 1986 stwicrdzono okolo 20 000 ptakow.

(0) Mazurek (Passer montanus). Pojedyncze osobniki lub male
stadka do 5 ptakow kilkakrotnie obserwowano w polnocnej cz�sci staro-

rzecza. Wyjq.tkowo 29 VII 1986 przebywalo w krzewach tarniny okolo

150 ptakow.

(0) Dzwoniec (Carduelis chloris), szczygiel (C. carduelis), makolq.-
gwa (C. cannabina). Corocznie w okresie l�gowym obserwowano 3-4
spiewajqce samce tych gatunkow w zadrzewieniach drzew i krzewow

p6lnocnej cz�ci starorzecza.

(.) Dziwonia (Carpodacus erythrinus). Corocznie co najmniej 2-3
pary gniazduje w krzewach porastajq,cych brzegi starorzecza..

(.) Trznadel (Emberiza citrinella). Gniazduje na brzegu starorzecza
porosni�tym krzewami i drzewami, a jego liczebnosc oceniono w latach

1986-1987 na okolo 2-3 pary.

(*) Ortolan (Emberiza hortulana). 26 VII 1956 - 1 ptak (Jozefik
1961 ) .

( .) Potrzos (Emberiza schoeniclus). N a calym starorzeczu stwier-
dzono gniazdowanie w latach 1986-1987 okolo 5-6 par. Jozefik (1961)
obserwowal potrzosa. tylko raz 24 V 1958 - 1 ptak.

(0) Potrzeszcz (Miliaria calandra). W latach 1986-1987 obserwowa-
no 1-2 spiewajq.ce samce na drzewach w poludniowej cz�sci starorzecza.

Jozcfik (1961) obserwowal go jako l�gowego w okolicach starorzecza.

W nioski

W wyniku przeprowadzonych obserwacji na starorzeczu Sanu

w Hurku latach 1967-1988 i 1990-1992 stwierdzono ogolem 99 ga-

tunk6w ptakow, w tym gniazdujq,cych lub prawdopodobnie l�gowych

zanotowano 59 gatunkow, a 40 zaliczono do zalatujq.cych w okresie

l�gowym i podczas w�drowki.

Do najwi�kszych rzadkosci ornitologicznych zaliczyc mozna gnia-

zdowanie rybitwy bialowq,sej. Ponadto stwierdzono l�gi podgorzalki:
bq,czka, swierszczaka, brz�czki oraz prawdopodobne jest gniazdowanie

bq.ka, kropiatki i zielonki. Gatunki te Sq, bardzo wrazliwe na gwaltowne
zmiany antropogennejakie obecnie zachodzq. w biotopach, wodnych.
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W ostatnich latach zaznaczyla si� silna degradacja starorzecza wraz

z zauwazalnym spadkiem i zanikiem liczebnosci niektorych gatunkow
ptakow. Obserwacje dokonane pod koniec lat 80. i na poczq.tku 90.

nie wykazaly obecnosci perkoza dwuczubego, perkoza rdzawoszyjego,

zausznika, podgorzalki i czernicy.
Na post�pujq.Cq degradacj� starorzecza i zmniejszenie populacji

ptakow wplywajq, nast�pujq.ce czynniki:

- wycinanie drzew i krzewow rosnq,cych na brzegu starorzecza,

- silna penetracja starorzecza przez w�dkarzy przy uzyciu sprz�tu

plywajq,cego,

-- wypalanie roslinnosci w czasie, gdy pewne gatunki przyst<;pujq. juz

do zakladania gniazd,

- osuszenie okolo kilometrowego zachodniego odcinka starorzecza przez
zwirowni� w H ureczku,

- zanieczyszczenie wod przez splyw nawozow organicznych i mine-
ralnych z pobliskich pol oraz sciekami pochodzq,cymi z gospodarstw
w Hurku, co powoduje eutrofizacj� zbiornika z rownoczesnym zarasta-
niem i wyplyceniem,

- zanieczyszczenie przez wysypywanie bezposrednio do starorzecza od-
padow przemyslowych i smieci.

Starorzecze Sann w Hurku jako srodowisko l�gowe wielu chronio-

nych gatunkow ptakow, w tym nielicznych w krajowej awifaunie oraz
jako teren wazny dla ochrony ptakow w Polsce i miejsce wyst�powania

chronionych zespol6w i zbiorowisk roslinnych zasluguje na szczegolnq.

opiek� i powinno bye niezwlocznie obj<;te ochronq. rezerwatowq..
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Badapja nad orn.itofaun'l

Ziernl Pnemyskiej. (1)

Zespoly l�gO"\ve ptak6w gniazd ujqcych
w zbiorowiskach lesnych i zaroslowych

\V okolicach Przemysla

J ozef Hordowski

W st�p i rnetodyka

Praca mmeJsza ma na celu przedstawienie wst�pnych wynik6w

badan nad skI adem gatunkowym i liczebnosci q zespol6w ptak6w

gniazdujq.cych w srodcwiskach leSnych i zaroslowych (wg Szafera
i Zarzycki ego 1977) w regionie przemyskim. Wyniki badan ilosciowych
prowadzonych na 9 powierzchniach probnych zostaly cZySciowo opub-

likowane w pracy poswi�conej ptakom Ziemi Przemyskiej (Hordowski,
Kunysz 1991). Ponadto wyniki z 30 powierzchni posluzyly do sza-
cunkowej oceny liczebnosci niektoryeh gatunkow ptakow na obszarze

wojew6dztwa przemyskiego (Hordowski 1991).
Badania ilosciowe prowadzono w lataeh 1984-1992, stosujq,c dwie

metody: kartograficznq oraz transektow wielokrotnych. Badania
metodq. kartografieznq prowadzono zgodnie z zaleceniami Tomialojcia
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(1980a i b). Przy zastosowaniu tcj metody wykonano w zaleznosci od
powierzchni pr6bnej od 3 do 12 liczen. Metodyk� wielokrotnych liczcn

transektowych oparto w glownych zarysach na zalozeniach przyj�tych

przez Grabinskiego i Stawarczyka (1986). Ptaki liczono w pasie 0 szero-
kosci 100 m. Dlugosc pasow transektowych wynosila od 750 do 11 000

metrow. Liczenia prowadzono od kwietnia do lipca w godzinach od

4 do 12--13. Kazdq. tras� kontrolowano minimum trzy razy. Wiel-

kose powierzchni wyliczano z map w skali 1:10 000 i 1:25 000. Za

l«;gowy uznawano gatunek, ktory wykazywal zachowanie charaktery-

styczne dla sezonu l�gowego, tj. kierowano si� takimi samymi kry-

teriami, jakie stosuje si«; w metodzie kartograficznej (Tomialojc 1980

i 1980a). Oceniajq.c wielkosc zag�szczenia, przyj�to w przypadku domi-
nantow sredniq. Jiczb«; par z wszystkich liczen. W przypadku gatunkow
towarzyszq.cych i przypadkowych zag�szczenie okrdlano przyjmujq.c

najwi�kszq. liczb� spiewajq.cych samcow lu b par w liczeniu. Metodq.

kartograficzIiq. przebadano 10, a transektow<j, 33 powierzchnie. Trasy

prowadzono tak, aby jak najlepiej charakteryzowaly badany biotop.

Dia cz«;sci powicrzchni trasy swiadomie ukladano tak, aby przebiegaly
w miejscach gdzie spodziewano sit:: wysokich zag�szczen.

Wyb6r metody wielokrotnych transektow spowodowany zostal

przede wszystkim latwosciq. poznania w sposob stosunkowo dobry

skladu gatunkowego, a takze przyblizonej liczebnosci. Cieslak (1991)
podaje, iz szybka metoda obserwacji jakosciowych pozwaJa na wykrycie

90-95% gatunk6w w porownaniu do metody kartograficznej. Zblizona
wartose zag«;szczen ogolnych uzyskanych w podobnych srodowiskach

metodq. kartograficznq. sugeruje, iz blq,d w ocenie zagt::szczenia moze
bye niezbyt duiy. Rozwazania metodyczne na ten temat wykraczajq.
jednak poza ramy tej pracy.

Wi�kszosc badan ilosciowych w Polsce prowadzona byla metodq,

kartograficznq.. Natomiast metoda wielokrotnych lub jednorazowych

transektow uzywana byla rzadko (np. Cieslak 1987, Dyrcz et al. 1984a
i b, Glowacinski 1991, Grabinski i Stawarczyk 1986). Dlatego tez pew-
nym utrudnieniem metodycznym jest porownywalnose wynikow. Jed-

nak zadna z obecnie stosowanych metod nie daje wynikow calkowicie

absolutnych, a tylko mniej lub bardziej zblizone do rzeczywistych i do

kazdcj z metod mozna mice powazne zastrzezenia (por. Tomialojc
1992). Gruntowne przebadanie opisanych w pracy srodowisk przez
jednq. osob{( nie byloby mozliwe. Material ilosciowy nalezy wi�c trak-

towac jako podstaw� do pozl1iejszych, szczegolowych opracowan.
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Dokladny opis srodowiska geograficzno-przyrodniczego znajduje si�

w pracy 0 ptakach Ziemi Przemyskiej (Hordowski, Kunysz 1991).
Przy analizowaniu danych dotyczqcych skladu gatunkowego ze-

spolow material uzyskany metodq. transektow& i kartograficznq potrak-

towano jednakowo. N atomiast w przypadku charakterystyki ilosciowej
zaznaczano jakq. metod<\- uzyskano wyniki.

Bogactwo gatunkowe okreslano w odniesieniu do powierzchni pod-
stawowej podaja"c bezwzgl�dnq liczb� gatunk6w na 10 ha (Jermaczek
1991 ).

Za. Palmgrenem struktur� dominacji podzielono nast�pujqCo: 2: 5%

- gatunki dominujq.ce, 2-4,9% - gatunki towarzyszq.ce, � - 1,9% ga-
tunki przypa.dkowe.

Uklad systematyczny i nazewnictwo ptak6w przyj�to za To-
mialojciem (1990). Nazewnictwo oraz klasyfikacj� zbiorowisk roslin-

nych dokonano opierajqc si� na pracach Szafera i Zarzyckiego (1977)
oraz Matuszkiewicza (1982). Opis szaiy roslinnej i inne dane dotyczqce
badanych powierzchni zamieszczono pod tabelami.

Numeracj� oddzialow ldnych oparto no, mapie sytuacyjnej
Okr�gowego Zarzq.du Lasow Panstwowych w Krosnie woj. przemys-
kie (1980) w skali 1:100000 oraz mapach sytuacyjnych poszczegolnych
nadldnictw w skali 1:20 000 opracowanych przez Biuro Urzqdzania
Lasu i Geodezji Ldnej w Przemyslu.

Analiza ekologiczna zespo16w z podzialem na grupy gniazdowe, tro-
ficzne itp. b�dzie przedmiotem osobnego opracowania.

vV yniki

J..Jasy bukowe

Lasy z dominacj& buka Sq. naturainym zbiorowiskiem lesnym na
Pogorzu Przemyskim. W przewazajqcej cz�ci nalezq one do zespolu
buczyny karpackiej Dentario glandulosae-Fagetum. Sq. to stosunkowo

dobrze zachowane lasy, najcz�ciej z niewielkim podszyciem i wieloga-
tunkowym runem. Ze wzgkdu na to, iz drzewostany z dominacjq. buka
przewazajq. na calym Pogorzu Przemyskim, awifaun� tych obszarow

oraz lasow z dodatkiem jodly nalezy uwaiac za najbardziej tYPOWq dla
tego obszaru.

Badania ilosciowe wykonano na 7 powierzchniach, w tym na 6

lezq.cych w nizszych partiach (250-300 m npm.) Pogorza Przemys-
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Pow. I. Ptaki gniazdujqce w buczynie karpackiej kolo'l'uligI6w.

I Gatunek Lp/lO ha I %
Fringilla coe/ebs 11.0 20.7

Phylloscopus sibilairix 7.0 13.1

Erithacus rubecula 6.0 11.2

PardS major, Sylvia atricapilla 3.0 5.7

Anthus tri1!ialis, Goccothmustes coccothraustes, Dendrocopos 2.0 3.7

I major, Phylloscopus collybita, Sitta europaea, Troglodytes
troglodytes, Turdus merula, T. philomelos

Gerthia familiaris, Columba oenas, G. palumbus, Ficedula al- 1.0 1.8

bicollis, F. parva, Muscicapa striata, Oriolus oriolus, Parus
caeruleus

I R a z e m (21 gatunk6w) �D 100.0 ,
Opis: Okolo 60-80 letnia buczyna karpacka Dentario glandulosae-Fagetum. W drzewostanie

dominuje buk pospolity, pojedYllczo rosnie grab zwyczajny, podszyt sklada si� g16wI]je z mlodych
bukow, ponadto kruszyna pospolita, bez koralowy, wawrzynek wilczelyko i inne. Runo zlozone

jest z wielu gatuclc6w, m.in. paproc, przylaszczka, bluszcz pospolity, turzyca palczasta, gwie-
zdnica wielokwiatowa, marzanka wonna, kostrzewa leSna, iywokost lekarski, zawilec wjosenny,

gajowiec z6lty. Powierzch..lla poloiona jest wewn<\trz lasu. Metoda transektowa. Wielk. 10 ha.

Daty: 2, 24 V, 12, 13 VI 1992. Lokal.: na wsch6d od Tuliglow, oddz. 64c i d, obr<;b Pruchnik,
nadl. Kanczuga

Pow. II. Ptaki gniazdujqce w buczynie karpackiej w okolicach Holubli

LQatunek [1)/10 hal %
Fringilla coelebs 11.1 20.8

Erithacus rubecula 8.9 16.8

Sylvia atricapilla 6.3 11.9

Phylloscopus sibilatrix 5.3 9.9

Phylloscopus collybita, Pntnella modularis, Troglodytes 3.7 6.9

troglodytes

Phylloscopus trochilus, Turdus merula 1.6 3.0

Ficedula parva, Parus palustris, Turdus philomelos 1.1 2.0

Columba palumbus, Guculus canoT'IJ,S, Dendrocopos major, 0.5 1.0 ,

D. minor, lvfuscicapa striata, Oriolus oriolus, Parus major, i
Streptopelia turfur

I R a z e m (20 gatunk6w) I � 53.0 1 100 . 0 I
Opis: Okolo 60-80 letnia buczyna karpacka Dentario glandulosae-Fagetum. DoIninuje buk

z dodatkiem grabu, zwarcie koron duze. Podszyt niewielki i rozproszony, w runie doIninuj� ga-

tunki podobne jak na pow. 1. Powierzch.rlla polozona jest wewn<\trz lasu. Metoda transektowa.

Wielk. 10 ha. Daty: 18, 28 V, 17 VI 1990. Lokal.: Mi�dzy Holubl:'} a Woll\ Mackowsk<\, odd.
94a, 95a, obr"b j nadl. Krasiczyn
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Pow. III. Ptaki gniazdujC}ce w buczynie karpackiej pod Mackowicami

I Gatunek I plIO ha [�
Fringilla coe.lebs 11.4 22.2

Phylloscopus sibilairix 5.7 11.1
Erithacus rubecula 4.8 9.3

Anthus trivialis, Emberiza citrinella, Phylloscopus collybita, 2.9 5.6

Sylvia atricapilla, Turdus merula

Dendrocopos major', Sylvia borin 1.9 3.7

Bvtteo buteo, Certhia farniliaris, Coccothraustes coccothrau- 1.0 1.9

sies, Columba palumbus, Muscicapa striata, Parus ater,

P. caeruleus, P. major, Sitta e.uropaea, Sturnus vulgaris, Tro..

glodytes troglodytes, Turdus philomelos

I R a z e m (22 gatunki) I � 51.0 I 100.0 I
Opis: Okolo 70-80 buczyna karpacka Dentario glandulosae-Fagetum, kt6r� tworzy glownie buk

pospolity, pojedynczo rosrue d�b szypulkowy i grab zwyczajny. Podszyt sklada siC; glownie
z buk6w oraz klokoGzki poludniowej, wawrzynka wilczelyko, marzanki wonnej i innych krzewinek.

W podszyciu notowano: iywiec gruczolowaty, turzyca palczasta, salatnica lesna, pierwiosnek Ie-

karski i szereg innych. Powierzchnia poloiona jest wewn<\trz lasu. Metoda transektowa. Wielk.

10.5 ha. Daty liczen: 26 IV, 17" V, 7 VI, 2 VII 1992. Lolla!.: w na p6lnoc od Mackowic, odd. 13

a. obr"b i nadl. Krasiczyn

Pow. IV. Ptaki gniazdujC}ce w buczynie reglowej w pa.smie Tumicy

I Gatunek ] plIO ha I %
Fringilla coe/ebs 12.7 26.4
Erithacus rubecula 8.2 17.0

Troglodytes troglodytes 5.5 11.3

Ficedula parva, Parus aier, Phylloscopus sibilatrix, Turdus 2.7 5.7

merula, T. phi/ornelos

Ficedula albicollis, Sylvia atricapilla 1.8 3.8

Dendrocopos leucotos, D. major, Muscicapa striata, Parus 0.9 1.9

major, Turdus philornelos

I � 48.0 I 100.0 II R a z em (15 gatunk6w)
Opis: Okolo 40-60 letnia buczyna karpacka odrnlana reglowa Dentario gland�dosae-Faget'Um.

W drzewostanie panuje wyl�cznie buk, pojedynczo pojawia si.. jodla. Prawie zupelny brak pod-

szytu, runo niskie i zloione gl6wnie z turzycy palczastej, marzanki wmmej i paproci. Powierzchnia
poloiona jest w gl..bi rozleglych kompleks6w lesnych. Metoda transektowa. Wielk. 11 ha. Daty:
9, 14, 31 V 1992. Lokal.: od potoku Kamionka do szczytu wzniesierua 534 m npm. w paSmie

Turnicy, odd. 131b i 125d, obr"b Nowe Sady, nadl. Bircza
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Pow. V. Ptaki gniazduj'lCe w buczynie karpackiej W okolicach Wolj Rokietnickiej

� plIO ha [ %I Gatunek
r Phyllo.�copus sibilatrix 10.0 14.1

I Fringilla cae/ebs 9.0 12.7Erithacus rubecv.la 8.0 11.3

I Emberiza citr1nella, Sylvia atricapilla, S. borin, Turdus 4.0 5.6
I merula

I Anthus trivialis, Troglodytes troglodytes 3.0 4.2

I Coccothraustes coccoihrausies, Hippolais icierina, Parus cae- 2.0 2.8ruleus, P. major, Phylloscopus collybiia, Turdus philomelos

I Buteo buteo, Cuculus canorus, Dendrocopos major, D. minor, 1.0 1.4

I Picedula albicollis, Muscicapa striata, Orio/us oriolus, Sitta Ieuropaea, Strix uralensis, Stur.nus vulgaris I I

I R a z e m (25 gatunkow) 71.0 I 100.0 i
Opis: Okolo 50-70 letnia buczyna karpacka Denlano glandulosae-Fagdum. W drzewostanie

dorninuje glownie buk z dodatkiem grabu. Zwarcie koron duze. Podszyt niewielki i skJada si�

z buk6w i grabOw. Runo podobne jak na pow. L Powierzchnia poloiona jest blisko skraju lasu.

Metoda transektowa. Wielk. 10 ha. Daty: 10, 16 V, 3, 4 VI 1986. Lokal.: w okolicach Woli

Rokietnlckiej. obr<;;b i nadl. Krasiezyn

kiego, tj. w okolicach Woli Rokietnickiej, Tuliglow, Kosienic, Holubli
oraz Woli Maekowskiej (pOW. I-VII). Jedna powierzchnia w paSmie
Turnicy znajdowala si� weWIlq,trz rozleglych kompleksow lesnych po-
nad 500 ill npm. N a wszystkich powierzchniach zastosowano metod�

transektow wielokrotnych. Badaniami obj�to obszar 74.5 ha.

Na powierzchniach stwierdzollo od 1.5 do 26 gatunk6w. Najmniejszq.
liczb� gatunkow zanotowano na powierzchni polozonej w paSmie Tur-

nicy (pow. IV), ana pozostalych 21-26 gatunkow. Mimo tego,iz 2 po-
wierzchnie (pow. V, VI) znajdowaly si� na skraju lasu nie spowodowalo
to znaczq,cego zwi�kszenia liczby gatunkow. Natomiast zwi�kszylo si�

i to znacznie og6lne zag�szczenie - do ponad 70 plIO ha, kiedy na
trzech pozostalych wynosilo od 48 plIO ha w paSmie Turnicy do okolo
54 plIO pod Tuliglowami.

Na grup� dominantow skladalo si� od 5 do 8 gatunk6w, ktore sta-

nowily (z wyjq.tkiem Turnicy) od okolo 65 do 70% (30-47 plIO ha)
zespolu. Natomiast w paSrnie Turnicy dominanci tworzyli ponad 83%
(42 plIO ha) calego zespolu. Glownymi dominant ami byly mniej wic::cej
te same gatunki: zi�ba x = 10.5 plIO ha (7-12.7) oraz x = 18.9% u-
dzialu (9.7-26.4), swistunka x = 5.3 plIO ha (2-10) oi.az 9.2% udzialu
(20-14.1), rudzik x = 6.9 p/lO ha (4.8-.8.9) oraz x = 12.5% udzialu
(8.3-17), ponadto kapturka, pierwiosnek, bogatka, swiergotek drzewny,
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Pow. VI. Ptaki gniazdujqce w przerzedzonej buczynie karpackiej kolo Woli
Mackowskiej

IGatunek I plIO ha I %
Emberiza citrinella 12.0 16.7

Fringilla cve/ebs, Sylvia borin 7.0 9.7

Eriihacus rubecula, Sylvia atricapilla 6.0 8.3

Phylloscopus collybita 5.0 6.9
Anthus trivialis 4.0 5.6

Carduelis cannabina, Turdus rnerula 3.0 4.2

Carduelis chloris, Coccothraustes coccothraustes, Paras ma- 2.0 2.8

JOT, Phylloscopus sibilatl'ix, P. t7'Ochilu5, Turdus philornelos
Cardue/is carduelis, Dendrocopos major, Parus caerulcus, 1.0 1.4

I SiUa europaea, Sturnus vulgaris, Sylvia communis, Troglo-d tes tro lod tesl Y 9 Y

L R a z e m (22 gatunki) 72.0 100.0

Opis: Okolo 60-90 letrua bllczyna karpacka Dentario glandulo3ae-Fagetum, ktorq tworzy
wyl�cznie billc W Wyrukll wycinki poszczegolne drzewa rosnq luino, niekiedy w znacznej od-
iegloSci od siebie. Podszyt zwarty, a w wyniku przdwietlenia koron drzew, rosrue bardzo bujnie.
Sklada siC; gMwrue z buka; graba, brzozy brodawkowatej, a w cz�ci zachodniej takie z sztuczl'je
wprowaclzonego swicrka i jodly. Runo wielogatunkowe i skladem zbliione do pow. 1. Powierzclmia
styka sic; z brzegiem lasu. Metoda transektowa. Wielk. 10 ha. Daty: 26 IV, 17 V, 11 VI, 2 VII
1992. LokaI.: w okolicach Woli Maekowskiej, odd. 9880 i b, obr�b i naM. Krasiczyn

Pow. VII. Ptaki gniazdujqce w lesie z dominacj(} buka w okolicach Holubli

I Gatunek I plIO ha I %
Fringilla coe/ebs 11.5 19.7
Erithacus rubecula 6.9 11.8

Phylloscopus sibilatrix, Sylvia atricapilla 4.6 7.9 .
Prunella modula.r-is, Troglodytes troglodytes, Turdus merula 3.1 5.3

Anthus trivialis, Coccothmustes coccothraustes, Ph!llloscopus 2.3 3.9

collybito. ,

Pams palustris, Phylloscopus trochilus, Turdus philornelos 1.5 2.6

I Certltia brachydactyla, C. familiaris, Dendrocopos major, 0.8 1.3

D. minor, Dryocopus martius, Ficedula albicollis, F. parva,

Oriol'us oriolus, Par-us caerulcus, P. major, P. montanus,

Sitta europaea, Sylvia borin
--

R a zeIn (26 gatunkow) �58.0 100.0

Opis: Okolo 50-80 letru las z dominacj<\ buka oraz J.ipy szeroko- i w¥kolistnej, miejscarni licz-
ruej pojawia sic; jesion wyruosly i olsza szara, zwarcie kOI"on dllie, podszyt dose znaczny, zlozony
gl6wnje z drzew lisciastych. Powierzchn.ia polozona wewIl<\trz. lasu. Metoda transektowa. Wielk.
13 ha. Daty: 18, 28 V, 17 VI 1990. Lokal.: wzdlui potoku Holubla od leSruczOwki do okolo 1 km
w g6r� potoku, obn;b i nadl. Krasiczyn
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kos, pokrzywnica, strzyzyk, trznadel i gajowka. Dwa ostatnie gat un-
ki, trznadel - 12 i 4 plIO ha, gajowka - 7 i 4 plIO ha, wystq.pily
w wi�kszym zag�szczcniu jedynie na powierzchniach polozonych (pow.
V i VI) na skraju lasu.

VI opisanych 7 zespolach stwierdzono lq.cznie tylko 35 gatunkow.
Po doliczeniu gatunkow obserwowanych poza powierzchniami, w la-
sach bukowych moze gniazdowac mniej wi�cej 35-40 gatunkow ptak6w.
W porownaniu do innych prawidlowo rozwini�tych formacji roslinnych.
zespoly ptakow gniazdujqcych w lasach bukowych Sq. wyjq.tkowo male+
liczne.

W biotopie tym wyksztalcil si� jednak ciekawy zespol ptakow z re-

gularnym udzialem mucholowki malej.

Lasy bukowo-jodlowe.

Drzewostany mieszane bukowo-jodlowe obok lasow z calkowitq.

dominacjq, buka Sq. glownym skladnikiem' lasow Pogorza Prze-
myskiego. Budowa tych drzewostanow charakteryzuje si� wyraznq.

dwupi�trowosci4. Warstw� szczytowq. zajmujq, jodly, natomia..,>t w stre-

fie podrostu oraz w podszyciu dominuje buk.

Badania ilosciowe metodq. transektow wielokrotnych wykonano na

dwoch powierzchniach polozonych w gl�bi Pogorza na wysokosci 400-
600 m npm.: w okolicach Cisowej i w paSmie Turnicy. Obie znajdowaly

si� wewnq.trz lasow i obj�ly obszar 49 ha..

Zespoly te (pow. VIII i IX) skladajq si� z 25 i 22 gatunkow
o lq,cznym zag�szczeniu okolo 52 i 48 plIO ha. Na grup� dominant ow
skladalo si� 6 gatunkow i na obu powierzchniach dominowaly prawie

te same taksony: zi�ba, pierwiosnek, kapturka, rudzik, kos oraz po-

krzywnica (pow. VIII) i strzyzyk (pow. IX). Podobnie jak i w lasach
jodlowych zdecydowanym dominantem byla zi�ba, ktora stanowila 24

i 27% udzialu w zespole. Na podkreslenie zasluguje wysoki udzial
strzyzyka i pokrzywnicy okolo 3 plIO ha, a takze sosnowki i mysi-

krolika, ktorych udzial procentowy zbliia si� do grupy dominantow.
Wyst�powanie jodly w tym biotopie sprawia, iz zespol jaki wy-

ksztalcil si� w lasach bukowo-jodlowych czy jodlowych rozni si� od

notowanych w brzeznych partiach Pogorza. Zespol ten jak si� wydaje
jest spotykany na wi�kszosci obszaru Pogorza, zwlaszcza na terenach
lezq.cych od 400 do 600 m npm.
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Pow. VIII. Ptaki gniazdujC}.ce w lesie bukowo-jodlowym mi�dzy Cisowq
a Krzeczkowa,

[Gatunek I plIO ha I %
Fringilla coe/ebs 12.7 24.1

Phylloscopus collybita 8.6 16.4

Sylvia atricapil/a 5.9 11.2
Erithacus mbecula 3.6 6.9

Turdus memla, Prunella modular'is 2.7 5.2

Phylloscopus sibilatrix 2.3 4.3

Sylvia borin 1.8 3.4

Parus major, P. ater, Regulus regulus, Troglodytes troglodytes 1.4 2.6

Turdfts philornelos, Phylloscopus trochilus 0.9 1.7

Buteo buteo, Certhia familiaris, Coccothraustes coccoth- 0.5 0.9

raustes, Dendrocopos major, Emberiza citrinel/a, Gamdus

glandarius, Oriolus oriolus, Parus caeruleus, P. palustris, Py-

rhulla pyrhulla, SiUa europaea

[ R a z e m (25 gatunk6w) �2.7 ! 100.0 I
Opis: Zbiorowisko Dentario glandulo6ae--Fagetum z dominacjl\ jodly i buka w wieku 60--80

lat. Ponadto pojedynczo rosnie brzoza brodawkowata i grab. Podszyt bujny i zloiony glownie
z mlodych bukow i jodly. Las miejscami jest przerzedzony, a zwarcie koron luine. Powierzch-

nia poloiona jest wewnl\trz lasu. Metoda transektowa. Wielk. 22 ha. Daty: 6, 23 V, 17 VI

1992. Lokal.: wzdlui drog; lesnej od Krzeczkowej do Cisowej, oddz. 246,247 i 248, obn;b i nadI.
Krasiczyn.

Pow. IX. Ptaki gniazduja,ce w lesie bukowo-jodlowym w paSmie Turnicy

LGa tunek I plIO ha I %
Fringilla coelebs 12.9 27.2

Erithacus rubecula 5.3 11.1

Troglodytes troglodytes 3.5 7.4

Phylloscopus collybita, Sylvia atricapilla, Turdus memla 2.9 6.2

Pal'..ts ater, Regulus regulus 2.4 4.9

Phylloscopus sibilatrix, Turdus philomelos 1.8 3.7

Muscicapa striata, Pants montanus, Prunella modularis 1.2 2.5 i

Anthus trivialis, De.ndrocopos major, Emberiza citrinel/a, La- 0.6 1.2 Inius collurio, Oriolus oriolus, Parus major, Pyrhulla pyrhul-

la, Sylvia borin, S. curruca i

[ R a z e m (22 gatunkl) I � 48.0 1 1 00.0 I
Opis: Buczyna karpacka Dentario glandulo6ae-Fagettim z dominacjl\ jodly i buka w wieku 60-
80 lat. Podszyt rzadki z jodIy i buka, pojedynczo takie z innych gatunkow drzew i krzewow,
nuejscami drzewostan jest przeswietlony. Powierzchnia prawie caJa znajduje si.. wewnl\trz Jasu.
Metoda transektowa. Wielk. 17 ha. Daty: 9, 14,31 V 1992. Lokal.: pasmo Turnicy, oddz. 127,
123, obr..b Nowe Sady, nadI. Bircza.
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Lq.cznie zanotowano wyst<;:powanie prawie 30 gatunkow. Mniej

wi�cej takq, samq liczb� gatunkow stwierdzono w lasach buko-

wych i jodlowych polozonych wewnq,trz Pogorza. Vv'ynika z tego,

iz najcz�ciej spotykane biotopy na Pogorzu Przemyskim stwarzajq,

mozliwosc gniazdowania na nieco wi<;:kszych obszarach okolo 30-40 ga-
tunkow. Natomiast no, standardowej powierzchni 10 ha mozna odszu-

kae co najwyzej 20--30 gatunkow.

Lasy jodlowe

Jednorodne lasy jodlowe no, Pogorzu Przemyskim zajmujq, obecnie

niewielki procent powierzchni. Najcz�ciej Sq. to dojrzale drzewostany,

chot silnie przetrzebione przez wycink�. Tylko na niewielkich frag-

mentach zachowane Sq, jedliny b�dq,ce w ostatnich stadiaeh sukcesji.

Natomiast jodla wraz z bukiemjest glownym gatunkiem, kt6ry tworzy

zespol buczyny karpackiej.

Badania ilosciowe metodq. transektow wielokrotnych przeprowadzo-

no na dwoch powierzchniach i objyly one obszar 25 ha. Pierwsza (pow.
X) znajdowala si� w gystym i zwartym drzewostanie jodlowym 0 slabo

rozwini�tym podszyciu, natomiast na drugiej (pow. XI) drzewostan

w wyniku wycinki zostal znacznie przerzedzony. Spowodowalo to silny

rozwoj warstwy krzewow, ktorq. tworzy glownie buk.

Zespol gniazdujq.ey w gystym lesie (X) sklada si� z 21 gatunkow.
Znacznie przeSwietlenie drzewostanu spowodowalo wejscie do zespolu

innych gatunkow, np. gaj(>wki czy piecuszka i lq,cznie na drugiej po-

wierzchni (XI) stwierdzono juz 27 gatunkow.
Ogolne zag�szczenie jest zbliione i wynosi odpowiednio 68 plIO ha

w gystym i 62 plIO ha w przeswietlonym drzewostanie. Zdecydowa-

nym dominantem na obu powierzchniach byla zi�ba 19 i 12 plIO ha, tj.
okolo 28 i 19% udzialu w zespoie. Ponadto dominantami w g�stym lesie

byly: mysikrolik, sosnowka, strzyzyk, kapturko, i rudzik, a w przerze-

dzonym: mysikrolik, rudzik, kapturka, spiewak, swistunka, pierwios-

nek i koso \Vysoki jest udzial mysikrolika, ktorego zag�szczenie wynosi

na obu powierzchniach prawie 7 plIO ha. Innym bardzo charakte-

rystycznym dominant em jest sosnowka, ktorej zag�szczcnie w g�stym

lesie wynosi okolo 6 p/lO ha, a udzial prawie 9%. W przeswietlonej

c.z�ci jej zag�szczenie znacznie spada i wynosi okolo 2-3 plIO ha (u-
dzial okolo 4%). Nalezy takze wspomniec 0 pokrzywnicy i strzyzyku,
kt6rych zag�szczenie ksztaltuje si� na poziomie okolo 3 plIO ha.
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Pow. X. Pt.aki gniazdujij.ce w zwartym lesie jodlowym pod Krzeczkowij.

I Gatunek ! p l IO ha I % �
Fringilla coelebs 19.0 27.9

Regulus regulus 7.0 10.3

Parus ate1', Troglodytes troglodytes 6.0 8.8

Sylvia atricapilla, Erithacus rubecula 5.0 7.4

Turdus philomelos, Prunella modularis 3.0 4.4 I

Turdus meru.la 2.0 2.9

Anthus tril,ialis, Certhia familiaris, Columba oenas, Dendro- l.0 I 1.5I

copos major, Dryocopus martius, Muscicapa striata, Parus I montanus, P. palustris, Phylloscopus collybita, P. sibi/atrix, I I
Pyrhulla pyrhulla, Sitla europaea I , I

I R a z em (21 gat.unk6w) 68.0 I 100.0 I
Opis: Okolo 90-100 letni zwarty i g�ty las jodlowy nalez¥y do bUCZYllY karpackiej Dentario

glandulosae-Fagetum. Ze wzgl..du na znaczne zwarcie koron podszyt jest niewielki j wyst.::puje

miejscami, dominuje bez czarny. Runo dose bujne, wysokie i zlozolle z wiehl gatunkow, dominuj..
paprocie. Powierzchnia poloiona jest wewna,trz lasu. Metoda transektowa. Wielk. 10 ha. Daty:

6,23 V. 17 VI 1992. Loka.l.: w poblizu miejscowosci Krzeczkowa, oddz. 236b, 237b, 238b, obrt:b
i nadl. KrasiczYll

Pow. XI. Ptaki gniazdujq,ce w lesie jodlowym mi�dzy Cisow& a Krzeczkowq

I Gatunek I plIO ha I %
Fringilla coe/ebs 12.0 19.4

Regulus regulus 6.7 I 10.8

Erithacus rubecula, Sylvia atricapilla 4.7 7.5

Phylloscopus collybita, P. sibilatrix, TUT.dus merula, 3.3 I 5.4 IT. philome/os I

Prunella modu/aris, Parus ater 2.7 4.3

Sylvia borin 2.0 3.2 I

Cuculus canorus, Pants pa/ustris, Phylloscopus trocki/us, Py- 1.3 2.2 I

rhulla pyrhulla -r.rlAegithalos caudaius, Columba oenas, C. palumbus, Coccoth- 0.7

mustes coccothra:ustes, Dendrocopos major, Ga'i'rultts glanda- I I rius, Parus caeruleus, P. major, P. montanus, Sitta euro- Ipaca, Tr'og/odytes troglodytes, Turdus viscivorus

I R a z e m (27 gatunk6w) 62.0 I 100.0 I

Opis: Zbiorowisko Dentario gland?Llosae-.Fagetilm z calkowitlj, dominacjlj, jod!y. Z powodu

cz.,sciowego wyn,bu lasu drzewa rosnq dose rzadko. W konsekwencji przeSwietlenia koron i dost�pu

swiatla podszyt rozwin¥ si� bardzo bujnie i jest zwarty. Sklada si� glownie z buka. i jodly. Runo

w miejscach bardziej naSwietlonych bardzo Lujne i sklada si" z wielu gatunk6w. Powierzchnia
polozonajest'wewIlCltrz lasu. Metoda transektowa. Wielk. 15 ha. Daty: 6,23 V, 17 VI 1992.

Lokal.: mi�dzy Cisowa, a Krzeczkow1'l, odd, 238a i b, 23gb, obr"b i nadl. Kraskzyn.
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Lasy jodlowe stwarzajq mozliwose gniazdmvania 30-35 gatunkom.

Zesp61 jaki wyksztalcil si� w tym siedlisku, zblizonym do pierwotnego,
zwlaszcza na powierzchni X, zdecydowanie rozni si<: od innych spo-

tykanych na Pogorzu, przede wszystkim wysokq. liczebnosciq. sosnowki
i mysikrolika, a takze pokrzywnicy i strzyzyka; ktore Sq. gatunkami cha-
rakterystycznymi. N alezy dodae, iz jest to chyba jedyne ugrupowanie
rozniq.ce si� w spos6b zdecydowany od spotykanych w innych typach
lasow.

Pow. XII. Ptaki gniazduj�ce w gr<t-dzie Querco-Carpinetum W okolicach Zurawicy

I plIO ha I %! Gatunek

Fringi/la coe/ebs 22.1 15.7

Phylloscopus sibilatrix, Sturnus vulgaris 13.6 9.6
Eriihacus rubecula 10.7 7.6

Turdus merula, 9.3 6.6

Sylvia atricapilla 7.9 5.6

Parus cue1'uleus 5.7 4.1

Emberiza citrinel/a, Parus major 5.0 3.6

I Anthus trivialis, Coccothraustes coccothraustes, Sylvia borin, 3.6 2.5 I TU1'dus philomelos
Dendrocopos major 2.9 2.0

Muscicapa striata 2.9 2.0

Certhia familiaris, Ficedula albicollis, Hippolais icterina, 2.1 1.5
Phylloscopus collybita

I Aegithalos caudatus, Columba palumbus, Locustella fluviatilis, 1.4 1.0 i Parus palustris, Sitta europaea

r Carduelis carduelis, C. chloris, Cuculus canorus, Garrulus 0.7 0.5 I glandarius, Dendrocopos medius, D. minor, Lanius collurio,Oriolus oriolus, Parus ater, P. montanus, Pica pica, Pictts

I canus, Prunella modularis, Streptopelia turfur, Sylvia com-munis, S. nisoria, Troglodytes troglodytes

I R a z e m (41 gatunkow) i � 141.0 1 100 . 5 I
Opis: Okolo 100 letni grqd Q'/Lerco-Ca.rpinetum z dominacj<} d�bu szypulkowego i lipy szeroko-
i w¥kolistnej. Podszycie dose zwarte i sklada sit; Z odrost6w lip, ponadto z leszczyny, bzu czarne-
go, a miejscarni zawlaszeza na ohrzeiu z trzmieliny i tarniny. Runo skla.da si� gl6wnie z tUI"l.Ycy

orz<;sionej, ponadto zanotowano szereg innych, m.in. konwalia majowa, przetacznik Idny, gwie- zdnica wielkokwiatowa, niecierpek drobnokwiatowy, trawy. Z dw6ch stron powierzchnia liczen
styka. si<;; z polami uprawnymi a z jednej z rozlegl" l¥,\ sr6dleSn,\- Metoda transektowa.. Wielk.
14ha. Daty: 3,7,31 V, 7, 14 VI 1988. Lokal.: naza.chOdod wsi Zurawicaprzysi6lekBaiantarnia,
oddz. 22a i b, 23c, dig, obn.b i nadi. Krasiczyn.
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Lasy d�bowe

Lasy z dorninacjq d�bu stanowi q niezbyt duzy pro cent drzewo-

stanow Pogorza, nieco wi�kszy jest ich - udzial na Progu Lessowym.

Przebadano 5 powierzchni, gdzie dominujqcym gatun�iem byl dq.b, tj.
w okolicach Woli W�gierskiej, Batycz, Wadawic i Zurawicy. Wiek

drzewostanow wynosil od 40 do ponad 100 lat. N a 2 powierzchniach

badania ilosciowe wykonano rnetod q kartograficznq., a na 3 metodq.

wielokrotnego transektu. Obj�ly one obszar prawie 60 ha.

Na powierzchniach stwierdzono od 24 do 41 gatunkow (pow. XII-

XVI). Tak si� zlozylo, ii na 5 badanych powierzchni 4 bylo polozone na
skraju lasu. Gniazdowalo tutaj od 31 do 41 gatunkow. Najwi�cej, bo

az 41 gatunkow, stwierdzono w lesie d�bowym z duzym udzialem lipy,

zwlaszcza w warstwie podszytu (pow. XII). Natomiast na powierzchni
polozonej w gl�bi lasu zanotowano tylko 24 gatunki (pow. XVI).

Ogolne zag�szczenie bylo bardzo wysokie i 'Yynosilo okolo 67 do 141
plIO ha. Najwyzsze stwierdzono w okolicach Zurawicy - 141 plIO ha.

Pow. XIII. Pt.aki gniazduj�ce W okolo 100 letnim lesie d�bowym pod Wadawicami

I Gatunek I plIO ha I %
Fringilla coe/ebs 12.8 12.3
Emberiza citrinel/a 10.3 9.9

Turdus meru/a 7.7 7.4

Anthus trivia/is, Erithacus rubecu/a, PhylloslfopuS collybita, 6.4 6.2

Sylvia atricapilla

Carduelis carduelis, Muscicapa striata, Sylvia borin, 3.8 3.7
S. communis

Acrocephalus palustris, Carduelis chloris, Dendrocopos major, 2.6 I 2.5
Drio/us oriolus, Turdus phi/ornelos I

Carduelis cannabina, Certhia fami/iaris, Coccothraustes coc- 1.3 1.2

cothraus,tes, Columba palurnbus, Corvus corone, Cucu/us CQ-

norus, Garru�us glandarius, Hippolais icterina, Lanius collv.- I rio, LusClnia luscinia, Parus caeruleus, Phylloscopus trochi- IIus, Sitta europaea, Sylvia nisoria, Troglodytes troglodytes
.

I R a z e m (31 gatunkow) i ;:::: 104.0 I 100.0 I
Opi.s: W drzewostanie dominuje prawie wyl�cznie ponad 100 letnl dqb szypulkowy. Siedlisko

najbardziej przypomina zbiorowisk." gr¥owe Querco-Carpinetum. Zwarcie koron luine, las rueco

prr.erze&ony w wyruku wycinki. Podrost downy glownie z leszczyny i dererua, ponadto z buka

i grabu. Zwarcie podszytu znaczne. RWlO to siewki drzew, ostr"zyny. maliny, paprocie itd. Po-
wierzchnia z trzech stron styka si" z polami uprawl1yrn.i_ Metoda kartograficzna.. Wielk. 7.8 ha.
Daty: 7,15,20 VI 1992. Lokal.: las pod \Vaclawica.rni, tzw. "Dc;;bina", odd.z. 8d i f, obn;b i nadl.
Krasiczyn . .
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Pow. XIV. Ptaki gniazdujq.ce w mlodym lesie d�bowym mi�dzy Ciemi�rzowicami
a Wadawicami

! Gatunek I p!IO ha I %
Fringilla coe/ebs 22.7 21.0

Phylloscopus sihilatrix 11.8 10.9

Sylvia atricapilla 8.2 7.6

Erithacus rubecula, Turdus merv.la 7.3 6.7

Phylloscopus collyhita 6.4 5.9

Emberiza citrinella, Turdus philornelos 4.5 4.2

Parv.s major 3.6 3.4

Dendrocopos major', Hippolais icier-ina, Sturnus vulgaris, Syl- 2.7 2.5

via borin I

I Anthus trivialis, Coccothraustes coccothraustes, Phylloscopus 1.8 1.7tmchilus

I Aegithalos caudatus, Cardue/is cannabina, C. cardue/is, Co- 0.9 0.9
lumba palumbus, Cucu/us canorv.s, Ficedula albicollis, Garru-

[us glandariu-s, Luscinia luscinia, Driolus oriolus, Parv.s cae-

Fdleus, P. montanus, Troglodytes troglodytes, Turdus pilaris,

Sitia .europaea, Sylvia curruca

I R a z e m (31 gatunkow) I � 106.0 fTh1fOl
Opis: W d..--zewostanie dorninuje d�b szypulkowy w wieku 30-50 lat, poza tyro brzoza brodawko-

wata, grab, gdzieniegdzie pojedynczo topolc czame i rnodrz.ewic. Runo tylko m.iejscami zwartc

i zlozone z leszczyny, czcremchy i bzu CZ&'""Ilego. Duze powierzchnie pozbawione S<\ podszytu.

Runo stosunkowo ruewielkie i wielogatunkowe. Siedlisko przypom.ina gr¥lY Querco-Carpine:t11.m.
Powierzchnia w wi<;kszoSci styka si<; z brzegiem lasu. Metoda transektowa. Wielk. 15 ha. Daty:
3 V, 7, 15, 20 VI 1992. LokaI.: mi<;dzy Ciemj<;rZowicarni a Wadawicami, oddz. 2,3, obr<;b i nadl.
Krasiczyn.

Jest to zarazem najwyzsze zag�szczenie zanotowane w zbiorowiskach

lesnych i zaroslowych. Tak duza liczba gatunkow oraz zag�szczenie
jest wynikiem polozenia powierzchni. Przylega ona z dwoch stron do
pol uprawnych, a z trzeciej do wilgotnej srodlcinej lq.ki, ktora klinem
wcina si� w las. Dodatkowym walorem jest obecnosc w drzewosta-

nie wyjq,tkowo duzej liczby dziuplastych drzew. Wysokie zag�szczenie
na innych powierzchniach spowodowane bylo takze wyst�powaniem
efektu wyspowego oraz brzeznego. Jedynie na powierzchni polozonej
wewnq,trz lasu stwierdzono okolo 67 p/l0 ha.

N a grup� dominantow sklada si� w zaleznosci od powierzchni od
4 do 8 gatunkow. N a wszystkich powierzchniach dominowala zi�ba

i w tyrri. srodowisku osiq,gala jedne z najwyzszych zag�szczen ogolnych od 9 do 23 plIO ha, x = 16 plIO ha, a udzial od 11 do 21 %. Ponadto
grup� dominantow tworzyly: swistunka, kapturka, trznade1, kos, ru-
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Pow. xv. Ptaki gniazduj&ce w lesie mieszanym z przewaga, d�bu pod Kosienicami

I Gatunek I p l iO ha I %
Fringilla coelebs I 9.3 11.1
Emheriza citrinella 6.7 7.9

Erithacus rubccula, Turdus merula 5.3 6.3

Falco tinnunculus, Phylloscopus collybita, Sylvia atricapilla, _ 4.0 4.8

Turdus philornelos

Acrocephalus palustris, Anthus trivialis, Corvus corone, Hip- 2.7 3.2

polais icterina, Phylloscopus sibilatrix, Sturnus vulgaris

Asio otus, Carduelis carduelis, C. chloris, Coccothraustes coc- 1.3 1.6
cothra1lstes, Columba palumbus, Cuculus canorus, Dendroco-

pos m ajo 1', Luscinia luscinia, Muscicapa striata, Oriolus 0-

I riolus, Parus major, P. montanus, P. palustris, Phylloscopustrochilus, Stl'cptopelia turfur, Strix alueo, Sylvia communis,

I S. curruca, Troglodytes troglodytes
�zerrl("33gatunki) ISTOlI00.0 I

Opis: Las mieszany z przewag� d,=bu szypulkowego, ponadto wyst�puj� sosna i klony w wie.
ku 30---50 lat, a w cz�ci poludniowej w wieku oko1o 25-30 lat. Podszyt to glownie leszczyny,
buki i jnne. Runo niewielkie i ubogie. Powierzchnia otoczonajest polami, a w odleglosci 100 m

znajduje si,= wi�kszy kompleks ldny. Metoda kartograficzna. Wielk. okolo 7.5 ha. Datr 3 V, 7,
15,20 VI 1992. LokaJ..: las "Grabowy" pod Kosienicami, oddz. 5, obr,=b i nad!. Krasiczyn.

Pow. XVI. Ptaki gniazduja,ce w lesie d�bowym pod Wola, W�gierskq

I Gatunek I p/IOha �
Fringilla coelebs 13.3 19.8
Erithacus rubecula 8.0 11.9

Phylloscopus sibilatrix, Sylvia atricapilla 5.3 7.9

Parus caeruleus, Phylloscopus collybita, Turdus merula 4.0 5.9

Sitta europaea 3.3 5.0

Sturnus vulgaris 2.7 4.0

Anthus trivialis, Parus major, Turdus philomelas 2.0 3.0

Coccothraustes coccothraustes, Dendrocopos major, Emberiza 1.3 2.0

citrinella, Ficedula par1la, Hippoiais iderina

Buteo buteo, Ficedula albicollis, Muscicapa striata, Oriolus 0.7 1.0

oriolus, Phylloscopus trochilus, Sylvia borin, S. curruca

I R a z e m (24 gatunki) I � 67.0 [97Yl
Opis: Okolo 60-80 letni las z dominacj'l d,=bu szypulkowego i domieszk,. buh, zwarcie koron

duie, podszyt bardzo obfity, glownie bez czarny i leszczyna, ponadto inne krzewy lisciaste. Runo
zlozone glownie z jeiyn i malin. PowierLchnia poloiona jest wewn,\trz lasu, a z jednej strony

przylega do okolo 31etniego mlodnika.. Metoda transektowa. Wielk. 15 ha, Daty: 20 IV, 20, 26

V 1991. LokaJ..: okolice Woli W,=gierskiej, odd. 84a, 83d, obn.b Pruchn.ik, nadl. Kariczuga.
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dzik, pierwiosnek, swiergotek drzewny, kowalik, modraszka i szpak.
Bardzo slabe wyksztalcenie warstwy krzewow a silne mna sprzyja

osiedlaniu si� swistunki. Na powierzchni XII i XIV stwierdzono jed-

ne z najwyzszych zagt(szczen tego gatunku 13 i 12 plIO ha. Dzi�ki
polozeniu wi�kszosci powierzchni na skraju lasu wyksztalcil sit( zespol

z duzym udzialem trznadla oraz swieJ;gotka drzewnego. W grq,dzie
d�bowo-lipowym na 41 gatunkow 11 stanowily dziuplaki (36%), ale
lq,czny udzial par byl niezbyt duzy - okolo 26%.

W opisanych pi�ciu zespolach, gdzie w drzewostanie przewaza dq,b
stwierdzono lq,cznie okolo 50 gatunkow. Tak wit(c tego typu srodowiska

oferujq. mozliwosc gniazdowania okolo 55-60 gatunkow, zwlaszcza

z grupy dziuplakow.

Lasy sosnowe

Drzewostany sosnowe powstawaly najczesciej w wyniku nasadzen
prowadzonych po II wojnie swiatowej na dawnych uzytkach rolnych.
Tylko niewielka cz�c sadzona byla w XIX wieku. Drzewostany
z dominujq.cym udzialem sosny, swierka i modrzewia stanowiq. okolo

10% wszystkich lasow Pogorza. Zbiorowiska te Sq, elementem zupelnie
obcym we florze Pogorza Przemyskiego. Przynaleznooc systematyczna

tych zbiorowisk jest slabo poznana. Natomiast wsrod lasow Kotliny
Sandomierskiej sosniny stanowiq, dominujq.cy element. Najcz�ciej na-
lezq. one do zwiq.zku Pinio-Quercetum.

Badania ilosciowe wykonano na 5 powierzchniach, w tym na 3 meto-

dq. kartograficznq" ana 2 metodq. wielokrotnego transektu. Obj�ly one
obszar 75 ha. Dwie zlokalizowane byly w brzeznych partiach Pogorza

Przemyskiego: Kosienice (pow. XVII) i Tuliglowy (pow. XVIII), 2
inne na Progu Lessowym, ale wysadzane one byly pod koniec XIX
wieku: Trojczyce (pow. XIX) i Kosienice (pow. XX). Ze wzgl�du
na to, iz sosna dosadzalla byla pasami do istniejq.cych drzewostanow

lisciastych, stanowi ona obecnie ich brzezne partie. Dlatego tez 4 ba-

dane powierzchnie znajdowaly si(( na. brzegach lasow. Powierzchnia 5
polozona byla w Kotlinie Sandomierskiej w okolicach Wolki Malkowej

(ok. 70 km na polnocny-zachod od Przemysla, pow. XXI).

Zespol ptakow zasiedlajq,cy okolo 100--letnie drzewostany sosnowe

na Progu Lessowym jest bardzo bogaty gatunkowo - 42 (pow. XIX)
i 37 (pow. XX). Sq to najbogatszc w gatunki siedliska polozone na
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Pow. XVII. Ptaki .e;niazdujqce w 40-50 letnim lesie sosnowym pod Kosienicami

[ Gat u n e k I pjlO ha I % I
Fringi!/a coe/ebs 13.5 14.9
Erithacus rubecula 9.5 10.5

Sylvia atricapilla 8.5 9.4

PhyilosCOlJUS collybita 6.0 6.6
Turdus merula 5.5 6.1

Anthus trivialis, Emberiza citrinella, Phylloscopus sibilatrix 4.5 5.0

Hippolais icte.rina 3.5 3.9

Acrocephalus palttstris 3.0 3.3

Phylloscopus trochilus, Prunella modularis 2.5 2.8 I

Lttscinia luscin;a, Parus major, Sylvia borin, Turdus philo- 2.0 2.2

melos, Troglodytes troglodytes

Dendrocopos major 1.5 1.7

f Carduelis chloris, Goccothraustes coccothraustes, Or; 0- l.0 1.1 IIus oriolus, Pal'us caeruleus, Streptopelia turfur, Sylvia I
commun7S

Garduelis carduelis, Columba palumbus, Garrulus glandarius, 0_5 0.7

Lanius collurio, Locustella fiuviatilis, Muscicapa striata, Pa-

1'us palustris, Sitta europaea

[B, a z e m (32 gatunki) I �8� 100.0 I
Opis: Okolo 40-50 letni drzewostan z dominacj,. 50sny pospolitej, miejscami wyst�puje olsza.

szara i czarna, r�birua akacjowa, d<j,b szypulkowy, a na obrzeiach pojawia si� jesion wyniosly.

Podszyt gc;sty, skladaj¥y siC; przooe wszystkim z bzu czarnego. Runo zwarte j gf(Ste zlozone
gl6wnie z malin i ostn,zyn, ana skraju lasu dodatkowo pokrzywy, rudbekia i trzcina pospolita.

Powierzclmia przylega z jednej strony do pol uprawnych. Metoda kartograficzna. Wielk. 20 ha.
Daty: 12 liczen od kwietnia do konca czerwca 1984 roku. Lokal.: na zach6d od Kosienic, oddz.
lla-d, f, g, i-k, obI'f(b i nadl. Krasiczyn.

POW. XVIII. Ptaki .e;niazdujqce w 40-50 letnim lesie s0snowym pod Tuliglowami

Gatunek pj10 ha %

F'ringilla coe.le.bs 11.4 16.0
Emberiza cilr.inella 7.1 10.0

Erithacus rubecula, Sylvia atricapilla, Turdus merula 5.7 8.0

Phylloscopus collybita 4.3 6.0
Anthus trivialis, Dendrocopos major, PhylioBcopus sibilatrix, 2.9 4.0

Turdus philomelos

Cardue/is cardue/is, G. chloris, Goccothmustes coccothraustes, 1.4 I 2.0
Columba palumbus, Gurulus canorus, Griolus oriolus, Parus
ater, P. cae rule us, P. major, P. palustris, Phylloscopus tro-

chilus, Prunella modularis, Streptopelia turfur, Sylvia borin
--

[l"la z e m (24 gatunki) � � 7l.0TI00lfl

Opis: W drzewostanie dominuje sosna pospolita w wieku 40-50 lat, pojooynczo rosrue brzoza brodawkowata, grab, d<j,b szypulkowy, a w podszycie gl6wllie bez czarny j leszczyna. Runo nie-
liczne. Powierzchnia przylega do skraju lasu. Metoda kartograficzna. Wielk. 10 ha, Daty: 2,
24 V, 12, 13 VI 1.992. Lokal.: na wsch6d od Tulig16w, oddz. 63b, 64a, obr"b Pruchnik, nadl.
Kanczuga.
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Pow. XIX. Ptaki gniazduj&ce W okolo 100 letnim lesie sosnowym mi�dzy Baty-
czami a Tr6jczycaml --

I Gatunek J pliO ha I %
Fringilla cae/cbs 17.8 14.3
Emberiza citrinella 8.9 7.1

Turdus merula 7.8 6.2

Erithacus rubecula 6.7 5.4

Sylvia borin, S. atricapilla 5.6 4.5

Cardue/is chloris, Muscicapa striata, Phylloscopus collybita 4.4 3.6

Acrocephalus palustris, Dendrocopos major, Hippolais icteri- 3.3 2.7

na, Sturnus vulgaris, Sylvia communis, Turdus philomelos

Anthus trivialis, Carduelis carduclis, Coccothraustes cocco- 2.2 1.8 thraustes, Columba palumbus, Orio/us oriolus, Phylloscopus I
trochilus, Sitta. europaea, Troglodytes troglodytes

Accipiter gentilis, Asio otus, Buteo buteo, Corvus corax, Cu- Ll 0.9
culus canorus, Dcndrocopos medius, D. minor, Ficedula al-

bicollis, Lanius col/urio, Locustella fiuviatilis, Luscinia lusci-

nia, Parus ater, P. caeruleus, P. major, P. montanus, Scri-

nus serinus, Streptopelia turtur, Stnx aluco, Sylvia curruca

R a z e m ( 42 gatunki) I :::::! 124.0 -/WtfOl
Opis: Drzewostan z dOlninacj� 50sny pospolitej, w czc;Sci zachodniej i srodkowej rosn1j, okolo

100 letnie drzewa, natomiast od poludnia drzewostan jest nieco m1odszy, okolo 50-70 letni. Po-

jedynczo wyst<;puje dqb szypulkowy, czeresnia ptasia, brzoza brodawkowata i omszona. Podszyt

w najstarszyrn fragrnencie lasu bujny i zwa.rty, w poz05talyrn luiniejszy. Dominuje leszczyna,

czeremcha., deren i bez czamy. Runo sklada si<; glOwnie z malin, ostr�yn, traw itd. Powierzch-

nia styka si<; z podmold� l¥i\ i polami uprawnymi. Posrodku powierzdmi znajduje si<; niewielki

mlodPjk lisciasty z d<;bem szypulkowym, bukiem i grabem. Metoda kartograflczna. Wielk. 9 ha.

Daty: 7,15, 20 VI 1992. Lokal.: mi�zy Batyczami a Tr6jczycami, odd. 8 b, c, g, obr<;b i nadI.
Krasiczyn.

Progu Lessowym. Zag�szczenie ogolne jest rowniez bardzo wysokie

i wynosi okolo 124 i 102 plIO ha. Lq.czne zag�szczenle ponad 120 plIO
ha jest najwyzszym z zanotowanych na Progu Lessowym i drugim co do
wielkosci w zbiorowiskach lclnych i zaroslowych w okolicach Przemysla.
Na dwoch powierzchniach lqcznie stwierdzono gniazdowanie prawie 50
gatunk6w.

W miodszych lasach okolo 35-50 letnich polozonych w brzeznych

partiach Pogorza gniazduje nieco mniej gatunkow 32 (pow. XVII)
i 24 (pow. XVIII). Ogolne zag�szczenie jest rowniez mniejsze i wynosi
odpowiednio prawie 89 i 71 plIO ha.

N atomiast w borach sosnowych Pinio-Querceturn pod W olkq.

Malkowq. (pow. XXI) stwierdzono 26 gatu�kow w zag<:szczeniu okolo
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�ow. . xx. Ptaki gniazdujqce w 80-100 letnim lesie z przewagq sosny pod Kosie-
nlcarrll

I Gatunek I plIO ha I %
Fringilla coe/ebs 12.5 12.2

Phylloscopus collybita 8.8 8.5

Erithacus rubecula, Sylvia atricapilla 7.5 7.3
Turdus merula 6.2 6.1

Emberiza citrineila, Sylvia borin 5.0 4.9

Troglodytes troglodytes 3.8 3.7

Corvus corone, Muscicapa striata, Oriolus oriolus, Phoenicu- 2.5 2.4

rus phoenicurus, Turdus philomelos, Sturnus vulgaris, Sylvia

curruca, Prunella modularis

Asio otus, Buteo buteo, Car-due/is carduelis, C. chloris, Cer- 1.2 1.2

thia familiaris, Coccothraustes coccothraustes, Columba pa- Ilumbus, Corvus corax, Cuculus canorus, Dendrocopos major,

Falco tinnunculus, Hippolais icterina, Luscinia luscinia, Pa- I
rus caeruleus, P. major; P. montanus, Phasianus colchicus, I
Phylloscopus sibilatrix, Sitta europaea, Streptopelia turtur,
Strix aluco

I R a z e m (37 gatunkow) I � 102.0 I 100.0 I
Opis: W drzewostanie dorninuje okolo 80-100 letnia sosna pospolita z dodatkiem d"b6w szy-

puikowych, swierk6w pospolitych i modrzewi. Podszycie bardzo bujne i zwarte zloione glownie

z leszczyny i bzu czarnego, ponadto z innych gatunk6w lisciastych. Runo zwarte i zloione glownie
z malin i jeiyn. PowierLchnla styka si" z brzegiem lasu. Metoda transektowa. Pow. 8 ha. Daty:

3 V, 7, 20 VI 1992. Lokal.: rni"dzy Kosienicarni a Wadawicami, tzw. "R"bisko",oddz. 4 i 5

obn;b i nadl. Krasiczyn.

53 plIO ha. Zwraca uwag� dose wysokie w porownaniu do innych
typow lasow, zag�szczenie mucholowki szarej, ktora wydaje si� bye

gatunkiem charakterystycznym dla tego biotopu.

W starym drzewostanie dominuje niewiele 4 i 5 gatunkow, ktore

stanowia,. okolo 33% (41 plIO ha) i 41% (42.5 plIO ha) udzialu w zespo-
Ie. N alezq. do nich: zi�ba, trznadel, kos, rudzik, pierwiosnek i kapturka.

W drzewostanach mtodszych dominantow jest wi�cej i stanowiq. one

w zespolach po 8 i 6 gatunkow, a ich lq.czny udzial wynosi odpowiednio

62% (56 plIO ha) i 56% (40 p/l0 ha). Nalezq. do nich: zi�ba, trznadel,

kos, kapturka, rudzik, pierwiosnek, swiergotek drzewny i swistunka.

Natomiast w gl�bi lasu sosIlowego pod Wolkq. Malkowq. dominan-
ci tworza,. 63% zespolu, a na podkreslenie zasluguje udzia,} az trzech

gatunkow z rodzaju Phylloscopus: swistunki, piecuszka i pierwiosnka,
ktore stanpwiq. prawie 33% (18 plIO ha). Ponadto dominowaly: zi�ba,
kapturka i swiergotek drzewny.
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Pow. XXI. Ptaki gniazdujqce w 40-60 letnim lesie sosnowym pod W6lk q Malkow&

I Gatunek ! plIO ha L %
.Fringilla coelcbs 7.8 I 14.6
--=----.- 6.7 12.5Phylloscopus sibilatrix

Phylloscopus trochilus 6.3 11.8

I Phylloscopus collybita 4.8 9.0

Sylvia atricapilla 4.4 8.3
Anthus trivialis 3.7 6.9

Turdus merula 2.6 4.9

Erithacus rubecula, Parus maj01. 2.2 4.2

Muscicapa striata 1.9 3.5
Carduelis chloris 1.5 2.8

Coccothraustcs coccothraustes, Dendrocopo.� major, Troglody- 1.1 2.1

tes troglodytes

Emberiza citrinella, Hippolais icterina, SiUa europaea, Tur- 0.7 1.4

dus philomelos

Carduelis cannabina, Certhia familiaris, Columba palumbus, 0.4 0.7

Cue'll Ius canorM, Parus ater, P. caeruleus, Prunella modula-

ris, Sylvia curruca

I R a z e ill (26 gatunkow) I � 53.0 I 100.0 I
Opis: Okolo 50-60 letni las sosnowy Pinio-Quercetum z duiyrn udzialem mlodego d�bu szy-

puJkowego, poza tyro pojedynczo rosn� sosny wejmutki, brzozy brodawkowate i inne. Podszycie
miejscarni zwarte i bujne zlozone przede wszystldm z drzew lisciastych, jak bu1G, graby i inne.

Runo niewielkie i rzadkie. Powierzchnia poloiona jest w gl�bi lasu. Metoda transektowa. Wielk.

28 ha. Daty: 12 i 19 V 1992. Lokal.: na poludniowy-wschod od osadillk6w Sciekow w Woke

Malkowej.

Lasy l�gowe

L�gi w okolicach Przemysia stanowiq. nieznaczny procent wsrod
zbiorowisk leSnych. N ajlepiej zachowane i na. najwi�kszym areale s<\-

zbiorowiska l�gowe zblizone do zespolu olszynki karpackiej Alnetum
incanae, ktore wyksztalcily si<; wzdluz wi�kszych potokow na Pogorzu.
Zespoly pta.kow zasiedlajq.ce te siedliska b�d� omawiane w rozdziale
poswi<:conym ugrupowaniom zamieszkujq.cyrn doliny potokow. Inne

zbiorowiska l�gowe reprezentowane Sq. jedynie w postaci pojedynczych
platow i w wi�kszosci Sq. juz bardzo zmieniorie.

Na wszystkich powierzchniach baciania ilosciowe wykonano metodq.

transektow wielokrotnych i obj�ly one obszar 49 ha.

Drzewostany ze znacznym udzialem wi<\-zu Sq. spotykane w regio-

nie przemyskim tylko w okolicach stawow w Starzawie. Przebada-
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Pow. XXII. Ptaki gniazdujq.ce w h:gu wiqzowo--olchowym w St.arzawie

[ Gatunek I plIO ha �l
Fringilla cae/lObs 16.5 15.1

Sylvia atr'icapilla 11.2 1003

Phyllascopus collybita, Sturnus vulgaris 6.5 5.9
Turdus merula 5.9 5.4

Erithacus rubecula 5.3 4.9

Phylloscopus trochilus 4.7 4.3

Luscinia luscinia 4.1 3.8

Emberiza citrinella, Hippolais icterina 3.5 3.2

Ficedula albicollis, Parus major, Sylvia borin 2.9 2.7

Dcndrocopos major, Muscicapa striata, Troglodytes troglody- 2.4 2.2 I
tes, Turdus philomelos

t-0riolus arialus, Locustella fluvialilis, Parus caeruleus 1.8 1.6
Acrocephalus palustris, Coccothrausies coccothraustes, Co- I 1.2 I 1.1lumba palumbus, Phylloscopus sibilatrix, SiUa europaea

Anthus tr.ivialis, Buteo buteo, Carduclis carduelis, G. chloris, 0.6 0.5

Gerthin familiaris, Columba oenas, Gor.vus corone, G. corax,

Cuculus canorus, Dendrocopos medius, D. minor, Garrulus

glandarius, lynx iorquilla, Milvus migrans, Parus palusiris,

Phasianus colchicus, Prunella modularis, Sireptopclia turtur, ISylvia communis, S. nisoria

[lIa z e ill (45 gatunk6w) I � 108.0 I 100.0 I
Opis: Fonnacja roslinna przypominaj¥a najbardziej zbiorowiska I�gu wi,\zowo-olchowego
Ficario-Ulmdum camputri". Warstw<; drzew tworzl\ glownie wi¥y: szypuJowy, pospolity
i gorski, jesion wyniosly i olsza szara. W podszyciu dominuje czererncha, leszczyna i bez czar.

n�. Runo szczeg6lnle bujne jest w miejscach podrnoklych i sklada sic; z wielu gatunkow, m.in.
zawilec1'lo, dqbrowki rozlogowej, knieci blotnej, turzycy odlegloklosej i ldnej, wierzbownicy kosma.--
t.ej, gajowca, kokoryczki wielkokwiatowej, szczawu skupionego, rudbekii, pokrzyw i wielu innych.

Niektore fragmenty lasu sl\ silnie podtopione przez stagnuj¥<\ wod�, zwlaszcza na wiosn<;:. Przez
powieC'l.chni« liczen przebiega linia elektryczna. W 90% powierzchnia poloiona jest wewnl\trz
lasu. Metoda transektowa. Wielk. 17 ha. Daty: 7, 21 V, 18 VI 1992. Lokal.: na poludnie od
Starzawy, wzdluz odd. 252 i 253, obr<;b Radymno, m.d. Oleszyce

no 2 powierzchnie: podmokly l�g wiq,zowo-olchowy z udzialem jesio-

nu, ktory najbardziej przypomina naturalne zespoly Ficario-Ulrneturn

campestris oraz osuszony lc;g, w ktorym obecnie dominujq, dq,b i wiq,z.

Na obu powierzchniach (XXII i XXIII) stwierdzono bardzo duzq,
liczb� gatunkow - 45 w podmoklej oraz 39 w cz�ci osuszonej. Og61ne

zag�szczenie bylo bardzo wysokie i wynosilo w cz�sci podmoklej okolo

108 p/IO ha, a W cz�ci osuszonej okolo 98 p/1� ha. Na tak wyso-
kie zag�szczenie ma zapewne wplyw polozenie l�gow w bezposrednim
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Pow. XXIII. Ptaki gniazdujqce w osuszonym I�gu wiqzowo---d�bowym w okoli- each Starzawy
I Gatunek I plIO ha I %
Fringilla coe/cbs 14.1 15.0

Sylvia atricapilla 10.0 10.2

Phylloscopus collybita 7.3 7.5
Embcriza citrinclla 6.7 6.8

I Locustclla jluviatilis 5.3 5.4Phylloscopus sibilatrix 4.7 4.8

! Turdus mcrula 4.0 4.1
Erithacus rubccula, Luscinia luscinia, Sitta europaea 2.7 2.7

Anthus trivialis, Dendrocopos major, Ficedula albicollis, Hip- 2.0 2.0

polais icterina, Muscicapa striata, Parus caeruleus, Phyllos-

copus trochilus, Sylvia borin, Troglodytes troglodytes, Turdus

philomelos

Acrocephalus palusiris, Certhia familiaris, Columba palum- 1.3 1.4

bus, Oriolus oriolus, Parus major, Sturnus vulgaris, Sylvia

communrs I

Aquila pamarina, Buleo buteo, Carduelis carduelis, Coccoth- 0.7 0.7

raw;tes coccothraustes, Cucu/us canorus, Dendrocopos minor,

Garrulus glandarius, Locustella naevia, Parus ater, P. pa-

lustris, Streptopclia turtur, Sylvia curruca

[98.0 I 100.0 II R a z e ill (39 gatunkow)
Opis: Okolo 70-1 ()() letni, osuszony i zdegradowany l"g z domina.cjl} wil\zU i d"bu, przypominaj¥y

zbiorowisko I"gu wil\zowo-olchowcgo Fic4rio-Ulmet-um c4mputTi�. W wyniku wycinki, las miej-

scami jest bardzo przeSwiet]ony. Pojcdyncze d"by osigaj" wiek ponad 200 lat. Podszycie zwarte
i g<;ste dozone gl6wnie z czeremchy i leszczyny. Pojeclynczo rosnl\ swierki i modrLewie. Runo nie-

wielkie w sldadzie gatunkowym podobne do zanotowanego na pow. XXII. Powierzclmia poloiona

w gl"bi lasu. Metoda transektowa. Wielk. 15 ha. Daty: 1, 21 V, 18 V� 1992. Lokal.: na

p6lnocny-wsch6d od Starzawy odd. 250 i 255, obr<;b Radymno, nadl. Oleszyce

s(\.siedztwie stawow rybnych. Na obu powierzchniach dominowalo pO
5 gatunkow, na podmoklej: zi�ba, kapturka, piecuszek, szpak i kos,
w osuszonej: zi�ba1 kapturka, piecuszek, trznadel i strumieniowka.

IJ'tczny udzial dominantow byl zblizony i wynosil odpowiednio 46%
(42 plIO ha) i 44% (44 plIO ha). Zwraca uwag� wysokie zag((szczenie
kapturki - 11 i 10 plIO ha, a takZe slowika szarego 4 plIO ha i prawie
3 plIO ha. Sq. one jednymi z najwyzszych jakie zanotowano w regia.
nie przemyskim. N atomiast na powierzchni osuszonej na podkreslenie

zasluguje wysokie zag((szczenie strumieniowki okolo 5 plIO ha (ponad
5% udzialu).
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Pow. XXIV. Ptaki glliazdujqce w podmoklym I�gu olchowym w okolicach Kosie-
me

I Gatunek I p/10 ha I %
Embcriza citrineila 10.5 11.9

Fringilla coelebs 8.4 9.5

Sylvia borin 0.3 7.1

Sturnus vulgaris, Sylvia atricapilla, TU1'dus merula 5.3 6.0
Erithacus rubccula, Hippolais icterina, Locustella fiuviatilis 4.2 4.8

Luscinia luscinia, Parus caeruleus, Turd1ls philomelos 3.2 3.6

Anthus trivialis, Lanius collurio, Oriolus ariolus, Parus ma- 2.1 2.4

jor, Phylloscopus collybita, P. trockilus, Sylvia communis

Aegithalos caudatus, Carduelis cardueiis, C. chloris, Certhia 1.1 1.2

[amiliaris, Coccothraustes coccothraustes, Cuculus canorus,

Dend7'Ocopos major, Muscicapa striata, Phylloscopus sibila-

trix, Prunella modularis
.

I R a z e m (29 gatunkow) I � 88.0 1 100 . 0 I
Opis: Okolo 30-40 letni h,g olchowy zbliiony do zbiorowiska Cireaeo-Alnetum. Teren cieco
podmolcly, zwlaszcza na. wiosn�. Podszyt niewiellci, ale stosunkowo wysoki, zlozony wyl<\cznie
z mlodych odrostow olch, bzu czarnego i jesiona. Runo wyj<\tkowo bujne i wysokie, dominuj�
pokrzywy. Zwarcie koron umiarkowane, miejscarni luzne. Powierzchnia przylega do lqki i pol
uprawnych. Metoda transektowa. Wielk. 9.5 ha. Daty: 1,9,30 V, 2 VI 1988. Lokal.: Kosiecice,
tzw. Stawarka, odd. 1b i d, obr«b i nadI. Krasiczyn

Pow. XXV. Ptaki gniazdujqce w podg6rskim It;gu jesionowo-wi¥owym w paSmie
Tnmicy

Gatunek I p/10 � %
Pringilla coelebs 12.9 19.6

Troglodytes troglodytes 5.7 8.7

Erithacus rubecula, Ficedula albicollis, Phylloscopus collybita, 4.3 0.5

Sylvia airicapilla, Turdus merula

Coccothraustes coccothraustes, Muscicapa striata, Parus cae- 2.9 4.3

ruleus, P. major, Sitta eU7'Opaea, Turdus philomelos

I Certhia [amiliaris, Columba palumbus, Dendrocopos major, 1.4 2.2
i Parus montanus, Phylloscopus sibilatrix, Turdus merula

IIfa"z e m (19 gatunk6w) I � 66.0 [lOOJfl
Opis: Podgorski l�g jesionowo-wi<}zowy (Carie; remotae-Frax;netum) z dominuj<¥,ym jesionem
wynioslym, wi<\zem gorskim i szypulkowym oraz klonem jaworem. Warstw� krzewow tworzy grab

i leszczyna, ktore rosn'l w rozproszemu. Runo bardzo bogate i wielogatunkowe, m.in. szczyr

trwaly, szalwia lepka, klosownica Idna, podagryczruk pospolity, trybula lsni<¥,a, kopytnik pospo-
lity, gajowiec, salatnica ldna, ziarnoplon wiosenny, wietlica sameza. Powierzchnia poloiona jest

w gl..bi lasow. Metoda transektowa. Wielk. 8 ha. Daty: 9,14,31 V 1992. LokaI.: w okolicach wsi

Makowa w pasmie Turnicy, fragmenty oddz. .114,115,116, 156, obr�b Nowe Sady, nad!. Bircza

95



Lq.cznie na obu powierzchniach stwierdzono gniazdowanie prawie 50

gatunkow ptakow.

Na powierzchni probnej polozonej w h�gu z dominacjq. oIchy w oko-

licach Kosienic stwierdzono wyst�powanie 29 gatunkow (pow. XXIV).
Ogolne zag�szczenie bylo dose wysokie i wynosilo okolo 88 plIO ha. Do-

minowalo 6 gatunkow: trznadel, zi�ba, gajowka, szpak, kos i kapturka.
Zwraca uwag� wysokie zag�szczenie trznadla okolo 10 plIO ha, gaj6wki

okolo 6 plIO ha i strumieniowki okolo 4 plIO ha. Ze wzgl�du na to, iz
powierzchnia przylegala do podmoklej lq,ki i pol, wnikn�ly tu gatunki

zamieszkujq.ce tereny otwarte, np. gq,siorek. Brak jest natomiast mu-

cholowki bialoszyjej, ktora jest gatunkiem bardzo charakterystycznym

w innych typach l�g6w.

Zespol ptakow gniazdujq.cych w l�gu podgorskim w paSmie Turnicy

charakteryzuje si� niewielkq. liczbq, gatunkow - 19 oraz w porownaniu

do I�gow polozonych na nizinach, takze niskim zag�szczeniem

wynoszq.cym okolo 66 plIO ha (pow. XXV). Wynika to cz�sciowo
z polozenia powierzchni, ktora znajduje si y wewnq,trz rozleglych kom-

pleksow lesnych. Nalezy jednak dodae, iz bylo one okolo 5-10 plIO ha
wyzsze od sredniego zagc::szczenia w otaczajq.cych lasach z udzialem

buka i jodly. Grupa dominantow sklada si� z 6 gatunkow: zi�by,

strzyzyka, mucholowki bialoszyjej, kapturki, pierwiosnka i kosa, ktore

stanowiq. ponad 60% wszystkich gatunkow (okolo 40 p/lO ha). Praw-
dopodobnie ze wzgkdu na to, iz powierzchnia badan polozona jest

wzdluz potoku, zaznacza si� wysoki udzial strzyzyka, okolo 6 plIO ha.
Wysokie zag�szczenie wyst�puje rowniez u mucholowki bialoszyjej.

Lasy grabowe

Przebadano dwukrotnie w latach 1987, 1992 metodq, wielokrotnego

transektu jednq. powierzchni� polozon� w okolicach Woli Rokietnickiej.

Opisany zespol sklada si� z 25 gatunkow, w 1987 z 21, a w 1992
z 23. Roznice wi�c mi�zy poszczegolnymi latami Sq, minimaIne, co

swiadczy 0 znacznej stabilnosci ugrupowania. W porownaniu do 1987

roku ubyly z zespolu dwa gatunki: szczygiel i bogatka, przybyly na-
tomiast trzy: sojka, pelzacz lesny oraz strzyzyk. Wystq,pily jednak

roznice w ogolnym zag�szczeniu, w 1992 zwi�kszylo si y w stosunku do

1987 ookolo 10% i wynosilo w 1987 - prawie 56 plIO ha, a w 1992
- 69 plIO ha. Prawie wszyscy dominanci oraz gatunki towarzyszq,ce

zwi�kszyli liczebnosc 0 okolo 1-2 pary. Dominantami w 1987 byly
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Pow. XXVI. Ptaki gniazdujqce w okolo 40-50 letnim lesie grabowyrn na Zawarciu

pod Wol q Rokietnick<t- W latach 1987 i 1992

�o ha J % �/lOha 11992 1987

%

t=.=u n e k .-

Fringilla coe/ebs 13.3 19.4 'ITl 20.0Phylloscopus sibi/atrix 11.1 16.1 8.9 16.0
Erithacus rubecu/a 6.7 9.7 5.6 10.0

Turdus merula 3.3 4.8 3.3 6.0

Parus major - - I 3.0 6.0

Turdus phi/omelos 3.3 4.8 I 1.1 2.0
Anthus trivialis 2.2 3.2 I 2.2 4.0
Coccothraustes coccothraustes 2.2 3.2 I 2.2 4.0
Hippolais icterina 2.2 3.2 I 1.1 2.0
Dendrocopos major 1.1 1.6 1.1 2.0

Oriolus oriolus 2.2 3.2 1.1 2.0 ITroglodytes troglodytes 2.2 3.2 - -
Parus caeru/eus 2.2 3.2 1.1 2.0

Sylvia atricapilla 2.2 3.2 2.2 4.0

Sylvia borin �. 0 3.2 1.1 2.0�.L

Muscicapa striata 2.2 3.2 1.1 2.0
Emberiza citrinel/a 2.2 3.2 2.2 4.0

Gar'nt/us glandarius 1.1 1.6 - -

Certhia fami/iaris 1.1 1.6 - -
Ficedula albicollis 1.1 1.6 1.1 2.0

Phylloscopus col/ybita 1.1 1.6 1.1 2.0
Cuculus canorus 1.1 1.6 1.1 2.0

Sitta europaea 1.1 1.6 1.1 2.0

Sturnus vulgaris 1.1 1.6 1.1 2.0

Cardue/is carduelis - - 1.1 2.0

Razern I � 69.0 I 100.0 ! � 56.0 I��

Opis: Okolo 40-50 letni las lisciasty z dominacj� grabn, poza tym rosn� tu klony jawory, brl.Ozy i

buki. Podszyt bardzo luiny, zlo:wny z grabOw, brzoz i leszczyny, a rune sklada siC; glownie z tu-
rzycy orzo;sionej, marzanki wonnej, gajowca, ziarnoplonu wiosennego i wielu innych. Powierzchnia

liczen przylega do skraju lasu. W 1990 wycic;to w niektorych miejscach podszyt. Metoda trans-

ektowa. Wielk. 9 ha. Daty: 6, 11,28 V, 7 VI 1987; 26 IV, 17 V, 11 VI 1992. Lokal.: na wschod

od Woli Rokietnickiej, oddz. lOa i b, obrc;b i nadL Krasiczyn.

nast<;pujq.ce gatunki: zi�ba, swistunka, rudzik, kos i bogatka, a 1992

- zi�ba, swistunka i rudzik. W przeciwienstwie do zag�szczenia udzial

procentowy dominantow byl prawie taki sam.
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Lasy brzozowe

Brzoza ze wzgl�du na bardzo niskq. wartosc drewna byla i jest

w gospodarce leSnej uwazana za gatunek niepoz&dany i usuwano
ja,. podczas ci� piel�gnacyjnych. Dlatego tez obecnie wyst�puje
najczc::sciej w rozproszeniu lub w niewielkich skupieniach. Bardzo rzad-
ko tworzy jednolite platy. Badania ilosciowe metodq. kartograficzllq.

wykonano na jednej powierzchni polozonej na Progu Lessowym (pow.

XXVII). Zespol ptakow jaki gniazduje w tym siedlisku jest bardzo
podobny do ugrupowan zasiedlaj&cych lasy dc::bowe i grab owe i niczym
specjalnie sit; nie wyroznia. Sklada si� on z 28 gatunkow 0 og61nym

zag�szczeniu okolo 103 plIO ha. Na pewno na tak duze zag�szczellie
wywarlo polozenie powierzchni na skraju lasu. Na grup� dominantow

sklada si� 7 gatunk6w: zi�ba, swistunka, rudzik, zaganiacz, kapturka,
pierwiosnek i koso Ze wzglc::du na bliskose zabudowailludzkich znalazl

si� tutaj takze mazurek.

Pow. XXVII. Ptaki gniazduj<).ce w 30-40 letnim lesie z dominacj& brzozy w oko-
licach Wadawic

� tunek I plIO ha I %
Fringilla coe/ebs 18.6 18.1

Erithacus rubecula, Phylloscopus sibilatrix 8.6 8.3

Hippolais icterina, Phylloscopus collybita, Sylvia atricapilla, 5.7 5.6
Turdus merula

Anthus trivialis, Sturn us vulgaris, Sylvia borin 4.3 4.2

Emberiza citrinella, E. hortulana, Parus major, Turdus 2.9 2.8
philomelos

Carduelis carduelis, Certhia familiaris, Columba palumbu3, 1.4 1.4
Corvus corax, Dendrocopos major, Muscicapa striata, Orio-
Ius oriolus, Parus caeruleus, P. paiustris, Passer montanus,

Phylloscopus trochilus, Prunella modularis, Sylvia curruca,
Troglodytes troglodytes

.

fR a z e m (28 gatunkow) I � 103.0 1 1 00.0 I
Opis: Okolo 30-50 letID las z dorninacj� brzozy brodawkowatej i omszonej, ponadto pojedynczo
rosn� d"by szypulkowe, sosny pospolite, czercinie ptasie i inne. Zwarcie koron znaczne, podszyt
bujny i zloiony gl6wnie z bzn czanlego i leszczyny, runo wielogatunkowe. Powierzchnia styka si"
z trzech stron z polami uprawnymi. Metoda kartograficzna. Wielk. 7 ha. Daty: 1, 9, 30 V, 2 VI
1988. Lokal.: na zach6d od Wadawic, odd. 6g, obr"b i nad!. Krasiczyn
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Lasy topolowe

Lasy topolowe powstaly w wyniku licznych nasadzen prowadzo-
nych w drugiej polowie XX stulecia.. Obecnie jest ich bardzo niewiele
i spotykane Sq. wylq.cznie na Progu Lessowym.

Badania metodq, transektu wielokrotnego przeprowadzono na jednej

powierzchni polozonej w okolicach Starzawy (pow. XXVIII). Drzewo-
stan ten charakteryzuje si� duzym zroznicowaniem wiekowym, bowiem

kazda z kwater byla sadzona troch� w innym okresie, najmlodsza cz�c

liczy okolo 5-10 lat, najstarsza ponad 25 lat. W podszycie wyst�pujq,

gdzieniegdzie swierki, a teren na wiosn� jest dose podmokly.
Zespol ten sklada si� z 33 gatunkow 0 lq,cznym zag�szczeniu okolo

81 plIO ha. Charakteryzuje si� najwyzszym z zanotowanych w zbio-
rowiskach leSnych i zaroSlowych regionu przemyskiego za.g�szczeniem

strumieniowki, okolo 11 plIO ha (az 13% udzialu). Mirno, iz powierzch-

nia. polozona byla wewnq,trz lasu, wyst�powala lozowka w zag�szczeniu

Pow. XXVIII. Ptaki gniazdujq.ce w lesie topolowym w okolicach Starzawy

LQatunek I p/lOha �
Locustella jluviatilis 10.7 13.2

Fringi/la coelebs 8.6 10.5

Emberiza citrinella 6.4 7.9

Acrocephalus palustris, Sylvia atricapi/la 5.7 7.0

P!fylloscopus collybita 5.0 6.1

Sylvia nisoria 3.6 4.4

Anthus trivialis, Hippolais icterina, Turdus merula 2.9 3.5

Phy/loscopus trochilus, Sylvia communis 2.1 2.6

Carduelis carduelis, Coccothraustes coccothraustes, Erithacus 1.4 1.8

rubec1lla, Luscinia luscinia, Muscicapa striata, Oriolus orio-

Ius, Phasianus colchicus, Streptopelia turtur, Sturnus vulga-

ris, Turdus philomelos

Buteo buteo, Carduelis cannabina, C. chloris, Columba pa- 0.7 0.9

lumbus, Lanius collurio, Parus caeruleus, P. major, Prunella

modularis, Sylvia borin, S. CUTTuca, Troglodytes troglodytes

L R_ a z e m (33 gatunki) I � 81.0 �
Opis: Las z dOnUnacj� okolo 10-25 letnich, rz-.dowych nasadzen topoli, przeplatanych mlodnikami

poroSni"tyrni d"barni, grabami, topolami, olcharni w wieku 3-5 lat. Podszyt i runo w rz"dowych

nasadzeniach niewielkie (najc�ciej rudbekia), natorniast w mlodnikach bardzo bujne i zlozone
przede wszystkirn z traw, ostr.,zyn i malin. Powierzc..'mia polozona jest w srodku lasu. Metoda

transektowa. Wielk. 14 ha, Daty: 7, 21 VI, 18 VI 1992. LokaI.: na p6lnocny-wsch6d od Starzawy,
odd. 280,281, obr"b Radymno, nad. Oleszyce
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okolo 5 p!IO ha. W srodowisku tym zanotowano takze jedno z naj-
wyzszych zag�szczen jarz�batki ok�lo 3-4 pjlO ha (okolo 4% udzialu).
Podczas jednego liczenia stwierdzono ai 12 tokujqcych samcow. Za-
pewne znaczna cz�se byla jeszcze na w�drowce. Ze wzg1t:du na
wyst�powanie na powierzchni liczen kilkunastu starych d�bow, stwier-
dzono wyst�powanie 3 gatunkow dziuplakow. W innych miejscach nie
obserwowano zadnych innych gatunkow z tej grupy.

Na podstawie prowadzonych obserwacji w innych lasach topolo-

wych, tego typu srodowiska Sq. dose cht:tnie zasiedlane przez ptaki. Te
sztucznie stworzone przez czlowieka biotopy, mimo ii Sq. bardzo "nie-

estetyczne" dla ludzkiego oka, oferujq. mozliwose gniazdowania okolo
35-45 gat.unkow. Podobnq. liczb� gatunkow stwierdzono w wielu iIl-
nych lasach. W rejonach, gdzie tego typu lasy Sq. bardziej suche, np.
pod Chlopicami, w duzym zag�szczeniu obserwowano ortolany.

Lasy modrzewiowe

Drzewostany modrzewiowe powstaly w wyniku nasadzen prowadzo-

nych w XIX i XX wieku. Spotyka si� je w wielu miejscach, zwlaszcza

na Pogorzu, ale Sq to wszt:dzie niewielkie platy.

Pow. XXIX. Ptaki gniazduj�ce w okolo 30-50 letnim lesie z dominacjq modrze- wia pod Wol q Mackowsk q
I Gatunek
Fr-ingilla coelebs 18.6 2L3
Erithacus rubecula 11.4 13.1

Phylloscopus sibilatrix 10.0 11.5

Sylvia atricapilla 7.1 8.2
Turdus merula 5.7 6.6

Phylloscopus collybita 4.3 4.9

Dendrocopos major, Parus major, Phylloscopus trochi- 2.9 3.3

Ius, Prunella modularis, Troglodytes troglodytes, Turdus

philomelos

Anthus trivialis, Cuculus canorus, Garrulus glandarius, Hip- 1.4 1.6

polais icterina, Muscicapa striata, Parus ater, P. caeruleus,

Streptopelio. furfur, Sylvia borin

I plIO ha ��

I R a z e m (21 gatunk6w) L � 87.0 1 100 . 0 I
Opis: Okolo 30-50 letni las z dom.inacj'l: modrLewia, pojedynczo rosnie sosna pospolitn i robi-
nia a.kacjowa. Zwarcie koron bardzo duie, podszyt rowniei zwarty, ale niski i zlozony glownie
z bzu czarnego. Powierzchilla poloiona okolo 300 m od skraju lasu. Metoda transektowa. \Vielk.
7 ha. Daty: 18,25 V 12 V 1985. Lokal.: na polnoc od Woli Mackowskiej, odd. 15 a, obn.b i nadl.
Krasiczyn.

100 "SC)1� c'

ll'
'. \ .:. "); �.:'.;n\

'�"","l- �.t:(...aj,:�J�t..1



Badania iloSciowe metodq, transektu wielokrotnego wykonano na

jednej powierzchni polozonej w okolicach Woli Mackowskiej (pow.
XXIX). Zespol ten sklada si� z 21 gatunkow 0 ogolnym zag�szczeniu

okolo 87 p/l0 ha. W tym stosunkowo mlodym i obcym dla tego
obszaru drzewostanie nie wyksztalcil si� jakis charakterystyczny ze-

spoI. Tworza, go gatunki cz�ste w innych srodowiskach. Ze wzgl�du na

znaczne zacienienie, a przy tym dobre wyksztalcenie warstwy krzewow,

dominujq, gatunki gniazdujq,ce glownie w dolnej strefie lasu: rudzik,

swistunka, kapturka, kos oraz zi�ba. Dose wysokie zag�szczenje ogolne

moze bye wynikiem sqsiedztwa doliny potoku z podmoklym lasem

l�gowym.

Zr�by i mlodniki

Badania przeprowadzono na 6 powierzchniach, w tym na jed-

nej w dwoch latach. Wszystkie byly polozone na skraju lub naj-

wyzej do 300 m w glqb lasu. N a 4 badaIlia ilosciowe wykonano

metoda,. kartograficzna" a na pozostalych 2 (Starzawa, Wola Rokiet-

nicka) metoda, wielokrotnych transektow. Obj�ly one obszar prawie 60
ha.

Zespol ptakow zasiedlajq,cy zrq,b powstaly na miejscu wyci�tego

lasu lisciastego (pow. XXX) skladal si� z 10 gatunkow 0 ogolnym
zag�szczeniu okolo 16,5 p/IO ha. Ugrupowanie, jakie si� wyksztalcilo
w tym zupelnie nowym srodowisku, jest bardzo specyficzne. Charak-

teryzuje si� udzialem gatunk6w typowych dla terenow otwartych, jak

poklq,skwy i derkacza. B�dzie uno zapewne podlegalo bardzo silnym

zmianom, spowodowanym intensywnym rozwojem szaty roslinnej.

W nieco starszym 3-4 letnim mlodniku bukowo-grabowym (pow.

XXXI), ale polozonym w g}�bi lasu, liczba gatunkow jest mniejsza - 8,
a ogolne zag�szczenie prawie takie same jak w poprzedniej fazie - 17.5
plIO ha. Pojawil si� piecuszek, gatunek charakterystyczny dla tego ty-
pu formacji roslinnej. Z gatunkow terenow otwartych pozostala jeszcze

klq,skawka, ktorej gniazdowanie wewnq,trz lasow nalezy jednak uznac
za efemeryczne.

W okolo 10-12 letnim mlodniku lisciastym z dominacjq, grabu i bu.-

ka (pow. XXXIII) stwierdzono gniazdowanie 14 gatunkow 0 og61nym
zag�szczeniu okolo 41 plIO ha. W porownaniu do poprzedniego sta-.
dium nasta"pila znaczna wymiana gatunkow, pozostaiy z poprzedniej

fazy tylk6 4 t.aksony. Dominantem jest juz gatunek typowo Idny -
rudzik. W starszym, okolo 15-17 letnim mlodniku, nast�puje dalszy
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Pow. xxx. Ptaki gniazduj<}ce na zr�bie W okolicach Tuligl6w

IGatunek _I plIO h�1 %
Emberiza citrin ella, Sylvia communis 3.5 21.1

Anthus trivialis, Carduelis cannabina, Saxicola torquata 1.7 10.5

Acrocephalus palustris, Cardueiis chloris, Crex crex, Saxicola 0.9 5.3

rubetra, Phasianus colchicus
-

I R a z e m (10 gatunk6w) [] 6.5 -] 100.:Qj
Opis: Zrl\b powstaly w wyniku wyci�ia lasu, porosni�ty 2 letnimi odrosta.m.i drzew lisciastych,

jake: d<\b, buk, grab i brzoza. Wysokosc odrost6w do 1 ffi. Powierzclmia styka si.. z jednej strony

z polami uprawnymi a z drugiej ze scian<j.lasu. Metoda kartografic7..na. Wielk. 11,5 ha. Daty: 2,

24 V, 12,13 VI 1992. Lokal.: na wsch6d od Tuliglow, odd. 63 a, obr..b Pruchnik, nadl. Kar.czuga

Pow. XXXI. Ptaki gniazduj<}ce w 3-4 letnim mlodniku w okolicach Woli
W({gierskiej

I Gatunek J pliO ha J %
Emberiza citrinella 5.0 28.6

Anthus trivialis, Carduelis cannabina 3.1 17.9

Sylvia communis 2.5 14.3

Phylloscopus trochilus 1.9 10.7

Cardue/is carduelis, Phasianus colchicus, Saxico/a torquata 0.6 3.6

I R a z e ill (8 gatunk6w) 17.5 1100.0 I

Opis: 3-4 letni mlodnik zloiony g16wnie z grabow i buk6w wysokosci okolo 1 ill, ponadto brzoza

brodawkowata, topola osik..... Powierzdmia poloiona wewn<\trz lasu, na srodku znajduje si� nie.

wielka polana. Metoda kartograficzna. Wielk. 16 ha. Daty: 20 IV, 20, 26 V 1991. LokaI.: m.i�dzy
Wol,\ W"giersk q a Tuliglowami, obn,b Pmchnik, nadl. Kanczuga..

Pow. XXXII. Ptaki gniazdujqce w 4-5 letnim mlodniku ko lo Tulig6w

� u n e k ] pliO ha I %
Carduelis cannabina 10.0 17.9

Carduelis chloris 8.0 14.3

Emberiza citrin ella, Sylvia communis 6.0 10.7

Acrocephalus palustris, Phylloscopus trochilus, Sylvia borin, 4.0 7.1
Turdus merula

Carduelis carduelis, Fringilla coe/ebs, Phasianus colchicus, 2.0 3.6

Prunella modularis, Sylvia curruca

[ It a z em (13 gatun k6w) I 56.0 I 100.0 I
Opis: Okolo 4-5letni ntlodnik zloiony gl6wnie z grabOw, buk6w, 8wierk6w i jode!. Runo zwarte

i sklada si� gl6wnie z traw, malin i ostr<;iyn. Powierzchnia przylega do skraju lasu. Metoda

kartograficzna. Wielk. 5 ha. Daty: 2, 24 VI, 12, 13 VI 1992. LokaI.: na wsch6d od Tuligl6w

oddz. 63b i c, obr�b Pruchnik, nadl. Kanczuga.

102



Pow. XXXIII. Ptaki gniazduj't-ce w 10-12 i 15-17 letnim mlodniku w okolicach

Woli Rokietnickiej

I plIO ha I % I plIO ha I %
1987 1992 !

Erithacus rubecula 7.3 17.4 7.3 21.1 IEmberiza citrinella 6.4 15.2 1.8 5.3

I Turdus merula 5.5 13.0 6.4 18.4 I Sylvia atricapilla 4.5 ! 10.9 I 3.6 10.5 !I

!

j Gatunek

Sylvw bonn

Turdus philomelos

Phylloscopus collybita
Garduelis cannabina

Phylloscopus sibilatnx

Streptopelia turtur
Guculus canorus

Prunella modulans

I Anthus trivialis

Phylloscopus trochilus

Fringilla coelebs

Garru/us g/andarius
Garduelis carduelis

Garduelis chloris

Columba palumbus

Razem -,

3.6 8.7

2.7 6.5

2.7 6.5

2.7 6.5

1.8 4.3

009 2.2

0.9 2.2

0.9 2.2

0.9 2.2

0.9 2.2

I
I
i

I
i

I

� 42.0fI0 0.0 I

1.8 5.3

1.8 5.3

0.9 2.6

I
I
!

5.3 I 13.2 I5.3

2.6 "2.6

0.9 2.6 I

� 34. 0-1 100.0 I

1.8

4.5

1.8

0.9

0.9

Opis: Okolo 10-12 i 15.-17 letni mlodnik lisciasty z dominacji\ grabu i buka, zwarcie w wieku

ID-121at bardzo duie, w wielru 15-171at luiniejsze, powstale cz�sciowo w wyniku prowadzonych

prac piel..gnacyjnych. Podszytu praktyczrue brak i tylko w miejsca.ch naSwietlonych wyst"powaly

trawy. Powierzclmia poloiona w srodku lasu, a na trasie liczen znajdowala siC; niewielka polana.
Metoda transektowa. Wielk. 11 ha. Daty: 18, 25 V, 12 VI 1987, 26 IV, 17 VI, 11 VII 1992.

Lokal.: okolice Woli Rokietnickiej, odd. 9, 10, obr�b i nadl. Krasiczyn.

spadek zag�szczenia do okolo 34 plIO ha. Zmniejsza si� takZe liczba ga-
tunkow - 13. Podobnie jak i w poprzednim stadium dominuje jeszcze
rudzik, pojawia si� w zespole zi�ba, ktorej udzial wynosi okofo 13%.
Z poprzedniej fazy pozostalo 8 gatunkow, czyli ponad polowa. Drze-
wostan jest juz w tym wieku znacznie przerzedzony i przeswietlony.
Dalsza sukcesja tego typu drzewostanow moze przebiegac w dwoch kie-
runkach: albo w kierunku la.sow z dominacj�, grabu albo buka, gdzie
ogolne zag�szczenie ksztaltuje si� na poziomie 50-65 plIO ha, a liczba
gatunkow wynosi 20-25.

Wyst�powanie w 4-.5 letnim mlodniku grabowo--bukowym, pod Tu-
liglowa�i, znacznej ilosci swierkow i jode! oraz poloienie powierzchni
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Pow. XXXIV. Ptaki gniazduj&ce w 5-15 letnim mlodniku mieszanym w okoli-
each Starzawy

I Gatunek I p l IO ha I %
Emberiza citrinella 5.7 15.8

Locustella fiuviatilis, Sylvia atricapilla, S. communis 3.8 lO.5

Acrocephalus palustris, Luscinia luscinia, Sylvia borin 2.9 7.9

Fringilla cae/cbs 1.9 5.3

Anthus trivialis, Carpodacus erythrinus, Columba palumbus, 1.0 2.6

Hippolais icterina, Lanius collurio, Locuslella naevia, Griolus

oriolus, Phylloscopus collybita, P. trochiltls

L R a z e m (17 gatunk6w) I � 36.0 I 100.0 I
Opis. Mieszany m10dnik doiony z topoli, jesiona, modrzewia, swierkow w wieku 5-151at pl''l.e-

rywane polanami i rowami melioracyjnymi. Runo wysokie doione glownie '1. pomyw i bylin,

'1.wlaszcza na polanach. Powierzchnia '1.najduje si� na skraju lasu. Metoda transektowa. Wielk.

11 ha. Daty: 7,21 V, 4 VI 1992. Lokal.: w pobliiu stawow w Starzawie (nad Wisznil\:) od strony
Kalnikowa, odd'l.. 280, obn:;b Radynmo, nadl. Oles'1.yce.

Pow. XXXV. Ptaki gniazdujq.ce w 10-20 letnim mlodnikujodlowym pod.-Cisowq..
W nawiasach podano wartosci przyblizone ze wzgl�du na zbyt malq. powierzchnit:
pr6bm�

I Gatunek I pllO ha [%]
Prunella modularis (12.0) 22.2

Fringilla coe/ebs (8.0) 14.8

Pkylloscopus collybita, Sylvia borin (6.0) 11.1

Erithacus rubecula, Sylvia atricapilla, Turdus merula (4.0) 7.4
Anthus trivialis, Carduelis chloris, Parus montanus, Phyllo- (2.0) 3.7

scopus trochilus, Turdus phi/omelos

I R a z e m (12 gatunk6w) 1 (54.0) i 100.0 I
Opis: Okolo 10-20 letni mlodnik zloiony wyl¥znie z jodly, '1.warcie na okolo 60% znaczne, na

pozostalym obszarze luine. Runo niewielkie i sklada si� glownie '1. siewek drzew liSciastych ora'1.

jeiyn. Metoda kartograficzna. Wielk. 5 ha. Daty: 6, 23 V 12 VI 1992. Lokal.: 1as W okoli=ch
Cisowej, odd. 251c, 254b, obr<;b i nadJ. Krasic'1.yn

na skraju lasu, spowodowalo znaczny wzrost zagc:szczenia ogolnego do

56 plIO ha (pow. XXXII), a liczba gatunkow wynosi 13. W zespole
tym zanotowano ucizial prawie tych samych gatunk6w co na zr�bie,

a ponacito pojawiaja, sic: jui gatunki lesne jak: kos, gajowka. Przypad-

kowy w tym ugrupowaniu wydaje Sif; udzial zi�by.

Mlodnik jodlowy w wieku 10-20 lat polozony w gl�bi Pogorza cha-

rakteryzuje si<; stosunkowo wysokim zag�szczeniem ogolnym 54 plIO ha (pow. XXXV). Moze uno cz�ciowo wynikac z przeliczenia wynik6w
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z malej powierzchni badawczej (5 ha). Bogactwo gatunkowe bylo niskie
i wynosilo 12 gatunkow. Dominantem byla pokrzywnica, ktorej udzial
wynosil okolo 22%.

Natomiast w mieszanym mlodniku (8-15 letnim) polozonym w po-
blizu stawow w Starzawic wyksztalcil si� zespol zupelnie inny od

dotychczas omawianych (pow. XXXIV). Mozaikowatose powierzch-
ni badawczej, tj. obecnosc polan, rowow melioracyjnych i cz�sciowo

podmokly teren, spowodowaly wzrost liczby gatunkow do 17, ale

zag�szczenie ogoille jest niezbyt wysokie - 36 plIO ha. Na grup� domi-

nantow sklada si� 8 gatunkow, ktore stanowi q ponad 76% zespolu.

W skla.dzie gatunkowym zaznacza si� wysoki udzial strumieniowki,

lozowki, ponadto gq.siorka., swierszczaka i dziwonii.

Tereny nadrzeczne

Dolina Sanu w granicach woj. przemyskiego rozciq.ga si� na od-

cinku ponad 300 km. Do Sanu wplywajq. liczne doplywy, z ktorych

najwi�ksze to: \Vislok, Wiar, Szklo, Lubaczowka, Wisznia. Stq.d tez

doliny rzek zajmuj<} znaczy areal w regionie przemyskim.

Obszary dolin rzecznych przebadano na 5 powierzchniach w tym:

na trzech wykonano jednorazowe liczenie, na jednej wielokrotne li-

czenia transektowe oraz takze na jednej metodq. kartograficznq.. Po-
jedynczego liczenia transektowego dokonano w dolinie \Visloka (od
Gniewczyny do Glogowca), Sanu (od Bolestraszyc do Wyszatyc i od

Bachorza do Bachorca), wielokrotne wzdluz vViszni (od Starzawy do
Stubna). Metod� kartograficznq zastosowano w dolinie Wiaru. Mi-
mo iz na trzech powierzchniach byly prowadzone tylko jednokrotne

liczenia, przedstawiono je, prezentujCj. one bowiem bardzo interesuj£j,cy
material.

Zespol ptakow zasiedla.j<}cych koryto rzeki, wikliny nadrzeczne oraz

resztki l�gow wierzbowo--topolowych, jest jednym z najbogatszych ga-
tunkowo i sklada si� od 25 do 50 gatunkow. Duze roznice w liczbie

gatunkow na poszczegoJnych powierzchniach probnych Sq wynikiern

niejednorodnosci wyksztalcenia na nich szaty roslinnej. W dolinie

Wisloka (pow. XXXVI), gdzie pozostalo najwi�cej elementow z pier-
wotnego stanu roslinnosci, podczas jednorazowego liczenia stwierdzono

wyst�powanie 50 gatunkow. W nizinnej cz�ci Sanu od Wyszatyc do

Bolestraszyc (jednokrotne liczenie, pow. XXXVII), gdzie warunki Sq,
nieco zblizone do doliny vVisloka (brak jest jednak prawie zupelnie
topol, a udzial wysokich drzew jest mniej wi�cej 0 polow� mniejszy),
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Pow. XXXVI. Ptaki gniazdujqce w dolinie Wiaru mi(;'dzy Sierakoocami a Nowo-

si61kami Dydynskimi

I Gatunek I p/km �
Emberiza citrinelia 11.0 18.7

Acrocephalus pa!ustris 6.8 11.6

Luscinia lusciniu, Sylvia communis 5.1 8.7

Phylloscopus trochilus 4.9 8.3
Charadrius dubius 2.7 4.6

Carpodacus erythrina 2.2 3.7

Actitis hypolcucos 2.0 3.3

Saxicola torquata 1.5 2.5

Anthus trit'ialis, lynx torquiila 1.2 2.1

Pica pica, Sylvia curruca, S. borin 1.0 1.7

Alauda arvensis, Carduelis cannabina, Fringiila coelcbs, Lo- 0.7 1.2

custella fluviatilis, Motacilla alba, Sylvia atricapilla

Carduelis carduelis, Hippolais icterina, Lanius collurio, Saxi- 0.5 0.8

cola rubetra, Upupa epops

Acgithalos caudatus, Carduelis chloris, Ciconia ciconia, Co- 0.2 0.4

tumix cotumix, Lanius exubitor, M otacilla flava, Oenant-

he oenanthe, PaT1.lS major, Passer domesticus, Perdix per-

dix, Phocnicurus phoenicurus, Phylloscopus collybita, Pru-

nella modularis, Serinus serinus, Sturnus vulgaris, Turdus

pilaris

I R a z e m (41 gatunkow) 1::::;57.0�
Opis: Nadrzeczne zaroSla w dolinie Wiaru, skladaj¥e sic; glownie z wienb oraz wrLesni po-

br-z;einej, zbliione do zbiorowiska Salicion daeagni. Runo niezbyt bujne i sklada sic; glownie

z gattmkow zbiorowisk l¥owych. Koryto neki jest sztucznie poszerzone z powodu eksploatacji

iwiru. W niektorych miejscach rosn,. wysokie wienby. Powienchnia poloiona jest w otoczeniu

l¥ i pOl uprawnych. Metoda kartograficzna. DlugoS': powierzchni 4200 m. Daty licLen: 10 liczen

przez maj i czerwiec 1986 roku. LokaJ..: dolina Wiaru od granicy panstwa w Sierakoscach do

kladki pod Nowosi61kami Dydynskimi.

stwierdzono 48 gatunk6w. N atomiast w podgorskiej cz�ci Sanu od

Bachorza do Bachorca (jednokrotne liczenie, pow. XXXVIII), gdzie
zmiany w szacie roslinej Sq. najwi�ksze (zupe1ny brak wysokich drzew,
a wikliny nadrzeczne miejscami nie wyst�pujq.) stwierdzono tylko 25
gatunkow. Nieco podobne warunki Sq. lla Wiszni w okolicach Stub-

na (wielokrotny transekt, pow. XXXIX) i tutaj stwierdzono 27 ga-
tunkow. Natomiast na Wiarze (metoda kartograficzna, pow. XL),
mimo iz zmiany VI srodowisku spowodowane intensywnq. eksploatacjq.
zwiru sq. ogromne, liczba gatunkow jest wysoka i wynosi 41. Jezeli

doliczyc do tego gatunki, ktore regularnie zerujq. nad brzegami rzeki
i byly obserwowane przez caly okres l�gowy, to lq.cznie liczba gatunkow
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Pow. XXXVII. Ptaki gniazduj&,ce w dolinie Sanu od Wyszatyc do Bolestraszyc

I Gatunek I p/km I %
Acrocephalus palustris 12.8 24.4

Riparia riparia, Sylvia communis 5.4 10.2
Emberiza citrinella 4.5 8.5

Luscinia luscinia 4.3 8.1

Pica pica 2.2 4.2

Phylloscopus collybita 2.1 4.0

Phylloscopus trochilus 1.7 3.3

Sylvia atricapilla 1.5 2.8

Remiz pendu/inus, Sylvia borin 1.4 2.6

Locuste/la fiuviati/is, Phasianus co/chicus 1.1 2.1

Columba palumbus 0.8 1.6

'1iirJus pilaris 0.7 I 1.4
Sylvia curruca 0.6 1.2
Cuculus canorus 0.5 0.9

Ana.� platyrhynchos, Carpodacus erythrinus, Oriolns orioIus, 0.4 0.7
Turdus meru/a

Actitis hypoleucos, Moiacilla flava, Sari co/a rubetra 0.3 0.5

Cardue/is cannabina, C. chloris, Corvus corone, Dendroco- 0.2 0.3

pos syriacus, Fringilla coelebs, Motacillo. alba, Perdix perdir,

Sturn us vulgaris

Acrocephal�s arundinaceus, Alcedo atthis, Anthus trivialis, 0.1 0.2

Carduelis cardue/is, Embenza schocnic/us, Falco tinunnculus, I
Gallinula chloropus, lynx torquilla, Lanius colluno, Oenan- I

the oenanthc, Parus major, Sari co/a troquata, Serinus seri-Inus, Sterna hirundo, Streptopelia demodo, Upupa epops

I R a z e m (48 gatunk6w) � .o I 100.0 I
Opis: Pas wiklin nadrzecznych Sa/icetum triandro-viminali$ wzdluz Sanu, zloiony z pojedyn-

czych drzew, jak: topole biale i czarne oraz wit:nby rosnl\Ce na wysokim bnegu neki. Runo to

gl6wnie pokrzywy zwyczajne, chmiel, lepi<;inik r6iowy, podagryczn.ik i szereg innych. Wikliny

rosnl\ zwartyrn pasem, tyIko w nielicznydl miejsach pojawiaj� si� wic;ksze powierzchn.ie porosni�te

zbiorowiskami pnypominaj¥ymi l¥i. Powienchn.ia poloiona jest wsrOd pOl uprawnych. Metoda

transektowa. DlugoSc powierzrlmi 1 ??oo m. Data: 12 VI1992. Lokal.: koryto Sanu od iwirowni

w Wyszatyca.ch do wysokosci fortu Zablocie w Bolestraszycadl

wzrosnie do ponad 50. Tlumaczyc to nalezy wyjq,tkowo duzq hetero-

gennosciq, biotopu (szerokie koryto rzeki sztucznie powi�kszone przez
wydobycie zwiru, lq,ki i nieuzytki wnikajq, do samego koryta, wyst�puje

duza ilosc starych i dziuplastych wierzb). Naleiy rowniez dodac, ze na

odcinkach, gdzie zaniechano wydobycia zwiru w wyniku wtornej suk-
cesji nastqpilo> calkowite zarosni�cie brzegow rzeki, liczba gatunkow

ptakow zmniejszyla si-<: 0 okolo 10.
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Pow. XXXVIII. Ptaki gniazdujqce w dolinie Sanu od Bachorza do Bach6rca

I Gatunek p fkrn %

AC1'ocephalus palustris 23.6 46�9
Sylvia communis 7.5 14.8

Emberiza citrinella 3.8 7.6

Phylloscopus trochilus 2.2 4.3
Luscinia luscinia 2.0 4.0

Pica pica 1.8 3.6

Phasianus colchicus 1.1 2.2

Carpodacus erythrinus, Sylvia borin, 1.urdus pilaris 0.9 1.8

Sylvia atricapilla, Vandlus vanellus 0.7 1.4

Carduelis chloris, Corvus corone 0.5 1.1

A ctitis hypoleucos, Anas platyrhynchos, M otacilla alba, 0.4 0.7

M. cinerea, Locustella fiuviatilis, Turdus merula

Carduelis cannabina, Motacilla fiava, Saxicola rubetm, S. to- 0.2 0.4

rquata, Sterna hirundo

I R a z e ill (25 gatunk ow) �G.OflOO.Ol
Opis: Na calej dlugoSci brzegi koryta Sanu poroSn.i..te 81\ n.iskimi krzewarn.i wiklin nadrzecz-

nych Salicetum triandro-viminali8, duiych drzew brak. Pas wiklin jest dosc cz<;sto przerywany
lub przerzedzony. Runo natomiast na calej dlugosci banno bujne i doione przede wszystkim z

pokrzyw.lepi�nika, przytuli i chmielu. San plyn.ie W otoczen.iu pOl uprawnych. Metoda transek-

towa. DlugoSc transektu 5500 ffi. Data 5 VI 1992. LokaI.: koryto Sanu od Bach6rza "D..bina"

do Bachorca (na wysokosci parku podworskiego)

Zespol ptakow zasiedlajq.cy doliny rzek mozemy dodatkowo podzie-

lie na dwa (trzy) mniejsze zespoly:
- koryta rzeki (lachy, piaszczyste lub gliniaste brzegi),

- brzegow rzeki oraz jej terasy zalewowej.

Pierwotnie drugi zespol podzielony by!. jeszcze nn dwa zupelnie

odr�bne ugrupowania, tzn. zamieszkujq.cy teras� zalewowq., ktorq

porastaly olbrzymie i cieniste l�gi topolowo-wierzbowe oraz zespol
zasiedlajq.cy pas wiklin nadrzecznych. Obecnie wskutek prawie

calkowitego zaniku l�gow oraz znacznego zwi�kszenia si� pasa wiklin,
roznice te Sq. bardzo niewielkie i praktycznie nieuchwytne w terenie.

Zespol glliazdujq,cy w korycie rzeki sklada si� tylko z 5 ga-
tunkow: kuliczek, sieweczka rzeczna, rybitwa zwyczajna, zimorodek

i brzegowka. Natomiast ugrupowanie gniazdujq.ce w wikliniskach oraz
na terasie zalewowej sklada si� 68 gatunkow. Dominujq, ajednoczeSnie

stanowiq. trzon ugrupownia: lozowka, cierniowka, slowik szary, trzna-

del, piecuszek oraz kolollijnie gniazdujq.cy: gawron i kwiczol.
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Pow. XXXIX. Ptaki gniazduj<}.Ce w dolinie Wiszni w okolicy Stubna

I Gatunek �� %
Acrocephalus palusi?-is 17.5 32.1

Sylvia communis 12.5 22.9
Emberiza citrindla 6.0 11.0

Luscinia luscinia, Pica pica, Turdus merula 1.5 2.7

Alcedo atthis, Carduelis cannabina, Locustella fiuviatilis, 1.0 1.8

Phylloscopus trochilus, Remiz pendulinus, Sylvia atricapilla,
S. curruca

Acrocephalus arundinaceus, Anas platyrhynchos, Anthus tri- 0.5 0.9

vi alis, Carduelis carduelis, C. chloris, Columba palumbus,

Fringilla coe/ebs, Lanius collurio, Locustella naevia, Luscinia

I megarhynchos, Jfotacilla flava, Phasianus colchicus, Sylviaborin, S. nism'ia,

I � 54.0 !l0G.0lI R a z e m (27 gatunk6w)

Opis: Pas wiklin nadrzecznych Salicetum triandro-viminalis wzdlui rzeki Wiszni, zloiony z ni-

skich wierzb, g16wrue wierzby wiciowej i pr"cikowej oraz wikliny. Ponadto pojedynczo rosn<j.
na wysokim brzegu rzeki: topole biale, wii\Zy szypulkowe i pospolite. Runo to glOwnie trawy,

pokrzywy, chmiel, lepi,.inik, przytulie, podagrycznik i szereg i'lnych. Wikliny rosn<} zwartym
pasem, tylko w nielicznych rniejscach pojawiaj<} si" wic;ksze powierzchnie poroSnic;te zbiorowiska-

rni przypominaj¥ymi l<}ki. Powierzcl:mia poloiona wsr6d pOl uprawnych. Metoda transektowa.

DlugoSc powierzchni 2000 m. Data: 1, 21 V, 18 VI 1992. Lokal.: dolina Wiszni od brzegu lasu

kolo Starzawy do mostu przy drodze Stubno-Kalnik6w.

ReasumujqC doliny rzek Sq. jednq, z najbogatszych gatullkowo orni-

tocenoz w okolicach Przemysla. Istnieje tutaj mozliwosc gniazdowania

az 70-80 gatunk6w ptakow. Zadne z innych srodowisk nie oferuje ta-
kiej roznorodnosci gatunkowej.

Zag�szczenie uzyskane metod q transektowq. i kartograficzna" jest bar-

dzo zbiezne i waha si� od okolo 50 do 57 pll krn rzeki, czyli mniej wi�cej
na Sanie jest to pas szerokosci 200 metrow, na innych rzekach odpowie-
dnio mlliejszy. Najwyzsze zagyszczenie wsrod dominantow stwierdzono

u lozowki od 6 do 23 p/1 km rzeki, ktore stanowi q w ugrupowaniu od

11 do 46%, nast�pllie u cierniowki od 5 do 12.5 p/1 km rzeki, i 9 do
22% udzialu w zespole.

Doliny potokow

Dolini malych potok6w na Pog6rzu porastajq najcz�sciej zbiorowis-

ka olszynki karpackiej Alnetum incanae. Cz�c z nich powstala wtornie

na obszarach (szczegolnie w nizszych polozelliach) wyludnionych po
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Pow. XL. Ptaki gniazduj<\,ce w dolinie Wisloka od Gniewczyny Trynieckiej do

Glogowca

I Gatunek I p/km I %

I Sylvia communis I 7.3 14.3Corvus frugilegus 6.4 12.5

Acrocephafus palustris 6.0 11.8
Emberiza citrinella 3.7 7.3

Turdus pilaris 2.6 5.2

Sturnus vulgaris 2.4 4.7

Luscinia luscinia 2.0 3.9

Fringilla coe/ebs 1.8 3.6

Columba palumbus 1.7 3.4
Carduelis carduclis 1.5 2.9

Actitis hypole1lcos, Carduelis chloris 1.3 2.5
Corvus monedula 0.9 1.8

Sylvia atricapilla, S. borin I 0.8 1.6

Phasianus colchicus, Pica pica, Streptopelia decaocto 0.7 1.4

Parus major 0.6 1.3

Carduelis cannabin a, Motacilla flava,. Oriol1Ls oriolus, Passer 0.5 0.9

domesticus, Picus viridi.5, Pltylloscopus trochilus

Emberiza calandra, lynx torquata, Passer montanus, Strep- 0.4 I 0.7tope/ia turfur

I Anas platyrhynchos, Perdix perdix, Remiz pendulinus, Saxi- 0.3 0.5
I cola rubetra

Falco tinnunculus, Hippolais icterina, Parus caer-ulcus, Phyl- 0.2 0.4

loscopus sibilatrix, Serinus serinus

Anthus trivialis, Certhia braehydactyla, Coecothraustes coc- 0.1 0.2

cothraustes, Crex crex, Cueulus eanorus, Lanius coflurio,

L. exeubitor, Motacilla alba, Museicapa striata, Saxicola tor-

quata, Sylvia nisoria, Upupa epops

IRa z e m (50 gatunk6w) I � 51.0 I 100.0 I
Opis: Bardzo silnie zmienione i przeksztalcone zbiorowisko prLypominajace zwii\zek lc;gu

wierzbowo-topolowcgo Salici-Populetum. Wzellui calego odcinka rosn� grupkarni lub pojedyn-

czo, bardzo wysokie, okazale topole biale i czarne oraz wierzba biala i krucha. Zwarcie koron

bardzo luine. Pod okapem koron rosni\ l¥ci, ktore uiytkowane Si\ kosnie, rzadzicj jako pastwiska

lub pola uprawne. Brzegi koryta rzeki poroiini..te Sit praktycznie nieprzerwanym pasem wiklin

nadrzecznych Salicetum triandro-viminalis. Roslinnosc zielna porasta najcz,<scicj pas mi,<dzy

wiklinami a szczytem koryta rzeki i zloiona jest najcz,<,kiej z pokrzyw, lepi..inika, malin, chrnic-

lu, traw, kielisznika zaroiilowego, wyilinu ogrodowego, pokrzywy zwyczajnej, lopianu wi..kszego

i szeregu innych. Powierzchrja polowna wzdlui pol uprawnych i tylko dwukrotnie styka si.. na

niewielkich odcinkach z zabudowaniami. Rzek,< w Trynczy przecina most. Metoda transektowa.

DlugoSc tram;ektu 11000 m. Data: 25 V 1992. Lolr.al.: dolina Wisloka od poczi\tku miejscowosci

Gniewczyna Tryniecka do konca wsi Glogowiec.
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Pow. XLI. Ptaki gniazdujqce w dolinie potoku Krzeczkowskiego

I Gatunek I p l IO ha I %
Sylvia atricapilla 10.0 11.8

Phylloscopus collybita 5.2 9.3

Fringilla coelebs 4.8 8.5

Sylvia communis 4.3 7.6

Locv.stella fiuviatilis, Sylvia borin 3.8 6.8
Emberiza citrinella 3.3 5.9

Troglodytes troglodytes ! 2.4 4.2 I
Acroccphalus palustris, Erithacus rubecula, Motacilla cinerea, 1.9 3.4

Phylloscopus trochilus

Anthus trivialis, PanIS major, Sylvia curruca, Turdus merula 1.4 2.5

Lanius collurio, Parus caeruleus, Turdus philomelos 1.0 1.7

Muscicapa striata, Prunella modularis, SiUa e:uropaea, Strep- 0.5 0.8

topelia furfur, Sturnus vulgaris I

I � 56.0 I 100.0 JI R a z e m (24 gatunki)
Opis: Dolina potoku podgorskiego por06nj�a olszynkl\ gorsk4 AlnettLffi inC4n4C. W drzewosta--

nie dom.inuje olsza 5zara, ponadto w duiej il05ci drzewa owocowe (jaka pozostaloSc po dawnym

osadnictwie, ktore trwalo tu do konca II wojny swiatowej). Warstwa mewow silnie rozwini..ta
j dominuje w niej bez czarny,deren. Runo wielogatunkowe, m.in. podagryczruk, pokrzywa,

swierzi\bek oTZf(Siony, skrzyp ldny, czysciec ldny, niecierpek pospolity, kniet blotna, lepi..zruk
roiowy. Potok plynie w otoczeruu zwartych kompleksOw Idnych, natomiast bezposrednio do

brzegow doliny prqlegajl\ ugory j pastwiska porosni"te krzewarru. Metoda transektowa. Widk.:

21 ha. Daty: 6,23 V, 11 VI 1992. LoW., wzillui potoku Krzeczkowsklego; od bnegu lasu przy

drodze do kamieniolomu do pierwszydl budynkow wsi Krzeczkowa.

II wojnie swiatowej, dlatego tez zaznacza si{;O w nich duzo gatunkow

synantropijnych (np. drzewa i krzewy owocowe). Przebadano metodq,
transektow wielokrotnych trzy powierzchnie, w tym dwie polozone na

Pogorzu Przemyskim i jednq. na Progu Lessowym. Objyly one obszar

ponad 55 ha. '

Zesp61 ptakow gniazdujq.cy w dolinie potoku Krzeczkowskiego i Tur-

nicy na Pogorzu skladal si� z 24 (pow. XLI) i 27 gatunkow (pow.

XLII). Ogolne zag�szczenie bylo dose niskie i wynosilo odpowiednio
56 i 49 plIO ha. Na obu powierzchniach zdecydowanym dominan-

tern byla kapturka 10 plIO ha (18% udzialu) i prawie 7 p/l0 ha (14%
udzialu). Wzdluz potok6w, a zwlaszcza w miejscach gdzie rosnq. duze
ilosci czeresni ptasiej, starych jabloni i innych drzew owocowych jest

ona gatunkiem bardzo charakterystycznym. Innym wydaje si� bye pli-

szka gorska.

Wzdluz dolin potok6yv plynq.cych wsrod pol uprawnych no. Progu

Lessowyni wyksztalcil si� zespol ptakow z niewielkq. liczbq. ,e:atunkow
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P ow. XLII. Ptaki gniazdujqce w dolinie potoku Tumica

L9 atunek I plIO ha CEJ
Sylvia atricapilla 6.8 14.0
Emberiza citrinella 4.1 8.4

Fringilla coelebs, Sylvia borin 3.6 1.5

Phylloscopus trochilus 3.2 6.5

Erithacus rubecula, Turdus merula 2.7 5.6

Anthus trivialis, Sylvia communis 2.3 4.7

Carduelis carduelis, Parus major, Turdus philomelos 1.8 3.7

Phyloscopus collybita, Sylvia curruca 1.4 2.8

Actitis hypoleucos, Coccothraustes coccothraustes, Jynx tro- 0.9 1.9

quil/a, Motacilla alba, Phylloscopus sibilatrix, Prunella mo-

dularis, Serinus serinus

Cuculus canorus, Dcndrocopos minor, Hippolais icterina, 0.5 0.9

M otacilla cinerea, Syltlia nisoria, Troglodytes troglodytes

I R a z e m (27 gatunkow) I � 49.0 flOO.Ol
Opis: Dolina potoku podgorskiego pOI"oSnit;ta olszynkl\ gorsk" Alnetum incanae z dominacj�

w warstwie drz.ew i krzewow olszy czan1ej i szarej oraz wierzb. Runo obfite i bujne zlozone

z pokrzyw, lepi<;inika, siewek drz.ew i krzewow oraz innych. Metoda transektowa. Wielk.: 22 ha.

Daty: 9, 14, 31 V 1992. Lokal.: dolina potoK"\! Turnica; od ostatnich domow wsi Makowa do
lesructwa Makowa

Pow. XLIII. Ptaki gniazdujqce w dolinie potoku Rudka pod Kosienicami

I Gatunek I plIO ha I %
Acrocephaltts palustris 21.9 35.9

Emberiza citrinella 17.2 28.2

Sylvia communis 7.8 12.8

Luscinia luscinia 3.1 5.1

Carduelis cannabina, C. carduelis, Turdus merula, Perdix 1.6 2.6

perdix, Pica pica, Saxicola torquata, Sylvia atricapilla

I R a z e ill (11 gatunkow) =:J � 61.0 I 100.0 I
Opis: Dolina potoku pocoSnit;ta wysokimi drz.ewami glownie wierzby kruchej i bialej ocaz w wil-
gotniejszych miejsca.ch olsz,\ szarl\ i CZR....n,\. Drzewa rosllll rzadko, niekiedy nawet bardzo nadko.

Podszyt sklada sit; gl6wnie z tarniny i bzu czarnego, nmo to glownie pokrzywy, lepi<;inik i dziki
cluniel, przytulie i inne. Potok plynie w otoczeniu pOl i I¥.". Metoda transektow� Wielk. 6.5 ha.
Daty: 22,27 V 1992. Lokal.: potok Rudka mi<;dzy Kosienicami a Mackowica,J;nh

- 15 (pow. XLIII) oraz udzialem gatunk6w",�iIcuj:ifCY..ch tereny
otwarte, jak: lozowka czy kuropatwa. Zag�sze-zenie byib zblizone do

notowanych na Pogorzu i wynosilo okolo 60 plIO ha.
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Wnioski

Zag (( s z c zen 1 e. Na podstawie zaprezentowanych
wynikow mozna probowac przedstawie wartose ogolnych zag«szczen
ptakow spotykanych w wi�kszosci typow lasow regionu przemyskiego
(tab. 1). W lasach polozonych w gl�bi Pogorza, gdzie przewazajq. zbio-
rowiska z buczyna,. karpackq. Dentario glandulosae- Fagetum przeci«tne

zagc:szczenie waha sic: od 47 do 54 plIO ha. Tylko niem wyzsze
zagf;'szczenia notowano w niewielkich powierzchniowo i starych lasach

jodlowych. Moze bye ono takze wi�ksze w strefie ekotonalnej z terena-

mi otwartymi, zwlaszcza w brzeznych partiach Pogorza., \V Bieszczadz-
kim Parku Narodowym i w paSmie Otrytu stwierdzone zag�szczenie

bylo jeszcze nizsze i wynosilo okolo 40 plIO ha (Cichon e.t al. 1989, Ci-
chon i Zajqc 1991). Dane te sugerujq., iz lasy bukowe od Bieszczad
przez pasmo Otrytu, Gory Slonne, pasmo Turnicy i Pogorze Prze-
myskie charakteryzuje sj� najcz�ciej niskim zag�szczeniem ogolnym.
Podobnie niskie zag«szczenia rz�du 35.2 i 32,5 plIO ha stwierdzil

Kozlowski (1974) w Gorcach na wysokosci okolo 1000 m nprn. Nato-

Tab. 1. Siedl�sko, 2. Liczba badanych powierzchni, 3. Srednia liczba gatunk6w na
jednej powierzchni, 4. Skrajne liczby gatunk6w na powierzchniach, 5. Potencjalna

liczba gatunk6w, kt6ro, moze oferowac siedlisko, 6. Srednie zag�szczenie stwierdzo-
ne na powierzchniach, 7. Skrajne zagt:szczenia

I 1 ---YJ] 3 I 4 � 5 6 7

lasy bukowe 7 22 15-26 30-40 56 48.0-72.0

lasy jodlowo-bukowe 2 23 22-25 30-40 50 48.0--52.0

lasy jodlowe 2 24 21-27 30-40 65 62-68

lasy d�bowe 5 32 24-41 55-60 100 67-141

lasy sosnowe Cbez W. Malkowej) 4 34 24-42 50-60 96 71.0-124.0

l�gi nizinne 3 37 29-45 50-60 98 88.0-108.0

l�g podgorski 1 19 - - 66.0 -

las grabowy 2 22 21-23 25-35 62 56.0-69.0

las brzozowy 28 - 30-40 - 103 -

las topolowy 1 33 - 30-40 80 -

las modczewiowy 1 21 - 30-40 87.0 -

doliny potokow 3 20 11-27 40-50 55 49-61

terasa nadrzeczna 5 38 25-50 70-85 53 p jkm 50-57 p/km
-

113



miast Glowaciriski (1991) rowniez dla tego obszaru ale z terenu zlew-
ni Kamienicy podaje zag({szczenie 75 p/lO ha, takze Dyrcz (1974) w
buczynie polozonej w Karkonoszach na wysokosci okolo 500 m npm.

stwierdzil wyzsze zag({szczenie 67.1 plIO ha.

Buczyny polozone na terenach nizinnych z reguly charakteryzuj(}. si�

wyzszym zag�szczeniem od notowanych w regionie przemyskim. Jaku-

biec (1972) stwierdzil w Muszkowickim Lesie Bukowym kola Henry-

kowa zag({szczenie wynoszq,ce az 127 plIO ha. Nalezy jednak pod-
kreSlic, iz powierzchnia ta polozona byla w specyficznych warunkach.

Bednorz i Bogucki (1967) w rezerwacie "Buki nad Lutomskiem" zano-
towali 67 plIO ha, Jermaczek (1991) na Ziemi Lubuskiej na powierzchni
polozonej na skraju lasu 57,8 p{IO. Tylko Mrugasiewicz (1974) w doli-
nie Baryczy stwierdzil podobne zag�szczenie jak W okolicach Przemysla
45.7 plIO ha.

Siedliskiem w regionie przemyskim, gdzie zanotowano najwyzsze

zag�szczenia ogolne, Sq lasy z dominacj(}. d({bu, zblizone do grq,dow

Querco-Carpinetum. Stwierdzone zag({szczenie waha si� od 84-141

plIO ha. 0 okolo 30% jest uno nizsze (67 plIO ha) w dq,browach
polozonych w gl�bi lasu. W porownaniu do innych obszarow, srednie

zag({szczenie ogolne jest zbliione lub nieco wyzsze: Bogucki (1977) z re-
zerwatu "D�bina" pod Wq,growcem podal 91,7 plIO ha, Glowacinski

(1978) z rezerwatu Lipowka w Puszczy Niepolomickiej 91�1 plIO ha,
Gotzman (1961) z Podkowy LeSnej - 92 plIO ha, Ranoszek (1969)
z grq.du nadodrzanskiego 81.4 p{10 ha, Jermaczek (1991) na Ziemi Lu-
buskiej 84.2 plIO ha. Najwyzsze zag({szczenie 141 plIO ha na jednej
z powierzchni dorownuje wartosciom podawanym przez Tomialojcia

i Profusa (1977) z Kotowic pod Wrodawiem 124-138 pjIO ha.

Drzewostany sosnowe na Progu Lessowym oraz w brzeznych par-
tiach Pogorza porastajq,ce skraje lasow charakteryzujq, si({ wysokim
i ba,rrlzo wysokim zag«szczeniem 70-90 plIO ha na Pogorzu i 100-125
p!IO ha na Progu Lessowym. Wplywa na to przede wszystkim efekt
wyspowy. Ponadto stare i rozlozyste korony drzew stanowiq, dosko-

nale miejsca do zalozenia gniazda przez duze ptaki, przez co znacz-
nie wzrasta roznorodnose gatunkowa. W wi�kszosci drzewostanow
w Polsce z dominacj(}. sosny w wieku powyzej 40 lat, zanotowano ni-

skie zag({szczenia, najczySciej okolo 20-50 parj10 ha, (np. Bednorz
1983, Glowaciiiski 1975, Gorski 1976, Tomialoje 1974, Mrugasiewicz
1974, Ranoszek i Witkowski 1975). Jedynie w ponad lOO-letnim drze-
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wostanie kolo Radzynia Podlaskiego Cieslak (1982, 1984) stwierdzil
zag�szczellie 114,9 p/ID ha.

Bog act w 0 gat u n k 0 w e. Najwi�ksze bogactwo ga-
tunkowe cechowalo dwie powierzchnie polozone w lasach sosnowycb na

Progu Lessowym, az 48 gat./ID ha. Nizsze srednie bogactwo stwier-

dzono w lasach z dominacj� d�bu, srednio 27 gat.jl0 ha, w l�gach
wiq,zow(}-{)lchowych 26 gat./IO ha. W buczynach wynosilo okolo 22

gat./I0 ha i bylo prawie takie same na wszystkich powierzchniach

probnych (z wyjq.tkiem jednej polozonej w paSmie Turnicy). Nizsze
natomiast wartosci charakteryzowaly z reguly powierzchnie badawcze

polozone w gh:bi lasow: np. 13 gat.jl0 ha w buczynie w paSmie Tur-

nicy, 11 i 13 gat./ID ha w lasach bukowo-jodlowych na Pogorzu. Nieco
wyzsze wartosci stwierdzono w lasach jodlowych, sred. 20 gat.jl0 ha.
Najnizsze bogactwo gatunkowe, oprocz zr�bow i mlodnikow, stwier-
dzono w monokulturach sosnowych pod W olkq. Malkowq. w Kotlinie

Sandomierskiej, tylko 9 gat.jlO ha. Jak zostalo wielokrotnie stwier-

dzono, np. Tomialoje (1974), Glowacinski (1991), Jermaczek (1991),
iz w lasach na niezbyt duzych obszarach wyst�puje zasadniczo jeden

zespol ptakow. Bardziej zauwazalne roznice wyst�pujq. jedynie, gdy
porownamy mi�dzy sob", zespoly ptakow zamieszkujq.ce srodowiska

najbardziej odmienne, np. awifaun� drzewostanow jodlowych z la-

sami brzozowymi. Roznice te uzaleznione Sq. najcz�sciej od lokalnych
warunkow siedliskowych, polozenia terenu npm., itp.

R 0 z nor 0 d nos c gat u n k 0 W a. 1 Najwyzsze war-

tosci wskainika ogolnej roznorodnosci gatunkowej zanotowano w po-
nad 100 letniem lesie sosnowym pod Trojczycami H'= 4,89. Rowniez

srednia wartose lr w lasach sosnowych polozonych na Progu Lessowym

i brzeznych partiach Pogorza byla wysoka i wynosila I1'= 4.51 (n = 3).
N atomiast w borach sosnowych w Kotlinie Sandomierskiej pod W olkq.

Malkowq. wskainik byl mniejszy H ' 4.02.

Najwyzszq. sredniq. wartose H' zanotowano w lasach z dominacjq,

d�bu na powierzchniach polozonych na ich skrajach I1'= 4!58 (n=4)
(4.51-4.73), natomiast na powierz�hni polozonej w gl�bi lasu wartose

1 Do oceny roinorodnoSci gatunkowej zastosowano funkcj<; Shanonna (Lloyd, Zar, Karr 1968);
S

H' = - �Pilog2Pi'
i=l

gdzie H'stanowi ilosci informacji (w bitach) przypadaj¥a na kaidego osobnika w zespole, p,
ozna(:za frakcj� i-tego gatunku w zespole zloionyrn z S gatunk6w
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wskaznika jest zllacznie mniejsza H'= 4.01. Prawie tak,q samq. sredniq.

wartose H'= 4.54 (n=3) (4,47-4.66) st.wierdzono w lasach kgowych
polozonych na nizinach, natomiast w kgu podgorskim w paSmie Tur-
nicy wskaznik roznorodnosci gatunkowej bylo wiele mniejszy i wynosil
H ' 3,37.

R6znorodnosc gatunkowa zespolu lasow bukowych byla bardzo
zblizona i wynosila H'= 3.96 (3.94-4.02) (n=6), niewielki wzrost
wskaznika zaznaczyl sit; tylko w przerzedzonej buczynie pod Wolq.
Mackowskq. H ' 4.19. Prawie takie same wartosci wskaznika stwierdzo-

no w lasach bukowo-jodlowych H ' 3.77 i 3.75, podobnie jak i w gt;-
stym lesie jodlowym H ' 3.640 vVzrost wskaznika do 4.14 nastq.pil

w przerzedzonej jedlinie.

Zadziwiajq.co niskie wartosci wskaznika w porownaniu do liczby ga-

tunk6w stwierdzono w dolinach rzek ll'= 3.43 (n=4) (2.96-4.51). Naj-
nizszq. wartosc H ' 2.96 zanotowano w dolinie SamI od Ba:borza do

Bachorca, nieco wyzszq. w dolinie vViszni H'= 3.4, a najwyzsze w do-
linie Wiaru H '- 4.21 i Wisloka H'= 4.51.

W dolinach potokow wskaznik H' jest rowniez niski i wynosi

11'= 3.62 (n=4). Najnizsze wartosci zanotowano w dolinie potoku
Rudka na Progu Lessowym: H'= 2)9. Zdecydowanie wyzsze war-

tosci stwierdzono w dolinach podg6rskich potokow na Pogorzu Prze-

myskim: H ' 4.1 w potoku Krzeczkowskim i H'= 4.34 w Turnickim.
Taki rozklad wskaznika moze sugerowac, ze na Progu Lessowym pta-

ki "unikajq." tego typu srodowisk. Natomiast na Pogorzu koncentrujq.

si� wzdluz dolin potok6w, zwlaszcza w wyzszych polozeniach. N alezy
dodac, iz w otaczajq.cych lasach wskaznik H' w zasadzie nigdzie nie

przekracza wartosci H'= 4.0.

Podsumowanie

1. W latach 1984-1992 w zbiorowiskach leSnych i zaroslowych w rejo-

nie Przemysla wykonano badania na 43 powierzchniach probnych.

2. Najwyzsze zagt;szczenia zanotowano w lasach z dominacjq. dt;bu,

zblizone siedliskowo do grqdow Querco-Carpinetum, x = 100 plIO ha
(67-141 plIO ha). Nieco nizsze wartosci stwierdzono w l�gach

polozonych na nizinach x = 98 plIO ha (88-108 plIO ha). Najnizsze
zag�szczenie obserwowano natomiast w buczynach i lasach bukowo-

jodlowych polozonych w gl�bi lasow x = 51 plIO ha (47-54 plIO ha).
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3. Na przewazajq,cym obszarze lasow Pogorza Przemyskiego ogolne za-
gt;szczenie jest niskie i wynosi 45-55 plIO ha, moze uno bye tylko
nieco wyzsze w strefie ekotonalnej z terenami otwartymi, zwlaszcza

w brzeznych partiach Pogorza oraz lokalnie w najstarszych fragmen-
tach lasow jodlowych lub w l�gach podgorskich.

4. Drzewostany Progu Lessowego w przeciwienstwie do lasow Pogorza
charakteryzuj<j, si� wysokimi i bardzo wysokimi zag�szczeniami,
wynoszq,cymi z reguly ponad 100 plIO ha. Spowodowane jest to przede
wszystkim dzialaniem efektu wyspowego oraz brzeznego.
5. Najwit;ksze bogactwo gatunkowe cechowalo dwie powierzchnie polo-
zone w drzewostanach sosnowych na Progu Lessowym, 48 gat/10 ha,
znacznie nizsze w lasach z dominacj<j, d�bu, x = 27 gat./10 ha, w l�-
gach 26 gat./l0 ha. Natomiast najniisze bogactwo gatunk6we (procz
mlodnik6w) zanotowano w borach sosnowych Kotliny Sandomierskiej
w okolicach W61ki Malkowej.

6. Najwi((ksz<j, liczb� gatunk6w stwierdzono na terasach nadrzecznych,
i = 38 gatunk6w (25-50 gat.), nieco mniejszq, w h:gach nizinnych

i = 37 gatunkow (29-45 gat.), drzewostanach sosnowych (bez Wolki Malkowej), i = 34 gatunki (24-42 gat.), a najmniej w lasach buko-
wych, i = 22 gatunki (15-26 gat.) i dotinach potokow" i = 20 ga-
tunkow (11-17 gat..);

7. W regionie przemyskim wyst�puje zasadniczo jeden zespol ptak6w,
a niewielkie roznice wyst�pujq" gdy porownamy mi�zy sobq, zespoly
ptak6w zasiedlajqce srodowiska najbardziej odmienne.
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Wykaz polskich i lacinskich nazw roslin wymienionych

w tekscie

bez czarny - Sambucus nigra klon jawor - Acer pseudoplatanus

bluszcz pospolity -- Hedera helix klokoczka poludniowa - Staphylea pinnata
brzoza brodawkowata - Betula verrucosa klosownica lesna - Barchypodium silvati-

brzoza omszona - Betula pubescens cum

buk pospolity - Pagus silvatica kniec blotna - Caltha palustris

chmiel- Humulus lupulus kokoryczka wielkokwiatowa- Polygonatum

czeremcha - Prunus avium multifiorum

czeresnia ptasia - Cerasus avium kopytnik pospolity - Asarum europaeum

czysciec leSny - Stachys silvatica kostrzewa leSna - Festuca silvatica

dqb szypulkowy - Quercus robur lepi�znik rozowy - Petasites officinalis

dqbrowka rozlogowa - Ajuga reptans leszczyna zwyczajna - Corylus avellana
deren - Cornus sanguinea lipa drobnolistna - T'ilia cordata
gajowiec zolty - Galeobdolon luteum lip a szerokolistna - Tilia platyphyllos

grab zwyczajny - Carpinus betulus lopian wi<:kszy - Arctium lappa
gwiezdnica wielkokwiatowa -- Stellaria ho- malina wlaiiciwa - Rubus idae1ls

lostea marzanka wonna - Asperula odorata

jesion wyniosly - Praxinus excelsior modrzew europejski - Larix decidua

jodla pospoIita - Abies alba niecierpek pospolity - Impatiens noli-
kielsznik zaroslowy - Calystegia sepitlm tangere
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olsza szara - Alnus incana trzcina pospolita - Phragmites communis

olsza czama - Alnus glutinosa trzmielina - Evonymus europaeus

ostr�zyny (jezyny) - Rubus caesius trybula lsniqca - Anthriscum nitida
podagrycznik - Aegopodium podegraria turzyce - Carex sp.

paproc - Dryoptcris filix-mas turzyca odlegloklosa - Carcx remota

pokrzywy sp. - Urtica sp. turzyca leSna - Carex silvatica

przylaszczka - Hepatica nobilis turzyca orz�siona - Carex pilosa

przytulia sp. - Gallium sp. turzyca palczasta - Carcx digitata

robinia akacjowa - Robinia pseudoacacia wiqz gorski.- Ulmus scabra
rudbekia - Rudbeckia lacinata wiqz pospolity - Ulmus campestris

salatnica leSna - Aposeris foetida wiqz szypulkowy - Ulmus laevis

skrzyp leiny - Equisetum silvaticum wierzba biala - Salix alba

sosna pospolita - Pinus silvestris wierzba krucha - Salix fragilis

sosna wejmutka - Pinus strobus wierzba tr6jpr�cikowa - Salix triandra

szalwia lepka - Salvia glutinosa wierzba wiciowa - Salix viminalis

szczaw skupiony - Rumex conglomerata wierzbownica kosmata - Epilobium hirsu-

szczyr trwaly - M ercurialis perennis tum

swierk pospolity - Picea abies wietIica samcza - Anthyrium filix-femina

swierz<1,bek orz�siony - Chaerophyllum hir- wiklina - Salix purpurea

sutum wrzeSnia pobrzezna - Myricaria germanica

tamina - Pr1lnUS spinosa wyzlin jagodowy - Cucubalis baccifer

topola sp. - Populus sp. zawilec - Anemone nemorosa

topola biala - Populus alba ziamoplon wiosenny - Fiearia verna

topola czama - Populus nigra zywiec gruczolowaty - Dentaria glandulo-

topola osika - Populus tremula sa

trawy - Gramineae sp. zywokost lekarski - Symphytum cardatum

., .�
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Badania. nad onlitofatl!t!\

Ziemi przemyskiej. 1993 (1).

W yst�powanie puszczyka (Strix aluco)
W' Przemyslu

Przemyslaw Kunysz

W st�p

Puszczyk zwyczajny od dawna zasiedla tereny w poblizu czlowieka

(Tomialojc 1990). Od lat 20. biezq.cego stulecia zamieszkuje obszary
srodmiejskie (Tomia.loje 1970, Luniak 1983). W okolicach Przemysla

gatunek ten zasiedJa tereny miejskie, podmiejskie oraz lasy i zadrze-

wienia (Hordowski i Kunysz 1991). Liczebnose puszczyka w Prze-
myslu na terenie zwartej zabudowy i terenach bezposrednio do niej

przylegajqcych wst�pnie oszacowano na 10-20 par (Hordowski 1991).
Celem pracy jest dokladne przedstawienie rozmieszczenia i liczeb-

nosci puszczyka na obszarze miasta Przemysla. Wedlug' clap.ych z lite-
ratury (Domaszewicz et al. 1984b, Jablonski 1991) do roku 1990 obszar
badaD., na ktorym w miastach prowadzono lic7.enia sow, wynosi okolo

1000 km 2 . Wielkosc tego terenu na tie powierzchni miast w Polsce

w pelni ok!eSla potrzeb� tego typu opracowan.
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Rye. 1. Rozmieszezenie stanowisk puszczyka w Przemyslu. Linia przerywanq

oznaczono tereny gftSto zabudowane (powierzchnia badawcza). Numeracja stano-
wisk zgodna jest z wykazem w Aneksie
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Teren badan i metodyka

Przemysl polozony jest glownie w doUnie Sanu (tylko dzielnice
poludniowe i zachodnie stykajq si� z Pogorzem Przemyskim). Falis-
te wzgorza osiqgajq, wysokosc od 200 do 353 m npm. Powierzchnia

Przemysla w granicach administracyjnych wynosi 44 km 2 (Anoriim
1991). Tereny g�sto zabudowane (centrum miasta) zajmujq obszar
okolo 9 km 2 . Lq,czna ilose terenow zielonych na obszarze miasta wyno-
si 1117 ha. Skladajq, si� na nie parki, cmentarze, zadrzewienia, drogi

obsadzane starodrzewiem oraz ogrodki dzialkowe (Anonim 1985).
Liczellia prowadzono metod q kartograficznq (Domaszewicz et al.

1984a). W 1991 roku wyznaczono w centralnej cz�ci miasta powierz-
chni� badawczq - okolo 9 km 2 , ktora obj�la swoim zasi�giem tereny
najbardziej zaludnione (rye. 1). Od lutego do lipca przeprowadzono

6 kontroli. Podczas kazdorazowej kontroli prowadzonej w godzinach
wieczornych i nocnych notowano na planie odzywajq,ce si� ptaki, ktore
przy nast�pnych wizytach starano si� ponownie zlokalizowac. Notowa-

no rowniez stwierdzenia mlodych ptakow. W Parku Zamkowym oraz
na Cmentarzu Glownym dodatkowo stosowano wabienie za pomocq,

magnetofonu. Do materialu wlq,czono takze obserwacje z lat 1982-

1992 z calej powierzchni administracyjnej miasta.

Wyniki

Rozmieszczenie oraz liczb� par w Przemyslu zawiera Aneks i rye. 1.
W latach 1982-1992 na powierzchni 44 km 2 miasta stwierdzono lq,cznie

29-30 par puszczyka. Zag�szczenie w przeliczeniu na calq powierzchni�
wynosilo 6,5-6,8 terytorium na 10 km 2 . Na powierzchni badawczej
(centralna cz�e miasta) w 1991 roku wystc:powa.lo 8 par, co daje
zag�szczenie 8,8 terytorium na 10 km 2 . N alezy przypuszczac, iz te-
ren Przemysla zasiedla szacunkowo okolo 40-50 par.

Najliczniej zasiedlal puszczyk tereny 0 zwartej zabudowie wraz

z parkiem miejskim (14 par), nast�pnie aleje drzew oraz wi�ksze za-

drzewienia w terenie otwartym i lasy (10 par). Najmniej par stwier-
dzono w dzielnicach willowych i na terenach otwartych slabo zabudo-
wanych oraz na nowych osiedlach (6 par).

Zebrano informacje 0 7 kgach, w kt6rych odchowano od 2 do 5

mlodych (tab. 1). Srednia liczba mlodych w l�gach, z ktorych po-
myslnie wylecialy mlode, wynosila 2,7 na par�.
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Tab. 1. WielkoM: l�g6w puszczyka w Przernyslu

Teren · Liczba. mlodych Lokalizacja gniazda Data

Park Zamkowy (1) 5 baszta zamku I 10 IV I983� Park Zamkowy 3 baszta zamku 115 IV 1985Park Zarnkowy 2 glliazdo wrony siwej 12 IV 1983 2
Cmentarz Glowny( 4) 3 kaplica 10 IV 1991 I
Szpital Wojskowy (4) 2 strych 20 II 1988
ul. 22 Stycznia (16) 2 strych 15 VI 1991
Kosci61 Franciszkanow (2) 2 wieza koscielna 11 VII 1991

1 Liczba w nawiasie odpowiada numeracji stanowiska w Alleksie

2 Dane wg Ruprechta i Szwagrzaka (1988)

Dyskusja

Zag�szczenie miejskiej populacji puszczyka na 9 km 2 Vi centralnej
cz�ci Przemysla bylo znacznie wiyksze od stwierdzonych w \Varszawie:

0,8-1 terytorium na 10 km 2 (Jablonski 1991) i w Berlinie Zachodnim
1,4 terytorium na 10 km 2 (Glutz i Bauer 1980). Zblizone za.g«,:szczeni€
stwierdzono w centrum Poznania - 1 terytorium na 10 km 2 (Bere-

szynski 1985).
Liczebnose puszczyka w Przemyslu mie.scila si� pomi�dzy war-

tosciami stwierdzonymi na dwoch powierzchniach w Getyndze: 12,5

i 6,6 terytorium na 10 km 2 (Melde 1984) oraz na terenach lesnych i za-
drzewionych w \Vielkopolskim Parku Narodowym: 5,5--14,9 terytorium

na 10 km 2 (Szmal et at. 1991). Natomiast w lasach Kampinoskiego
Parku Narodowego byla nieznacznie nizsza: 4,7-5,7 terytorium na 10

km 2 (Kowa!.;ki et al. 1991). Identyczne jak w Przemyslu zanotowano
zag�szczenie na powierzchl1i V/eiswel w Niemczech (Melde 1984).

Liczba terytoriow l�gowych puszczyka w centrum Przemysla mieSci

si� w przedziale wartosci podawanych dla obszaru Polski - od 5 do po-

nad 20 plIO km 2 (Tomialojc 1990) oraz zachodniej i srodkowej Emopy
- przeci�tnie 5-10, wyjqtkowo 16 plIO km 2 (Glutz i Bauer 1980).

Srednia liczba mlodych w l«,:gu na jedl1q. par�, ktora l�g zakonczyla
pomyslnie, byla nizsza od zanotowanej w Warszawie - 3,] juv./par«,:

(Jablonski 1991) oraz w Berlinie - 3,3 juv./par� (Wendland 1980).
Jest natomiast zblizona do podawanej przez tego aut ora wartosci -

2,1 juv.jparf( - z terei10w pozamiejskich w Niemczech.
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Jak si� wydaje puszczyk w Przemyslu posiada dobre warunki eg-
zystencji, rokujq.cc nadziej� na stabilnosc, czy nawet na wzrost liczeb-

nosci populacji w przyszlosci. Bye moze jest to wynikiem istnienia

duzej ilosci miejsc do zakladania l�gow (strychy kosciolow i kamienic,

dziuplaste drzewa na terenach zielonych) oraz dobrej bazy pokarmowej,
jeSli zalozye, iz glownym pokarmem puszczyka Sq, licznie wyst�pujq,ce
w Przemyslu sierpowki, gol�bie miejskie.W centrum Londynu ptaki

stanowiq. 95% pokarmu puszczyka (Delmee et at. 1979).
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ANEKS

1. Park Zamkowy, 1966-1970, 1975-1979, 1982-1990 (*, 0 1 ): 1-3 pary -
wielokrotne obs. ad. + pull. na drzewach przy zamku oraz od ul. Sanockiej,

ponadto na sosnach wejmutkach od strony tzw. \Val6w (Ruprecht, Szwagrzak
1988, Hordowski i Kunysz 1992, H. Kurek, obs. wlasne).

2. Park Lubomirskich, 1984 (0): 1 para - wielokrotnie obs. ad. na drzewach
przy Szkole Rolniczej

3. Park Zasaiiski, 1992 (*): 2 pary - obs. ad. oraz slyszano glosy godowe na
drzewach od strony ePN i ul. Stwosza

4. Cmentarz G16wny, 1991 (0): 1 para - obs. ad. + pull. na drzewach przy
kaplicy

5. Cmentarz na Zasaniu, 1992 (0): 1 para - obs. ad. na drzewach od strony
p61nocnej

6. Szpital przy ul. Rogozinskiego, 1991 (*): 1 para - obs. ad. oraz slyszano
glosy godowe

7. Szpital Wojskowy przy ul. Siowackiego 1988-1989 (*, 0): - wielokrotne
obs. ad. + pull.

8. Kosci61 Franciszkan6w, 1991 (*): 1 para - obs. ad. + pull. na kosciele
(pow. badawcza)

9. Klasztor Karmelit6w, 1991 (*,0): 1 para - obs. ad. (pow. badawcza)
10. Kosci61 Karmelitaiiski, 1990 (*): 1 para - obs. ad. oraz slyszano glosy

godowe

11. Las Pikulice, 1986 (0): 2 pary - obs. ad. na skraju lasu od strony
Zielonki

12. Kruhel Maly, 1991 (*): 1 para - obs. ad. oraz slyszano glosy godowe na
cmentarzu przy kosci61ku (H. Kurek)

13. Lasek przy ulicy Paderewskiego, 1992 (*): 1 para - obs. ad. oraz slyszano
glosy godowe

14. Zadrzewienia nad starym Sanem, 1980-1983 (0): 1 para - obs. ad.
oraz slyszano glosy godowe

15. Zadrzewienia glogu na Kopcu Tatarskim, 1984 (*): 1 para - obs. ad.

oraz slyszano glosy godowe, l�gowy prawdopodobnie w gniazdach srok (Pica pica)
(Ruprecht, Szwagrzak 1988)

1 W ykaz skrotow: * - obserwacje nocne Pt�kow, 0 - obserwacje dzienne, obs. - obserwowano,
ad. - dorosly, pull. - piskl..
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16. ul. 22 Stycznia, 1991-1992 (*): 1 para - obs. ad. + pull. na drzewach
mif(dzy mostem a stadionem "Czuwaju"

17. ul. Sienkiewicza, 1991 (*): 1 para - obs. ad. oraz slyszano glosy godowe
na terenie osrodka ZTP "Sanwil" (pow. badawcza)

18. ul. Grodzka, 1991 (*): 1 para - obs. ad. oraz slyszano glosy godowe
na terenie od kina "Kosmos" do zadrzewien przy Urz�dzie Wojewodzkim (pow.

badawcza)
19. ul. Pikulicka, 1986 (0): 1 para - obs. ad. w alei kasztanowcow
20. ul. Herburtow, 1985 (*,0): 1 para - obs. ad. oraz slyszano glosy godowe

na terenie dawnych koszar wojskowych

21. ul. Tarnawskiego, 1991 (*): 1 para - obs. ad. oraz slyszano glosy

godowe przy kolonii gawronow (Corvus frugilegus). Obserwowano tu takze SOWf(

uszatc\ (Asio otus) (pow. badawcza)
22. ul. Dworskiego, 1991 (*): 1 para - obs. ad. oraz slyszano glosy godowe

przy budynkach na rogu z ul. Smolki (pow. badawcza)

23. ul. sw. Jozefa, 1992 (*): 1 para - obs. ad. siedz,\cy wsrod drzew (H.
Kurek)

24. ul. Basztowa, 1991 (*): 1 para - obs. ad. oraz slyszano glosy godowe
przy budynkach II Liceum OgolnoksztalcC\cego (pow. badawcza)

25. ul. 29 Listopada, 1990-1991 (*): 1 para - obs. ad. oraz slyszano glosy
godowe wsrod drzew na rogu z ul. 3 Maja (pow. badawcza, J. Hordowski, obs.
wlasne)

26. ul. Okrzei, 1988 (*): 1 para - obs. ad. oraz slyszano glosy godowe na
drzewach rosnC\cych na terenie jednostki wojskowej





Badania nad ornitofaun'l

Ziemi przemyskiej. 1993 (1).
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Terrniny przylotow niektorych gatunk6w ptak6w
W okolicach Przemysla (1966--1992)

Jozef Hordowski, Henryk Kurek, Przemyslaw Kunysz

Celem pracy jest przedstawienie terrrunow przylotow niektorych ga-
tunkow ptakow w okolicach Przemysla. Obserwacje zbierane byly

w latach 1966-1992 (lq,cznie 27 sezonow).l Tylko dla kilku gat un-
kow udalo si� zarejestrowac pierwsze pojawy w calym okresie ba-

dan. W przypadku pozostalych takich stwierdzen jest nieco mniej
i najwi�cej ich pochodzi z lat 80. XX wieku_

Podsumowanie tego typu badan w Polsce wraz z literatuTq, przynosi

praca Harmaty (1978). W pozniejszej literaturze szereg dat przylotu

znajduje si� w pracach Tomialojcia (1990) i Dyrcza et at. (1990).
Data przylotu lub pojawu [wg Bussego (red.) 1991] - to dat.a

w kt6rej zaobserwowano na danym terenie pierwszego w�drownego
osobnika okreslonego gatunku po okresie zimowym. Stv,,-ierdzenie

1 Dzi<;kujerny M. Czernickiemu oraz T. Jankowemu za udosto:pnienie niektorych obserwacji
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spiewajq,cego ptaka nie musi bye jednoznaczne z jego przybyciem na da-

ny teren po okresie zimowym, gdyz najcz�sciej zaczynajq, one spiewae

w kilka dni po przylocie. Nalezy jednak zalozye, iz blq,d, jaki si� przy

tym popelnia jest taki sam w kazdym roku i przy kazdej obserwacji.

\V tabeli 1 przedstawiono srednie wieloletnie oraz skrajne daty poja-

wu pierwszych osobnikow 46 gatunkow ptakow (lq,cznie zarejestrowano
481 pierwszych pojawow). Wyniki ekstremalne przylotow Sq. charakte-
rystyczne dla pewnych lat. Dla wielu gatunkow najwczesniejsze przy-

loty odnotowano w 1990, natomiast najpozniejsze w 1987 roku, kiedy

to w pierwszej dekadzie kwietnia lezal jeszcze snieg.

Porownujq,c przedstawiony material do uzyskanych w innych rejo-

nach Polski trudno si� jest pokusie 0 jakies jednoznaczne wnioski.

Prawie wszystkie srednie wieloletnic pierwsze pojawy ptakow Sq.

wczeSniejsze od kilku do kilkunastu dni od zanotowanych pod Krako-

wem (Harmata 1978). Rowniez okolo 1-2 tygodnie (wyjq.tkowo nawet
3 tygodnie) so,; pozniejsze przyloty w polnocnej cz�ci kraju pod Barto-
szycami (Tischler 1941, za Tomialojciem 1990). Najciekawsze wyniki

uzyskano porownujq.c wyniki z danymi zebranymi na Slq.sku w ostat-
nich dziesi�cioleciach XX wieku (obszary te polozone Sq. mniej wi�cej
na tej samej szerokosci geograficznej).

W tym samym czasie co na Slqsku i pod Przemyslem pojawiajq. si�:
piecuszek, dymowka, kukulka, rudzik, mucholowka szara, wilga, pliszka
z6lta, turkawka, strumieniowka. Wczesniej niz na Slq.sku pojawiajq, si�:
pliszka siwa, bocian bialy, dudek, swistunka, zaganiacz, bialorzytka

i oknowka. Pozniej niz na Slq,sku przylatujq.: spiewak, pierwiosnek,
jerzyk, kapturka, trzciniak, grzywacz i czajka.

Wczesniejsze pod Przemyslem pojawianie si� bocianow bialych jest

zrozumiale bowiem jako pierwsze przylatujq. one do wschodniejcz�ci

kraju omijajq.c w trakcie w<idrowki luk Karpat, a dopiero pozniej

rozlatujq. si� winne rejony Polski (Kania 1985). Rowniez zrozumialy

wydaje si<i bye wczeSniejszy przylot, np. czajki na Slq.sk, bowiem pra-
wie cala jej europejska populacja zimuje w Europie Zachodniej.

Wczesne, zbiezne czy pozniejsze w czasie pojawy na Slasku i pod
Przemyslem, jak si� wydaje, Sq, wynikiem przelotu w okolicach Prze-

mysla innych grup ptakow niz te, ktore lecq, w zachodniej cz�ci kra-

ju. Takie dane jak: 1. standardowy kierunek jesiennej w�drowki

u wi�kszosci ptakow wroblowatych w okolicach Przemysla przebiega
w kierunku poludniowym lub poludniowo-zachodnim, 2. kilkakrotne
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Tab. 1. Srednie (3), najwczeSniejsze (4) i najpozniejsze (5) terminy przylotu (pojawu)
pierwszych ptakow wl<drownych w okolicach Przemys1a. Pozostale oznaczenia: (1) - Ga-

tunek, (2) - Liczba obserwacji

1 12 3 4 I 5

Bialorzytka (Oenanthe oenanthe) ! 8 5 IV 25 III 1984 I 14 IV 1992Bocian bialy (Ciconia ciconia) I 16 22 III 9 III 1990 4 IV 1970

I Brz�czka (LoclJ.�tella l'Usciniodes) 5 22 IV 16 IV 1986 26 IV 1987Cierniowka (Sylvia communis) 10 27 IV 18 IV 1989 4 V 1983, 85
Czajka (Vanellus vanellus) 25 7 III 14 II 1992 18 III 1970, 86
Dudek (Upupa epops) 10 7 IV 2 IV 1990 16 IV 1988
Dymowka (HirlJndo rustica) I 19 8 IV 1 IV 1990 21 IV 1979

G3,Siorek (Lanius collurio) I 7 6V 30 IV 1989 13 V 1987 IGrzywacz (Columba palumbus) 9 18 III 10 III 1990 28 III 1987

Jerzyk (Apus apus) 12 3V 25 IV 1986 10 V 1981 I
Kapturka (Sylvia atricapilla) 10 13 IV 2 IV 1986 23 IV 1968 II

Kla,skawka (Saxicola torquata) 14 20 III 10 III 1977 25 III 1985, 87
Kopciuszek (Phoenictlros ochruros) 17 26 III 18 III 1990 10 IV 1981
Kr�tog16w (lynx torquilla) 8 12 IV 6 IV 1986 26 IV 1988

Kukulka (Cuculus canorus) 11 I 18 IV 4 IV 1983 27 IV 1987, 91 IKulczyk (Ser'imls serinus) 13 I 6 IV 28 III 1990 16 IV 1984

Lozowka (Acrocephalus palustris) 5 . 6 V 24 IV 1986 12 V 1991 II Mucholowka szara (Muscicapa striata) 8 I 3 V 20 IV 1991 7 V 1987 IOknowka (Delichon urbica) 6 21 IV 14 IV 1988 27 IV 1986
! Orlik krzykliwy (Aquila pomarina) 5 7 IV 31 III 1983 12 IV 1992

Piegza (Sylvia curruca) 11 13 IV 2 IV 1990 I 24 IV 1987Pierwiosnek (Phylloscopus collybita) 14 28 III 18 III 1990 10 IV 1967
Piecuszek (Phylloscopus trochilus) 10 9 IV 1 IV 1992 13 IV 1968, 84, 87
Pleszka (Phoenicuros phoeniclJros) 11 9 IV 18 HI 1989 16 IV 1985
Pliszka siwa (Motacilla alba) 14 13 III 2 III 1989 22 III 1969
PJiszka zolia (Motacilla fiava) 9 15 IV 3 IV 1989 29 IV 1981

I Podrozniczek (Luscinia svecica) 4 31 III 22 III 1988 8 IV 1982Pokla,skwa. (Saxicola rubetra) 5 20 IV 1 IV 1990 28 IV 1987
I Pokrzywnica (Prunella modularis) 6 27 III 21 III 1989 7 IV 1969
Przepiorka (Coturnix coturnix) 5 llV 1 V 1992 20 V 1987
Pusiulka (Falco timmnculus) 6 19 1II 21 II 1990 30 III 1987
Rlldzik (Erithacus rlJbecula) 14 20 III 9 III 1991 27 III 1986, 87

Slowik szary (Luscinia luscinia) 8 ; 27 IV 23 IV 1989 2 V 1988, 90 ISkowronek (Alauda arvensis) 25 28 II 11 II 1991 16 III 1971
Strumieniowka (Locustella fiuviatilis) 7 9V 6 V 1990 12 V 1983, 87
Szpak (Sturnus vulgaris) 25 28 II 11 II 1974 12 III 1986

Swiergotek drzewny (Anthus trivialis) 7 10 IV 25 III 1987 21 IV 1985

Swiergotek la,kowy (.Anthus pratensis) 8 1 10m 25 II 1990 22 III 1987Swistunka (Phylloscopus sibilatrix) 8 17 IV 9 IV 1983, 89 28 IV 1987
Spiewak (TlJrdlJs philomelos) 9 20 III 6 III 1990 28 III 1987
Trzciniak (Acrocephalus arundinaceus) 5 29 IV 23 IV 1988 8 V 1983
Turkawka. (Streptopelia turtur) 6 27 IV 24 IV 1983, 92 1 V 1980
Wilga (Oriplus ariolus) 12 4V 21 IV 1983 10 V 1981
Zaganiacz (Hippolais icterina) 8 3V 23 IV 1985 13 V 1987

Zi�ba (Fringilla coelebs) 16 12 III 2 III 1991 27 III 1970

Zolna (Merops apiaster) 10 15 V 5 V 1973 25 V 1974
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obserwacje na wiosn� wczesniejszych (1-2 dni) pojawow ptakow (ru-

dzik, zi�ba) w gl�bi Pogorza niz w najblizszych okolicach Przemysla
sugeruj<\-, ii znaczna cz�c ptak6w leci przez Pogorze Przemysko-
Dynowskie i Bieszczady, a dalej prawdopodobnie Wielkq. Nizinq.

W�gierskq. wzdluz Cisy. W konsekwencji zimowiska tych populacji

mog£!. znajdowae si� w zupelnie innych miejscach niz te, ktore l�gnq.
si� lub przelatuj£!. w zachodniej cz�ci kraju.

Dane przedstawione przez Bussego i Maksalona (1986) dotyczq.ce
w�drowek drozda spiewaka w Europie wyrainie wskazujq., iz do zacho-

dniej ez�ci kraju docierajq. populacje zimujq.ce w Europie Zachodniej,

natomiast do wschodnich cz�ci populacje zimujq.ce na Balkanach

i w Azji Mniejszej.

U ptakow wodno-blotnyeh potwierdzono (Kunysz, Hordowski 1992)
istnienie trasy przelotu, ktora wiedzie dolinq. Sanu i nast�pnie Dniestru,

a pojedyncze gatunki (np. zuraw) lee£!. szlakiem prowadz£!.cym przez
lancuch Karpat (Bieszczady). Istnienie takiej trasy, ktorq. mogq. leciec
inne populacje niz w Polsce zachodniej, wydaje si� bye takze uzasadnio-

ne historycznie. vV ostatnich okresach plejstocenu oraz w holocenie,

glowne drogi ekspansji Toslin po okresach zlodowacen z poludniowo-

wschodniej cz�ci Europy przebiegaly dwiema drogami: przez Karpaty

(Bieszczady) z cieplej Niziny W�gierskiej oraz od strony Morza Czar-
nego po zewn�trzllym luku Karpat (Szafer, Zarzycki 1977).

Przeanalizowano przyloty skowronka w drugiej polowie XIX oraz

w XX wieku na tereny Polski poludniowo-wschodniej. Do analizy

uzyto materialow, ktore publikowane byly w sprawozdaniach Polskiej

Akademii Umiej�tnosci w Krakowie. Do obliczen sredniej daty przylotu

przyj�to pojawy pierwszych ptakow w miejscowosciach polozonych naj-

blizej Przemysla, a wi�c ze Lwowa, Drohobycza, Biecza, Pilzna, Rokiet-

nicy oraz wyjqtkowo z Krzeszowic i Czernichowa. Do ma.terialow tych

nalezy podchodzic bardzo ostroznie, bowiem przyloty niektorych ga-

tunkow w miejscowosciach polozonych blisko siebie rozni q si� niekiedy

znacznie (czasami nawet 3-4 tygodnie). Wydaje si� rowniez bezpiecz-
niej odrzucie dwie najbardziej ekstrema.1ne daty, tj. najwczesniejszy i

najpoiniejszy przylot (z wyjq.tkiem dat, ktore Sq. potwierdzone przez
innych obserwa.torow).

Obliczone srednie daty przylotu skowronkow do poludniowych te-

renow Polski sugerujq, ii w latach 60. i 70. XIX wieku przylot

nast�powal okolo 20 II, nast�pnie stopniowo si� opoznial i w latach 80.
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ptaki przylatywaly okolo 27 II, w latach 90. - 2 III. W latach 1927-

1936 (dane zebrane pod Lwowem) okolo 4 III. W latach 1944-74 (dane
zebrane pod Krakowem) nastq,pil ponownie okres nieco wczesniejszych

przylotow, srednio okolo 25 II, a pod koniec lat 60. i w 70. (dane ze-
brane pod Przemyslem) nawet 20 II. W latach 80. i na poczq,tku 90.
nastq,pilo ponowne opoznienie przylotu na okolo 1 III.

N a Slq,sku w polowie i pod koniec XIX wieku, przylot nast�powal
jeszcze wczeSniej nii W owczesnej Galicji, bo 12--13 II (Tobias 1865,
Baer 1898, Pax 1925 za Dyrczem et al. 1990). W latach 70. i na
poczq,tku 80. pod \Vrodawiem pierwsze skowronki pojawialy si� okolo
16 II, a bardziej na wschod pod Opolem okolo 25 II.
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Badania nad om..itofaun�

Ziemi PrLemyskiej. 1993 (1).

--. --:>

Uzupelnienia do listy gatunkow ptak6w
obserwowanych na Ziemi Przemyskiej

J ozef Hordowski

Podsumowanie badan nad skladem awifauny Ziemi Przemyskiej do-

konane zostalo do 1988 roku. Od tej pory (1989-1992) obserwowano
kilka nowych dla tego obszaru gatunkow. Celem pracy jest uaktual-

nienie listy zarowno 0 gatunki zalatujq.ce jak i po raz pierwszy l�gowe

na obszarze Zierni Przemyskiej w granicach przedstawionych w pracy

Hordowskiego i Kunysza (1991). Ukla.d systematyczny i nazewnictwo
oparto na pracy Tomialojcia (1990).

Blotniak stepowy (Circus macrourus).
no 1 samea na stawach w Starzawie (obs.
no na podstawie opisu przedstawionego na

3 V 1990 obserwowa-

P. Kunysz, opracowa-

formularzu do Komisji
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FaunistycznejI). Ptaka zauwazono jak polowal nad lq,kq, i uprawq, rze-
paku, kt6re bezposrednio przylegaly do stawow. Latal szybko i zwin-

nie, wykonujq,c przy tym ostre zwroty i zatrzymania. Z daleka zwra-

cal uwag� bardzo jasnym ubarwieniem, przypominajq.cym nieco malq,
mew�.

Ptak odznaczal si� w locie smuklq. sylwetkq" dlugim ogonem oraz

wq,skimi i ostro zakonczonymi skrzydlami. Podczas krq.zenia trzymal

skrzydla w ksztakie litery V, z tym, ze wygi�cie skrzydel bylo znacznie

plytsze od latajq,cego obok blotniaka stawowego (Circus aeruginosus).
Ponadto byl on znacznie mniejszy i delikatniejszy.

Caly spod ciala bialy, na koncu skrzydel klinowata czarna. plama,

ktora silnie kontrastowala z jasnym spodem dala. Wierzch skrzydel

i glowy jasno-niebiesko-popielaty, kark i ogon jasnopopielate. Skraj-

ne lotki na ogonie nieco jaSniejsze z ciemnymi poprzecznymi pr�gami,

ktore dobrze widoczne byly na rozpostartym ogonie.

Kroguleckrotkonogi (Accipiter brevipes). 4 V 1989 obserwowano
jednego doroslego samca w Przemyslu (Kunysz 1992). Jest to pierwsza
obserwacja tego gatunku w Polsce. Najbliisze jego kgowiska znajdujq.

si� na \V�grzech (Komisja Faunistyczna, R.aport Dr 6).
Orlik grubodzioby (Aquila clanga.). 9 IX 1987 obserwowano jed-

nego ptaka na Lipowicy pod Przemyslem (obs. J. Hordowski). Ze
wzgl�du na powszechnie znane trudnosci w prawidlowym rozpoznaniu

A. clang a od A. pomarina, wowczas nie zgloszono tej obserwacji na
Komisj� Faunistycznq.. Dopiero stwierdzenie dwoch doroslych ptakow

10 VI 1989 w okolicach Molodycza pozwolilo na zweryfikowanie tej

obserwacji jako A. clanga.

Obserwowany ptak byl wi�kszy od A. pomarina, charakteryzowal

si� bardzo masywnq. sylwetkq., skrzydla szerokie i proste, glowa nie-

wielka, jakby wcisni�ta w tulow, ogon maly i zaokrq.glony. Ptak u-

cterzal skrzydlami wolno i ci�zko, czym przypominal bielika. Cale

cialo jednolicie brq,zowoczarne, tylko na kuprze oraz u nasady lotek

zauwazono niewielkie rozjasnienie (widoczne tylko z najblizszej od-
leglosci). Podczas krq,zenia i szybowania skrzydla wygi�te w d61, ale
nie tak gkboko jak u A. pomarina. Przy okazji na]eiy zwrocie uwag�

na innq. bardzo wazllq, cech�, kt6rej tutaj nie zauwazono. Mianowi-

cie spodnie pokrywy skrzydel u A. clanga Sq. ciemniejsze niz lotki w

przeciwienstwie do A. p01narina. Z wierzchu pokrywy i lotki A. clanga

1 Wszystkie obserwowane gatmlki uzyskaly P()zytywn� akceptacj" Komisji Faunistycznej Sekcji
Onlitologicznej Polslciego Towarzystwa Zoologicznego
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sq, jednolicie ciemnobrqzowe, a u A. pomarina pokrywy Sq, jaSniejsze
niz Iotki. Typowy A. clanga wyglqda bardzo ciemno z jasnym dzio-
bem kontrastujq,cym ostro z ciemnq, glowq,. Naleiy jednak pami�tac,
ze nie wszystkie osobniki mozna rozpoznac, nawet przy bardzo dobrej
znajomosci cech (Anonim 1992).

Dnia 6 V 1990 obserwowano na stawach w Starzawie jednego ptaka
w upierzeniu juvenalnym (obs. P. Kunysz, opracowano na podstawie

opisu przedstawionego na formularzu do Komisji Faunistycznej). Syl-
wetka ptaka zblizona do opisanej wyzej. Ogolne tIo ciemno-brunatno-

brq,zowe. N a zakonczeniach pokryw skrzydlowych wyst�powaly pe-
relki, ktore ukladaly si� w trzy biale paski. Na zakonczeniach lotek

II rz�du rowniez wyst�powaly biale perelki, z tym, ze byly one jeszcze
wi�ksze od poprzednich, co powodowalo, ii bialy pas byl bardzo dobrze

widoczny z daleka, nawet bez lornetki (z okolo 80 m). Na kuprze znaj-
dowala si� bra,zowo-biala plama w ksztalcie sierpa, szczegolnie szeroka
w srodkowej jego cz�ci. Na spodzie skrzydel, na zakonczeniach duzych
pokryw podskrzydlowych ba.rdzo slabo zauwazalny, wqski pasek. Slabo
widoczne rozjaSllienia wyst�powaly takie na podogoniu. Ciemny sp6d
skrzydel by! nieznacznie jaSniejszy na lotkach w stosunku do pokryw
podskrzydlowych.

Orzel cesarski (Aquila heliaca). 24 XII 1989 obserwowano jednego
doroslego ptaka w poblizu miejscowosci Kosienice (obs. J. Hordow-
ski i T. Jankowy). Ptaka zauwaiono z odleglosci ponad 1 km, jak
nisko lecial nad ziemiq" nast�pnie powoli zaczq,l si� wzhijae w gor�.
Sprawial wrazenie regularnie przelotnego z zachodu na poludniowy-
wschod. Ptak zwracal na siebie uwag� duzymi rozmiarami ciala.
Skrzydla dlugie, ale niezbyt szerokie, ogon rowniei dlugi. Bardzo
charakterystycznq. cechq, byla mocno wysunit;:ta do przodu glowa. Pod-
czas krq,zenia ptak trzymal skrzydla poziomo, a podczas lotu uderzal

llimi stosunkowo mocno. Cale ubarwiellie jedllolicie ciemnobrq,zowe
z wyjq,tkiem:

- karku i ciemienia koloru jasno--rdzawoplowego,
- nasady ogona, ktora byla biala., ku koncowi zanikajq,ca i przechodzq,ca
w ciemnobrq,zowy pasek,

- dwoch bialych plam na barkowkach, ktore zauwazono dopiero
z blizszej odieglosci.

Do 1991 bylo to 16 stwierdzenie tego gatunku w Polsce (Komi-
sja Faunistyczna, Raport nr 7). Najblizsze kgowiska znajdujq, si�
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w Slowacji (okolo 150 km na poludnie od miejsca obserwacji, Stast-
ny et at. 1988), skqd istnieje mozliwosc cz�stszych pojawow w naszym
kraju.

Ostrygojad (Haematopus ostralegus). 30 III 1991 - 1 ptak na
stawach w Starzawie oraz 6 IV 1991 - 1 ptak na brzegu Sanu w Hurku

(Kunysz, Hordowski 1992).

Szablodzi6b (Recurvirostra avosetta). W dniach 20-25 IV 1989 ob-
serwowano dwa ptaki na odstojnikach sciek6w w Siedliskach (Kunysz,

Hordowski 1992).

Mewa bia}og}ow� (Larus cachinnans). Gatunek ten dopiero od
niedawna uwazany jest za samodzielnq jednostk� systematycznq (Bu-

kacinski et al. 1988). Obserwowana byla ona wielokrotnie na stawach
w Starzawie, gdzie w 1989 stwierdzono kg tego gatunku (Hordowski
1991, Kunysz i Hordowski 1992).

Puszczyk n1szarny (Strix nebulosa). 17 IV 1991 obserwowano jed-
nego doroslego osobnika w okolicach Morawska (obs. T. Kloskowski,
opracowano na podstawie opisu przedstawionego na formularzu do

Komisji Faunistycznej). Obserwowany ptak siedzial na polu i przy
zblizaniu si� obserwatora odlatywal na kilkanascie--kilkadziesiqt me-

trow. Byl malo plochliwy i pozwalal si� obserwowac z kilku met row .

Nie zauwazono jednak jakichs oznak choroby czy uszkodzenia ciala.

Po kilkakrotnym sploszeniu ptak odlecial do pobliskiej k�py drzew.

Og61ny ton upierzenia szary, a na calym ciele stosunkowo rownomiernie

rozmieszczone byly biale piora. Spod ciala strychowany. Szlara duza

i okrq,gla z regularnie ulozonymi ciemnymi i jasnymi prq,zkami, ktore

skoncentrowane byly wokol oczu. Ostatni pasek byl ciemny i wyraznie

szerszy od pozostalych. Oczy male z zoltymi t�cz6wkami, dziob jas-

nozolty. Mi�dzy oczami, wzdluz szlary znajdowaly si� biale p�ki pior.

Obejmowaly one okolo 1/3-1/4 cz�c szlary. Ogon dlugi z szerokimi

poprzecznymi pr�gami. Nogi opierzone, az do samych pazurow.

Dawniej w Polsce puszczyk mszarny byl wyjq,tkowo l�gowy w Pu-

szczy Bialowieskiej. Ponownie obserwowano tu jednego ptaka w maju

1987. Stwierdzenie puszczyka w okolicach Przemysla byloby najda-

lej na poludnie wysuni�tym miejscem obserwacji tego gatunku, gdyz

dotqd za takie uchodzila obserwacja spod Chelma (Lontkowski et at.

1989). Wedlug Crampa (1986, za Lontkowskim et at. 1989) obserwuje
si� wzrost liczebnosci oraz poszerzenie zasi�gu tego gatunku w Szwecji

i Finlandii w kierunku poludniowym.
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Skowronczyk krotkopalcowy (Calandrella brachydactyla). 18 II
1990 obserwowano na polaeh w okolicach Kosienic stado okolo 20

ptakow (obs. J. Hordowski i T. Jankowy). Ptaki zerowaly na po-
lach razem ze skowronkami (Alauda arvensis) i gorniezkami (Eremop-
hila alpestris). Byly bardzo ploehliwe i eZt(sto przelatywaly z miejsca
na miejsce. Lot ich wydawal si� nieco plynniejszy od lotu skowronka,

ptaki bardzo wyraznie tworzyly osobnq grupt(.

Og61ny ton upierzenia jasny, jaSniejszy od skowronk6w. \Vierzch

ciala zolto-jasno-brq.zowy, rzadko strychowany z rdzawym nalotem.

Kuper i ogon w podobnym odcieniu jak grzbiet, ogon nieco wci�ty

posrodku, zewn�trzne chorqgiewki na dwoch zewn�trznych sterowkach

biale. Na bokaeh piersi znajdowalo si� dose moene strychowanie, ktore

tworzylo niewielkq. czarniawq. plam�. Ponadto niewielkie strychowa-

nie zauwaiono na bokach ciala, ale tylko w gornych jego cz�sciach.

Podgardle, pierS oraz caly spod ciala piaskowozolty bez strychowa-

nia. Kontrast mi�zy jasnym spodem ciala, a ciemnq. plaillq. na bokach

piersi i nieco ciemniejszym grzbietem, wyraznie roinil ten gatunek od

skowronkow, ktore byly ciemniejsze. Dziob jasny, kr6tki i delikatny,

nogi ioltawe. U czt(sci osobnikow na zlozonym skrzydle dalo si� za-

uwazyc dwie jasne pr�gi, jednak niektore ptaki pozbawione byly tej
cechy, albo byla bardzo slabo zaznaczona i nie rzucala si� w oczy. Glos

przypominal w pewnym stopniu wrobla (Passer domesticus) i brzrnial
jak "ezirrrip" z akeentem na "r".

Do 1991 roku byla to 5 obserwacja tego gatunku w Polsce (Komisja
Faunistyczna, Raport nr 7). Gatunek ten zamieszkuje tereny wokol

Morza Srodziemnego oraz srodkowq. Azj�. Najbliiej naszych granic
skowronczyk gniazduje na W<:igrzech w izolowanej populacji, ktora liczy
200-250 par (Karnas 1985). Jak podaje tenze autor, stosunkowo cz�ste

pojawy tego gatunku w krajach skandynawskich wskazujq, iz moze si�

on u nas pojawiac cz�ciej.

Jako l�gowe przybyly 2 gatunki: rozeniec (Anas acuta), mewa bia-

loglowa i jako prawdopodobnie kgowa cyraneczka (Anas crecca), ktore
gniazdowaly na stawach w Starzawie (Hordowski 1991, Kunysz 1993).

Do 1988 stwierdzono na Ziemi Przemyskiej 271 gatunkow ptakow.

W latach 1989--92 obserwowano dalszych 9 gatunkow. Lq,cznie wi�c lis-

ta gatunkow obserwowanych na Ziemi Przemyskiej w granicach przed-

stawionych w pracy Hordowskiego i Kunysza (1991) obejmuje 280 ga.-
tunkow, ktore stanowiq. okolo 68% awifauny Polski (Tomialojc 1990).
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Badania nad ornitofallIU\

Ziem; przemyskiej. 1993 (1).

Przyczynek do poznania biologii puszczyka
uralskiego (Strix uralensis) W okolicach Przemysla

Przemyslaw Kunysz

W st�p

Puszczyk uralski jest jednq, z rzadszych sow w naszej awifaunie

kgowej (Tomialojc 1990). W okolicach Przemysla, podobnie jak
i w Bieszczadach spotykany jest nieco cZy3ciej (Glowacinski 1969, Hor-

dowski i Kunysz 1991). Zupelny brak danych dotyczq,cych biologii
l�gowej polskiej populacji zamieszkujqcej Karpaty, gdzie wyst�puje in-

ny niz w p6lnocnej Europie podgatunek S.u. macroum Wolf 1910, byl

impulsem do powstania tej notatki.

Zebrane clanc do niniejszego opracowania pochodz q z przypad-

kowych obserwacji prowadzonych w latach 1982-1992 na terenie

Pogorza Przemyskiego i Dynowskiego 1 . Gatunek obserwowano w la-

sach w ?kolicach Belwina, Bryliniec, Cisowej, Dybawki G6rnej, Kalwa-
1 DZ;ykujy kolegom J. Hordowskiemu oraz T. Jankowemu za przekazarue ruepublikowanych

danych
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rii Padawskiej, Kosienic, Tuliglow, Woli Mackowskiej (Kunysz 1986,
Hordowski i Kunysz 1991, dane wlasne). Natomiast gniazda znaleziono

pod Belwinem, Dybawkq, Gornq" Pralkowcami, Kosienicami i w Prze-
myslu. Na podkreslenie zasluguje stwierdzenie l�gu w 1988 w parku
zamkowym w Przemyslu (Kunysz 1989). Para ptakow gniazduje tu
nieprzerwanie ad 1988 roku.

Wyniki

Srodowisko

Srodowiskiem, w ktorym najcz�sciej obserwowano puszczyki uralskie
byla buezyna karpacka (Dentario-glandulosae Fagetum) z ealkowitq,
dominaejq, buka (Fagus silvatica) w sq,siedztwie polan, drog lesnych
i duktow (tab. 1). W trzech przypadkaeh wyst�powanie stwierdzono

Tab. 1. Liczba stanowisk puszczyka uralskiego w poszczeg61nych srodowiskach

Srodowisko Liczba Lokalizacja stanowiska
stanowisk

Belwin, Brylince, Dybawka G6ma,

buczyna karpacka 8 Grochowce, Pralkowce, Przemysl,
Tuliglowy, Wola Mackowska

zwarty drzewostan 3 Brylince, Cisowa,
jodlowy Kalwaria Padawska

las sosnowy oraz 3 Kosienice

sosnowo-modrzewiowy

w jednolitym lesie jodlowym z lisciastym podszyciem (Brylince, Ciso-
wa, Kalwaria Padawska). W Kosienicach puszczyk uralski wyst�powal:
- w okolo 40-50 letnim lesie sosnowym graniczq,cym z buczynq,;

- w okolo 50-100 letnim lesie z dominacjq, sosny (Pinus sylvestris),

ponadto wyst�powa!y drzewa lisciaste [dq,b (Quercus sp.), grab (Car-

pinus betulus) itd.}, podszyeie zwarte;
- w okolo 40-50 letnim lesie modrzewiowo-sosnowym z niewielkim do-

datkiem drzew lisciastych.

W parku w Przemyslu biotop przypominal naturalnq, buczyn�

karpaekq" z duzym udzialem innych gatunkow drzew lisciastyeh. N a-

lezy zaznaczyc, iz wymienione siedliska, oproez parku, byly bardzo
slabo odwiedzane przez czlowieka.
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Miejsca l�gow

W dwoeh przypadkaeh l�gi stwierdzono w dziuplach (Przemysl,
Pralkowee). W parku w Przemyslu dziupla polozona byla w pniu
okolo 80 letniego jesiona (Fmxinus excelsior) na wysokosei 6 m i po-
siadala dwa otwory wlotowe. Natomiast w Pralkowcaeh gniazdowanie

stwierdzono w niskim (okolo 3 m) i sproehnialym w srodku pniu buka.
W pozostalyeh przypadkaeh, tj. w Kosienieaeh (3 gniazda), Behvinie
i Dybawce G6rnej gniazdowanie stwierdzono w zeszloroeznyeh gnia-

zdach myszolowa zwyczajnego (Buteo buteo). Wysokosc nad ziemiq,
zasiedlonych gniazd wahala si� od 3 do 11 m. U mieszezone byly one za-

zwyezaj przy pniu w rozwidleniu konarow. Gniazda znajdowaly si� na

bukaeh, sosnaeh i modrzewiaeh (Larix decidua). Wn�trze, gdzie lezaly
jaja bylo gl�bokie, w jednym przypadku na brzegu gniazda stwierdzono
swieze galq,zki sosny.

Jaja

Najwezesniej wysiaduj",cego ptaka obserwowano w polowie marea

pod Pralkowcami. Jaja byly biale z dose silnym polyskiem, jedno zna-
lezione 5 IV 1992 pod Kosienicami mialo wymiary 53,2 x 42,6 mm.

Piskl�ta

Wylot mlodyeh (9 l�gow) nast�powal pomi�dzy 20 V a 10 VI. Dnia

12 V 1991 w gnieidzie w okolieaeh Kosienie znaleziono mlode, ktorym

zaez�ly wyrastae piora. Puch byl bialy. Piskl�ta w gnieidzie przeby-
waly okolo 5 tygodni. Po wyloeie obserwowano mlode, ktore karmione

byly przez stare ptaki do polowy lipea, tj. okolo miesiq,ea. Piskkta

opuszezaly miejsee kgu jako bardzo slabo latajq,ee. Na 9 l�g6w stwier-
dzono: 8 x 2 i 1 xl, srednio 1.88 miodych na par�.

Zachowanie przy gniezdzie

Stare ptaki przy wehodzeniu do gniazda wykazywaly znaczne za-
niepokojenie obecnosciq, obserwatora, zwlaszcza gdy w gnieidzie byly

piskkta. Przejawialo si� to cz�stymi nalotami nad glowq, obserwa-
tora, a niekiedy nawet bezposrednim atakiem. Innym zachowaniem

bylo przesiadywanie na pobliskich gal�ziach i glosne klapanie dziobem.

W okresie wysiadywania zaniepokojenie jest mniej okazywane, a nie-

kiedy ptak wysiaduje tak twardo, ze nie ploszy go nawet wchodzenie
na drzewo. Niepokoj ustaje najcz�eiej, gdy obserwator dotrze juz do

gniazda. Stwierdzono, iz stare ptaki po wykluciu si� pisklq,t przesia-
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dywaly w poblizu miejsca l�gu. L�g przy ruchliwej sciezce spacerowej

w parku w Przcmyslu sugeruje, iz nicktore pary mogq. znacznie zmniej-

szyc plochliwosc wobec czlowieka.
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