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Wstp
Obszar wojew6dztwa przemysklego pod wzgldem ornitologiczym byl ;:to itonca lat sledemdz1esia,tych XX wieleu bardzo slabo zbadany. Dopiero w latach
osiemdzlesi8,tych opracowana. zostala szczeg6lowo poludnlowo-wschodnla lHor-

doWSlei, Kunysz 1990, a takte fragmentarycznie, po I udniowo-zachodnl a '::Zf:Se
WOjeWOdztwa (Walasz 1989. urek 1990).

Celea pracy jest przedstawienie rozaieszczenia i - dla niekt6rych ga-

tunlc6w ptak6w - pr6ba oltreSlenia przyblU:onej l1czebnosci na obszarze wojejeWOdztwa przemyskiego.

Metodyka
Ocen rozmleszczenia i l1czebnoScl ptak6w dokonano na podstawle obser-

wacji prowadzonych w latach 1985-1990 metoda, atlasowa, (wyj8,tkowo niekt6re
oceny liczebnosci np. bociana blalego, oparto na wczesniejszych badaniach z

lat 1982-1984). Pojedyncze obserwacje pochodz8, z 1991 roku. Badanla atlasow€
wykonywano zgodnie z obowia,zuja,cyml w Europie zasadami (Sharrock 1975),

kt6re przyjto, takte w Polskim Atlasie Ornitologicznym. Obszar badari podzielono na siee prostot6w, wykorzystuja,c w tym celu stosowana, w Polsce w

atlasowych badaniach ornitologicznych siatke geograficzna" dziela,c teren

wojew6dztwa na pola 0 boku 5' szerokosci i 10' dlugoscl geograficznej, co
2

odpowiada powierzchni okolo 108 laa (9 x 12 lcm). La,cznle na obszarze wojew6dztwa znajduje sie 51 ltwadrat6w. W kaZdym kwadracie przeprowadzono
minimum 3 kontrole w okresie legowym. Liczbe stwierdzonych gatunlc6w
legowych w poszczeg61nych ltwadratach przedstawia rycina 1.
Ocenf: l1czebnosci i rozmieszczenia ptak6w na calym obszarze dokonano na
podstawle:

1. Wynik6w badan ilosciowych na 51 powlerzchnlach pr6bnych metoda, kar-

tograficzlUl, (Tomialoje 1980) oraz transektowa, przedstawiolUl, w pracy Hordowskiego i Kunysza (t99H. w tym:
- 24 powierzchni probnych polotonych w lasach, w naJwatniejszch biotopach Pog6rza Przemyskiego i Progu Lessowego, kt6re objely 344 ha las6w;

- 16 powierzchnlach probnych polotonych wSr6d p61 1 la,k na wyZej
wymienlonych obszarach, kt6re objely ponad 300 ha p61 i la,k;
- 1 powierzchni pr6bnej polotonej w dolinle Wiaru na Pog6rzu Przemyskim

obejmuja,ceJ fragment typoweJ podg6rsleiej doliny rzecznej (52 ha);
- 6 powierzchni pr6bnych obejmuja,cych parki podworskie na Pog6rzu Prze-

myskim 1 Progu Lessowym (Bolestraszyce, Medylea, Stubno, Sierakosce, Krasiczyn, Kosienice; Hordowski. Kunysz 1990, P. Kunysz dane. niep.);

3
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- 4 powierzchnie pr6bne polozone we wsiach Progu Lessowego i Pogorza
Przemyskiego (Kosienice, Haekowice, Waclawice)

2. Wynik6w badafl 1l0sciowych na wielkoobszarowej powierzchni 21 km 2
polotonej WQk61 miejscowosci Kosienice na Progu Lessowym oraz obejmuja,ceJ

takze niewielkl fragment las6w Pog6rza Przemyskiego, w latach 1988 i 1989

(w tym 1240 ha p61, 572 ha osiedla i 351 ha lasy).
3. Wynik6w badan 1l0sciowych na stawach rybnych w Starzawie (Hordowski,
Kunysz 1991, Kunysz P. dane nlep.) (okolo 700 ha).
4. Wynik6w badafl 1l0sclowych na starorzeczu w Hurku (Wi tkowska, Kurek
1988) .

5. 29 jednorazowych badail ilosciowych metoda, transektowa" tzw. ocen
wzglf:dnych w lasach p61nocneJ cZf:Sci wojew6dztwa (okolo 400 ha).
6. 8 jednorazowych badafl llosciowych metoda, transektowa" tzw. ocen

wzgldnych na polach i la,lcach w p61nocnej czsci wojewodztwa (okolo 200 ha)

7. Penetracji wszystkich zbiornik6w wodnych (powyZej 2-3 ha powlerzchnl)

na terenie badac"'i celem poznania szacunkowej 1 iczebnosci i skladu gatunkowego.
4

8. Wynikow pojedynczyeh liczel'l dla wybranych gatunk6w, np. dymowki w
trzech mlejseowosclach; Kosieniee. Mackowice, Waclawice.

9. Wykorzystanie danych ilosciowych z pracy Walasza (1989). Hordowsklego i Kunysza (1991).

10. Wstf:pnych wynikow badan llosciowych na obszarze zwartej zabudowy

Przemysla i teren6w bezposrednio do nlej przylegajcych (Kunysz P., Kurek
H., Hordowskl J., dane niepub.).
Dla uzyskania prawidlowego obrazu wystpowania niekt6rych gatunk6w wy-

korzystano r6wniez informacje dodatkowe pochodzce z publlkowanycb prac, od
innych ornitolog6w, ankiet, co wydatnle zwikszylo wartose materlalu dla

kilkunastu gatunkow, zwlaszcza rzadklch. Jest to zgodne z zaleceniami

koordynatorow Polskiego Atlasu Ornitologlcznego (Komunlkat Nr 5, 1990).
Uklad systematyczny oraz nazewnlctwo lacil'lskie i polskie (z niewielkimi
zmianami) oparto na opracowanlu Tomialojcia (1990).
Dla czsei gatunkow, dla kt6rych uzyskane WYfiiki z badan ilosciowych
pochodzily z wif:kszosci zasiedlanych przez nie srodowisk, zdecydowano si
przedstawie przyblizon ocen len liczebnoscl na calym obszarze wojewodz-

twa. Zdajc sobie spraw z r6znej dokladnosci ocen dla poszczeg61nych gatunk6w. przedstawiono je w odpowlednio zroznicowanych granicach tolerancji.

Szerokie zakresy liczebnosci s charakterystyczne r6wniez dla opracowan
atlas6w narodowych:np. Wielkiej Brytanii, Francji, Holandii. RFN (Sharrock
1976, Yeatman 1976, Teixeira 1979, Rheinwald 1982).

Ocenf: liczebnosci oparto na przyjf:tej powszechnie w calym kraju zobie-

ktywizowanej skali zaproponowanej 1 stosowanej przez Tomialojcia (1971,

1972, 1990). Skala ta wydaje sif: zbyt malo elastyczna w przedziale "srednio

liczny" i "liczny". Konsekwentne jej stosowanie w przedzlale "srednio licz-

ny" (10-100 p/l00 km 2 ) doprowadziloby do pewnych nieporozumiel'l i niescislosci. Przykladem moze bye tu grzywacz. Jego llczebnose w kraju oceniana jest

na okolo 1,5 mln par (Purroy et al. 1984), tj. wystpuje on w srednim zagf:-

szczeniu 480 pll00 km 2 . Kwalifikuje sif: on wobec tego do skali 5 jako gatunek "liczny" (100-1000 p/l00 km 2 ) na r6wni np. z trznadlem. W przemyskim

jego liczebnose oceniono na 10000-20000 par, tj. okolo 340 p/l00 km 2 , czyli
r6wniez jako "l1czny". Jednak wlf:kszose autor6w na podstawie "intuicyjnej"
oceny uwaza go za srednio licznego. Ponadto wszystkie gatunki, kt6rych liczebnose na obszarze woj. przemyskiego przekroczylaby 4500 par, nalezaloby
uznae za liczne, np. klskawkf:, kopciuszka. Wobec powyzszego wprowadzono

pewne modyfikacje w proponowanej skali. Zastosowano dodatko klas 100-500
2

2

p/km jako "srednlo liczny" , a klasf: 10-100 p/km oznaczono jako "malo
liczny". Wprowadzone zmiany zmieniaj w pewnym stopniu stosowan skal klas

rosncych w postf:pie geometrycznym; 0,1-1, 2-10, 11-20 itd. Zastosowana w

5

pracy skala przedstawla si-: nast-:puja,co:

2 1. skrajnie nie11czny < 0,1 p/l00 kII
2. bardzo nieliczny 0,1-1

3. nieliczny 1-10
4. malo liczny 10-100
5. srednio.liczny 100-500
6. liczny 500-1000
7. bardzo 11czny > 1000

Na przedstawionych mapkach na siatce geograficznej llletode, punktoW8,
naniesiono stanowiska ponad 100 gatunk6w. Gatunki, kt6re byly stwierdzone
we wszystkich kwadratach i nie zostaly przedstawione na rycinach oznaczono

gwiazdk (-). Nie umieszczono na mapkach rozmieszczenia Scolopax rustlcola,
Tetrastes bonasla, Carduel1s splms, Carpodacus erythrlms, gdyt ich status

wystpowania nie zostal d9kladnie poznany.
Ciemne punkty oznaczaJ stwierdzenie gatunku na jednym stanowisku, bez

podania 11czby par. Inne oznaczenia w legendzie mapki wyjaSniono prZy opisach poszczeg6lnych gatunk6w w rozdziale "Wykaz systematyczny gatunk6w".
Przy opisle mapek stosowano terminy utywane przez Tomialojcia (1990). Dla
najczsciej cytowanej w pracy publ ikacji Hordowskiego i Kunysza (1991),
utyto sltr6tu Hor., Kun. (1991).
Nie ustrzezono sif: jednak powaZnego bldu, tj wyb6r powierzchni bada-

wczej jalca, jest jednostka administracyjna. Wyb6r talci spowodowany byl

czynnikami niezaleznymi od autora. Pewnym ulatwieniem dla korzystania w
przyszlosci z opracowanego materialu jest podzial wojew6dztwa na kwadraty
oparty na siatce geograficznej.

Teren badan
2

Ubszar woj. przemyskiego wynosi 4437 km , co stanowi !, 4 " powierzchni

kraju. 11czba ludnoSci b11sko 400 tys., w srednim zagszczeniu 90 mie2

szka.nc6w/kJI . Najwi-:ksze aiasta to ITze1 (66 tys. mieszkanc6w), Jaroslaw

(40 tys.), Przeworsk (15 tys.), LubacZ6w (11 tys.). UZytki rolne zaJmuJ
og61ea 257 tys. ha powierzchni (58 X>. w tym grunty orne 187 tys., laki i
pastwiska 67 tys. ha. Lasy zaJmuj powierzchnl 146 tys. ha, co stanowi

32,9 X og61neJ powierzchni (srednia krajowa 28 X).

Wedlug fizyczno-geograficznego podzialu Polski obszar wojewOdztwa lety
w kilku jednostkach fizjograficznych (Kondracki 1978). PoludnioW8, czsc
zajmuje Pog6rze Przemysko-Qynowskie (250-617 m npm.), kt6re przechodzl w

Podg6rsk\ Plasko Lessowy (200-250 III npm) i Do1101: Sanu (185-220 m npm.).
6

Srodko czsc zajmuJe Plaskowy2 Tarnogrodzki (200-300 m npm.), a nlewlelk

czsc zaJlluje fragment Rotocza Poludniowego i Rawskiego. Natomiast podzial
geobotaniczny jest jeszcze bardziej zlotony. Sklada si z trzech prowincji,
5 krain, 6 okreg6w i 7 podokN:g6w (Pi6reckl, Kotlarczyk 1988). W pracy
utywano nazw geobotanicznych stosowanych przez tych autor6w.
Obszar Pog6rza Przemyskiego charakteryzuje sie stosunltowo dobrze zachowa.nym srodowiskiem naturalnyll, zwlaszcza ekosystem6w lesnych. Naturalnym

elementell s lasy z udzialea jodly i bulca, nalete,ce do zespolu buczyny kar-

packiej. Dute powierzchnie zajlluj r6wniet lasy sosnowe (obecnie bardzo
zdegradowane) wysadzane na gruntach porolnych. Pr6g Lessowy pozbawiony jest
obecnie wiekszych kompleks6w lesnych, zachowaly sie jedynie niewielkie lasy
liSciaste i lIieszane niekiedy bardzo zdegradowane np. w okolicach Zarzecza,
Chlopic. Dute kompleksy lesne wystepuj w Okregu Lubaczowskim, s to tzw.

Lasy Sieniawskie (pozostaloSci dawnej Puszczy Sandomierskiej). Dominuj tu
bory sosnowe oraz rzadziej lasy l1sciaste z udzialem dbu. Na Roztoczu
(Puszcza Solska) dominuj swiete lasy sosnowe. Zachowane s i to niekiedy

na znaczych obszarach r6wniet drzewostany bukowo-jodlowe typu karpackiego
oraz lasy dbowo-grabowe.

Obszar bada.I'1 pozbawiony jest w zasadzie dutych kompleks6w ly:, zachowane s jeszcze stosunltowo niewielkie i osuszone ll\ki pod Surmacz6wk, Lubaezowem, Hurkiem, Zarzeczem, Oleszycami.

Wojew6dztwo przemyskie z natury pozbawione jest naturalnych zbiornik6w

wodnych opr6cz kllkunastu niewielkich starorzeczy (np. Hurko, Pigany, Bu-szkowlce). lch rol zastpuj stawy rybackie, z kt6rych naJwif:ksze znajduJa

si w Starzawie (ok. 700 ha), Lublincu, Rudzie R6tanieckiej, Chotylubie.

Ponadto watne zanaczenie dla ptak6w,jako mieJsca lgowe posiadaja, osadniki
sciek6w w Siedliskach pod PrzemySlem i WOlce Malkowej.

Wykaz systematyczny gatunk6w
.1. Tachybaptus ruficollis (perkozek) (rye. 2). Nieliczny ptak lgowy.
obserwowany na 30 stanowiskach. Szacunkowa liczbf: par w calym wojew6dztwie

nalezy ocenie na 80-100. Najwif:ksze ilosci gniazduj na duzych kompleksach
staw6w, tj. w Starzawie, Lublincu i Rudzie R6zanieckiej. Na starorzeczu w

Hurku stwierdzono 6-8 par (Witkowska, Kurek 1988). Na Pog6rze P.zemyskie
wnika doli Sanu stosunkowo glf:boko, gniazdujc w Krzywczy 1 Lipie (350 m
npm. ).

2. Podiceps cristatus (perkoz dwuczuby) (ryc. 3). Nieliczny ptak If:gowy, stwierdzony na 9 stanowiskach. Szacunko liczebnose nalezy ocenie na
100-150 par. Najwicej bo 40-50 par stwierdzono na stawach w Starzawie
(Hor., Kun. 1991), ponadto na stawach w Lublh'lcu - 20-25 par, Rudzie R6za-

nieckiej (ok. 15 par), Chotylubie (ok. 10 par), Dobrej 1 para, Surmacz6wce
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4t PODICEPS CRISTATUS

\I

4D PODICEPS GRISEIGENA

I

PODICEPS NIGRICOLLIS

I

1 para, na osadnikach cu:rowni w W61ce Malkowej 1 para, na starorzeezu w

Hurku 3-5 par (Witkowska, Kurek 1988).
3. Podiceps grisegena (perkoz rdzawoszyi) (rye. 3). Bardzo nieliczny

ptak legowy stwierdzony na 7 stanowiskach, la,eznie 10-20 par. Obserwowany
na stawaeh w Starzawie 4-5 par (Hor...Kun. 1991), na stawach w Hamerni i
Rudzie R6zanieekiej 2-3 pary, Lublh'lcu 1-2 pary, na stawach w Chotylubie

1-2 pary (T. Klimkiewicz), Dobrej 1 para i w Podemszczynie 1 para, na
osadnikaeh w W61ce Malkowej 1 para. Obserwowany wyla,cznie na wif:kszych
stawach rybackich.

4. Podiceps nigrlcollis (zausznik) (rye. 3). Bardzo nieliczny ptak legowy stwierdzony na 7 stanowiskaeh, la,cznie 20-30 par. Obserwowany na sta-

wach w Starzawie 2-3 pary, na starorzeczu w Hurku 1-2 pary (Hor., Kun.
1991), na stawach w Hamerni 1 para, w Lubl h\cu 3-4 pary, w Rudzie R6zanie-

ckiej 2-4 pary, na stawach w Chotylubie 1-3 pary (T. Klimkiewicz) oraz na
osadnikach w W61ce Malkowej 1-2 pary (W. Kapusta, S. Kochman).
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5. Botaurus stellaris (ba,k) (rye. 4). Bardzo niellczny ptak 1 f:gowy , obserwowany na 8 stanowiskaeh. OdzywaJce sif: samce slyszano na starorzeczach

w Hurku (2-3), Nienowicach (1), na stawach w Starzawie (2-4) (Hor., Kun.

1991), ponadto w Hamerni (1), na osadnikach eukrowni w W61ce Halkowej (t),
prawdopodobnie If:gnie sie jeszcze na stawach w Lubl h1CU, Rudzie R6zaniec-

kieJ i Chotylubie (ok. 5 par). Szacunkowa, liczebnose nalezy ocenie na okolo
10-20 par.

6. Ixobrychus mlmtus (b&ezek) (rye. 4). Bardzo nieliczny ptak lgowy
obserwowany na B stanowiskaeh. Stwierdzony na stawach w Starzawie (2-3

pary), starorzeczu w Hurku 3-4 pary i Buszkowicach 1-2 pary (Hor., Kun.
199U, oraz na stawach w Lublincu 2 pary, W W61ce Halkowej 1 para, na starorzeczu pod Wietlinem 1 para, na stawach w Dobrej 1-2 para i starorzeczu w

Piganach (W. Kapusta). Jego ocena liczebnosci wydaje sif: zanizona ze
wzglf:du na slab& wykrywalnose tcgo gatunku w okresie If:gowym. Liczebnosc
nalezy bardzo ostroznie ocenie na 20-30 par.

10

7. IIrdea cinerea (czapla slwa). Pod koniec lat szescdziesi&tych stwierdzono "duz&" kolon1f: nad rzek& Wiszni& niedaleko stawow w Starzawie (Lemczak 1970). Tomialoje (1990) podaJe istnienie 5-6 kolonii na terenie woJe-

WOdztwa, a liczbe gniazd ocenia na okolo 40. Z dostpnych materialow wyni-

ka, iz w 1985 roku stwierdzono pojedynczy lg w miejscowoscl Kosienice

(Hor.. Kun. 1991), Ponadto na p61noc od staw6w w Rudzie R6zanieckiej IDa si
znajdowaC niewielki czapliniec (Rybaczynski ed. 1987). Liczebnose gatunku
nalezy ocenic na 20-40 par w calym wojew6dztwie.

8. Clconla nlgra (bocian czarny) (rye. 4). Bardzo nieliczny gatunek
lgowy. Na podstawie danych przedstawionych w pracy Kurka (1990), Walasza

(1990), Hordowskiego 1 Kunysza (1991) i badaiI wlasnych stwierdzony na 37
stanowiskach. Calkowita liczebnosc nalezy ocenic na 35-45 par. Tomialoje

(1990) podaje, it w granicach woj. przemyskiego gniazduje okolo 20-25 par
Gatunek ten zwia,zany jest z duZymi kompleksami las6w. dlatego brak go w
srodkowej czscl wojew6dztwa.
.

9. Clconla clconla (bocian bialy). Malo liczny gatunek lgowy. Na podstawie danych przedstawionych w pracy Hordowskiego (1990) na terenie wojew6dztwa stwierdzono 770-800 par w przecitnym zagszczen1u 16.5 gniazdll00

km 2 . Zagszczenie to jest zr6znicowane w zaleznosci od regionu. Najnizsze
zanotowano na Pog6rzu Przemyskim, a najwyzsze na Progu Lessowym (21,4 p/100
22-

km ), nieco mniejsze w Lubaczowskim (19 pll00 km ). Pi6ro (1985) prowadz&c
w latach 1970-1973 badania w bylym powiecie lubaczowskim stwierdzil prawie

takie same zagf:szczenie populacji 19,2 pll00 km 2 . W por6wnaniu do 1934
roku, kiedy to Wodzicki (1935) prowadzil podobne badania, liczebnose ogolna
spadla tylko 0 3,8 ". Najwikszy spadek zanotowano w centralnych i poludniowych regionach. natomiast w Lubaczowskim liczebnosc wyratnie wzrosla

(Pi6ro 1985, Hordowski 1990). NajwyZsze zagszczenie zanotowano w gminie
2

Stubno 74,4 p/l00 km W miejscowosci Stubno naliczono w 1984 roku 27
gniazd, w tym 24 zajte. Jest to jedna z naJwikszych kolonii bocian6w

bialych-w kraju (Jakubiec 1985). Wysokie.zagf:szczenia zanotowano ponadto w
gminach Rozwienica, Wi a,zowni ca. Oleszyce, Zarzecze.

10. Cygnus olor (labedz niemy) (ryc. 5). Skrajnie nieliczny gatunek
lgowy, obserwowany tylko na trzech stanowiskach; 4-5 par na stawach w

Starzawie (Hor., Kun. 1991), 1-2 pary na stawach w Lublh'lcu 1 1 para na
stawie w Krasiczynie (para hodowlana). Zasiedla tylko wiksze kompleksy

staw6w. W 1988 roku obserwowano 2 pary (czy If:gowf: ?) na osadnikach w Wolce
Halkowej (W. Kapusta).

11. Anser anser (ggawa). W 1987 roku stwierdzono If:g 2-3 par na sta-

wach w Starzawie (Hor., Kun. 1991). W 1990 roku prawdopodobne Jest w tym
miejscu gniazdowanie 2-3 par, gdyZ w okresle If:gowym obserwowano stale

11

. ,

I

,...

...

'!
i

{. -.J" :,_.... "'._.....

WOJ_ J:amojakie

"

z'3:1 ...-.. ....... i"':
,.... -<' -'" - - - ' -

.1

;1

- '-\;:. -<.- : c- , .. :.- wr:: .... =:-- -.....r?'A!(2]

'. . -..:.... t::"'. CU;S7.A.N9W__..-.. . - .../

) . u '
,
, . ...." rt-Y"'
. (. /: . :'." --' . ...... .........

....:; . ''--. """ . . . ,- --.. : '- 'A'
I{J .; ....:.r i

';."v' .:.. Lt::1\AC

o LIt.,.
171 Raeki

[J Graaice
Mi....

(' .\
I

Ryc:. 5

. .4"

0,- . . I!.o

. CYGNUS OLOR
ANAS STREPERA

() ANAS CRECCA

icilka ptak6w (P. Kunysz). Bardzo prawdopodobne jest gniazdowanie takze na
stawach \l Lublincu, gdyt wedlug tamtejszych pracownik6w na wiosn 1989

przebywalo na stawach kilka ptakow.
12. IInas strepera (krakwa) (rye. 5), Bardzo niel1czny ptak lgowy.
obserwowany na 3-4 stanowiskach, lacznie 5-10 par; na od5tojnikach sciekow
w Siedllskach 1 para, na stawach w Lubllncu 2-3 pary, w Starzawie 2-3 pary

Hozliwe jest takze gniazdowanie na osadnikach w W61ce Halkowej. gdzie ob-

serwowano W okresie lgowym poJedyncze ptaki (Hor.. Kun. 1991, W. Kapusta)
oraz na stawach w Rudzie R6zanieckiej (w polowie lat 70. widywano tu ptaki

w okresie lgowym), (Glowacinski i Michalik 1979).
13. IInas crecca (cyraneczka) (ryc. 5). Skrajnie nieliczny gatunek
lgowy, stwierdzony tylko na dw6ch stanowiskach; na stawach w Lublh'1cu

(1989) i stawach w Starzawie (1990). W okresie If:gowym obserwowano w srodowisku dogodnym do gniazdowania obserwowano pojedyncze pary (na stawach w
Starzawie 1 ad.. + 3 pull.).
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14. Anas platyrhynchos (krzyzowka). W odpowiednich biotopach malo liczny gaturk If:gowy. Na Pogorzu Przemyskim legowa dluz Sanu i Wiaru do

wysokosci 400 m npm. Gniezdzi sie takze nad niewielkimi potokami czy rowa-

mi. Na powierzchni 21 km 2 w okolicach miejscowosci Kosienice (w terenie
pozbawionym zbiornikow wodnych) stwierdzono 6-7 par gniezdzqcych sie nad
potokami i rowami melioracyjnymi (gniada stwierdzono w centrum wsi w dziuplastyeh wierzbach). Na stawach w Starzawie (okolo 700 ha) stwierdzono

40-60 par. LiczebnoSc w przyblizeniu ocenie mozna na 600-1200 par.
15. Anas acuta (rozeniec) (ryc. 6). W 1990 roku stwierdzono gniazdowa-'
nie jednej pary na stawach w Starzawie (26 VI 1990 obserwowano samicf: z

mlodymi, P. Kunysz). W Polsce gniazduje okolo 100-150 par tego gatunku

(Tomialoje 1990).

16. Anas querquedilla (cyranka) (rye. 6). Nieliczny ptak zamieszkujqc'
nizinna czesc wojew6dztwa. Obserwowana na 17 stanowiskach, lqcznie okolo

40-60 par; na stawach w Starzawie 2-3 pary, na starorzeczach pod Radymnem,
Hurkiem (6-8), Kruhelem Malym, Nizinaeh i BU3zkowicach, osadnikach seiek6w
13
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w Siedliskach (Hor.. Kun. 1991),. ponadto na stawach w Lublincu 1 Rudzle

Rozanieckiej (po kilka par), Chotylubie, Hamerni, Dobczy po 1-2 pary, Sur-

maczowce 1-2 pary, w Hadlach Szklarsklch 1 para (T." Kustra), na podmoklych
la.kach pod Surmaczowk<!, 2-3 pary oraz pod Sleniawa, i na osadnikach cwrowni
pod W61ka Malkowa, (W. Kapusta). Wystf:puje na zbiornikach z dobrze rozwinit<!, roslinnosci<!, brzegowa,.

17. Anas clypeata (plaskonos) (ryc. 6). W 1988 roku stwierdzono gniaz-

dowanie 2 par na odstojnlkach sciek6w w Sledliskach, kt6re wyprowadzily po
6 i 7 pull. oraz prawdopodobnle Jednej pary na stawach w Starzawie (Hor.,

Kun. 1991). Nlewykluczone jest tez gnlazdowanie na osadnikach sciekow w
Wolce Malkowej i Rudzie R6zanleckleJ, gdzie obserwowano w polowie maja 1990
poJedyncze ptaki.

18. lIythya ferina (glowienka) (ryc. 7), Nieliczny gatunek If:gowy obserwowany na 14 stanowlskach, np. na stawach w Starzawie 10-12 par (Hor., Kun.

1991). NaJllcznleJ wystf:puje na wlf:kszych kompleksach stawow z dobrze rozI.
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II
winit& rosllnnosci& wynurzon&. Szacunkowq liczebnosc ocenic mozna na
60-100 par.

19. Aythya nyroca (podgorzalka) (ryc. 7). Bardzo nieliczny gatunek lgowy stwierdzony na 4-5 stanowiskach; na stawach w Starzawie 3-4 pary. sta-

rorzeczu w Hurku 2-3 pary (Hor., Kun. 1991) oraz l&cznie kilkanascie par na
stawach w Rudzle R6zanieckie, Lublincu 1 Chotylubie. Tomialojc (1990) pod a-

je, 1z na poczqtku lat s1edemdz1esiqtych gniazdowalo na wyzej wymienionym
obszarze ponad 20 par tego gatunku. Licz na calym terenie badan oszacowae
mozna na 30-40 par.

20. Aythya fuligula (czernica) (ryc. 7). Nieliczny gatunek obserwowany
na 8 stanow1skach, lqcznie 50-70 par w calym przemyskim: na stawach w

Starzawie 24-25 par, na starorzeczu w Hurku 4-5 par (Hor., Kun. 1991)
ponadto na stawie pod Hamern1q 1-2 pary (H. Kurek, na stawach w Lublincu
Rudzie R6zanieckiej okolo 25 par, pod Chotylubem kilka par, na osadnikach w
W61ce Malkowej 2-3 pary oraz na stawach w Dobczy 2-3 pary.

21. Pernis apivorus (trzmielojad) (ryc. 8; 1 - obszar powszechniejszego
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. HALIAEETUS ALBICILLA

o AQUILA CHRYSAETDS
wystpowanla, 2 - pojedyncze pary). Bardzo nieliczny ptak lgowy zasiedlaj&cy gl6wnie poludniowo-wschodni& czesc wojewodztwa, na pozostalym obszarze

wystf:puje w pojedynczych stanowiskach. rodowiskiem jego s na og61 wiksze
kompleksy lesne, a pojedyncze pary obserwowano takze w mniejszych lasach,
np. w Kosienicacr., Starzawie. Na podstawie darlych Walasza (1989), Hordo-

wskiego i Kunysza (1991) na Pogorzu Przemyskim wystf:puje 25-30 par. na pozostalym obszarze w okresie If:gowym obserwowany pod SurmaczowKa.. Dzie'oiiecierzem, Wola Molodycka" Starzawa,. Lublh)cem, Werchrata, i Dobcza, (bad.

wlasne) oraz pod Plazowem (Borchulski ed. 1988). Liczenie prowadzone na

powierzchni 45 km 2 w paSmie Turnicy wykazalo zagf:szczenie wynosz&ce 0,9-1,1
pliO km 2 . La,cznie na obszarze wojewodztwa gniazduje 35-45 par.
22. Ifilvus migrans (kania czarna) (ryc. 9). Ba.-dzo nieliczny ptak If:gowy obserwowany w okolicach stawow w Starzawie 3-4 pary (Hor., Kun. 1991),
pod Chotylubem 1 para, Lublincem 1 para, Ruda, R6zaniecka, 2-3 pary. Zasiedla

lasy, gl6wnie llsc1aste, w poblizu stawow i starorzeczy. La,cznie na badanym
obszarze 7-10 par.
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23. Hilvus milvus (kania rdzawa) (ryc. 9). Obserwowana w okresie If:gowym na dw6ch stanowiskach, a mlanowlcle W okollcach miejscowosci Paary -

1985 (Rybaczynski ed. 1987) oraz w okolicach Roztokl - 1987-89. (Hor., Kun.

1991). Srodowiskiem byly rozlegle lasy przecinane polaml i lami.
24. Haliaetus albicilla (bielik) (ryc. 9). 4 VI 1988 roku stwierdzono
gniazdowanle jednej pary W okolicach Rudy R6zanieckiej (znaleziono gnlazdo

z mlodyroi) (H. Kurek). W latach nastf:pnych ptaki r6wniez si tu gnlezdzlly (T. Mizera). Jest to jedno z naJbardziej na poludnie wysunltych stanowisk tego gatunku w Polsce. Na uwag zasluguje obserwacja dokonana na

stawach w Starzawle midzy 16 a 30 VIII 1984 ptaka doroslego karmlcego
slabo latajcego pod Iota (Hor., Kun. 1991). Mozliwe jest gniazdowanie tego
gat unku , ale juz za granic panstwa. Jest tyro bardzlej prawdopodobne, iz

obserwowano dorosle ptaki na wysokosci Starzawy na Ukrainie (T. Mizera).
25. Circus aeruginosus (blotnlak stawowy) (rye. 10). Bardzo nleliczny

gatunek If:gowy zwizany z podmoklymi obszarami, gl6wnie stawami. Obserwo17
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wany na 10 stanowiskaeh, lznie 15-20 ;>aI": na stawaeh w Starzawie 3-4
pary, na starorzeczu w Hurku 2 pary, po jednej parze na starorzeczu pod

Radymnem i Nizinami (Hor., Kun. 1991). Ponadto stwierdzony na podmoklyeh

lach pod Surmaczowka, 1 para, na stawach 101 Lubli1'lcu 2-3 pary, Rudzie R6anieckiej 2-3 pary, Chotylubie 1-2 pary, na starorzeczu pod Wietlinem 1 para. Ponadto prawdopodobnie legowy na podmoklych lach pod Starym Dzikowem
(R. Ozimek).

26. CIrcus cyaneus (blotniak zbozowy) (ryc. 10). Bye moze If:gowe ptaki
obserwowano w okresie If:gowym na polach W okolicach miejscowosci Kosienice

(koniec V i VI 1989) (W. Kloskowski) oraz para ptakow 5 VI 1989 miedzy
Budzyniem a Hruszowicami. Ponadto w 1985 obserwowano par'f: ptaki tut za

granica, pa1'lstwa w rejonl Medyki i Siedlisk (Hor., Kun. 1991). Wystepowanie
W okresie legowym zanotowano rowniez na Pogorzu Przemyskim (Walasz 1989).

27. AccIpiter gentilis (golebiarz) (rye. 11). Nieliczny ptak legowy na
calym obszarze badail, obserwowany na 63 stanowiskach. Na podstawie niniejszych bada1'l terenowych, prac Hordowskiego i Kunysza (1991), Kurka (1990),
18
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Walasza (1990) na obszarze wojewodztwa gniazduje 70-100 par tego gatunku.
Zasiedla wszelkiego typu lasy.

28. Acciplter nlsus (krogulec) (ryc. 10). Nieliczny gatunek legowy. Podobnie jak i w przypadku poprzedniego gatunku liczebnoSc jest bardzo przyblizona. Stwierdzony na 33 stanowiskach, a szacunko liczbe par oceniono
na 50-70. Wydaje sie bye 0 wiele rzadszy od A. gentills.
.

29. Buteo buteo (myszol6w zwyczaJny). Srednio liczny ptak legowy r6wnomiernie rozmieszc,ony na calym obszarze wojew6dztwa. WystepuJe gl6wnie na
2

skraJu wszelkiego typu drzewostan6w. Na powierzchni 21 kill na Progu Lessowym stwierdzono 8-9 par. W poludniowo-wschodniej czesci wojew6dztwa Jego

liczebnosc ocenlono na 90-100 par (Hor., Kun. 1991). Badania prowadzone na
pozostalym terenie wykazaly 100-120 par. a szacunko liczebnose na calym
obszarze ocenic mozna na 400-550 par.

30. Aquila pomarlna (orlik krZYkliwy)l/(ryc. 12; 1 - obszar powszechIIHieraaetus pennatus (orzelek wlochaty). Niewykluczone jest gnlazdowanie
19

niejszego wystf:powania, 2 - pojedyncze pary). Nieliezny gatunek lgowy za-

siedlajacy gl6wnie poludniowo-wschodni czse wojew6dztwa. 5rodowiskiem
tego gatunku s najczf:seiej duze kompleksy lesne, gl6wnie lisciaste, a
pojedyncze pary notowano takze w niewielkich laskach. Hordowski i Kunysz

(1991) oszacowali na powierzchni 1200 km 2 wystpowanie 40-45 par. W cZf:scl
poludniowo-zaehodniej wystf:puje dalsze 6-10 par, a w p6lnoenych obszaraeh

stwierdzony w poblizu miejseowosci: Chotylub (T. Klimkiewiez), Adam6wka (P.
Kunysz1 Starzawa, Nowa Grobla, Dziewif:cierz. Mo, lodycz Lubliniec, Ruda

R6zaniecka, Plaz6w, Wielkie Oczy, Surmacz6wka, Laszki, Stary Dzik6w, Dobcza,
Kosienice, Zurawica, Ulaz6w (bad. wlasne), oraz pod Brusnem Nowym i bina-

mi (RybaczyTIski ed. 1987). Liczenie prowadzone na powierzchni 45 km 2 w
paSmie Turnicy wykazalo zagszczenie 2,0-2,2 p/10 km 2 . LGcznie na terenie
wojew6dztwa wystpuje 65-75 par, co stanowi okolo 7 Yo ca1ej populacji
krajowej.

31. Aquila clanga (orlik grubodzioby) (ryc. 12). W dniu 15 VI 1989 obserwowano w okolicach Molodycza 2 dorosle ptaki krqzqce nad lasem. Termin

obserwacji oraz srodowisko (duze kompleksy lesne) sklaniajq do twierdzenia
o prawdopodobnym gniazdowaniu tej pary. Obserwacja zaakceptowana przez Komisj Faunistycznq.

32. Aquila chrysaetos (orzel przedni) (ryc. 9). Kilkakrotne obserwacje
(pojedynczych ptak6w, tokujcej pary) w poludniowo-wschodniej cZf:sci woje-

w6dztwa (okresie If:gowym), .upowazniaja do stwierdzenia, iz w rejonle pasma
Turnicy gniazduje 1 para tego gatunku (Walasz 1989, Kurek 1990, Hor., Kun.
1991). Dawniej, w pierwszej polowie XIX w. stwierdzono gniazdowanie w tym

paSmie (Trella 1938).
33. Falco tinnunculus (pustulka) (rye. 13). Nieliczny gatunek lgowy,
wystpujcy najl1czniej w srodkowej cZf:sci wojew6dztwa, tj. na Progu Lessowym. Zasiedla g16wnie skraje las6w oraz kpy sr6dpolne lub nawet na poje-

dynczych drzewach (np. w Surochowie) Obserwowana takze w miastach (Przemysl
Przeworsk, W. Kapusta). Na podstawie pracy Walasza (1990), Hordowskiego i
Kunysza (1991), badan wlasnych na terenie wojew6dztwa stwierdzono pustulk
na 60 stanowiskach, a szacunkowq liczebnosc ustalie mozna na 80-150 par.

Niekiedy gniazduje kolonijnie np. w Kosienicach (4 pary wok. 2 ha lasku).
w parku w Sierakoscach (3 pary, P. Kunysz dane niep.).

tego gatunku w okolicach Moezar k. Werchraty, gdzie w czerwcu 1987 obserwano tutaj 1 ptaka (Brochulski ed. 1988). W najblizszych okolicach w koncu
XIX wieku odstrzelono wiele okaz6w (r6wniez w okresie lgowym) (Dzieduszycki 1880, 1895). Tomialoje (1990) podaje jako niepcwnq informacj 0 mozliwosci gniazdowania nad Tanwi q w Puszczy Solskiej. W latach 80. obserwowany
wielokrotnie po drugiej stronie granicy w okolicach Rawy Ruskiej i Z6lkwi

(ZSRR, wiad. list. I. Gorban). Wszystkie te obserwacje wskazujq na mozliwose gniazdowania orzelka, gdzies w okolicach Werchraty (czy w Polsce ?).
20
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34. Falco subbuteo (kobuz) (rye. 14). Niellczny lub bardzo nleliczny
ptak lgowy. stwierdzony na 30 stanowiskach, lczni 35-50 par. Zasledla
najczf:seiej skraje las6w przyleglych do p61, w 1982 stwierdzono gnlazdowanie W okolicy dzlelnicy Przemysla-Lipowlcy (Hor., Kun. 1991). Rozmieszczenie jego przedstawia sif: r6wnomiernie na calym terenie badan.

35. Falco vespertlnus (kobczyk). Hlf:dzy 13 VIII a 5 IX 1989 obserwowano

kilkakrotnie na polach w poblizu miejscowosci Kosienice i Tapin par doroslyeh ptak6w wraz z 2 juv. Hlode ptaki lataly stosunkowo dobrze, choc
obserwowano kilkakrotnle, if dorosle ptaki je karmlly. Wedlug orzeczenia

Komisji Faunlstycznej jest wysoce prawdopodobne gnlazdowanie, gdzies niedaleko od mlejsca obserwacji. Ponadto przypuszczalnle If:gowe ptaki obserwowano w czerwcu i lipcu .1985 w okolicy Starzawy (Hor., Kun. 1991). W 1962
prawdopodobnie If:gowe osobnikl obserwowano od czerwca do sierpnia 1962 nad

Sanem w pobllfu miejscowosci Nahurczany i Krasiczyna (Cais 1965).
36. Tetrastes bonasia (jarzbek). Jak si wydaje, bardzo nieliczny ptak

If:gowy, gl6wnie w poludniowej cZf:Scl wojew6dztwa. Marchlewski (1948) podaje
21
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go z nadlesnictwa Sieniawa, z okollc Sz6wska, Jaros I awl a, Pruchnika, z nad.

Trojca, Bircza, Holubla, Krasiczyn, Zohatyn i Kailczuga, czyli jako rozpowszechniego w calej poludniowej 1 zachodniej cZf:sci wojewodztwa. Wlltowskl

(1968) na podstawie wynik6w ankiety stwierdza, i2 w powiecie przemyskim

zagf:szczenle wynosi 2,4 osob./1 km 2 . Hordowskl i Kunysz (1991) na powierzchni 1200 km 2 stwlerdzili go tylko na 4 stanowiskach. Cais (1965) okresla
ten gatunek jako wystepujcy nielicznie. Jak sie wydaje jego llczebnosc w

stosunku do lat szesedziesitych ulegla niewielkiemu zmniejszeniu, np. na
powierzchnl 351 ha las6w w okolicach miejscowoscl Kosienlce stwierdzono
tylko 2 pary. Rozmieszczenie tego gatunku wymaga szczeg610wych badan.

37. Tetrao tetrix (cietrzew). Gatunek gln&cy, w ciu najblizszych lat
zagrozony calkowitym wymarciem i to nle tylko w granlcach wojew6dztwa.

Graczyk et al. (1987) podaje, iz w woj. przemyskim w 1983 roku gnlazdowalo
okolo 50 par. Jego liczebnose w stosunku do 1977 roku zmniejszyla sie 5-6

razy. Obecny stan jego liczebnosci jest bardzo slabo poznany, wedlug ewl-

dencjl Polski ego Zwizku Lowieckiego(1988) istnieje kilka stanowlsk w
22

pOlnocnej cZf:sci wojew6dztwa, (np. pod Czerwona, Wohl,) , a jego l1czebnose
jak sie wydaje nie przekracza obecnie kilkunastu par.
38. Tetrao urogallus (gluszec). Gatunek ten prawdopodobnie jlrl: nie
gniazduje w obecnych granicach wojew6dztwa, choc nie wykluczone s If:gi

pojedynczych par na p6lnocnych skrawkach wojewOdztwa, w Puszczy Solskiej.
Graczyk et al. (1987) podaje, if w 1983 roku gniezdzilo sie w przemyskim 5
par.
.

39. Perdlx perdb (kuropatwa). Srednio l1czny gatunek legowy srodkowej
pOlnocnej czesci wojew6dztwa. Na Pog6rzu Przemyskim wystepuJe tylko w -

rozproszonych parach. Na powierzchni 1200 ha p61 na Progu Lessowym stwier-

dzono 150-180 par, w zagf:szczeniu okolo 1-1,5 pliO ha. Srodowiskiem jej s
pola uprawne z zagajnikam1. pojedynczymi krzewami itp. Jej l1czebnosc w
przyblifen1u ocenie mozna na 10000-20000 par.
.

40. Coturnlx coturnlx (przepi6rka). Nieliczny, a miejscami, w srodkowej

czesci wojew6dztwa, malo l1czny ptak legowy. Za.siedla pola uprawne i la,ki,
zwlaszcza wilgotne. Na Pog6rzu Przemyskim stwierdzona gl6wnie w brzeznych
partiach. Jej l1czebnosc podlega silnym wahaniom z tendencja, spadkoW<!,
(Hor., Kun. 1991). W p61nocnych rejonach odzywaja,ce sie samce slyszano we

wszystkich kwadratach atlasowych, ale wydaje sif: tam mniej l1czna nif w
2

srodkowej czesci. Uczenie prowadzone w 1989 na powierzchni 12 km p61 w
krajobrazie rolniczym na Progu Lessowym wykazalo 60-70 odzywaja,cych sie
samc6w. Liczebnosc z dlrl:ym przyblifeniem ocenlc mozna na 1500-3000 par.
.

41. Phaslanus colchicus (baZant). Legowy na calym terenie badan, szczeg61nie licznie zasiedla wikllny nadrzeczne wzdltiZ Sanu, Wiszni, Wisloka,
Hleczki. Ponadto obserwowany na skrajach las6w, starorzeczach, kepach srOd-

po 1 nych , wzdluz l1ni kolejowych itp. Na powierzchni 21 km 2 wok61 Kosienic
.

2

stwierdzono 10-15 par w przecietnym zageszczeniu 0,5 p/km .

42. Rallus aquatlcus (wodnik) (rye. 14). W okresie legowym slyszano od-

zywaja,ce sle ptaki na starorzeczach w Hurku (5-6 par) (Witkowska, Kurek
1988), Buszkowicach, Nienowicach. Kruhe1u Halym, a takfe na stawach w Starzawie (Hor., Kun. 1991). Ponadto stwierdzony na stawach w Lublincu i Rudzie

R6zanieckiej, Chotylub1e oraz na niewielkim stawku w Hadlach Szklarsklch
(T. Kustra). Na obszarze wojewodztwa gniazduJe okolo 40-60 par tego gatunku.

43. Porzana porzana (kroplatka) (ryc. 15). Stwierdzona jedynie na starorzeczu w Hurku, gdzie 7 VI 1990 roku slyszano jednego odzywaja,cego sie
ptaka (P. Kunysz). Hozliwe jest wystepowanie tego gatunku na innych zbior-

nikach wodnych, gdzie wystepuJa, wieksze fragmenty roslinnosci wodnej.

44. Porzana parva (zielonka) (rye. 15). Stwierdzona tyl na starorzeczu w Hurku i na stawach w Starzawie (Hor., Kun. 1991). Wysoce prawdopodo-

bne jest wystepowanie jej na innych starorzeczach, jak rownief na wiekszych
23
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kompleksach stawow w p61nocnej CZf:sci wojewodztwa.
.

45. Crex crex (derkacz). Stwierdzony na calym obszarze wojewodztwa, a
najwif:cej odzywaj&cych sif: samc6w notowano na Progu Lessowym. Na Pog6rzu
Przemyskim dochodzl do 600 m npm. Wystpuje gl6wnie wsr6d p61 uprawnych
oraz l&k, zwlaszcza podmoklych. Na powierzchnl okolo 1200 ha pOl w okoli-

each wsl Kosien1ce stwierdzono wystpowanie 60-80 odzywaj&cych sl samc6w.
Liczebnose ocenle mozna w przybl1zeniu l.a 1500-3000 par.

46. Glinulla ch.oropus (kokoszka) (ryc. 15). Na podstawie badan wlasnych oraz danych z literatury stwierdzona na 38 stanowiskach. jako niellczny gatunek If:gowy. Zasiedla wszelkie zblorniki wodne, nlewiclkie stawy i

oczka itp., gdzle znajduje sl chociaz niewielki pas trzcin. Np. na staro-

rzeczu w Hurku gnlazduje okolo 20 par (Witkowska, Kurek 1988). Przyblizonq
l1czebnose ocenle mozna na 200-400 par.

47. Fulica atra (lyska) (rye. 16). Nieliczny ptak If:gowy, obsewowana
na 23 stanowiskach. Najliczniej notowana na stawach w Starzawie 40-50 par,
w Lublincu 25-35 par, Rudzie ROzanleckiej 20-30 par, na starorzeczu w Hurku
24
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ok. 30 par. Zamieszkuje wszystkie typy zbiornikow wodnych, nawet niewielkie

stawy w parkach podworskich (Hedyka, P. Kunysz). Nie wystpuje w zasadzie
na obszarze Pog6rza Przemyskiego. Liczebnose oceniono na 170-350 par.

48. Crus grus (zuraw) (ryc. 16). Skrajnie pieliczny ptak 1 f:gowy , jego
stanowiska stwierdzono w p6lnocnej czsci wojew6dztwa, w okolicach zr6del

Wirowej 1-2 pary (RybaczyIiski ed. 1987), w okol1cach Lublh'lca - 1 para, W
okolicach Starego Dzikowa 1 para (R. Ozimek ). TomialoJe (1990) podaje, iz
na pocztku lat 70. gniazdowala nad Tanwi pod Cieszanowem 1 para. Tak wif:c
na obszarze woJew6dztwa gnie.zduje 3-6 par.

49. Charadrius dubius (sieweczka rzeczna)2/(ryc. 17). Nieliczny ptak l21Charadrlus hlaticula (sieweczka obrozna). W dniach 29 IV i 15 V 1990
obserwowano par ptak6w nad Sanem w okolicach Pawlokomy, niedaleko Dynowa.

Zachowanie ptak6w (terytorializm, pr6by kopulacji) sugerowalyby mozliwose
gniazdowanla (T. Kustra). Jednak wobec termlnu obserwacji dokonanej jeszcze
w okresle wdr6wki tego gatunku (trwa ona do konca trzeciej dekady maja) ,
jak tez wobec przebywania w okresie rozrodczym nielf:gowych ptak6w, dowodem
gnlazdowania moze bye tylko znalezienie legu lub obserwacje mlodych.
25
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gowy gniazdujcy g16wnie wzdltiZ Sanu i Wiaru na odcinku Wiaru od Trojcy po
Sierakosce stwierdzono 25-30 par, nad Sanem w okol1cach Dynowa minimum 2
pary (T. Kustra), na twirowni w Hureczku, Grabowcu, Torkach, Krasicach

Dubiecku po 1, Wyszatycach 2-3, w Radymnie 1-2, (Hor., Kun. 1991), ponadto
na polach pod Siedliskami 1-2, na osadnikach cukrowni w W61ce Halkowej 2-3,
nad Sanem przy ujsciu Wisloka (R. Jas1 owski ), na stawach w Dobrej 2 (W. Ka-

pusta), na stawach w Surmacz6wce 2-3, w Rudzie R6zanleckiej 2-3, Chotylubie
1 para, Dobczy 1. na twirowni w Ostrowie 1-2 pary. Wedlug Walasza (1990) na
odc1nku Sanu od Dynowa do PrzemySla lgnie sl okolo 15 par. Po dol1czeniu
par z n1e kontrolowanego odcinka Sanu od Radymna do Sieniawy calkowit
liczbl: par It:gowych nalety ocenie na 70-120.
.

50. Vanellus vanellus (czajka) Srednio l1czny ptak lgowy teren6w
polotonych ponitej 300-350 m npm, mniej wicej do linii Pog6rza Przemyskiego. Na Pog6rze wnika dol1nami rzek i potok6w, zwlaszcza Sanu. Najglblej w_

g6rach stwierdzona pod Leskiem (poza granicaml woj. przemyskiego). WystpuJe powszechnie w nizinnej czscl zasiedlaj&c glownie pol a uprawne, choc
26

naJw1kSze sKuplenla notuje si na dtiZych kompleksach l&k,np. pod Zarze-

cem, Surmacz6wk, Oleszycami. Najwiksza .koloni., zloto 50-60 par

stwierdzono pod Surmacz6wk. Na pow1erzchni 21 b,.2 w kraJobrazie rolniczym
zanotowano 35-40 par, a na powierzchniach pr6bnych stwierdzone zagszczenie

waha si od 0,4 do 6,6 plIO ha, srednio 3,1 pary. W przybliteniu jeJ
liczebnosc ocenie motna na 5000-10000 par.
51. Gall1nago gaillnago (kszyk) (ryc. 17). Bardzo nlliczny gatunek

lgowy, stwierdzony tylko na trzech stanowiskach. Najwif:ksze 20-25 par
znajduJe sie w dolinie Lubacz6wlci pod Surmacz6wk, ponadto dwa tokujce

ptaki obserwowano na odstojnikach sciek6w w Siedliskach oraz w 1990 przez
caly okres lgowy obserwowano 1-2 pary na stawach w Starzawie (tokujce

ptaki). Hotliwe jest rowniet gniazdowanie w innych rejonach. gdzie znaJduj
si nieco wlf:ksze obszary podmoklych la,k.

52. Scolopax rusticola (slonka). Prawie zupelny brak danych wyklucza

praw!dlo ocenf: liczebnosci. Stwierdzona na pewno tylko na 8 stanowiskach.
gdzie obserwowano tokujce ptaki (Hor., Kun. 1991, T. Budzinski). w ei
10 lat badari w okolicach Kosienic obserwowana tylko w latach 1984-85

(tolcujee ptaki)'

53. Limosa limosa (rycyk) (ryc. 17) Bardzo nieliczny ptak 1 f:gowy ,
zwizany z podmoklymi l&kami. Stwierdzony na trzech stanowislcach: na pcdmolclych l&kaeh pod Surmacz6wka, 4-6 par, w pobl1tu stawow pod Lubl h'1cem

na starorzeczu pod Radymnem (2-4 pary). La,czn1e na terenie wojewodztwa
gniazduje nie wif:cej Jak 10-15 par. Do 1984 roku na l&kach pod Hurkiem

gniazdowalo okolo 10 par oraz 1984 stwierdzono lg na dnie spuszczonego
stawu w Starzawie (Hor., Kun. 1991).

54. Tringa totanus (krwawodzi6b) (rye. 18). Obserwowany tylko na
szesciu stanowiskach; na starorzeczu w Hurku 1 para (lIar., Kun. 1991J, na
podmoklych l&kach pod Surmacz6wka, 3-4 pary, pod Radymnem 1-2 pary, Dobcza

para (bad. wlasne), na stawach w Dobrej 1 para (W. Kapusta) oraz pod Chorzowe. (T. Jankowy, W. KloskowskiJ. Hot 11 we jest gniazdowanie pojedyncz-yct.

par (z wyja,tkiell Pog6rza PrzeJIYSkiego) r6wniet w innych rejonach wojew6dztwa. Stanowisko na starorzeczu pod Kruhele. Halym (Hor., Kun 1991)
obecnie jtiZ nie istnieje.

55. Trlnga ochropus (brodziec samotny) (ryc. 18). W latach 1980-1989
napotkano go w poludniowo-wschodniej cZf:sci wojew6dztwa tylko na jednym

stanowisku w poblifu Hakowej (Hor., Kun. 1991). Silnie zaniepokojonego
ptaka widziano na pocza,tku czerwca 1989 roku na torfowisku w Baehorcu (bad
wlasne). W okolicach Starego Dzikowa obserwowano w 1988 dwie tolcuja,ce pary

na bagnach sr6dlesnych (R. Ozimek). Wedlug RybaczyDskiego (ed. 1987) ma
wystpowaC w rozproszonyrh perach na obszarze Puszczy Solskiej (rowniez w
27
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granicach wojew6dztwa przemyskiego), zwlaszcza w lasach olchowych.
56. IIctltls hypoleucos (kuliczek) (ryc. 18; 1 - miejsce powszechnego
wystepowania, 2 - pojedyncze stanowiska). Legowy gl6wnie wzdluz Sanu i
Wiaru. Na odcinku Sanu od Babic do Radymna nal1czono 40-50 par,- na od-

cinku od Babic do Krasic%yna stwierdzono zageszczenie 0,6 plkm rzeki (Hor.,
Kun. 1991). Jezeli przyjae, ze zageszczenie na pozostalym odcinku jest
takie same to nad Sanem If:gnie sie 80-100 par. Nad Wiarem stwierdzono okolo
30 par, a na pozostalych stanowiskach lcznie 6-8 par. W calym wojew6dztwie
gniazduje wif:c okolo 100-150 par.

57. Larus ridibundus (smieszka) (rye. 19). W latach 1986-1990 stwier-

dzono 4 kolonie; na odstojnikach sciek6w w Siedliskach w 1987 - 20 gniazd
1988 5-7 par, 1989 2-3 pary, w 1991 nie stwierdzono gniazdowania (bad. wla-

sne), na starorzeczu w Radymnie 2-3 pary w 1988 roku, w 1991 - nie stwierdzono gniazdowania. Na stawach w Starzawie w 1989 - okolo 25 gniazd (bad.

wlasne, Kunysz P.), najwif:ksza kolonia licz&c 500-700 gniazd znajduje si
na osadnikach cukrowni w W61ce Halkowej. Obszar wojew6dztwa zasiedla okolo
28
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700-800 par. Gatunek ten w porownaniu z innymi obszarami Polski jest na.

badanym obszarze stosunkowo niel1czny (eala popu!aeja kraJowa liczy okolo
100000 par), (Tomlaloje 1990).

58. Larus cachlnnans (mewa bialoglowa) (rye. 19). W 1989 stwierdzono na
stawach w Starzaw1e If:g tgo gatunku (bad. wlasne, P. Kunysz). 15 V 1989
znaleziono gniazdo z 2 jajaml, kt6re znajdowalo sie w kolonii Larus ridi-

bundus. W 1990 od polowy kwietnla do pocztk6w maja obserwowano ponownie
ptakl, gnlazda jednak nie zaloyly. Obserwacja zaakceptowana przez Komisj

Faunlstyezna, Jest to prawdopodobnie drugie po srodkoweJ Wisle miejsee
gniazdowania tego gatunku w Polsce (Bukacinski et al. 1989).
59. Sterna hirundo (rybltwa zwyczajna) (ryc. 19). W 1987 na oastojni-

kach sciekow w 5iedl1skach znaleziono kolonif: licza,ca, okolo 10 par. w 1988
bylo tam 25-30 par, Yo 1989 nie wiecej jak 2-3 pary, w 1991 nie stwierdzono
gnlazdowania. Na osadnikach cukrowni w W61ce Malkowej w 1990 gniezdzilo sif:

10-15 par. Pojedyneze If:gi stwierdzono wzdltiZ Sanu, zwlaszcza na zwlrowniach

(Hor., Kun. 1991). Na calym obszarze wojewodztwa gniazduje okolo 25-45 par.
29

60. Chlidonlas hybridus (ryb1twa bialoa). W 1986 roku stwierdzono
lgl dw6ch par na starorzeczu w Hurku pod Przemy!;lem. 21-22 VII 1986 obserwowano par karmia,ca, na gnlezdzie 3 puchowe pisklf:ta, druga zaS - dwa podloty. W tym tez roku obserwowano 1-2 pary na stawach w 5tarzawie, lecz

gniazd nie udalo sie znaleze. 5tosunkowo regularnie poJawia sl wiosennych przelotach, nalezy wic oczekiwae w przyszlosci odnalezienla innych

par lgowych (Hor., Kun. 1991).
61. Chl1donias niger (rybltwa czarna) (rye. 19). gowa na starorzeczu
w Radymnie do 1990 roku, gdzie gniezdzllo sl tutaj corocznie okolo 10-15

par, a pierwsze gniazda stwierdzono tutaj juZ w 1976 roku (Hor., Kun.
1991). W 1991 roku nie obserwowano juZ ptak6w. Prawdopodobnie 2-3 pary

gniazduja, na osadnikach w W61ce Malkowej (5. Kochman)
.

62. Columba livia (gola,b miejski). Llczny lub srednio l1czny gatunek
If:gowy obserwowany wyla,cznie w osledlach ludzkich. NaJl1czniejszy we

wszystkich wikszych miastach (PrzemySl, Jaros law, Przewor:sk), gdzie zyje
jako forma dzika. W malych osiedlach jest najczsciej hodowany w golbnikach wraz z innymi rasaml golb1.

63. Columba oenas (siniak) (ryc. 20; 1 - obszar powszechniejszego

wystf:powania, 2 - pojedyncze stanowiska). Nieliczny ptak lgowy Pog6rza
Przemysklego i Roztocza. Na pozostalym obszarze obserwowano tylko pojedyncze odzywaJa,ce si samce. Zasiedla na Pog6rzu Przemyskim gl6wnie drzewos-

tany bukowo-Jodlowe. Na Roztoczu wystf:puje w zagszczeniu 2-5 p/l00 km 2 (K.
Honastyrski). Jako lgowy (2-3 pary) obserwowany w parku podworskim w
5ierakoscach (P. Kunysz).
.

64. Columba palumbus (grzywacz). Srednio l1czny ptak If:gowy na calym
obszarze wojewbdztwa. Zasiedla r6znego rodzaju lasy, kpy sr6dpolne, parkl
podworskie, osiedla ludzkie wlcznle z wikszyml mlastaml (Przemy!;l, Prze2

worsk, Jaroslaw). Na powierzchni 21 kDi na Progu Lessowym stwierdzono 50-65

par w zagszczenlu 2-3 pJkm2, a na pow1erzchnlach pr6bnych zagszczenie
waha si od 0,5 do 1,6 pliO ha, srednio 1,0 pary. Niekiedy gnlazduJe kolonijnie, np. na forcie w Bolestraszycach na powierzchnl 2 ha obserwowano 5

par, w parku w 5tubnie 5-6 par (P. Kunysz, mat. niepub.). Uczebnose w
przyblizeniu ocenle mozna na 10000-20000 par.
.

65. Streptopella decaocto (sierp6wka). Srednio llczny gatunek lgo/,
zasiedlaja,cy wyla,cznie osiedla ludzkie. Jego liczebnose w Przemyslu oceniono na 1500-2000 par (P. Kunysz, H. Kurek, J. Hordowski, dane niep.). Na

powierzchnl 21 km 2 wok61 Kosienic stwierdzono 40-45 w zagszczeniu 1,9
pJkm2. Na Pog6rzu Przemyskim wydaje bye nieco mniej liczna i jest spotykana
najczsciej w wikszych miejscowosciach. W przybllzeniu jej liczebnose
ocenie mozna na 9000-18000 par.
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66. Streptopelia turtur (turkawka). Malo liczny, a miejscami nieliczny
ptak lgowy. Obserwowana we wszystkich typach las6w, a na Pog6rzu Przemyskim notowana najczsciej w 10-20 letnich lisciastych mlodnikach, jej
gniazdowanie stwierdzono r6wniez w poblizu osiedli ludzkich (Hor., Kun.

1991). Na powierzchniach pr6bnych zagszczenie waha si od 0,8 do 1,2 pliO
ha, srednio 0,9 pary. Na 351 ha las6w w okolicach Kosienic stwierdzono

12-16 par. JeJ liczebnosc w przyblizeniu ocenie mozna na 2000-4000 par.
.

67. Cuculus canorus (kukulka). rednio l1czny ptak lgowy. Obserwowana
we wszystkich typach las6w, zadrzewieniach sr6dpo1 nych, Jak r6wniez wsr6d
osiedl1. Na 351 ha las6w w okol1cach Koshmic stwierdzono 25-30 odzywaja,cych si samc6w.

68. Tyto alba (plomykowka) (ryc. 21). Gatunek gina,cy na obszarze calej
Polski, r6wniez na terenie wojew6dztwa: stwierdzony tylko na 2-3 stano wi-

skach, a mianowicie w Stubnie (Hor., Kun. 1991), w Dubiecku (Walasz 19S9)
oraz w Dzikowie (R. Ozimek). Nieco dawniej, 26 VIII 1971 obserwowana w

Rucie R6zanieckiej (Ruprecht, Szwagrzak 1988). Jeszcze w latach 60. byla
31
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stosunkowa czesta, gdyf wzdluZ Sanu od Dubiecka do Przemysla obserwowano ja,

na ponad 10 stanowiskach (Cais 1963)..
69. Bubo bubo (puchacz) (ryc. 21). Eardzo nieliczny ptak legowy, gl6w-

nie las6w Pog6rza Przemy5kiego oraz w pojedynczyeh parach na Roztoezu.
Odzywaje sie ptaJ.'. slyszano w okol1each miejscowosci; Krzeczkowa, Tarnawka, w paSmie Turnicy (Hor.. Kun. 1991), ponadto pod Makowa, (W. Kr61, A.

Zbrozek), Wola, Korzeniecka" Leszezawa, COrDa" Zohatynem, Srednia" w okolieach Narola i Rudy ROzanieckiej (Rybaezyriski ed. 1987, Borchulski ed.
1988). Liezbe par nalezy ocenie na 9-12.

70. IIthene noctua (p6jdzka) (rye. 21). Nieliczny lub malo liczny ptak

If:gowy. Hordowski i Kunysz (1991) na powierzchni 1200 km 2 stw!erdzili ja,
tylko na 6-7 stanowiskach. W trakcie obecnych badail obserwowana na dalszych

stanowiskach w p6lnocnej czsci terenu badan. Na powierzchni 21 km 2 wok61
Kosienie stwierdzono 2 pary. Wystepuje wSr6d osiedli ludzkich. gdzie

zamieszkuje strychy, wneki, nieuzywane golf:bniki itp.
.

71. Strlx alueo (puszczyk). Srednio liezny gatunek legowy. ot>k sowy
32
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uszateJ najliczniejsza z sow. Wystpuje zarowno w lasach Jak i w sadach.
ogrodach i parkach. W Przemyslu wnika prawie do centrum miasa, a jego
liczebnose z grubsza oceniono na 10-20 par (P. Kunysz, H. Kurek, J. Hordo-

wski, mat. niep.). Na powierzchni 21 km 2 w krajobrazie rolniczym na Progu
Lessowym stwierdzono 6-7 par. W lasach Pogorza Przemyskiego jest najczf:sciej spotykanym gatunkiem, miejscami wystf:puje licznie, np. w pasmie
Turnicy wzdluz potoku Kamionka nal iczono na dlugosci 1,5 km 3 pary i 1 sa-

mic (Hor., Kun. 1991). Liczebnose ocenie mozna z gl'ubsza na 1000-2000 par.
72. Strlx uralensis (puszczyk uralskij (rye. 22). Bardzo nieliczny lub

nieliczny ptak lgowy las6w Pog6rza Przemyskiego, a zwlaszcza las6w bukowych. Pojedyncze pary gniazduja, nawet w lasach sosnowych. Na podstawie danych przedstawionych w pracy Walasza (1989) i Hordowskiego i Kunysza (1991)
stwierdzony na 13 stanowiskach, a sumaryczna liczba par jest zapewne kilku-

nastokrotnie wyZsza. Za ciekwostk nalezy uznae lg tego gatunku w parku
mieJskim w Przemy!;lu (Kunysz 1989).
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73. Asl0 otus (sowa uszata). Halo l1czny gatunek lgowy na Progu Les2

sowym, na powierzchnl 21 kDi w wok61 Koslenlc st)lierdzono 9-11 par w zag2

szczeniu okolo 0,5 plkm . Na pozostalym obszarze, a zwlaszcza Pog6rzu Przemyskim wystpuje w pojedynczych stanowlskach (Hor, Kun. 1991) jako gatunek
nieliczny. Zasiedla gl6wnie kpy sr6dpolne, zagajniki, parki, niekiedy
skraje las6w.

74. Caprlmulgus europaeus (lelek) (ryc. 22). Jak si wydaje nieliczny

ptak legowy p6lnocnych obszar6w przemyskiego. Nie wystepuje w poludnioWej i
srodkowej czesci wojewodztwa. Obserwowany.w okresie legowym w 1989 pod
Starym Dzlkowem CR. Ozimek) oraz pod Zolynla, (W. Kapusta) w woj. rzeszo-

skim niedaleko od granic wojew6dztwa. Jego wystwariie zwia,zane jest z
lasami na glebach piaszczystych.

75. llpus apus (jerzyk) (rye. 23). Halo l1czny gatunek legowy; w Przemyslu gniazduje 150-250 par, w Radymnie 30-50 par, w Birczy 20-25 par
(Hor., Kun. 1991), ponadto w okresie legowym obserwowany w Jaroslawiu,
34
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Przeworsku, Dynowie, Lubaczowie, Sieniawie, 01 eszycach , Cieszanowie,
Kanczudze, Horyflcu , Narolu, Tryflczy. Jego liczebnose oszacowac mozna na
1500-3000 par.

16. IIlcedo at this (zimorodekJ (rye. 23). Stwierdzony na 31 stanowiskach
gl6wnie wzdluz Sanu (Hor., Kun. 1991, bad. wlasne). Walasz (1990) ocenia
jego liczebnose nad Sanem od Dynowa do Przemysla na 40 par. LIczebnosc jego

nalezy ocenie na 70-130 par. Zwizany gl6wnie z rzekami (San, Wiar, Wislok,
Hleczka), gdzie znaJduj sif: urwiska, strome brzegi itp.

?? Herops apiaster (zolna) (ryc. 23). Na podstawie inwentaryzacji

przeprowadzoneJ w 1989 roku stwierdzono w okolicach PrzemySla na powierzch-

ni 200 km 2 15-17 par, w nastepujacyc miejscowosciach; Buszkowice 8 par,
Tr6jczyce 1 para, Kosienice 1-2 pary, Kaszyce 2-3 pary, Olszynka 1 para,

Siedliska 1-2 pary, Sosnica 1 para (Hordowski, Kunysz w druku). W okolicach
Przemysla znajduj si jedyne w Polsce stale miejsca gniazdowania zolny (H.
Kurek mat. niepubl.). W 1985 stwierdzono najwiksz znan& koloni zolny w
3S
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Polsce licz 23 pary polozo w Siedliskach (obecnie nie gniezdzi sif: ani
jedna para), a cala populacja w okolicach Przemysla liczyla okolo 35 par.
78. Upupa epops (dudek) (rye. 24; 1 - obszar powszechnego wystf:po\o-ania,
2 - obszar bardzo niel1cznego lub niel1cznego wystepowanla). W poludniowej

czesci wojew6dztwa bardzo niel1czny ptak legowy, na powlerzchnl okolo 1200
2

km Pog6rza Przemyskiego I Progu Lessowego stwlerdzono tylko 20-23 pary

(Hor., Kun. 1991). Natomiast jako malo l1czny, a mieJscaml nawet jako
srednio l1czny wystepuje w srodkoweJ czesci wojew6dztwa, np. pod Holodyczem
stwierdzono 6-8 par w 1989 roku, a na tych terenach Jest charakterystycznym

gatunkiea. Na Roztoczu znowu staJe sle gatunkiem niel1cznym (Rybaczynski
ed. 1987, Borchulskl ed. 1988).
.

79. Jynx torquilla (krr:togI6w). Wystr:puje na calym terenie badan, a
najwir:ksze ilosci odzywaJcych sir: samcow notowano wzdlut dolin rzek i

potok6w (Hor., ICun. 1991). HiejscaJlli 1I01e bye bardzo niel1czny. nl'. na
powierzchni 351 ha las6w w okolicach mieJscowosci Kosienice stwierdzono
tylko 2-3 pary.
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80. Picus canus (dzieiol zielonosiwy) (rye. 25; 1 - obszar powszechnego wystf:powania, 2 - pojedyncze stanowiska). Na Pog6rzu Przemyskim oraz we
wschodniej czsci Progu Lessowego jest stosunkowo nielicznym gatunkiem l-

gowym, dochodzi do 600 m npm. Na pozostalym obszarze spotkany tylko na piciu stanowiskach; pod Dobr, Sieniawq"Molodyczem, Wielkimi Oczami, Lublin-

cem. Obserwowany gl6wnie w dolinach rzek i potok6w z duz ilosci wierzb,
skraje las6w. W 1982-86 zasiedlal park miejski oraz na Bakonczycach w Przemyslu.
.

81. Picus viridis (dziciol zielony). Malo liczna miejscami nieliczny
ptak legowy. Obserwowany gl6wnie na skrajach las6w, w parkach podworskich,

wSr6d zabudowari ludzkich, zadrzewienia sr6dpolne. Na powierzchni 21 km 2 w
okolicach wsi Kosienice stwierdzono tylko 2-3 pary.

82. Dryocopus ma.tius (dzif:ciol czarny) (ryc. 26). Nieliezny ptak If:gowy, liczniejszy wydaJe si bye w Lubaczowskim. Na Pog6rzu Przemyskim na

powierzchni okolo 1200 km 2 stwierdzono 30-40 par (Hor., Kun. 1991). Na calyro obszarze stwierdzony na 52 stanowiskaeh, a szacunkowq liczebnose nalezy

37

woj. a.mo;.kie

. ." ,. ,. . \

.:' r

" . .."

it

LJ L..y
171 1!."i

o G..anice
Mi..,.
Rye. 27
DENDROCOPOS SYRIACUS

. :2

ocenic na 150-300 par. Jak si wydaJe jego liczebnosc w ostatnieh latach

nieznacznle wzrosla, choc do innyeh rejonow k;aju,np. do Slska Jest 0 wiele mnlej liczny. Zasiedla roznego typu drzewos t any , niekiedy rowniez niewielkle powierzchniowo i przerzedzone laski sosnowe (np. pod Sieniaw). Na
Pogorzu Przemyskim obserwowany glownie w lasaeh bukowyeh i bukowo-jodlo\''Yeh.
.

83. Dendrocopos major (dzif:clol duzy). Srednio liczny ptak lgowy na
calym terenie badan, najllczniejszy gatunek dzlf:ciola wystf:pujcy we
wszystkich typach las6w. Na powlerzchni 351 ha lasow stwierdzono 35-45 pary

w zagszczeniu 11-12 pll km 2 .. Na powlerzehniach probnyeh zagf:szczenie waha
si od 1 do 3,4 plIO ha, srednlo 1,9 pary. W przyblizenlu liczebnose ocenic
mozna na 10000-15000 par.

84. Dendrocopos syrlacus (dziclol syryjski) (rye. 27; 1 - obszar powszeehniejszego wystf:powania, 2 - pojedyncze stanowiska). Malo llczny ptak
If:gowy w p6lnocneJ cZf:sci woJew6dztwa, nieco licznlejszy w srodkoWej. Nie
wystpuje na Pogorzu Przemyskim, a najdalej stga do Huwnik w dollnie Wiaru

oraz do Holubli w dolinie Sanu (Hor., Kun. 1991). Nie obserwowany w okoli38
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ach Dynowa (T. Kustra). W p61nocnej czsci slwierdzany w wif:kszych miej5cowosciach,jak Lubacz6w, Cieszan6w, NaroI, Dzik6w i inne. Zasiedla przede

wszystkim sady, ogrody, parki, zadrzewienia wSr6d osiedli Iudzkich, spora-

dycznie skraje lasow. Na powlerzchnl 21 krn 2 na Progu Lessowym wok6l Kosienic stwierdzono 2-3 pary.
.

85. Dendrocopos medius (dziciol srednl). Malo 11czny gatunek If:gowy,
nieco 11cznieJ wystQPuje na Pog6rzu Przernyskirn oraz w Lubaczowskim. Obser-

wowany we wszystklch typach las6w, dochodzi do 600 m npm. Jako If:gowy obser-

wowany w parkach rniejskich w Przemyslu i Horyncu. (Hor., Kun. 1991). Na
powierzchni 351 ha las6w w okolicach Koslenic stwierdzono 3-5 pary. Liczebnose w przyblizenlu oceniono na 800-1500 par.

86. Dendrocopos leucotos (dzif:ciol bialogrzbiety) (ryc. 28). Bardzo
nieliczny ptak Igowy zasledlaja,cy gl6wnie lasy bukowe na Pog6rzu Przemyskim. Hordowski 1 Kunysz (1991) stwierdzlli 14-17 par, jednak autorzy pod-

kreslaja" ze liczba par moze bye wyZsza. Tak wif:c w przyblizeniu liczebnosc
39
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nalezy ocenie na 30-60 par. Wystpuje w dojrzalych lasach bukowych,niekiedy
z domieszk jodly.
.

87. Dendrocopos mlnor (dzieciolek). Malo 1 i czr.y 1 ub srednio liczny ptak
If:gowy, liczniejszy od dziciola sredniego. Jego srodowiskiem s przede

wszystkim doliny potok6w porosnif:te lasami, glownie lisciastymi. Na powierzehni 351 ha las6w na Progu Lessowym stwierdzono 5-10 par. Liczebnose w
przyblizeniu mozna na 2000-4000 par.

88. Picoldes tridactylus (dzieciol trojpalczasty) (rye. 28). Prawdopodobnie legowa parf: obserwowano 5 VI 1988 roku kolo Cisowej, a mozliwe

jest gniazdowanie tego gatunku rowniez w paSmie Turnicy (Her., Kun. 1991).
Obserwowany byl w starych i zwartych lasach jodlowych z duz ilosei martwych drzew.

89. Lululla arborea (skowronek borowy) (rye. 29). Nie wystepuje na Po-

g6rzu Przemyskim oraz na Progu Lessowym (Walasz 1989, Hor., Kun. 1991, bad.
wlasne). Nieliczne gniazdowanie stwierdzono w Lubaczowskim i na Roztoczu.
Llnia zasiegu przebiega mniej wiecej wzdltiZ lini; BudzyD, Surmacz6wka, Ra-

40

dawa, Slenlawa. Jego srodowiskiem s bory sosnowe poprzecinane polanami,
zrf:bami, rosnce na glebach plaszczystych. Ponadto obserwowany w przerzedzonych mlodnikach.
.

90. Alauda arvensis (skowronek) Barazo liczny gatunek 1f:gowy na calym
obszarze badari, zasied1ajcy wszelklego typu uprawy, a w Lubaczowskim spo-

tykany nawel na wlkszych polanach lesnych. Na powierzchni 21 km 2 w okolicach Koslenlc jego llczebnose oceniono na 1000-1200 pa" w zagf:szczeni\:

45-54 p/km 2 , ana powlerzchnlach probnych zagszczenie waha si od 3,1 do
12 plIO ha, srednlo 7,1 pary. Najwyzsze zagszczenla notowano na zmeliorowanych lkach kosnych. Liczebnosc w przyblizeniu ocenie rnozna na 50000100000 par.

91. Riparia riparia (brzegowka) (rye. 29). Lgowa gl6wnie wzdluz Sanu

Jraz na pojedynczych stanowiskach na calyro obszarze. Na powierzchni okolo

1200 km 2 stwlerdzono ponad 4000 par, w tyro okolo 2000 jednej kolonii na
stawach w Starzawic (Hor., Kun. 1991). W 1991 kolonia ta liczyla 500-700

par. Jezeli przYJe, It na pozostalym odcinku Sanu gniazduje w podobneJ
Iloscl, to w wojcodztwle lgnle sl okolo 5000-8000 par tego gatunku.
Srednla wlelkosc kolonil (n=46J wynosila 85 gniazd.
.

92. J1inmdo rustica (dymowkaJ. Bardzo l1czny ptak If:gowy wystf:puja,cy we

wzystkich miejscowosciach zar6wno na Pog6rzu Przernyskim,jak i w pozostalej
cZf:sci terenu badan. W 4 badanych rniejscowosciach (Kosienice, Maekowice,
Waclawce, Podlas), liczebnosc wahala si od 120-240 par w jednej miejscowo-

scl. W przyblizenlu calkowit liczebnose ocenie mozna na 30000-60000 par.
.

93. Delichon urhica (oknowkaJ. Srednio liczny ptak If:gowy spotykany

'rlylcznie w osicdlach ludzkich.. Liczniejsza wydaje sif: bye na Pog6rzu
rzemyskirn, gdzie w niekt6rych rniejscawosciach wystf:puje czesciej od

dymowki (Hor., Kun. 1991). Na powierzchni 21 km 2 wok6l Kosienic stwierdzono
38-42 pary, w srednim zageszczeniu 1,8 p/km 2 . Gniazduje w niewielkich
koloniach liczcych n:ljczesciej kilkanasc1e par, rna!«wm'1.lnie 45 par w Po,-adzle Rybotyckiej.

(N. Ant/Jus ca:i;po..:st[";.,; (bwiel'gutek polnyl (ryc. 30). Nieliczny ptak l-

owy w 61nocnej czesci wojew6dzlwa, nle stwierdzony na Pogorzu Przemyskim
(lIor., Kun. 1991; bad. wlasne), ani pod Przeworskiem (W. Kapusta). Pierwsze
slanowiska pojawiaj sif: PQCZwszy od linii wyznaczonej miejscowosciami
Sienlawa, Surmaczbwka i Korczowa. Obserwowany najczesciej na nieuzytkach

porastajqcych gleby piaszczyste. Nie unika.r6wniez upraw roslin okopowych.
jak ziemniaki czy buraki.
.

95. .ntllUs trivialls (swiergotek drzewny). Liczny ptak If:gowy na c:lym

terenie badan. Na powierzchni 21 km 2 wok6l Kosienic stwierdzono 150-170
nr" W 7aeeszczenlu 6-7 rr/km2 terenu badan, a na powierzchniach pr6bnych
41
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zagf:szczenie waha si od 0,9 do 4,6 p/10 ha, srednio 2,3 pary. Zasiedla
r6znego typu lasy, glownie ich skraje, kpy sr6dpolne itp., a nawet poje-

dyncze drzewa wsr6d p61 i la,k uprawnych (Hurko, Cewk6w). .Ie go 1 iczebnosc
ocenie mozna na 15000-30000 par.
96. Anthus pratensis (swiergotek la,kowy). Malo liczr pta lgowy srod-

kowej czsci wojew6dztwa, spotykany przede wszystkim na podmoklych la,kach.
w p6lnocnej czt:sci wojew6dztwa Jest gatunkiem srednio licznym. Na Pog6rzu

Przemyskim brak go zupeinie (Kurek 1990, Hor.. Kun. 1991). Na powierzchni

21 km 2 w krajobrazie rolniczyr... na Progu Lessowym naliczono 14-17 par.
.

97. Hotacilla flava flava (pliszka z6lta). 1-{"1.10 :iczny ptak If;gO\i'y
srodkowej i p61nocej czsci wojewod;:;twa. Na Pog6rze Przemyskle w zasadzie

wnika tylko dol ina, Sanu (Hal'. , Kun. 1991). Wyst<:,puje na polach uprawnych,
la,kach i pastwiskach. Na po"ier'zchni 1200 h20 pol i la,k na Progu Lessowym
stwierdzono 25-30 par. Jej liczebnosc \i pr'zybl izc::J.u ocenic \ozn1. 11"J. 20004000 par.
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98. l10tacilla cinerea (pliszka gorskaJ lrye. 31; 1 - obszar powszechne60 wystf:powania, 2 - pojedyncze stanowiska). Wystf:puje gl6wnie na Pog6rzu

Przemyski, na powierzchni 1200 km 2 (Hor., Kun. 1991), w poludniowej czsci
ojew6dztwa stwierdzono 130-150 par. Walasz (19S9) podaje jeszcze kilka
stanowisk z poludniowo-zachodniej cZf:sci wojew6dztwa. Oderwanym stanowiskieffi jest gniazdowanie na Roztoczu nad rzeka, Tanew, R6zaniec i na poludnie

od Werchraty (Rybaczynski cd. 1987, Borchulski ed. 1988), gniazduje tu nie
wicej jak 20-30 par. Liczebnosc na calym obszarze wojewodztwa ocenic
nalezy na 330-450 par. Spotykana na Pogorzu wzdluz wikszych potok6w. Sta-

nowiska lgowe notowano nad potokami wewna,trz zwartych kompleksow lsnych,
jak i wsr6d pol, gdzie ros!y pojedyncze drzewa. Pojedyncze pary obserwowano
posr6d zabudowan ludzkich.
.

99. Hotacilla alba (p1iszka siwai. Srednlo liczny ptak lgowy na calym
terenie badan. Wystpuje przede wszystkim wsr6d osiedli ludzkich, poza tym

w szalasach pasterskich. a na Pog6rzu Przemyskim notowana i to slosunkowo
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licznie nad potokami (Wiar, Stupnica). Na powierzchniach pr6bnych zagf:-

szczenie waha si od 0,6 do 1,7. srednio 1,1 pliO ha, a na obszarze 21 km 2

2 na Progu Lessowym stwierdzono 50-60 par, w przecitnym zagf:szczeni 2 p/km
Liczebnose ocenie mozna na 10000-20000 par.

100. Cinclus cinclus (pluszcz) (rye. 31). Na obszarze wojew6dztwa
stwierdzono tylko 2 pary, w pasmie Turnicy na potokach Sopotnik i Mszaniec
(Hor., Kun. 1991). Tomialoje (1990) podaje, iz w czerwcu 1976 roku obserwowano ten gatunek na Roztoczu w Rebizantach nad Tanwia" co sugeruje mozliwost gniazdowania. Jest to tym bardziej prawdopodobne, iz tamtejszy biotop

jest zblizony do srodowiska podg6rskiego.
.

101. Troglodytes troglodytes (strzyzyk). Srednio 11czny ptak lgowy na
calym terenie badan, jako liczny wystf:puje w lasach jodlowych w pasmie

Turnicy, gdzie wraz z pokrzywnica, nalezy do dominant6w (Hor., Kun. 1991).
Na powierzchniach pr6bnych zagf:szczenie waha sif: od 0,8 do 3 plIO ha
2

srednio 2,1 pary, ana terenie 21 km na Progu Lessowym stwierdzono 70-90
2

par, w zagszczeniu 3-4 p/km terenu badan. Przyblizona, liczebnose ocenic
mozna na 12000-20000 par_
.

102. Prunella modularis (pokrzywnica). Srednio liczny ptak lgowy w
lasach Pog6rza Przemyskiego oraz w Lubaczowskim, wydaje sif: nieco mniej 11czna w lasach na progu Lessowym. Najliczniej notowana w lasach joctlowych
w pa!;mie Turnicy, gdzie obok strzyzyka

zif:by jest dominantern, ponadto

wystpuje w r6znego typu lasach, nawet w niskich If:gach nadrzccznych. Na

powierzchniach pr6bnych zagf:szczenie waha sif: od 0,2 do 2,8 plIO ha, sred-

n10 1,4 pary, a na powierzchni 21 km 2 W okolicach wsi Kosienice stwierdzono 25-30 par, w zagf:szczeniu 1,2 p/km 2 . Liczebnosc ocenie mozna w przyblizeniu na 10000-20000 par.
.

103. Erlthacus rubecula (rudzik). Liczny ptak lgowy na calym terenie.
Obserwowany we wszystkich odpowiadaja,cych biotopach z wyja,tkiem centr6w wikszych miast. Na powierzchniach pr6bnych zagf:szczenie waha sif: od 0,2 do

12,5 pliO ha, srednio 7,9 pary, a na powierzchni 21 km 2 na Progu Lessowym
stwierdzono 300-350 par w zagszczeniu 13-15 p/km 2 terenu badan. Liczebnose w przyblizeniu ocenie mozna na 25000-50000 par.
.

104. Luscinia luscinia (slowik szary). Malo liczny gatunek lgowy, w

dolinie Sanu srednio liczny, miejscami nawet liczny, natomiast na Pog6rzu
Przemyskim z wyja,tkiem doliny Sanu wystf:puje bardzo nielicznie (Hor., Kun.

1991). Na powierzchniach probnych zaf:szczenie waha sif: od 0,8 do 3,8 pliO

ha, srednio 2,1 pary, a na obszarze 21 km 2 wok6 Kosienic stwierdzono 25-32
spiewaja,cych samc6w w zagszczeniu 1,2 samcalkm 2 . W przyblizeniu liczebnose
ocenie mozna na 2500-5000 par.

105. Lusclnia megarhynchos (slowik rdzawy) (rye. 31). Przez caly maj
44

1990 notowano spiewaja,ce SaJDCe pod Przemyslem (H. Kurek), Kosienicami (bad.

wlasne) i Mieinowem (P. Kunysz). W 1991 nle obserwowany.

106. Lusc1nla sveclca cyanecula (podr6fniczek) (ryc. 31). Jedyne pewne
stanowisko znajduje sie na stawach w Starzawie, gdzie gnIazduje 3-4 pary

(Hor., Kun. 1991). Ponadto obserwowano spiewajacego samca w poiowle maja
1989 roku nad R6zancem za stawami w Lubl1ncu.
.

107. Phoenlcurus ochruros (kopcluszek). Halo lub srednio liczny ptak
If:gowy, jedynie w mlastach liczny. Zasiedla wszystkie osledla i miasta,
nawet ich wntrza, ponadto obserwowany w fortach oraz w szalasach pasterskIch. Llczenia prowadzone na obszarze 3 wlosek (Haekowlce, Kosienlce, Wac-

lawice) wykazalo la.cznie 25-35 par. Jego liczebnose w Przemyslu oceniono z
grubsza na 150-200 par (P. Kunysz, H. Kurek, J. Hordowski, dane nIep.). Na
calym terenie gniazduje w przyblifeniu 3000-6000 par.
.

108. Phoenicurus phoenicurus (pleszka). Halo liczny ptak lgowy srodkowej 1 p61nocnej cZf:sci wojew6dztwa, na Pog6rzu Przemyskim nieliczny. Zasiedla przede wszystkim parki i ogrody, oraz bardzo nielicznle w Lubaczowskim obserwowana na skraju przeswietionych lasew. zwlaszcza df:bowych (np.

pod Czercami). Nieco IIczn1ej wystf:puje jedynie w dzieinicach willowych
oraz w parkach miejskich. np_ w Przemyslu (Winna G<:wa), w Przeworsku (park).

Na powierzchni 21 km 2 wokel Kosienic stwierdzono 10-12 par, natomiast w
Przemyslu okolo 100 par (P. Kunysz. H. Kurek, J. Hordowski, mat. nIep..
Liczebnose ocenie mofna w przyblizeniu na 2000-4000 par.
.

109. Saxicola rubetra (pokla.skwa). Halo liczny ptak lgowy. Yystpuje
gl6wnie na la.kach, pastwiskach, nieuzytkach oraz bardzo nielicznie wSr6d
pel uprawnych. Daje si zauwazyc wykluczanie stanowisk z kla.skawka,. W trak-

cle jednorazowego liczenia 10 V 1990 na pastwiskach w poblizu miejscowosci

Naklo (srodowisko optymalne) naliczono 14 par (srednie zagf:szczenie 6,3
plIO ha) i tylko 1 par kla,skawki na pocza,tku transektu (bad. wlasne).

Hordowski i Kunysz (1991) na powIerzchni 1200 km 2 ocenill jej llczebnosc na
500-700 par. tj. 0,5 p/km 2 tcrenu badan. Na pozostalych powierzchniach
prebnych zagszczenie waha sif: od 0,4 do ,4 plIO ha, srednio 2,2 plIO ha,
natomiast liczenie aa duzych obszarach la.k na Progu Lessowym wykazalo
zagszczenie 1,7-1,8 plIO ha. Jej przyblizona, liczebnosc ocenie mofna na

.2500-4500 par. Na powierzchni 21 km 2 woke! Kosienic naliczono 15-22 pary, W
przecitnyrn zagf:szczeniu 0,8 P/km 2
110. Saxicola torquata (kla,skawka) (ryc_ 32; 1 - obszar powszechnego
wystpowania, 2 - pojedyncze stanowlska). Halo llczny gatunek If:gowy,

zwlaszcza w poludniowej cZf:sci wojew6dztwa, w pelnocnej tylko w pojedyn-

czych parach. Hordowski i Kunysz (1991) na powierzchni 1200 km 2 ocenili jej
liczcbnosc na 1200-1400 par. Wystpuje jako malo llczny gatunek na poludnie
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od lini wyznaczonej przez miejscowSci Wielkle Oczy, Surmacz6wka, Sleniawu.

Srodowskiem tego gatunku s najczf:sciej obszary antropogenne, a najllczniej
wystf:puje wzdluz, drog, aiel, linli elektrycznych 1 kolejowych itp. Podstawowym warunklem gniazdowania jest obecnosc stromych zboczy, miedz, skarp.
gdzie ptaki zakladaj gniazda or.az obecnose punkt6w, z kt6rych ptakl mog

swobodnie obserwowac okolicf: i spiewac (Hor., Kun. 1991). Na powierzchniach
pr6bnych zagf:szczenie waha si od 0,2 do 3,3 pliO ha, srednlo 1,4 pary, a
2

na powlerzchni 21 km na Progu Lessowym stwierdzono 45-65 par w srednlm
2

zageszczenlu 2,8 p/km terenu badafi. Liczebnose w przybllzeniu ocenle mozna

na 3000-5000 par.

111. Oenanthe oenanthe (bialorzytka) (ryc 32). Stwierdzona na 14 stanowiskach, lczna llczba par na tych stanowiskach wynosi 20-25. Rzeczywista Uczba par jest na pewno wyzsza, choc jak sle wydaje poszczeg6lne
pary s_ bardzo rozproszone. Zasledla tereny otwarte, z duz& Il0scl kamle-

ni, tereny bud6w, torowlska itp.

112. Turdus torquatus (drozd obrotny) (.ryc. 33), Hordowskl 1 Kunysz
46
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(1991) podaJa" l:t prawdopodobnie Jedna para gniazdowala w 1988 r"oku w pas.:mle Turnley w okol lcnrh nieislnlejacej dzis wsi Paporlno. Gniazdowanie w
pasmie Turnley w lalach trzydziestych slwierdzi 1 r6wnie:t Trella (1938).
.

113. Turdus merula (kos). Uczny gatunek If:gowy na calym obszarze
Jedynie wewna,trz zwartych kompleks6w lesnych na Pog6rzu Przemyskim nieco
rzadszy (Hor., Kun. 1991). Spotykany w ogrodach

niewielkich zadrzewie-

nlach w centrum miast. Na powierzchniach pr6bnych zagf:szczenle waha siG od

2,1 do 12,5 plIO ha. sredniG 5,3 pary, ana powierzchni 21 km 2 na Progu
Lessowym slwierdzono 180-220 par w zagszczeniu 8-10 p/km 2 lerenu badat.
Llczebnose w przybllzenlu ocenle mozna na 30000-60000 par.

114.Turdus pl1aris (kwiczol). Srednio 11czny plak If:gowy na calym
obszarze. Spotykany gl6wnie wsr6d osiedli ludzklch, gdzie zasiedla parki
ogrody. Obserwowany ponadto na obrzezach las6w, a nawet w poJedynczych
parach wcwna,lrz przerzedzonych las6w w dol1nle Wiaru na Pog6rzu Przemyskim

(lfur., Kun. 1991) oraz w Lubaczowskim w rejonle CzerwoneJ Woli, Sieniawy,
2

.Radawy. Na powierzchnl 21 km na Progu Lessowym wokel Kosienlc stwierdzon
47

45-55 par w zagszczeniu 2 p/km G . Gniazduje w kolon1aeh liezcych od kilku
do 38 gni azd , srednlo (n=24) 9 gniazd. Najwiksz kolonil: polotolUl. na skraju
lasu sosnowego stwierdzono w pobl1tu Bobr6wki.
.

115. Turdus phl10melos (spiewak). Srednio liczny ptak lgowy, rozmieszczony r6wnomiernie na calym obszarze badan. Zasledla wszelkle lasy, natomlast praktycznie nie wkracza do osiedl1 ludzkieh, w PrzemySlu obserwowany

jedynie jako lgowy w parku miejskim, nie notowany r6wniet w parkaeh

podworskich (P. Kunysz, mat. niep.). Na powierzchniach pr6bnych zagszezenie waha si od 0,5 do 4,4 pliO ha, srednio 2,6 pary, a na powierzchni 21

km 2 wok61 Kosienie jego liczebnosc wynosi 90-110 par w zagszczeniu 4-6
p/kll terenu badan. Liezebnosc w przybl1teniu ocenie motna na 15000-30000
par.

116. Turdus visclvorus (paszkot) (rye. 33; - obszar powszechniejszego

wystpowania, 2 - pojedyncze stanowiska). Na Pog6rzu Przemyskim bardzo niel1czny ptak lgowy zasiedlajl¥=Y centralne obszary. Nie wystpuje na Progu
Lessowym, a jego rozproszone stanowiska pojawiaj si w lubaczowsklm i na

Roztoczu (bad. wlasne, Tomlaloje 1990). Jest to gatunek w okresle lgowym
slabo wykrywalny wobec czego jego liczebnosc mote bye zanitona. Na Pog6rzu
obserwowany g16wnle w lasach jodlowyeh i bukowo-jodlowyeh, a w Lubaczowskim

w borach sosnowych. \
117. Locustella naevla (swierszczak) (rye. 34). Bardzo nieliezny gatunek, stwierdzony na 16 stanowiskach, np. na starorzeczu w Hurku 2-3 pary
(Wltkowska, Kurek 1988). Jego przybl1tona l1czebnose ocenie motna na 30-50
par. Zasiedla dute i zwarte polacie trzein na stawaeh, starorzeczaeh, bagnach, a na stanowisku pod Dynowem obserwowany w gl:stych lozach przerosni-

tych trawaJlli (T. Kustra).
.

118. Locustella fluvlatll1s (strumieni6wka). Halo liczny gatunek na
calym obszarze badan, najliczniej notowany wzdlut Sanu i jego wif:kszyeh
coplyw6w. Zasiedla wllgotne skraJe las6w oraz dol1ny rzeczne, wystpuje do
2

wysokosci 600 . npm. Na obszarze 21 km stwierdzono 15-22 pary, w zag2

szczeniu 0,8 plkm terenu badan, a na powierzchniach pr6bnyeh zagl:szczenie

waha si od.O,5 do 4,2 pliO ha, srednio 1,8 pliO ha. LIczebnosc w przybliteniu ocenic motna na 2000-5000 par.

119. Locustella luscinloides (brzf:czka) (ryc. 34). Stwierdzona na 12

stanowiskach, laeznie 25-35 par w calym wojewOdztwie; na stawaeh w Starzawie 4 spiewaJee samce, na starorzeczu w Hurku 6-8, (Witkowska, Kurek
1988), w Buszkcwicaeh 1 samiee, w Radymnie 1 samiec (Har., Kun. 1991),
ponadto na nlewielkim baglenku pod Nowa Grobl 1 samiec, na stawaeh w
Chotylubie 1-2 samce, w Lublincu 4 samce, Rudzie R6tanieckie 2 samce (bad.

wlasne), oraz na starorzeczu pod NienowicaJDi (T. Jakubowski).
48
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120. Acrocephalus schoenobaenus (rokitniczka) (rye. 35). W odpowiednich
warunkach srodowiskowych malo l1czny gatunek If:gowy. Obserwowana na 26
stanowiskach, np. na stawach w Starzawie stwierdzono 40-50 par (Hor.. Kun.
1991), na starorzeczu w Hurku 6-8 par (Witkowska, Kurek 1988). Zasiedla

r6wnie1: rowy mel10racyJne przy stawach, nawet do 1,5 km od lustra wody

(Starzawa). LIczebnose ocenic mo1:na na 300-600 par.
.

121. IIcrocephalus palustrls (loz6wka). Srednio liczny ptak Pog6rza

Przemyskiego i w Lubaczowskim, a jako liczny,a miejscami bardzo liczny na
Pr Lessowym. Jej srodowiskiem s lany, dose wysokiej roslinnosci zielnej, zwlaszcza pokrzywy rosn&ce w poblizu kp krzew6w, niewysokich zarosli,
brzeg6w las6w. W rozproszonych parach gniezdzi sif: na polach uprawnych

wsrod zb01:, rzepaku itp. Na powierzchniach probnych zageszczenie waha si

od 0,7 do 7,7 p/l0.ha, srednio 4,1 pary, ana powierzchni 21 km 2 wok61 Ko2

sienic stwierdzono 700-800 par, w zageszczeniu 31-36 parlkm terenu badan.
Liczebnosc ocenic mo1:na w przyblieniu na 25000-50000 par.

49
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122. Acrocephalus sclrpaceus (trzcinniezek) (rye. 35). Nieliczny ptak
lgowy obserwowany na 11 stanowiskach. Najlleznlej notowany na starorzeczu
w Hurku 7-10 par (Witkowska, Kurek 1988), na stawach w Starzawie 4-5 par
(Hor., Kun. 1991). Przybliona liez par ocenle mona na 40-70.

123. IIcrocephalus arundinaceus (trzelniak) (rye. 36). Stwierdzony na 33
stanowlskach, a w odpowiednich warunkaeh srodowiskowych jest gatunkiem

srednio lieznym. Najliczniej notowany na stawach w Starzawie 40-50 par
(Hor., Kun. 1991), na starorzeezu w Hurku 18-20 par, na stawach w Lublincu
ca 50 par. Liczebnose ocenie motna na 300-500 par.
.

124. Hlppolals lcterlna (zaganiacz). Srednlo 11ezny ptak lgowy srodkowej 1 p6lnocnej eZf:scl wojew6dztwa, na Pog6rzu Przemysklm stosunkowo
nleliezny 1 nie wystf:puje powytej 500 m npm. (Hor., Kun. 1991). Na obszarze

21 km 2 na Progu Lessowym stwlerdzono 150-180 par w zagf:szczeniu 6-8 p/km 2
terenu badan, a na powierzchniach pr6bnych zagf:szezenie waha sif: od 0,4 do

4,4 pliO ha, srednio 2,7 pary. Zasiedla gl6wnie ogrody i parki, wlznie z
so
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parkami i z1eleni miejsk. W lasach mn1ej liczny i wystf:puje gl6wn1e na
1ch obrze1ach. Jego przyblizon liczebnose ocenie mo1na na 12000-25000 par.

125. Sylvia nisoria (jarzebatka) (ry. 36). Malo liczny lub nieliczny
ptak legowy. Pojedyncze pary gniazduj w du2:ym rozproszen1u na calym ob-

szarze wojew6dztwa. Stwierdzona na 17 stanowiskach, gdzie gniazduje 30-40
par. Rzeczywista liczba par jest na pewno wyZsza. Obserwowana najczf:sc1ej

na nasloneczn10nych skrajach las6w porosn1etych tarnin, dzik r61, mlodymi grochodrzewami, je1ynami.
.

126. SylvIa curruca (p1eg1a). Malo lub srednio liczny ptak legowy.
Zas1edla tereny zielone w osiedlach i miastach, w lasach spotykana wewntrz
duzych kompleks6w lesnych, gdz1e zasiedla szerok1e drog1 i w1eksze po 1 any.

Na powierzchniach pr6bnych zagf:szczenie waha sie od 0,8 do 2,2 p/10 ha,
2

srednio 1,5 pary, a na powierzchni 21 km wok61 Kos1enic stw1erdzono 35-40
2

par w zageszczeniu 1,6 p/km terenu badan. Liczebnosc ocenie mo1na w
przybli1eniu na 3000-7000 par.
51

.

127. Sylvia communIs (cierniowka). Liczny ptak legowy na calym terenie
badan. Srodowiskiem s tereny otwarle i nasloneczni one , wSr6d p61 i l. W

pojedynczych parach zasiedla rewnie:l: uprawy zb6:1: i rzepaku, wnlka tak:l:e do

wnetrza miast (np. PrzemySla). Na powierzchniach prebnych zagf:szczenie
.

2

waha sie od 0,2 do 12,7 plIO ha, srednio 2,9 pary, ana powlerzchni 21 km
.

.

2

wokol wsl Kosienice stwierdzono 300-350 w zagf:szczenlu 13-15 p/km terenu
badan. Liczebnose ocenie mozna w przybli:l:enlu na 15000-30000 par.
.

128. Sylvia borln (pokrzewka ogrodowa). Srednio llczny na calym terenie. Zasiedla reznego typy drzewostan6w, naJchetniej lisclastych, natomiast
nlelicznie notowana jest w ogrodach i parkach wSr6d osiedll. Na powlerz-

chniach pr6bnych zagf:szczenie waha sie od 0,8 do 6,3 pliO ha, srednlo 2,9

pary, ana powierzchnl 21 km 2 wokel Kosienlc stwicrdzono 90-110. par w
.

2

zagf:szczeniu 4-6 parlkm tercnu badan. Liczebnosc ocenie mo:l:na w przybllzenlu na 15000-25000 par.
.

,

129. Sylvia atricapilla (pokrzewka czarnolbista). Llczny ptk legowy na
calym terenle badan. Wystepuje w wszelkiego lypu lasach, ogrodach, sadach.

parkach. Na powierzchniach probnych zageszczenle waha sif: od 0,6 do 8,5

plIO ha, srednio 6,3 pary, a na powierzchni 21 km 2 wok61 Koslenlc stwier2

dzono 230-260 par w zagf:szczeniu 10-11 p/km terenu badan. W przybli:l:enlu
liczebnose ocenlc mo:l:na na 30000-60000 par.
.

130. Phylloscopus slbilatrlx (swlslunka). Srednl liczny ptak legowy
poludniowej 1 srodkowej czesci wojewodztwa, a llczny 1 bardzo liczny w
lasach bukowych i grabowych Pogorza Przemyskiego (Har., Kun. 1991), jedynle
w.borach sosnowych p6lnocnych obszar6w wystf:puje jako malo liczny. Zasiedla

glownle dzewostany lisciaste, zwlaszcza bukowe, ponadto parki, niekiedy
nawet zaniedbane ogrody, pod SienlaWO\ I icznie zasiedla lasy debowe. Na powlerzchniach pr6bnych zageszczenle waha sle od 1 do 15,9 plIO ha, srednio
2

7,2 pary, a na powierzchni 21 km na Progu Lessowym wok61 Kosienic stwier..

.

2

dzono 220-280 par w zageszczeniu 10--12 p/km . Uczebnosc w przybl1:1:eniu
ocenic mo:l:na na 30000-50000 par.
.

131. Phylloscopus collyblta (plrwlosnek). Srednio liczny gatunek If:gowy na calym terenie badan. Zasledla wszy<tkie typy drzewostan6w lesnych.

parki, ogrody Itp., w niekt6rych regionach preferuje niezbyt gf:ste bory
sosnowe, przenika nawet do centrum miast (np. Przemysla). Na powierzchniach
pr6bnych jego zageszczenie waha slf: od 0,2 do 6,1 plIO ha, srednio 2,7
2

pary, a na powlerzchni 21 km wokol Kosienic stwierdzono 130-160 par w

zageszczeniu 6-7 p/km 2 tercnu badan. Liczebnosc w przybli:l:eniu ocenie
mo:l:na na 20000-40000 par.
.

132. Phyll05copus trochilus (piecuszek). Srednio liczny ptak If:gowy w

r)ludnlowej 1 srodkowej cZf:scl wojew6dztwa, nieco liczniejszy w Jej czesci
52
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f) REGULUS IGNlCAPlLLUS

p61noenej. Zasiedla roznego typu przeswietlone drzewostany lesne oraz

mlodniki wif:ksze polany srodlesne. Obserwowany rowniez w parkach, ogrodaeh. Na powierzchniaeh pr6bnyeh zagszczenie waha si ad 0,9 do 2,5 p/l0

ha, srednio 2 pary, na powierzchni 21 km 2 wokol wsi Kosienice stwierdzono
65-80 par w zagf:szezeniu 3-4 Plkm 2 terenu bad an. Liczebnose w przyblizeniu
ocenie mozna na 20000-40000 par.

133. Regulus regulus (mysikr61ik) (rye. 37: 1 - obszar powszechniejszego wystpowania, 2 - pojedyncze stanowiska). W centralnyeh partiach
Pogorza Przemyskiego wystf:puje jako srednio liczny ptak If:gowy (Hor., Kun.

1991). Nie wystf:puje w srodkowej cZf:sci wojew6dztwa. Notowany w lasach
swierkowych w Lubaezowskim oraz w lasach Roztoeza. Wedlug Glowacinskiego

i Michalika (1979) i Tomialojcia (1990) wystf:puje tutaj jako gatunek
liczny. Na Pog6rzu zamieszkuje stare i gf:ste bory jodlowe i bukowo-jodlowe,
a na pozostalym terenie r6wniez bory swierkowe lub swierkowo-sosnowe.

134. Regulus 19nicaplllus (zniczek) (rye. 37). Stwierdzony na

9 stanowiskach polozonych pod mieJ3eowosciami Cisowa (Hor., Kun. 1991),
53
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Wielkie Oczy, Molodycz, Dobcza, Basznia Dolna (bad. wlasne) or.az w
lasach W okolicach Jawornika Polskiego (W. Kapusta) i Bartk6wki (T. Ku-

stra). Wedlug TomialoJcia (1990) ma bye rozpowszechniony w Puszczy SolskieJ

i na Roztoczu. Pod Rud& R6zanieck wystpuJe jako liczny (Glowacinski
Michalik 1979J.
.

135. Huscicapa striata (mucholowka szara). Srednio. liczny ptak lgowy
na caly terenie badan. Rozpowszechniona jest we wszystkich lasach, wsiach

oraz w miastach (np. Przemysl, PrzeworskJ. Na powicrzchni 21 km 2 na Progu
Lessowym stwierdzono 40-45 par w zagszczeniu 1,9 plkm 2 terenu badan, a na
powierzchniach probnych zagszczenie waha si od 0,5 do 2,7 pliO ha.

136. Ficedula parva (mucholowka mala) (rye. 38). Malo liczny ptak gniezdz&cy sif: na Pogorzu Przemyskim, W Puszczy Solskiej i na Roztoczu (JIDr.

Kun. 1991: Rybaczynskl cd. 1987, Borchulski 1988). Jednorazowc liczenie
spiewaj&cych samcow na Pogorzu Przemyskim, w okolicach Cisowej wykazalo 2
pliO ha. 7Asiedla g16wnle lasy bukowe lub bukowo-jodlowe, niekiedy r6wniez
grabowe.
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137. Ficedula albicollis (mucholowka bialoszyjaJ. Malo liczny ptak If:gowy spotkany na calyrn obszarze badan. W niektorych okolicach,gdzie rozmieszczone s w duzcj ilosci budki lgowe moze bye srcdnio liczna (pod Sieniaw, Kobylnic Rusk, ielkimi Oczami, OIszycamiJ. Spotykana glownie w

wilgotnicjszych drzcwostanach, zwlaszcza If:gach olchowych, dbrowach, wystpujc takze w parkach wiejskich I miejskich (np. w Przemyslu, Przewor-

sku, Jaroslawiu Horyncu). Na powierzchni 21 km 2 na Progu Lessowym stwierdzono 4-5 pary, a na powierzchniach pr6bnych zagszczenie waha si od 0,2
do 1,7 p/l0 ha.

138. Ficedula hypoleuca (muchol6wka zalobna) (ryc. 39). W okrcsie lgowym spot kana tylko na 5 stanowiskach w p61nocnej cZf:sci wojewodztwa: pod
Horynccm, Plazowcm, Baszni Doln, Wielkimi Oczami (bad. wlasne), Korzenic

(H. Kurek) i Jagiell (D. Kryla). Nie wystpuje w poludniowo-wschodniej 1

ccntralnej czsci Pog6rza Przemyskiego (nor., "Kun. 1991). Jedyne jej stanowisko na skraju Pog6rza stwierdzono w okolicach Bartk6wki, gdzie to obser-

wowano w kwietniu i maju 1990 roku, spiewajcego przy dziupli samca. Wydaje
ss

sie, iz liczniej gnlazduje w polnocnej czesci wojewodztw. Wedlug Glowacln-

skiego i Hichallka (1979) w polowie lat 70. wystf:powala licznie w okolicach
Rudy R6zanieckiej.
.

139. lIeglthalos caudatus (raniuszek). Halo liczny ptak If:gowy na calym
terenie badan, pojedyncze pary gniazduj w dtiZym rozproszeniu. 5potykany

w r6znego typu drzewostanach zarowno lisciastych, jak i iglastych. ponadto w

parkach miejskich 1 wiejskich. Na powierzchnlach pr6bnych zagf:szczenie waha

sie od 0,2 do 1,6 pliO ha, a na powierzchni 21 km 2 wok61 Kosienic stwier2

dzono tylko 12-15 par w zageszczenlu 0,5 plkm terenu badan.
.

140. Parus palustrls (sikora uboga). Srednio liczny ptak 1 f:gowy , jednak
znacznie rzadziej notowany na Pog6rzu Przemyskim, a w wyZszych jego partiach gniazduj tylko pojedyncze pary (Hor., Kun. 1991). Zasiedla lasy
lisciaste i mieszane, nieco rzadziej obserwowana w duzych lasach sosnowych.

wystf:puje rowniez w parkach miejskich,jak i wiejskich. Na powierzchniach
pr6bnych zageszczenie waha sie od 1.1 do 1,6 plIO ha, srednio 1,3 pary, a

na powierzchni 21 km 2 wok61 Kosienic stwlerdzono 50-60 par w zagf:szczeniu
2 plkm 2 terenu badan. Llczebnose ocenie mozna w przybllzeniu na 10000-25000
.

141. Parus montanus (sikora czarnoglowka). Srednio liczny ptak If:gowy,
najliczniej notowana w lasach jodlowo-bukowych wyZszych partii Pog6rza
Przemyskiego, stosunkowo nielicznle wystepuje na Progu Lessowym. Na powie-

rzchni 21 km 2 naliczono tylko 4-5 pary.
142. Parus cristatus (sikora czubatka) (ryc. 39). Obserwowana tylko na
6 stanowiskach w p6lnocnej czesci wojewodztwa, a mianowicie w lasach sosnowych pod Borowa, G6ra, HoryI'lcem, Werchrat, Ruda, R6zaniecka" Chotylubem i

pod Holodyczem. W poludniowo-wschodniej cZf:sc1 Pog6rza Przemyskiego w okresie legowym notowana tylko dwukrotnie pod Witoszyilcami i PanieIi.skim Czubem,
gdzie bye maze sif: gniezdzila (Hor., Kun. 1991). Nie obserwowana w okoll-

cach Dynowa (T. Kustra). Jako gatunek zasiedlaja,cy gf:ste bory iglaste,
gl6wnie sosnowe powinna bye czestsza w p61nocnej cZf:sci wojew6dztwa, gdyz

obserwowano ja. regularnie w strefie granicznej w rzeszowskim, np. pod
Zolynia, (5. Kochman) czy pod Lezajskim.
.

143. Parus ater (sosn6wka). Srednio liczny ptak 1 f:gowy , a w wyZszych
partiach PogOrza Przemyskiego obok sikory czarnoglowej jest najliczniejsza,

Z sikor (Hor., Kun. 1991). Zwia,zana jest borami iglastymi, rzadziej wyste-

puje natomiast w lasach mieszanych. Na powierzchnl 21 km 2 wokol Kosienic
2 stwlerdzono 10-15 par w zagf:szczeniu 0,5 plkm
.

144. Parus caeruleus (modraszka). Liczny ptak legowy na calym terenie
badan, jedynie w wyZszych partiach Pog6rza Przemysk1ego nieco rzadsza

(Hor., Kun. 1991). Zasiedla gl6wnie lasy lisciaste lub mieszane, ponadto
wystf:puje w parkach, ogrodach itp. Na powierzchniach pr6bnych zagf:szczenie
56

2 waha si od 0,8 do 6,6 p/l0 ha, srednio 2,2 pary, a na powierzchni 21 km
2

wok6l Kosienic stwierdzono 100-140 par w zagf:szczeniu 4-6 p/km terenu

badan. Przyblizon liczebnosc ocenie mozna na 20000-40000 par.

145. .parus major (bogatka). Liczny ptak If:gowy na calym terenie badan,
zasiedla wszystkie rodzaje las6w, parki, ogrody itp., wlcznie z central-

nymi partiami wif:kszych miast. Na powierzchniach pr6bnych jej zagszczenie 2
waha sif: od 0,2 do 6,6 plIO ha, srednio 2,4 pary, a na powierzchni 21 km

wok6l Kosienic stwierdzono 170-200 par w zagszczeniu 7-9 P/km 2 terenu
badan. Liczebnose w przyblizeniu ocenie mozna na 25000-50000 par.
.

146. SItta europaea (kowalik). Srednio liczny ptak I f:gowy , zasiedlajcy
gl6wnie drzewostany lisciaste, choc spotykany rowniez w borach sosnowych,
ponadto w parkach. Na powierzchniach pr6bnych zagf:szczenie waha sie od 0,5
2

do 1,6 pliO ha, srednio 1 p/l0 ha, a na obszarze 21 km na Progu Lessowym

stwierdzono 25-30 par w zagf:szczeniu 1,2 p/km 2 terenu badan. Liczebnosc
ocenie mozna na 7000-15000 par.
.

147. Certhia familiaris (pelzacz lesny). Srednio liczny ptak lgowy na
calym terenie badan. Zasiedla wikszose typ6w las6w, wlcznie z wnf:trzami

duzych kompleks6w lesnych. Na powierzchniach pr6bnych zagszczenie waha sie

od 1,1 do 2,6 plIO ha, srednio 1,4 pary, ana powierzchni 21 km 2 w wok61
Kosienic stwierdzono 30-40 par, Jego przyblizon liczebnose ocenie mozna na

7000-14000 par.
.

148. Certhia brachydactyla lpelzacz ogrodowy). Nieliczny lub malo liczny ptak If:gowy. Na calym obszarze wystepuje w rozproszonych parach zasiedlajc gl6wnie parki oraz skraje lasow mieszanych lub lisciastych, rzadko

wnikajc w ich wnf:trza. Na powierzchni 21 km 2 wok61 Kosienice stwierdzono
tylko 3-5 par.

149. Remiz pendulinus (remiz) (ryc. 39: 1 - obszar powszechniejszego

wystf:powania, 2 - pojedyncze stanowiska). Na powierzchni okolo 1200 km 2
Hordowski i Kunysz (1991) stwierdzili 30 par tego gatunku wzdluz Sanu od
Babic do Radymna. Jezeli przyje, ze na pozostalym odcinku gniazduJe w
podobnych zagf:szczeniach, to na odcinku 150 km Sanu gniazduje 70-90 par.

Ponadto stwierdzony nad wiikszosci starorzeczy i nad wif:kszymi kompleksami
staw6w. Lcznie na terenie wojew6dztwa gniazduje 90-140 par.
.

150. Oriolus oriolus (wilga). Srednio liczny ptak If:gowy na calym obszarze badan. Zasiedla wif:kszose typ6w las6w, najmniej liczna lub brak jej
zupelnie w gf:stych borach sosnowych, gdzie wystf:powanie jej jest ograniczone do ich obrzezy. R6wnie cZf:sta wsr6d osiedli i w parkach. Na powierz-

chniach pr6bnych zagf:szczenie waha sie od 0,8 do 2,2 plIO ha, srednio 1,3

pary, a na powierzchni 21 km 2 wok61 Kosienic stwierdzono 40-50 odzywajcych
si samc6w w zagf:szczeniu 2 p/km 2 terenu badan. Przyblizon liczebnose.
ocenie mozna na 5000-10000 par.
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151. "LanIus collurio (gsiorek). Srednio liczny ptak If:gowY na calym
obszarze badan, lokalnie osigaJcy wiksze zagszczenia,np. na powierzchni
7 ha na Pog6rzu Przemyskim pod Kopysnem stwierdzono 11 par (Hor., Kun.
1991). Zasiedla otwarte przestrzenie porosnlete niskimi krzewami 1 drzewami, bardzo lune lasy 1 parki, skraJe las6w. Na powierzchniach pr6bnych
zagszczenle waha sif: od 0,4 do 3,3 pliO ha, srednlo 1,4 pary, a na powle-

rzchni 21 km 2 naliczono 30-35 par w zagszczeniu 1,5 p/km 2 terenu badan.
Obserwowano duze fluktuacje liczebnosci, np. w 1989 tej samej powierzchni

21 km? bylo okolo 30 par, w 1991 tylko okolo 18 par. Liczebnose oszacowae
mozna z duzym przyblizenlem na 5000-12000 par.

152. LanIus excubitor (srokosz) (rye. (0) Nieliczny gat unek , r6wnomlernie rozmleszczony na calym terenie badan, obserwowany na 54 stanowls-

kach. W latach 1980-1987 byl ptaklem rzadzleJ spotykanym, na powierzchnl

okolo 1200 km 2 Hordowskl 1 Kunysz (1991) stwierdzili tylko 15 par. Oct 1988
do 1990 nastpi! niewielki wzrost liczebnosci. Na przyklad na powierzchnl 21
2

km krajobrazu kulturowego wok61 wsi Kosienice gniezdzlla sie w 1988 roku
58

para, w 1989 - 3 pary, W 1990 - 3 pary, 1991 - 4 pary; pod Hakowa W 1988 - 1

para, W 1990 - 4 pary. Liczebnose ocenie mozna na 150-300 par.
.

153. Carrulus glandarius (sojka). Na Pog6rzu Przemyskim malo lub srednio liczny ptak 1 f:gowy , na pozostalym obszarze srednio liczny. Obserwowana

we wszystkich typach las6w, wlcznle z wnetrzami zwartych bor6w sosnowych.

Wystepuje ponadto w parkach, kepach srodpolnych. Legowa w parkach miejskich
w Przemyslu i Przeworsku. Na powierzchniach pr6bnych zagf:szczenie waha sif:

od 0,5 do 1,4 plIO ha, srednio 0,9 pary, a na powierzchni 21 km 2 wok6l Ko2

sienic stwierdzono 10-15 par w zagf:szczeniu 0,5 plkm terenu bad. Przybllzon llczebnosc ocenic mozna na 4000-8000 par.

154..Plca pica (sroka). Srednio liczny ptak If:gowy na calym terenie
badan, jedynle w glf:bi Pog6rza Przemyskiego nieco rzadsza, gdzie skupia sif:
glownie wzdluz doliny Sanu oraz w osiedlach ludzkich. Zasiedla wszelklego

rodzaju skupienia drzew i krzewow wsr6d p61 i l, sady, ogrody, nadrzeczne
wikllny. Na powierzchniach probnych zagf:szczenie waha sif: od 0,4 do 4,5

plIO ha, srednio 2,1 pary, ana powierzchni 21 km 2 wok6l Kosienie naliczono
2

40-50 par w zageszczeniu 2,5 plkm terenu badan. Przybllzona llczebnose
ocenie mozna 5000-10000 par.

155. Nucifraga caryocatactes (orzech6wka). W paSmie Turnlcy (400-600 m
n.p.m.) stwlerdzono gniezdzenie w 1988 roku 14-18 par w zageszczeniu 4,6

p/l0 km 2 . Zasledla stare drzewostany jodlowe, niekledy z dodatkiem buka
(Hor., Kun. 1991).
.

156. Corvus monedula (kawka). 5rednlo liczny ptak If:gowy, zasiedlajcy
osiedla i mlasta, wystepujc r6wniez w ich centrum. Szczeg61nle lieznle

notowana w starych parkach, np. w parku w Sienlawie na powlerzchnl 1,5 ha

naliczono 22-24 pary. Na powierzehnl 21 km 2 wok6l Koslenlc stwierdzono
40-55 par w zagf:szczeniu 2,5 p/km 2 terenu badan. Liezebnose ocenic mozna w
przyblizenlu na 5000-10000 par.

157. Corvus frugilegus (gawron) (rye. 41). W czasie badari prowadzonych

w latach 1983-1987, Hordowski (1989) stwierdzll na obszarze ponad 2000 km 2
poludniowej cZf:sei wojewodztwa 81 kolonli 0 leznej 11czbie prawie 7800
I

2

gniazd. Srednia wartose zagf:szczenia populacjl wynosi 7,9 paryl1 km W
stosunku do 1963 roku liczebnose populacji gawrona wzrosla 0 okolo 45 ro.
Wielkose kolonii ksztaltowala sif: w granicach 3-633 gniazda, srednio 96

gniazd (najwlf:ksz stwierdzono w Wyszatycach - 633 gniazda). Gatunek ten
nie gniezdzl slf: na terenie Pog6rza Przemyskiego, jak r6wniez w gf:sto zaleslonych obszarach p61nocnej cZf:sci wojew6dztwa. SzacUnkowa. liczebnose na

calym.obszarze oeenie mozna na 9500-12000 par.
.

158. Corvus corone cornlx (wrona siwa). Nieliczny ptak legowy Pog6rza

Przemyskiego, srednio liczny na pozostalym obszarze. Srodowiskiem jej s
S9
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. CORVUS FRUGILEGUS

skraje las6w, uoliny wif:kszych rzek z wysokimi drzewami. Najliczniej wyste-

puje wok61 staw6w rybnych. Na obszarze 1200 km 2 w poludniowo-wschodniej
cZf:sci wojew6dztwa stwierdzono 130-160 par, a na powierzchni 21 km 2 wok6l
2

Kosienic naliczono 12-15 par w zageszczeniu 0,6 p/km trenu badan. W

srodkowej i p6lnocnej czesci wystepuje duzym rozproszeniu. Przyblizonq
liczebnose ocenie mozna na 1500-3000 par.

159. Corvus corax (kruk) (ryc. 42). Nieliczny ptak 1 f:gowy , spotykany

gl6wnie na obszarze Pog6rza Przemyskiego, okrgu Lubaczowskiego i na Roztoczu. Na Progu Lessowym rzadszy i.zamieszkuje tu niewielkie kf:py sr6dpolne,

remizy, a nawet parki podworskie. Na podstawie przeprowadzonej ankiety

(rozeslanej do nadlesnictw) i danych wlasnych jego liczebnose na obszarze
wojew6dztwa ocenie mozna na 300-450 par, w srednim zageszczenlu 6,2-7,7

pary/100 km 2 (Hordowski, Kunysz mat. niepubl.).
.

160. Sturnus vulgaris (szpak). Bardzo liczny ptak na calym terenie.

badan. Zasiedla wszelkiego typu istniejqce biotopy, jedynie na Pog6rzu
Przernysklm nie .,mika w wnetrza lasu ograniczajqc wystf:powanie do ich
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1-5 PAR/IOO KM

b-10 PAR/KM
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obrzezy. W miastach obserwowany wlcznie z centrami, gdzie gniazduje w
budkach If:gowych. Na powierzchniach pr6bnych zagf:szczenie waha si od 0,2

do 15 plIO ha, srednio 5 par, a na powierzchni 21 km 2 wok61 Kosienic
2

stwierdzono 100-120 par w zagf:szczeniu.5-6 p/km terenu badan. Przyblizon
liczebnose oceni6 mozna na 40000-80000 par.
.

161. Passer domesticus (wr6bel). Bardzo liczny ptak If:gowy, wystf:pujcy
we wszystkich osiedlach i miastach. W trzech wioskach na Progu Lessowym

jego liczebnose oceniono na 1200-1500 par, w srednim zagf:szczeniu 54-68

p/km 2 . Liczebnose oceni6 mozna w przyblizeniu na 100000-200000 par.
.

162. Passer montanus (mazurek). Liczny gatunek, mniej liczny od poprzedniego Osledla si g16wnie na skrajach wiosek, sadach, parkach, wyjtkowo
jako If:gowy obserwowany daleko od siedzib ludzkich, np. na la,lcach w Hurku.

Na powierzchni 21 km 2 wok61 Kosienic stwierdzono 200-250 par w zagf:szczeniu
9
2
. pr6bnyc
hzagf:szczenie waha sie
-11 p/km terenu
ba an, ad
na powierzchniach
od 0,9 do 2,4 pliO ha. Liczebnose w przyblizeniu oceni6 mozna na 2500050000 par.
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163. Frlngilla coelebs (zif:ba). Jeden z najpospolitszych gatunk6w rozmieszczony r6wnomiernie na calym terenie badan, zasiedla wszelkiego typy
srodowiska, wlcznie z centrum miast (Jezeli tylko wystf:puje zielen). Na

powierzchniach pr6bnych zagf:szczenie waha sif: od 0,6 do 25,8 p/10 ha, sred-

nio 12,7 pary, ana powierzchni 21 km 2 wokol Kosienic stwierdzono 600-750
2

par w zagf:szczeniu 27-34 p/km terenu badan. Przyblizon liczebnose ocenie
mozna na 80000-140000 par.
.

164. Serinus serlnus (kulczyk). Srednio liczny ptak lgowy, zasiedlajcy gl6wnie parki i ogrody, zielen miejsk, bardzo rzadko obserwowany poza
osiedlami. Na Pog6rzu Przemyskim wydaje si bye nieco liczniejszy. W
niekt6rych miejscowosciach jest nieliczny (np. Rokietnica), natomiast w
innych jest liczny (np. MakowaL Na powierzchniach pr6bnych zagszczenie
waha si od 0,2 do 4,4 pl10 ha, a w trzech wioskach na Progu Lessowym
2

naliczono 15-18 par, w zagszczeniu 0,7 p/km terenu badan.

165. Carduelis spinus (czyzyk). Prawdopodobnie If:gowy w centralnych

rejonach Pog6rza Przemyskiego (Hor., Kun. 1991), ponadto w okresie lgowym
obserwowany w lasach szpilkowych w okolicach miejscowosci Molodycz, Naroi,

Borowa COra oraz w rezerwacie "Zr6dla Tanwi", gdzie znaleziono gniazdo
(Rybaczyriski ed. 1987). Jego wystpowanie wymaga w przyszlosci dalszych
badan, zwlaszcza w czsci p61nocnej.
.

166. Carduelis chlorls (dzwoniec). Liczny lub bardzo liczny ptak lgowy
na calym terenie badan. Typowym jego srodowiskiem s parki, ogrody. kf:py
sr6dpolne, skraje las6w, wnika w tereny silnie zurbanizowane, jezeii znaj-

duj niewielkie krzewy, zywoploty (np. w Przemyslu). Na powierzchniach
pr6bnych zagszczenie waha sif: od 0,8 do 9 pl10 ha, srednio 3,4 pary, na

powierzchni 21 km 2 wok61 Kosienic stwierdzono 230-300 par w zagszczeniu
2

10-13 plkm terenu badan. Przyblizona liczebnose ocenie mozna na 1500030000 par.
.

167. Carduelis carduelis (szczygiel). Srednio liczn a miejscami liczny
ptak lgowy, zasiedlajcy osiedla ludzkie, parksady, ogrody, aleje itp.
Pojedyncze pary wnikaj nawet do wntrza las6w, jak rowniez i do centrum
miast. Na powierzchniach pr6bnych zagf:szczenie wynosi 0,4 do 6,6 pl10 ha,

srednio 2,3 pary, a na powierzchni 21 km 2 wok6l Kosienic stwierdzono 2002

250 par w przecitnym zagszczeniu 9-11 p/km terenu badan. Przybiizonq

liczebnose ocenie mozna na 12000-25000 par.
.

168. Carduelis cannabina (makolwa). Liczny, miejscami srednio liczny
ptak If:gowy na calym terenie badan. Zasiedla podobne biotopy jak dzwoniec i
r6wniez wnika do centrum miast. W niekt6rych miejscach na Progu Lessowego
jest liczniejsza (i to niekiedy znacznie) od dzwonca. Na powierzchniach
pr6bnych 7gpsznie waha sif: od 0,7 do 6 p/10 ha, srednio 3,2 pary, ana
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powierzchni 21 km 2 wok6l Kosienic stwierdzono 250-350 par w przecif:tnym
zagf:szczeniu 11-13 p/km 2 terenu badan. Liczebnose w przyblizeniu ocenie
mozna na 20000-40000 par.

169. Loxia curvirostra (krzyzodziob swierkowy). W okresie If:gowym spo-

tykany tylko dwukrotnie na Pogorzu Przemyskim,a mianowicie pod Koniusz 5 V
1984 roku, gdzie obserwowano pare ptakow, oraz 5 V 1984 - 1 spiewaja,cego

samca w lesie w poblizu Aksmanic (Hor., Kun. 1991). Ponadto jednego spiewaja,cego samca obserwowano w okl'esie If:gowym lesie w okolicach Nowosielec (W.
Kapusta).

170. Carpodacus erythrinus (dziwonia). Malo liczny ptak If:gowy spotykany glownie w wiklinach nadrzecznych wzdluz Sanu, Wiaru, Wisloka, Wiszni,
Lubaczowki, a takze przy wiekszosci starorzeczy oraz stawow rybnych. Licze-

nie prowadzone nad Wiarem (52 ha) w zaroslach wiklinowych wykazalo zageszczenie 1,7 p/10 ha (Hor., Kun. 1991). Walasz (1990) szacuje jej liczebnose na odcinku Sanu od Dynowa do Przemysla na okolo 50 par, co wydaje sif:
nieco zanizone.
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171. pyrhulla pyrhulla (gil) (rye. 43; 1 - obszar wystf:powania, 2 brak stwierdzen w okresie lgowym). Nieliczny ptak If:gowy na Pog6rzu Prze-

myskim i w Lubaczowskim. Nie stwierdzono jego wystf:powania w srodkowej
cZf:sci wojew6dztwa. Zwia,zany jest w okresie If:gowym z lasami iglastymi,
gl6wnie z udzialem jodly i swierka. Rozmieszczenie w p6lnocnej cZf:sci
wymaga dokladnego zbadania.
.

172. Coccothraustes coccothraustes (grubodzi6b). Srednio liczny ptak
lgowy na calym terenie badat.. Nieco rzadszy wydaje si w p6lnocnej cZf:sci
wojew6dztwa, zwlaszcza w duzych kompleksach las6w sosnowych. Zasiedla wif:kszosc typOw las6w, a na Progu Lessowym r6wniez kf:PY srodpolne i niekt6re

parki podworskie (Hor,. Kun. 1991). Na powierzchniach pr6bnych zagszczenie

wynosi od 0,8 do 3 pliO ha, srednio 1,6 pary, a na powierzchni 21 km 2 wok6l
2 Kosienic stwier'dzono 40-50 par w zagszczeniu 2 p/km
.

173. Emberiza citrinella (trznadel). Bardzo liczny ptak If:gowy na calym
obszarze wojew6dztwa, nieliczny lub brak go zupelnie w duzych i zwartych
kompleksach lesnych. Szczeg61nie licznie wystpuJe na Progu Lessowym, na
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powierzchni 21 km wok61 Koslenlce stwierdzono 650-800 par w zagf:szczeniu

30-36 p/km 2 . Na powierzchniach pr6bnych zagszczenie waha sl od 0,6 do
10,9 p/10 ha, srednio 4,1 par. Nie stwierdzony wewn&trz wif:kszych miast,
wystpuje natomlast stosunkowo licznie na ich obrzezaeh. Przyblizon&
liczebnose ocenle mozna na 40000-80000 par.

174. Emberiza hortulana (ortolan). SkraJnie nie1iczny ptak If:gowy.
Stwierdzony na kllku stanowiskach; pod Kosienlcami, Waclawicami, Tr6jczyca-

mi, lowcami, Chloplcami, Zurawlc& G6rn& (Hor., Kun. 1991), ponadto w okolicaeh Przeworska, Nowoslelee i ujsela Wlsloka (W. Kapusta). Jak wynika z
rye. 44 jego wykryte stanowlska polozone S& tylko na Progu Lessowym.
Srodowiskiem lgowym byly brzegi las6w, zwlaszcza topolowyeh, poza tym
alcje topolowe rosna,ee wzdluz drog:

175. Emberiza schoeniclus (potrzos) (ryc. (4). Wystf:puje na wszystkich

wikszych zbiornikah wodnych,jak starorzecza, stawy, zwirowni jak r6wniez
na niewlelkich oczkach wodnyeh wsr6d pol, l&k itp. Jego liczebnosc na
slawach w Starzawie oceniono na 40-50 par, na starorzeczu w Hurku 5-6 par
(Witkowska, Kurek 1988). Przyblizona liczebnose ocenie mozna na 400-600
par.

176. Niliaria calandra (potrzeszcz) (rye. (4). Nieliczny ptak I f:gowy ,
stwierdzony na kilku stanowiskach; Hurko 8-10 par, Zarzecze 1-2 pary,
Kaszyee 1-2 pary, midzy Tapinem a Dobkowicami 18-20 par (Hor., Kun. 191),

poadto pod Radymnem 6-8 par i pod Lesznem 2-3 pary (bad. wlasne) i pod
W61k& MalkoW& (W. Kapusta). Zasiedlal duze i podmokle l&ki kosne, pastwiska,
skraje p61 uprawnych.

Zmiany W ornitofaunie woj. .przemyskiego
w czasie ostatnich 150 lat
Okreslenie dokladnych zmian,jakie zaszly w awifaunie woJ. przemysklego
na przestrzeni ostatnlch 150 lat, z powodu braku materlal6w zr6dlowych,

zwlaszcza z p61nocnych obszar6w, jest bardzo trudne do przeprowadzenia.
Przy por6wnaniu oparto sif: w gl6wnej mlerze na publikacjach Dzieduszycklego

(1880, 1895), a takze na pracach Pietruskiego (1840), Nowicklego (1866),
Niezbltowskiego (1901), Genglera (1916), Domaniewskiego (1916), Godynla
(1937, 1938, 1939) i Trelli (1938). Na podstwie tych material6w wyznaczenie
zmian sprowadzie mozna tylko do dw6eh zJawisk, tzn. zaniku jednyeh, a pojawlenla slf: Innyeh gatunk6w. Poznanie przyezyn tych zjawisk jest niekledy
trudne i zlozone.

Z powodu zmlan zasig6w geograficznych przestal si gniezdzic na bada65

nym terenie na przelomie XIX i XX w. slowik rdzawy (Luscinia megarhynchos).
Gatunek ten ponownie stwierdzono na tych terenach dopiero w 1990 roku, co

jest niewqtpliwie zwizane ze wzrostem liczebnosci populacji zamieszkujceJ
zachodni Polskf:, kt6ra przejawia sklonnosci do ekspansji (Tomialoje 1990).
Wobec tych zjawisk powr6t tego gatunku po okolo 100 latach jest mozliwy.

Zmniejszenie si arealu If:gowego dzierzby rudoglowej (Lanius senator),
spowodowalo wycofanie sl jej na pocztku XX wieku z srodkowych i poludniowych region6w, a jej gniazdowanie ograniczalo sif: juz w6wczas do Puszczy
Sandomierskiej i okolic (Domaniewski 1916, Gengler 1916). Przedtem na Pod-

karpaciu musiala bye stosunkowo cZf:sta, skoro Niezabitowski-Lubicz (1901)
wymienia szereg stanowisk z okolic Chyrowa nad g6rnym Strwiem. W pojedyn-

czych parach na p6lnocnych skrawkach wojew6dztwa gniazdowala jeszcze do lat
80. xx wieku, a ostatni znany lg stwierdzono na granicy woj. przemyskiego

zamoJskiego W okolicach Rudki (Borchulski ed. 1988).
Z powodu powikszania arealu If:gowego przybylo natomiast w tym czasie

9-10 gatunk6w; ladz niemy (Cyg1D.JS olor), ggawa (linser anser) , czernica
(Aythya fullgula), zolna (nerops apiaster), sierp6wka (Streptopelia decaocto), dziciol syryjski (Dendrocopos syriacus), kwiczol (Turdus pilaris (?)
muchol6wka bialoszyja (Flcedula albicollis), kulczyk (Serinus serinus),
dziwonia (Carpodacus erythrinus). Prawdopodobnie r6wniez z tych wzglf:d6w
obserwowano pojedyncze lgi mewy bialoglowej (Larus cachinnans) i rybitwy
bialoej (Chlidonias hybridus).
LadZ niemy (Cygnus olor) wskutek intensywnego tpienia w XIX stal si
bardzo rzadki i zachowal sif: na niewielu obszarach p6lnocnej Polski (Tomia-

loje 1990). Wobec zmian w zachowaniu sif: tego gatunku, spowodowanych dzia-

laniami ochronnymi jego liczebnosc na zasiedlanym obszarze znacznie wzrosla,
co doprowadzllo do poszerzenia si tego obszaru w kierunku wschodnim. Jak

wynika z opracowania Wieloch (1984), ladz pojawll sif: w granicach wojew6dztwa przemyskiego (na stawach w Starzawie i Lublincu) midzy 1971 a 1979
rokiem.

Do polowy XX wieku gf:s ggawa (Anser anser) gniazdowala na nielicznych

stanowiskach W p6lnocnej Polsce (Tomialojc 1990). Nie wystf:powala w wojew6dztwle jeszcze w latach 1975-1979, gdyz Gromadzki i Wieloch (1983) nle
wymieniaj jej stanowisk z granic przemyskiego. Pierwsze lgi wykryto w
1987 roku na stawach w Starzawie (Hor., Kun. 1991).

Czernica (Aythya [ullgula) do 1850 wystf:powala w p6lnocnej Rosji i Skandynawli (Nowak 1974). Jako If:gowa w Polsce stwierdzono na Pomorzu okolo

1880 roku (Tomia)oje 1990). Na badanym terenie pcjawila Slf: jako If:gowa po
809 latach od zasiedlenia p6lnocnych obszar6w kraju, tJ. w latach 60. i
66

70. obecnego stulecia. Obecn1e jest szeroko rozpowszechniona na wikszych
zb10rnikach wodnych.

Ekspansja mewy bialoglowej (Larus cachinnans), gatunku - do n1edawna
uwaZanego za podgatunek mewy srebrzystej (Larus argentatus) - w Polsce
dokonala sif: na pocza,tku lat 80. na srodkowej Wisle, gdzie obserwowano jej

If:gi (Bukacinsk1 et al. 1989). Stwierdzone w 1989 na stawach w Starzawie

gniazdo w kolonii smieszk1 (Larus rldlbundus), moze zainicjowac regularnie
gniezdzenie tego gatunku w przyszlosci. Wiosna, 1990 obserwowano wielokrotnie w tyro samym miejscu ptaki. Prawdopodobnie jednak z powodu zmiany
warunk6w siedliskowych w por6wnaniu do poprzedniego roku, ptaki nie zalozyly gniazd.

Pierwszych obserwacji zolny (Herops apiaster) dokonano w okolicach
Przemysla w koncu lat 50., kiedy to widziano pojedyncze ptaki w Olszanach
(Ca1s 1965). Mimo, 1z sam aut or nie stwierdzil gniazdowania z duzym prawdo-

podobienstwem mozna zalozye, ze ptak! gniezdzily sif: w okoliey, wobec znalezienia kilka lat p6zniej szeregu stanowisk lgowych wzdluz Sanu od Prze-

mysla do Jaroslawia (Dyrcz 1967, Kurek 1967). Od tego czasu jej populacja

utrzymuje sif: mniej wicej na poziomie 10-35 par (H. Kurek, mat. niepub.).
Pierwszych stwierdzen sierp6wki (Streptopelia decaocto) dokonano w 1957
roku w Przemyslu (Cais 1965), byla ona jednak bardzo nieliczna i dopieo na

pocza,tku lat 60. zajf:la caly obszar miasta. W okolicach PrzemySla cia,gle
jednak obserwowana byla wyja,tkowo, choe glf:boko na Pog6rzu Przemyskim w
dolinie Sanu zostala stwierdzona na kilku stanowiskach juz w pierwszej polowie lat 50. (Nowak 1958).

Dzif:ciol syryjski (Dendrocopos syrlacus) Jako je.den z najnowszych
"nabytk6w" rodzimej awifauny lgowej pojawil si w Polsce pod koniec lat
70. Pierwsze stanowiska If:gowe wykryto w 1979 roku pod Rzeszowem (Ciosek.

Tomialoje 1982). Pierwszych obserwacji w granicach przemyskiego dokonano w

lutym 1980 w Przemyslu, a przeprowadzona inwentaryzacja wykazala kilkanascie stanowisk wzdluz doliny Sanu od Przemysla do Sieniawy (Kurek 1984).

Jego szerok1e rozpowszechnienie juz na pocza,tku lat 80. sugeruje, iz gatu-

nek ten pojawil si w granicach przemyskiego nieco wczesnieJ (polowa lat
70. ).

Muchol6wka bialoszyja (Ficedula alblcollis) pojawila si dop1ero w dru-

giej polowie XX wieku. W latach 60. i 70. zasiedlila p6lnocna, CZf:5e Roztocza (Glowacinski 1974). Na Pog6rzu Przemyskim zanotowana po raz pierwszy na

pocza,tku lat 70. w parku w Krasiczynie (Hor. Kun. 1991).

Dose niejasny jest termin przybycia na omawiany teren kwiczola (Turdus
pilarls). Do kor'lca XVIII wieku gniazdowal on tylko na p6lnocnym-wschodzie
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kraju (Tom1aloje 1990). Wedlug Domaniewskiego (1916) pierwsze lgi w Gallcji stwierdzono w latach 1851-1880. Nie wyklucza to jednak mozliwosci
wczesniejszego gniazdowania na tym terenie (tzn. przed rokiem 1850), gdyz
Dzieduszycki (1880) twierdzil, lz kwiczol jest pospolity 1 wszf:dzie spotykany. R6wniez duza liczba If:g6w wykazana w zbiorach Muzeum Dzieduszyckich
we Lwowie z lat 1851 i 1852 z okqlic Zarzecza sugeruje jcgo szerokie roz-

przestrzenienie w tym czasie (Dzleduszycki 1880, Strautman 1963).
Kulczyk (Serlnus serlnus) pierwotnle wystf:pujcy tylko w krajach sr6dziemnomorsklch zasiedlll teren Polski w polowie XIX wieku (Nowak 1974). Na

pocztku biezcego stulecia byl juz powszechny na Podkarpaciu (Trella
1938). Mimo, iz kulczyk tak dawno zasiedlil ten teren, to w niekt6rych

miejscowosciach, stwierdzono go dopiero w latach 80. biezcego stulecia

(np. Maekowice), a w innych jest bardzo nieliczny (np. RokletnlcaJ.
Dziwonia (Carpodacus erythrinus) pojawila si na terenic bad an najwczcsniej w drugiej polowie XIX wieku i jak twierdzi Brunicki (1889) Dzieduszycki (1880) byla w6wczas najwif:ksz rzadkosci. Nieco bardziej rozpowsze-

chnila si w pierwszej polowie XX wieku, gdyz Trella (1938) wspomina 0 jej
wystf:powaniu wzdluz Sanu. Wiele stanowisk stwierdzono w latach 50. w doli-

nie Sanu (J6zefik 1961). Obecnie wystf:puje powszechnle wzdluz Sanu I jego
wif:kszych doplyw6w.
Bye moze r6wniez z powodu wzrostu liczebnosci populacji rybltwy bialo-

wqsej (Chlidonias hybrldus) na poludniu Europy, gatunek ten w przyszlosci
zacznie si rcgularnie gniezdzie. W 1986 roku znaleziono lg dw6ch par rw
starorzeczu w IIurku oraz obserwmrdno wielokrotnie w okresle lgowym (1988,

1990) ptaki na stawach w Starzawie, gdzie bye moze siG gniezdzily.
Z malo poznanych przyczyn przestaly gniazdowac u nas: kulon l&lrhinus

oedlcnemus) , kraska (Coraclas garrulus), dzierzba czarnoczelna (Lanius minor), dzierlatka (Galer Ida crlstata).

Kulon (Burhlnus oedlcnemus) gnlazdowal w druglej polowie XIX wlcku
wzdluz calego Sanu (Dzleduszycki 1880), skd pochodz odstrzelone ptaki
plsklf:ta (np. pod Wizownic). Jeszcze w polowie XX wieku obscrwowany
wzdluz dolnego Sanu na wGdr6wkach w duzych grupach (Tomialoje 1990). Nie
stwierdzony juz ani razu w latach 80. tego stulccia (Ir. Kun. 1991).

Kr'aska (Coraclas garrulus) w)'stGpowala do polowy XX wieku jako gatunek
stosunkowo cZGsty (J6zefik 1959, 1961). Kilka lat pOzniej Cais (lgG5) wspomlna a rzadkascl jej wystf:podnla. Z Pog6rza Przcmyskicgo ostatnle znane
stanowlsko stw1er'dzano pod Or'zcchawcaml (1978) i Pralkawcami (1979). W
rlnocnych rcjonach obserwoV<lna po raz astatni w 1982 roku na granicy woj.
1>I'zr:rr.y;klr:lO I :amojsklcgo w akal icach Susca (Barchulski ed. 1988). Jako
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lgowa obserwowana natomiast w okolicach Zolyni!(woj. rzeszowskie) w 1989
roku (S. KochmanJ.

Jeszcze gwaltowniejszy niz.w przypadku kraski jest proces wymierania
dzierzby czarnoczelnej (Lanius mInor). W XIX i na pocztku XX byla ona
pospolita (Dzieduszycki 1880, Domaniewski 1916. Gengler 1916). Jeszcze w
latach 60. i na pocztku 70. biezcego stulecia byla spotykana w pojedynczych.parach na calym terenie badan (Wolk 1968, Tomialojc 1990, Hor., Kun.

1991). Proces zaniku tego gatunku wystpuje w calej Polsce, a jej kra.jowa
populacja obliczana jest na mniej niz 100 par (Tomialoje 1990).

Dzierlatka (Galerida cristata) w koncu XIX i na pocztku byla ptakiem czsto spotykanym (Dzieduszycki 1880, Trella 1938). Jeszcze w okresie
II wojny swlatoweJ obserwowano j na targowiskach w Przemyslu, a ostatnie

znane stanowisko pochodzi z Zurawicy Rozrzdowej z 1967 (Hor. i Kun. 1991).
Proces wymierania tego gatunku notowany jest rowniez w inrch rejonach

kraju (Tomialoje 1990).
Nie mozna wykluczye gniazdowanla w XIX i na poczatku XX w., taK1Cfl ga .-

tunkow jak: sokol wedrowny (Falco peregri1D.Js) , batalion (Philomachus pugnaxi
oraz Kulik wielki (Numenius arquata). Sokol wedrowny musial bye owczesnie

dose powszechny, gdyz pochodzi z tego czasu wiele obserwacji/jak i odstrzelonych okazow (z okresu legowegoJ. Batalion oraz kul ik wielki gniezdzily

si w okolicach Lwowa (Mlczynski 1962), nieduza odleglose oraz podobienstwo
siedlisk sugeruJe mozliwose gniazdowania.
Do gatunk6w, kt6re w najblizszym czasie mog znikn&e z obszaru wojew6dztwa zaliczye mozna 6 gatunkow: cietrzew (Tetrao tetrix), gluszec (Tetrao

urogallus) , rycyk (Limosa limosa) , kszyk {Gal linago-gallinago) , krwawodzi6b (Tringa totanus), brodziec samotny (T. ochropus) i plomyk6wka (Tyto
albaJ.

Przeprowadzona przez Marchlewskiego (1948) ankieta dotyczca wystf:POwania cietrzewia (Tetrao tetrax) wykazala istnienie stanowisk legowych w nad-

lesnictwie Sieniawa, JaroslaSz6wsko oraz pod Rud R6zanieck 1 Horyncem.
Fruzlnski (1966) stwierdzil, iz w granicach wojewodztwa gnlazduje okolo 130

ptak6w. Juz tenze autor podkreslal wymieranie tego gatunku, np. w nadiesnictwie Sieniawa w 1939 bylo 150 ptakow, w 1942 - 100 ptakow, a w 1963 - 3C

ptak6w. Obecnie Jego populacja,jak sif: wydaJe,nie przekracza kilkanascie
par.

Gluszec (Tetrao urogallus) pod koniec XIX wieku wystepowai pod Lubaczowem (Dzieduszycki 1880). Domanlewski (1933) podaje, iz wiosna 1925 roku

znaleziono tokowisko mif:dzy Rud a Hut R6zanieck. Gluszec utrzymywal sie

w tyro rejonie Jeszcze w latach 40. (Marchlewski 1948). W 1983 stwierdzono
69

tylko 5 par w Puszczy Solskiej (Graczyk et al. 1987). Obecnie jut chyba nie
gniazduje w granicach woj. przemyskiego.

Zanik taldch gatunk6w,jak Limosa llmosa (rycyk), Gallinago gallinago
(kszyk) i Tringa totanus Ckrwawodzi6b) zwi&zany jest ze zmianami siedliskowymi, lj. osuszaniem podmoklych lk i pastwisk. Takich srodowisk w wojew6dztwie przemyskim jest coraz mniej i jezeli nie zatrzyrna si dalszego

procesu osuszania mokradel (np. pod Surmacz6wk&), to za kilka lat gatunki
te moga, calkowicie zanikna,e jako If:gowe.

Brodziec samolny (Tringa ochropus) w latach 50: mial byc (czy byl?)
szeroko rozpowszechniony w calym dorzeczu Sanu, az do jego zr6del (J6zeflk
1959, 1961). Obecnie napotkano go tylko na trzech slanowiskach w cal)u

wojew6dztwie, chot ma wystf:powae nieco licznieJ w Puszczy Solskiej (Rybaczyriski ed. 1987).
Proces wymierania plomyk6wki (Tyto alba) mozna przyr6wnae do zaniku
dzierzby czarnoczelnej. Jeszcze w lalach 50. i 60. wystf:powala powszechnie

na calym obszarze (Cais 1963a i b, 1965, Ruprecht, Szwagrzak 1988). Obecnie
obserwowana tylko na dwu slanowiskach.
Do gatunk6w zagrozonych wyginif:ciem nalezy zaliczye r6wniez zoln,

(Herops apiaster), kt6ra wystf:puJe w bardzo malej populacji i kazda zmiana

lokalnych warunk6w spowodowae moze jej calkowil& zaglad (Glowacinski
1988).

W por6wnaniu do lat 1930-1950 wyrnie spadla liczebnosc ortolana (Em-

beriza hortulana). Na podstawie fragmentarycznych danych Dzieduszyckiego

(1880), mozna wnioskowae, iz w drugiej polowie XIX wieku byl on r6wnie nieliczny w okolicach Jaroslawia jak obecnie. W latach 30. tego stulecia stal

sif: nalomiast powszechny w tych okolicach (Dunajewski. Rydzewski 1937).

Cais (1965) podaje, iz w latach 50. obserwowal go CZf:sto w dolinie Sanu od
Przemysla do Babic. Pod koniec lat 80. obserwowany zaledwie na kilku stano-

wiskach (Hor., Kun. 1991), z kt6rych czsc obecnie (1991) juz nie istnieje.
Jak sif: wydaje zmniejszyl swoj& liczebnosc rtrzeszcz (Hiliaria calan-

dra). Jeszcze w polowie obecnego stulecia spotykano zar6wno jesieni&,jak i
wiosn& duze stada tych ptak6w, np. 7 X 1958 pod Hurkiem - 70 ptak6w (J6ze-

fik 1961) czy 25 III 1962 - 130 ptak6w w okolicach Krakowca (ZSRR) tuz przy
polskiej granicy (Strautman 1963). Widywany wielokrotnie w zimie, np. w
okolicach Zarzecza (Dziedu$zycki 1880), sk&d pochodz& odstrzelone ptaki.

R6wniez w okolicach Lwowa regularnie gniazdowal, jak i zimowal (Miczynski
1962). Obecnie mimo wzrostu penetracji ornitologicznej tego terenu, obserwowany tylko na kilku stanowiskach w centralnej czsci wojew6dztwa.

W przeciwie!1stwie do przedstawionych wyzej gatunk6w wzrost liczebnosci
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W ostatnlch dzlesif:cioleclach zanotowano u kruka (Corvus corax), gawrona (C.

frugllegus) , remiza (Remiz pendulinus), a nieco mniejszy u srokosza(Lanius
excubitor) bociana czarnego (Ciconia nigra) i kwiczola (Turdus pllarls)
U kruka (Corvus corax) w stosunku do lat 50. (Dobrowolski et al. 1962),
liczebnosc na Pogorzu Przemyskim oraz w p6lnocnych obszar.ach wzrosla, a2

dzies1eciokrotnle. Systematycznie rosnle te liczebnose gawrona (C. frugllegus) , w porownaniu do lat 60. wzrost ten wyni6s1 blisko 50 " (Hordowskl

1989). Pod koniec XIX wieku znana byla tylko jedna kolonia w Radymnie
(Dzieduszycki 1880).
Wystf:powanie remiza (Redz pendull1D.Js)na Podkarpaclu wia,e sif: z jego

okresowyrni zmlanami liczebnosci (J6zefik 1961). Pod konlec ubieglego stulecia wystepowal on na Wisloku,np. pod Rzeszowem (Schaitter 1868). W plerwszych dziesif:cioleciach XX w.zaznacza sie wyraine zanikanie remiza na tyro

obszarze. Wedlug obserwacjl A. Dunajewskiego i W. Dz, ieduszycklego przeprowadzonych w latach mif:dzywojennych, a do 1945 r. gatunek ten nie wystf:POwal w powiecie Jaroslaw I w poludniowej cZf:sci powiatu Przeworsk (Dobrowol-

lski, Nowak 1965). Ponowny wzrost liczebnosci populacjl nasta,pil od polowy
tego stulecia i obecnie remiz jest szeroko rozpowszechniony wzdlu Sanu 1
innych rzek.

Wielokrotnie zwiekszyl swoja, liczebnosc kopciuszek (Phoenlcurus ochru-

ros) , kt6ry na pocza,tku XIX wieku zasiedlal tylko g6ry (Tomialoje 1990).
Zasiedlanie obszaru badan rozpocza,l ten gatunek mniej wif:cej w polowie

ubieglego stulecia, np. z 25 VII 1855 pochodzi zniesienie zebrane z Jaro-

slawia (Strautman 1963), a 30 VIII 1854 zabito mlodego ptaka w Zarzeczu
(Dzieduszycki 1880). Wzrost liczebnosci nasta,pil r6wnie u szpaka (Sturnus
vulgaris), kt6ry dawniej wystf:powal na calyro obszarze, ale byl bardzo roz-

proszony (Gengler 1916).
W przyszlosci mozna spodziewac sie pojawienla legowych kormoranow
(Phalacrocorax carbo), kt6rych If:gl stwlerdzono nad stawami w Tarnawatce

(K. Monastyrski). Obecnie nle mozna wykluczye gniazdowanla s6weczki (Glau-

cidium passerinum) , (legi obserwowano pod 6Ikwia..tj. okolo 20 km od

granic Polski oraz pojedyncze ptakl pod Lesklem, (M. FIlipek) i wlochatki
(Ageolius funereus), If:g zanotowano w pobliu mlejscowosci Terpo.

Podsumowanie
Na obszarze woj. przemyskiego (1,4 " powierzchnl kraju) stwlerdzono w
latach 1985-1990 gniazdowanie 176 gatunk6w ptak6w, co stanowi wobec 222
gatunk6w podanych przez Tomialojc1a (1990), 79 " naszej awlfauny legowej

kraju W liczbie tej 163 to atunki If:gowe,a 13 prawdopodobnle legowe: Anas
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crecca, Circus cyaneus, Aquila cnrysaetos, Aquila clanga. Falco vespert i nus ,

Porzana parva, Crus grus, Tringa ochropus, Caprimulgus europaeus, Pi co ides
tridactylus, Luscinia megarhynchos, Turdus torquatus, Regulus ignicapillus.
Mozliwe jest natorniast sporadyczne gniazdowanie: Hieraaetus pennatus,
Charadrius hiaticula (tab. 1. Porownujc obszar wojewodztwa do innych

Tab e I a

Liczebnosc par lgowych wybranych, rzadkich i gincych gatunkow na obsza-

rze woj. przemyskiego w porownaniu z Sla,skiem, Polska, i Europa, (bez 2SRR).
Opracowano na podstawie prac: Mikkola 1983, Cramp (ed.) 1985, Piersma 1986,
Dyrcz 1989, Tornialojc 1990, Dyrcz et al. 1991.

Gatunek woj. przernyskie Slask Polska Europa
Podiceps cristatus 100-150 3000-3500 35000

P. grisegena 15-20 600-800 2000 6700
P. nigricollis 15-25 2000 2500 4500
Botaurus stellaris 10-20 100-135 800-1000 3500

Ixobrychus minutus 20-30 ok. 120 10000
Ciconia nigra 35-40 ok. 130 800-900 1500
C. ciconia 700-800 ok. 2200 32000 80000

Anas strepera 5-10 300-320 1500 5000
A. acuta 1 1-2 100-150 25000

Aythya nyroca 30-40 150-200 1500
Pernis apivorus 35-45 200-250 1500-2000 10000
l'filvus migrans 7-10 50-60 500 33000
11. milvus 2-3 20-25 300 12700

Circus aeruginosus 15-20 ok. 450 1500-2000 8000
Accipiter gentilis 70-100 400-500 3000-4000 30000
A. nisus 50-70 150-200 1000-2000 75000 .

Aquila pomarina 65-75 2-4 1000-1200
Falco subbuteo 35-50 100-130 1000-2000
Coturnix coturnix 1500-3000 200-250 200000

charadrius dubius 60-100 400-450 1000-1500 22500
Sterna hirundo 25-35 260-270 4000 120000
Bubo bubo 9-12 ok. 17 150 4500-6000

l'ferops apiaster 15-20 10-30

zbadanych region6w kraju, nalezy zaznaczyc, iz charakteryzuje sif: on dose
/soka calkowita, liczba, gatur6w. Na mniejszych powierzchniach jak Slowinski Park Narodowy stwierdzono 162 gatunki (Bednorz 1983), w Kotlinie Bieb-

rzanskiej (1200 km 2 ) - 176 gatunkow, na Pojezierzu Lczynsko-wiodawskim
(1000 km 2 ) - 170 gatunk6w (Dyrcz et a1. 1973, 1984). w Puszczy Kozienieckiej {500 km2} - 147 gatunk6w (Cieslak, Piasecki 1981), rnif:dzy Ustka, a
Mielnowem (400 km 2 ) - 141 gatunk6w (GOrski 1976).
Na terenie tyro znajduja, sif: jedyne w kraju stale miejsca gniazdowania
zolny. W 6-8 koloniach If:gnie sie corocznie okolo 20 par tego gatunku.

Liczebnosc 65-75 par orllka krzykliwego stanowl 7 % populacji krajowej. Do
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wielkich rzadkosci gniazdujch na badanym terenie i to nie tylko w skali

krajowej zaliczyc mozna; orla przedniego (okolo 10 par w Polsce), biellka
(najbardziej na poludnie wysunite stanowsko tego gatunku), puchacza (9-12

par. tj. 7-8 populacji krajowej), klkawkl (3000-5000 ar, teren woj.
jest obszarem 0 najwyzszym zagszczeniu tego gatunku w kraju).
Liczebnosc wszystkich gatunk6w ptak6w na obszarze woj. oszacowano na
1,5-2,5 mln ptak6w. Znaczca czsc tej liczby przypada na kilkanaScle pow-

szechnie wystf:pujcych gatunk6w, jak ziba (Fr Ingllla coelebs) , wr6bel (Passer domesticus), dym6wka (Hlrundo rustica), trznadel (Emberiza citrinella).
NajwyZsze og6lne zagf:szczenie aWifauny lgowej stwlerdzono w srodkowej
poludniowej czsci wojew6dztwa w parkach podworskich 105-170 plIO ha oraz

w grdach df:bowo-lipowych. W innych biotopach lesnych zagf:szczenie waha slf:
od 60-110 plIO ha, w mlodnikach 40-50 plIO ha. Nalezy zaznaczyc, iz najwif:-

ksze zagszczenia notowano na powierzchniach polozonych na skraju lasu, co

podwyzsza liczbf: gatunk6w 0 okolo 30 " (Tomialojc et. al. 1984). Wsr6d pel
i lqk calkowite zagf:szczenie wynosilo 8-27 plIO ha. Najnlzsze zagf:szczenia
notowano w monokulturach nickt6rych upraw (np. rzepaku), a najwyzsze na
zakrzaczonych wllgotnych lakach.
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Distribution and number oC breeding birds in the Przel Province

Summary
In the Przemysl Province (1.4 " of the area of Poland) nesUng of 176
species of b1rd was recorded 1n the years 1985-1990, which compared to the

222 species given by Tomialojc (1990), constitutes 78 " of the Polish
avifauna. This number includes 164 breeding and 13 supposedly breeding bird

species; llnas crecca, Circus cyancus, Aquila chrysaetos, Falco vesperti1D.Js,
Caprimuigs europaeus, Picoides tridactylus, Luscinia megarhynchos, Turdus
torquatus, Regulus ignicapillus. Occasional nesting, however, is also
possible: Hieraaetus pennatus, Charadrius hiaticula.
In this area the only permanent nesting places of Herops apiaster
1n Poland are located. In 6 to 8 colonies about 20 pairs of this species

breed every year. In the light of the data by Tomialojc (1990) 65 to 75

pairs of Aquila pomarina constitute about 7 " of the country's bird

populatIon. The following bird species which breed in the area studied are
great rarities not only to Poland: Aquila chrysaetos (ca 10 pairs in
Poland), Hallaectus albicilla (southernmost local1ty of this species), Bubo
bubo (9-12 pairs, i.e. 7-8 " of the country's bird population), Saxicola

torquata (3000 - 5000 pairs, the Przemysl Province is most densely

populated with these spec1es place 1n Poland).
Number of all bird species in the Premysl Province was estimated
1.5-2.5 million. In this, remarkable number 1s represented by a dozen
or so of common spec1es such as: Fringl1la coelebs, 70-140 thousand

pa1rs, Passer domesticus, 100-200 thousand pairs, Hlrundo rustica,
25-50 thousand pa1rs, Elllberlza cHrlnella, 40-80 thousand pairs.

The greatest concentration of" the breeding avifauna was recorded in
the central and southern part of the Province in the former

manor-house parks 105-170 p/ha and in oak-lime forests. In other

forest biotopes the concentration reaches from 60 to 110 p/ha, in

young forests it i"s 40-50 plIO ha. It should be noted that the
greatest concentrations were found in areas located in forest margins,
which increases the number of species for about 30" 1984). Amidst the
fields and lleadows the total concentration was 8-27 plIO ha. The lowest

concentrations were recorded in monocultures of some crops (e.g. rape),

whereas the greatest were recorded In bushy and damp meadows.
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