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Ekspansja populacji lęgowej łabędzia niemego
Cygnus olor w NW Małopolsce

Stanisław Czyż

Obszar umownie nazwany przeze mnie NW Małopolską obejmuje po-
wierzchnię około 7100 km2  i zawiera się pomiędzy 18°18' i 19°53'E a 50°21'
i 51°17'N. W ujęciu fizjograficznym większość tego obszaru znajduje się
w północno - zachodniej części Wyżyny Małopolskiej obejmując w całości
mezoregiony:  Obniżenie Liswarty - Prosny, Próg Woźnicki, Próg Herbski, Wy-
żynę Wieluńską, Wyżynę Częstochowską, Obniżenie Górnej Warty, Próg Le-
lowski, a ponadto zachodnią część Niecki Włoszczowskiej. Jedynie na półno-
cy, w rejonie Pajęczna, obszar ten obejmuje niewielki, południowy fragment
Wysoczyzny Bełchatowskiej  (Kondracki 1988).

Na obszarze NW Małopolski zlokalizowane są liczne stawy hodowlane,
które dzięki pozostawianiu na nich roślinności wodnej, porastającej często
znaczny procent ich powierzchni, stanowią bardzo dogodne miejsca lęgów
dla ptaków wodnych, w tym łabędzia niemego (Walasz i Mielczarek 1992,
Kowalewski 1997).

Trudno jest jednoznacznie określić, od którego roku łabędź niemy rozpo-
czął gniazdowanie w północno-zachodniej Małopolsce. W opracowaniu Les-
sera (1968), gdzie poddaje się analizie zebrany w 1965 roku materiał ankieto-
wy, nie wymienia się go jako obecnego na tym obszarze. Jednak Markiewicz
(1971) wykazuje go już jako lęgowego z rejonu Kochcic - Białego Ługu (gm.
Kochanowice) na pewno od 1969 roku, a nie jest wykluczone, że mógł lęgnąć
się tu już kilka lat wcześniej, bo od 1965 roku. Ponadto Z. Lewartowski (mat.
niepubl.) w 1969 roku obserwował parę z młodymi na stawach w Marianowie
k. Secemina.

Od tego czasu następuje na tym obszarze stały, dynamiczny wzrost liczeb-
ności populacji lęgowej, a w konsekwencji tego zajmowanie nowych stano-
wisk (Ryc. 1).

W latach 1977-1979 z omawianego obszaru zebrano materiał, głównie
ankietowy, na podstawie którego można ustalić, że na 15. znanych stanowi-
skach gniazdowało 18 par (Wieloch 1984). Wszystkie pary zasiedlały stawy
hodowlane, głównie w okolicach Ciasnej i w dolinie Pilicy. Na trzech komplek-
sach stawów: Ciasna, Pukarzów i Koniecpol-Chrząstów stwierdzono
po 2 pary lęgowe (M. Wieloch mat. niepubl.).

W 1988 roku na obszarze tym znanych było 29 stanowisk, na których gniaz-
dowało już 36 par lęgowych (Kowalewski 1991, S. Czyż mat. niepubl.). Naj-
więcej, bo 8 par lęgowych, stwierdzono na Stawach Bialskich gm. Lelów. Po 3
pary lęgowe stwierdzono na stawach w Cielętnikach w gm. Dąbrowa Zielona
i w Pukarzowie gm. Żytno. W porównaniu z końcem lat 70. łabędź niemy
został stwierdzony na nowych stanowiskach m. in. w okolicach Pajęczna (sta-
wy w Dubidzach i w Strzelcach Wielkich), Krzepic (stawy w Lipiu
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Ryc. 1. Ekspansja łabędzia niemego w NM Małopolsce.
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i w Kuźnicy Starej), na wschód od Częstochowy, pomiędzy Janowem a Przy-
rowem (stawy w Kniei, Stawkach, Dziadówkach i zbiornik w Zalesicach) oraz
w dorzeczu Pilicy.

W 1999 roku skontrolowano 70 stanowisk, gdzie łabędzie gniazdowały
w poprzednich latach. Na 47 z nich (78%) stwierdzono 60 par lęgowych, a na
dalszych 5 (8%) pary łabędzi niemych bez dowodów lęgowości. Większe sku-
piska par lęgowych wykryto na stawach hodowlanych w Koniecpolu-Chrzą-
stowie, w Dubidzach gm. Nowa Brzeźnica, w Prusicku gm. Nowa Brzeźnica
i pod Szczekocinami, gdzie stwierdzono po 3 pary lęgowe (inf. od rybaków)
oraz na Stawach Bialskich gm. Lelów, gdzie gniazdowały co najmniej 3 pary.
Po 2 pary lęgowe stwierdzono na zbiorniku Poraj gm. Poraj, koło Dzibic gm.
Kroczyce, w Jaworzniku gm. Żarki. Na przestrzeni ostatnich 10 lat łabędź nie-
my zajął nowe stanowiska szczególnie w pasie wyżyn: Częstochowskiej
i Wieluńskiej.

Ekspansję łabędzia niemego na obszarze NW Małopolski najlepiej obra-
zują mapy, na których przedstawiono w oparciu o siatkę pól stosowaną
w Polskim Atlasie Ornitologicznym stanowiska lęgowe tego gatunku (Ryc. 1).
W latach 1978-1979 łabędź niemy, jako lęgowy, został stwierdzony na 11 po-
lach atlasowych. W 10 lat później liczba pól atlasowych, na których stwierdzo-
no lęgowego łabędzia niemego wzrosła do 20. W ciągu następnego dziesię-
ciolecia lęgowe łabędzie nieme wykryto już na 34 polach atlasowych, czyli na
40% pól atlasowych (zarówno całych jak i cząstkowych) przypadających na
obszar NW Małopolski. Ekspansja tego gatunku charakterystyczna jest rów-
nież dla pozostałego obszaru Małopolski (Walasz i Mielczarek 1992), jak rów-
nież innych obszarów kraju (Wieloch 1984 i mat. niepubl.).
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Łabędź niemy Cygnus olor na Rzeszowszczyźnie
Józef Ciosek

Do 1975 r. łabędź niemy w okolicach Rzeszowa nie występował nawet
podczas przelotów. Pierwsze stwierdzenia ptaków przelotnych pochodzą
z kwietnia 1975 r. (1 para nad rzeczką Mrowlą koło Trzciany) i kwietnia 1980 r.
(1 para na stawie potorfowym w Trzcianie). Dopiero późną jesienią 1981 r.
niespodziewanie pojawiło się stado 12 łabędzi na miejskim odcinku rzeki Wi-
słok w Rzeszowie, które tam przezimowało.

W latach 1981-1987 łabędź niemy nadal był ptakiem rzadkim. Jego wystę-
powanie ograniczało się wyłącznie do corocznego zimowania grupy 8-10 osob-
ników na rzece Wisłok w Rzeszowie. Brak w tym okresie pojawów łabędzi na
innych okolicznych zbiornikach. Łabędzie w Rzeszowie sta ły się
sensacją i były nierzadko opisywane w lokalnej prasie oraz masowo dokar-
miane.

Po 1987 r. nastąpił przełom i już corocznie przelotne ptaki były spotykane
(głównie wiosną) także na większych, okolicznych zbiornikach wodnych pod
Rzeszowem. Równocześnie Rzeszów pełnił rolę stałego zimowiska. Liczba
zimujących łabędzi corocznie  wzrastała. W latach 1988-1990 przeciętnie każ-
dej zimy stado liczyło 10-20 os., zaś w latach 1991-2000 już 35-60 sztuk.
Jedynie zimą 1996/97 i 1997/98 zanotowano wielkie stada - ok. 100 łabędzi
niemych. Ptaki zimują w miejscach stałego dokarmiania. Obserwuje się także
stopniowy trend do rozproszonego zimowania na 15. km odcinka Wisłoka
między Rzeszowem a Trzebowniskiem, gdzie rzeka nie zamarza wskutek za-
nieczyszczenia ściekami komunalnymi. W okresie 25 lat zaledwie pięć razy
zaobserwowano ptaki odmiany polskiej, wyłącznie na zbiorniku zaporowym
w Rzeszowie (Tab.1).

Tab. 1. Występowanie Cygnus olor immutabilis na zbiorniku w Rzeszowie.

Termin przebywania Liczba os. 
odm. polskiej 

Liczba wszystkich 
osobników 

17.01.- 18.02.1992 
19.02.- 05.04.1992 

1 imm. 
1 imm. 

27 
2 

31.12.1992 1 ad. 26 
07.03.1993 2 ad. 47 

25.02-03.03.1996 
19.03.1996 

1 ad. 
1 ad. 

80 
46 

28.11.1999-16.01.2000 1 ad. 36-51 
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Na razie niewiele wiadomo o pochodzeniu łabędzi niemych zimujących
w Rzeszowie. Jeden z nich spędził zimę 1997r. w Świnoujściu, a drugi latem
1999 roku pierzył sie nad Balatonem (Węgry).

Pierwszy lęg łabędzia niemego stwierdzono w 1993 r. na stawach pod
Porębami Kupieńskimi. W okresie następnych 3-4 lat nastąpiło zasiedlenie
niemal wszystkich większych zbiorników wodnych. Obecnie łabędzie gniaz-
dują nawet na niektórych małych stawach potorfowych, w czynnych żwirow-
niach i na stawach rybnych.

Wydaje się, że nastąpiło już zajęcie wszystkich optymalnych siedlisk i po-
stępuje teraz tylko proces zwiększania liczby par lęgowych, czego objawem
jest  gniazdowanie po 2 pary na niektórych większych zbiornikach. Interesują-
ce jest, że na Zb. Rzeszowskim łabędzie z nieznanych przyczyn gniazdują
dopiero od 2000 r.

Szacunkowa liczba lęgowych łabędzi w końcu lat 90. w okolicach Rzeszo-
wa wynosiła 15-20 par. Łabędzie wyprowadzały 1-6 piskląt (n=8 par w latach
1994-2000), średnio 4,6 na parę.

Mimo, że łabędź na Rzeszowszczyźnie na ogół jest szanowany na równi
z bocianem białym Ciconia ciconia, notuje się zarówno zniszczenia lęgów, jak
i ubytki wśród ptaków dorosłych, powodowane przede wszystkim przez ludzi.
W okresie lęgowym są wybierane jaja do celów konsumpcyjnych, a także
niszczone całe gniazda celem wyeliminowania łabędzi z terenu zbiornika. Pro-
ceder ten upowszechnia się przede wszystkim na stawach hodowlanych, gdyż
wśród rybaków i wędkarzy panuje przeświadczenie, że łabędzie wyjadają
karmę dla ryb. Dotkliwe są także przypadki ciągłego niepokojenia wysiadują-
cych ptaków przez wędkarzy, którzy na płytkich zbiornikach wodnych upra-
wiają wędkarstwo z łódki lub brodząc w wodzie po całym zbiorniku. Ptaki
dorosłe z kolei w niektórych rejonach są wyłapywane dla zdobycia mięsa.
Kłusownicy używają do tego celu haczyka wędkarskiego na lince rzucanego
łabędziowi z zaczepionym pokarmem, który po połknięciu wbija się w przełyk,
pozwala przyholować ptaka do brzegu i zabić pałką. Znane są także przypad-
ki używania do tych celów dużych psów.

Oprócz kłusownictwa godne zanotowania są przypadki czynnej ochrony
lęgów. W jednym z gospodarstw rybackich właściciel w obawie przed kłusow-
nikiem codziennie na noc zapędzał rodzinę z młodymi do zamykanej szopy,
a na dzień ją wypuszczał, pilnował i dokarmiał. Najbardziej niepokojąca jest
sytuacja na niektórych stawach hodowlanych, będących własnością prywat-
ną. Zwykle właściciel uzurpuje sobie prawo całkowitego władania wszystkim
co żyje, nie zezwala na wejście, łabędzie zwykle eliminuje.
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Lęgi łabędzi niemych Cygnus olor na stawach
rybnych Smogulec w Dolinie Noteci

Dariusz Górecki

W pracy przedstawiono zaistniałe na przestrzeni kilkunastu lat zmiany licz-
by par lęgowych łabędzi niemych w północno-zachodniej Polsce na przykła-
dzie stawów rybnych Smogulec. Dane z lat 1977-1979 pochodzą z pracy Je-
sionowskiego (1980), natomiast z lat 1994-96 z badań autora (Górecki 1997).
Pod względem geofizycznym stawy „Smogulec” położone są w środkowym
odcinku pradoliny toruńsko-eberswaldzkiej, ok. 50 km na zachód od Bydgosz-
czy (53o04' N, 17o19' E). Powierzchnia całego kompleksu stawów wynosi ok.
200 ha (2 km2), zaś lustra wody ok. 140 ha (Ryc. 2). Na terenie stawów prowa-
dzi się intensywną hodowlę karpia Cyprinus carpio. Groble porośnięte są za-
równo roślinnością zielną, jak też nielicznymi drzewami i krzewami. Na grani-
cy grobli i lustra wody dominuje od 2 do 6 m pas trzciny pospolitej Phragmites
communis, manny mielec Glyceria maxima oraz pałki szerokolistnej Typha
latifolia. Na kilku stawach wyrasta roślinność wynurzona, reprezentowana głów-
nie przez rdesty Polygonum sp., wierzby Salix sp., pałkę szerokolistną Typha
latifolia, manny Glyceria sp. oraz trzcinę pospolitą. Średnia głębokość stawów
wynosi ok. 1,3 m.

Ryc. 2. Stawy rybne Smogulec.
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Liczbę par lęgowych łabędzi określono wyłącznie na podstawie znalezio-
nych gniazd. W kolejnych latach badań liczba par lęgowych utrzymywała się
na podobnym poziomie, i tak w roku 1994 gniazdowało 9 par, w 1995 r. 11 par,
a w 1996 r. - 10 par łabędzi. Natomiast kilkanaście lat wcześniej Jesionowski
zanotował nieco mniejszą liczbę lęgów łabędzi, odpowiednio 5, 8 i 4 pary
w latach 1977-1979 (Ryc. 3). Zagęszczenie lęgowe w latach 1994-1996
wynosiło od 0,45 do 0,55 pary na 10 ha. Zdecydowana większość gniazd znaj-
dowała się w wąskim pasie roślinności przybrzeżnej (Ryc. 2), najmniejsza
zanotowana odległość gniazda od grobli wynosiła ok. 0,5 m.

Sukces lęgowy łabędzi na badanych stawach w latach 1994-96 był stosun-
kowo wysoki, tylko sporadycznie zdarzało się zniszczenie gniazda. Obserwo-
wana w latach 1994-1996 liczba odchowanych piskląt w lęgu wahała się od 3
do 8 (n= 24), średnio 5,5 na parę z sukcesem lęgowym.

Ryc. 3. Zmiany liczby par lęgowych łabędzi niemych na stawach rybnych Smogulec
w latach 1977-1996.

W ciągu kilkunastu lat, które upłynęły od badań Jesionowskiego (1980),
zaznaczyły się zauważalne zmiany w awifaunie lęgowej tych stawów. Kilka-
krotnie zmniejszyła się liczba par lęgowych ptaków wodno-błotnych Non-Pas-
seriformes, przy jednoczesnym pojawieniu się kilku nowych gatunków lęgo-
wych. Łabędź niemy praktycznie przez wszystkie lata badań należał do grupy
subdominantów (wraz z rycykiem Limosa limosa, perkozem dwuczubym Podi-
ceps cristatus i kropiatką Porzana porzana w roku 1994 oraz perkozkiem Ta-
chybaptus ruficollis w latach 1995-1996). Podczas badań Jesionowskiego
(1980), łabędź niemy były również subdominantem na stawach w Smogulcu
w 1978 r.
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Łabędzie nieme Cygnus olor w Gnieźnie
Paweł T. Dolata

Gniezno położone jest na Pojezierzu Gnieźnieńskim, w woj. wielkopolskim.
Ma powierzchnię 40,89 km2, zamieszkuje je ok. 70 000 osób. W centrum
miasta znajduje się jez. Jelonek (14 ha, głęb. 2,4 m), a na obrzeżach jez.
Winiary (14 ha, głęb. 4,2 m) i Świętokrzyskie (16 ha) (Anders i in. 1992).
Łabędzie nieme występują w Gnieźnie cały rok, jest tu miejsce lęgów, zbio-

rowe pierzowisko i zimowisko. Po 1 parze z 1 pull. widziano na jeziorach Jelo-
nek i Winiary 06.07.1998, ale 01.08.2000 i 19.07.2001 (PW) nie było tu pta-
ków lęgowych. Późną wiosną grupy łabędzi na jez. Jelonek liczyły: 24.05.1996
24 os., 09.05.2000 (PW) 33 os. Jednak liczba pierzących się ptaków była
latem mniejsza: 06.07.1998 9 os., 01.08.2000 także 9 os. (2 ad., 2 subad.
i 5 imm.), a zupełnie brak (PW) 19.07.2001. Ptaki te były dokarmiane przez
ludzi, do których zbliżały się na parę metrów.

Zimowanie
W Gnieźnie znajduje się jedno z największych miejskich zimowisk łabędzi

w Wielkopolsce (Dolata 1998, 1999). Z reguły ptaki gromadzą się na jez. Je-
lonek, którego brzegi stanowią popularny teren spacerowy i gdzie są masowo
dokarmiane. Ich liczebność w Gnieźnie przedstawia Tabela 2 (kontrole
01.02.1998 i 17.01.1999 P. Kęszycki, 06.01.1999 P. Ksit, 18.12.1999 P. Wyle-
gała, 15.01.2000 J. Ptaszyk, 31.03.2001 S. Przybylski, pozostałe autor).
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Tab. 2. Liczebność i skład zgrupowań łabędzi niemych  Cygnus olor na zimowisku
w Gnieźnie.

Tylko 02.02.1996 stada znajdowały się zarówno na jez. Jelonek (47 ad.
i 8 imm.), jak i na jez. Winiary (63 ad. i 12 imm.). W pozostałych latach ptaki
zimowały tylko na jez. Jelonek. Kontrole pozostałych jezior 01.02.1998 (PK),
18.12.1999 (PW), 31.01. i 10.12.2000, 12.03.2001 wykazały brak łabędzi.
Wczesne ocieplenie w 2000 i 2001 r. już na przełomie stycznia i lutego spowo-
dowało wczesny odlot, szczególnie dorosłych ptaków, z zimowiska. W łagod-
niejszą zimę 2000/2001 liczba łabędzi była mniejsza.

Odmiana polska
Wśród ptaków lęgowych i z grupy pierzowiskowej nie stwierdzono tej od-

miany. Informacje o jej udziale wśród ptaków zimujących zawiera Tabela 2.
Zimą 1999/2000 wszystkie stwierdzenia dotyczyły 2 zaobrączkowanych sa-
mic w 1. zimie. Zimą 2000/2001 obserwowano 1 nieobrączkowanego ptaka
dorosłego tej odmiany, a tylko 25.02. obecny był także drugi dorosły ptak,
z obrączką (Tab. 3 poz. 5).

Obrączkowanie
Na jez. Jelonek oznakowano przez 3 zimy łącznie 57 łabędzi niemych.

Jest to jedno z miejsc najliczniejszego znakowania w Wielkopolsce (Dolata
i in. 2002): - 1 ad., 1 subad. i 1 imm. -  17.01. i 13.02.1999 (PK), 2 ad., 8 subad.
i 19 imm. -  07.11.1999-12.02.2000 (w tym 2 PW), 2 imm. - 09.05.2000 (PW),
12 ad., 3 subad. i 8 imm. - 10.12.2000-25.02.2001.

Z licznie obrączkowanych zimą 1999/2000 łabędzi pierzył tu się 01.08.2000
tylko 1 subad. Ptaka tego nie było tu 10.12.2000, ale stwierdzono go ponow-
nie w dniach 18.01.-12.03.2001. W 2001 r. pierzowiska nie było tu w ogóle -
kontrola 19.07. (PW).

02.02. 01.02. 06.01. 17.01. 17.02. 07.11. 18.12. 15.01. 25.01. Data 
1996 1998 1999 1999 1999 1999 1999 2000 2000 

Liczba os. 130 81 30 56 74 24 24 99 114 
w 1. zimie 20 32 ? 18 22 8 7 41 45 
% w 1. zimie 13,3 39,5 ? 32,1 29,7 33,3 29,2 41,4 39,5 
immutabilis 0 1 ? 0? 0? 0 0 2 2 
% immutabilis 0 1,2 ? 0? 0? 0 0 2,0 1,8 

31.01. 12.02. 10.12. 18.01. 02.02. 09.02. 25.02. 12.03. 31.03. Data 
2000 2000 2000 2001 2001 2001 2001 2001 2001 

Liczba os. 103 58 18 38 56 43 35 23 16 
w 1. zimie 41 36 4 11 10 14 13 13 13 
% w 1. zimie 39,8 62,1 22,2 28,9 17,9 32,6 37,1 56,5 81,3 
immutabilis 2 2 0 1 1 1 2 1 0? 
% immutabilis 1,9 3,5 0 2,6 1,8 2,3 5,7 4,3 0? 
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Zmiany składu stada
W czasie 5 kontroli zimą 2000/2001 udało się odczytać wszystkie obrącz-

ki. Łącznie stwierdzono 4 os. spośród 30 oznakowanych obecnych poprzed-
niej zimy (13,3%). Na tak niską powracalność wpływ miał zapewne duży udział
młodych wśród oznakowanych poprzedniej zimy. Niższą powracalność pta-
ków młodych w porównaniu z dorosłymi  wykazano dla zimowisk w Poznaniu
i Kaliszu (Dolata 1998).

Z 6 os. z obrączkami obecnych 10.12.2000 - przy wzroście liczby ptaków
(Tab. 2) - 18.01.2001 były tylko 3; 02. i 09.02.2001 - 2 os.; a 25.02.2001 tylko
1. Jednocześnie 18.01.2001 pojawiły się 2 nowe ptaki z obrączkami, 09.02.
kolejny, a 25.02. następny (porównaj Tab. 3). Wśród tych 6 os. znakowana
para ptaków dorosłych była tu obecna 10.12.2000 i 18.01.2001, nie było jej
w lutym 2001, a pojawiła się znowu 12.03.2001, kiedy przeganiała skutecznie
stado.

Według informacji pracownika Zieleni Miejskiej, zajmującego się regular-
nym sprzątaniem brzegów jez. Jelonek, w czasie łagodnej zimy 2000/2001
znaleziono tylko kilka martwych łabędzi i nie stwierdzono na nich obrączek.
Śmiertelność nie mogła więc sięgnąć 66% znakowanych ptaków, co wynika-
łoby z ich znikania z zimowiska w grudniu i styczniu. Zjawisko to, a szczegól-
nie ponowne pojawianie się po nieobecności, wskazuje na przemieszczanie
się znakowanych łabędzi między różnymi zimowiskami w trakcie jednej zimy.
Takie przypadki notowano już wcześniej (Dolata 1998, Wylegała i Dąbrowski
2002, G. Kiljan i M. Wieloch inf. ustne). Innym dowodem takich przemiesz-
czeń są zróżnicowane czasowo - nawet parodniowe - pobyty znakowanych
ptaków na dokładnie kontrolowanych zimowiskach (Grabania 1998 i 1999,
G. Kiljan inf. ustna, dane własne).

Na takie przemieszczenia wskazują też wyraźne wahania liczebności na
różnych zimowiskach w trakcie zimy. Jednak w przypadku terenów zimowa-
nia o umownie ustalonych granicach (np. miejski odcinek rzeki czy wybrzeża
morskiego) fakt ten może być spowodowany przemieszczeniem się (nawet
przepłynięciem) na niewielką odległość, ale poza kontrolowany odcinek. Taką
sytuację stwierdzono w Kaliszu, gdzie znakowane ptaki przepływały z cen-
trum miasta na peryferyjny odcinek Prosny (szczególnie w okresach ocieple-
nia), by potem  powracać do centrum, co można uzasadnić intensywnym tam
dokarmianiem (P. T. Dolata, Wł. Kania, P. Kęszycki  dane niepubl.). Pod tym
względem dane ze zbiorników wodnych, szczególnie ich całych grup, wska-
zują dobitniej na rzeczywiste przemieszczenia.

Wędrówki
W stadzie na jez. Jelonek stwierdzono 10 ptaków zaobrączkowanych poza

Gnieznem (Tab. 2, poz. 1-10), a o  6 tam znakowanych uzyskano zamiejsco-
we wiadomości powrotne (poz. 11-16). Informacje z poz. 8. i być może 1. i 9.
wskazują na przybywanie tu na pierzenie ptaków z zimowisk w Kruszwicy
i Poznaniu, choć w Poznaniu jest coroczne pierzowisko na Jez. Kierskim,
a w 2000 r. też na stawach ZOO Malta (Dolata niepubl.). Z kolei ptak z zimo-
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wiska w Gnieźnie pierzył się najbliższego lata na stawach Wielikąt k. Racibo-
rza, w odległości 280 km na południe (poz. 14). Inny (poz. 7), obrączkowany
w tym samym stadzie pierzowiskowym w Wielikącie, pojawił się w Gnieźnie
pod koniec najbliższej zimy. Obrączkowany zimą młody (poz. 16) był najbliż-
szego lata stwierdzony na pierzowsku ok. 95 km na północ, na Zb. Koronow-
skim k. Bydgoszczy.

Pięć ptaków, które zimowały w Gnieźnie (poz. 2-3, 8, 10-11) w ciągu róż-
nych zim przebywało w miejscach odległych o odpowiednio ok. 270, 540, 50,
184 i 50 km. Na zimowanie w Gnieźnie lokalnej populacji wskazuje informacja
(poz. 4) o młodym ptaku, stwierdzonym zimą 16 km od miejsca wyklucia.

Tab. 3. Wiadomości powrotne o łabędziach niemych z jez. Jelonek w Gnieźnie
AS-obrączki Gdańsk, M - samiec, F - samica,
1, 2, po 2, po 3 - wiek w latach kalendarzowych.

Podziękowania
Dziękuję za pomoc przy obrączkowaniu w styczniu 2000 r. Mateuszowi

Rzakowskiemu, za cenne informacje Pawłowi Kęszyckiemu (sygnowane PK),
Pawłowi Ksitowi (PKs), Przemysławowi Wylegale (PW), Sebastianowi
Przybylskiemu i dr. Jerzemu Ptaszykowi (JP), a za niepublikowane dane Wło-
dzimierzowi Kani, Grzegorzowi Kiljanowi i dr Marii Wieloch. Za wiadomości
powrotne o ptakach z Gniezna dziękuję dr. Andrzejowi Czapulakowi, Jerzemu

Poz. Obrączka Dane obrączkowania Dane stwierdzenia 

27.11.95-29.01.96 Park Sołacki, Poznań 
1. 

AS 0764  
 

04.02.95 M, 2, Park Sołacki,  Poznań 
 24.05.96 Gniezno 

18.02.97 Jez. Durowskie, Wągrowiec / JD 
01.02.98 Gniezno / PK 2. 

AS 2376 14.01.97 M, po 3, Świnoujście-plaża 
(tu także 04.02.97) 

15-25.01.00 Gniezno / JP, PTD  

3. Budapest  
608934 

26.01.97 M, po 2, Gyor, Węgry 01.02.98 Gniezno / PK 

4. AS 3287 05.08.98 pull., Kłecko, pow. Gniezno 06.01.-17.02.99 Gniezno / PKs, PK, PTD 
5. AS 4067 27.11.99 immutabilis, Kan. Ulgi, Opole 25.02.01 Gniezno 
6. AS 6740 04.09.99 M, pull., Russów, pow. Kalisz 10.12.00 Gniezno 
7. AS 8340 22.07.00 M, po 2, stawy Wielikąt, Śląsk 09.02., 25.02., 12.03.01 Gniezno 
8. AS 8661 11.02.00 M, 2, jez. Gopło, Kruszwica 01.08.,10.12.00, 25.02.,12.03.01 Gniezno 
9. AS 8670 28.02.00 M, po 2, ZOO Poznań-Malta 09.05.00 martwy, Gniezno / PW 

12.01.-22.02.00 Wągrowiec / JD 
10. 

Praha L 
11325  

22.12.98 1, rz. Ostravice, Frýdek-
Mistek, Czechy 18.01.-12.03.01 Gniezno 

03.01.00 rz. Wisła, Włocławek 
11. 

AS 6715  17.01.99 M, 2, jez. Jelonek, Gniezno / 
PK 28.02.00 Jez. Durowskie, Wągrowiec 

12. AS 8639 25.01.00 M, 2, jez. Jelonek, Gniezno 27.02.01 Jez. Durowskie, Wągrowiec 
13. AS 8644 25.01.00 F, 2, jez. Jelonek, Gniezno   04.04.00 Głowno, Łódzkie 
14. AS 8647 25.01.00 F, 2, jez. Jelonek, Gniezno   27.07.00 stawy Wielikąt, Śląsk 
15. AS 8654  31.01.00 M, 2, jez. Jelonek, Gniezno 28.02.-02.03.01 Jez. Mogileńskie, Mogilno 
16. AS 9916 02.02.01 F, 2, jez. Jelonek, Gniezno 15.07.01 Zb. Koronowski, Koronowo 
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Dąbrowskiemu, Piotrowi Jadczykowi, Pawłowi Kaczorowskiemu, Mariuszowi
Lamentowiczowi, Sławomirowi Studzińskiemu, Radosławowi Włodarczykowi
i Magdalenie Zagalskiej.
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Łabędzie Cygnus sp. na jeziorze Gopło w latach
1998-2001

Paweł T. Dolata, Maciej Maciejewski i Przemysław Wylegała

Jezioro Gopło położone jest na wschodnim skraju Pojezierza Gnieźnień-
skiego, głównie w woj. kujawsko-pomorskim, w małej części w woj. wielkopol-
skim. Powierzchnia lustra  wody wynosi 2 155 ha, a  maks. głębokość 16,6 m.
Linia brzegowa jeziora jest bardzo zróżnicowana, z dużym półwyspem Potrzy-
miech, zatokami, trzcinowiskami i kilkoma wysepkami. Prawie całe jez. Go-
pło, Jeziora Skulskie i otaczający teren zwany Nadgoplem stanowi nietypowy
rezerwat przyrody (dopuszczona gospodarka, w granicach kilkanaście wsi
i część miasta Kruszwica) o nazwie Nadgoplański Park Tysiąclecia, o pow.
12 684 ha.

Herbowym ptakiem NPT jest gęgawa, my zwróciliśmy uwagę na miejsco-
we łabędzie, których zanotowano tu 2 gatunki.
Łabędź krzykliwy Cygnus cygnus
Dorosły osobnik obserwowany był w dniach 05-23.01.1998 na jez.

Gopło k. Złotowa (MM). Wykonana wtedy fotografia tego osobnika została
zamieszczona w folderze ścieżki edukacyjnej Potrzymiech (Krasicka-Korczyń-
ska i Wróblewski brw) z błędnym podpisem „łabędź niemy”. Warto podkreślić,
że pomimo wielkości akwenu i dość intensywnych badań, gatunek ten wcze-
śniej nie był obserwowany na Gople (Czarnecki 1962, Kupczyk 1997).
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Łabędź niemy Cygnus olor
Populacja lęgowa
Łabędź niemy osiedlił się (być może

powtórnie po okresie niegniazdowania)
na Gople krótko po 1945 r. (Czarnecki
1962). Informacje o liczbie ptaków w koń-
cu lat 50. są rozbieżne. Według Zająca
(1963) w 1957 r. było 6 par lęgowych i 11
ptaków nielęgowych, a w 1959 r. 5 par
lęgowych. Ponadto cytował on za Czar-
neckim (1958) informację o 12 parach
lęgowych w 1958 r. Jednak w cytowanej
notatce Czarnecki (1958) podawał
gnieżdżenie się 15 par w 1958 r.,
a w późniejszej pracy podawał 5 par
lęgowych w 1958 r. i 4 pary w 1959 r.
(Czarnecki 1962), nie komentując różnic
między tą a wcześniejszą publikacją.
Ponieważ w późniejszej pracy zamieszczono także mapkę ze stanowiskami
łabędzi, potwierdzającą liczbę par podana w tekście, prawdopodobnie we wcze-
śniejszej notatce (Czarnecki 1958) wystąpił błąd (drukarski?), dodatkowo dane
te zostały błędnie zacytowane przez Zająca (1963). Właściwa wielkość popu-
lacji w latach 1957-1959 to 4-6 par lęgowych.

Inwentaryzacja w całym NPT w 1989 r. wykazała 14, a w 1995 r. 16 par
lęgowych, z czego 9 par na samym jez. Gopło. Regularnie występuje też kilka
par nielęgowych i stadko 10 os. (Kupczyk 1997).

Te dane postanowiliśmy uzupełnić o znakowanie ptaków i badanie ich prze-
mieszczeń. Nie było to pierwsze obrączkowanie na Gople - w latach 1982-84
Adam Kamiński zaobrączkowa ł na jeziorze 32 łabędzie nieme,
w tym 2 lęgowe samice i 29 pull. z 8 rodzin (dane St. Orn. IE PAN).

W trakcie obozu ornitologicznego, kierowanego przez dr. Michała Kupczy-
ka z UAM w Poznaniu, 14-15.07.1999 zaobrączkowano 10 łabędzi na jez.
Gopło: 2 ad. i 5 pull. w Złotowie oraz 2 ad. i 1 z 7 pull. k. Mietlicy (PW). Pomi-
mo poszukiwań z użyciem łodzi motorowej NPT nie stwierdzono innych rodzin
łabędzi.

W 2000 r. ponownie kontrolowano stanowiska lęgowe. Samca AS 7786
oznakowanego w poprzednim sezonie w Złotowie odczytano kilkakrotnie mię-
dzy 14.03. a 21.08.2000 w miejscu obrączkowania. Samca oznakowanego
w poprzednim sezonie k. Mietlicy odczytano 29.04.2000 na torfiankach
w Łuszczewie, czyli 4 km od miejsca znakowania.

Oba samce miały w tym sezonie nowe samice. Nowa partnerka łabędzia
AS 7786 - samica AS 3638 skontrolowana 28.04.2000 na Gople k. Mietlicy
była zaobrączkowana przez A. Czapulaka 22.12.1998 we Wrocławiu,
a obserwowana 01.02.2000 na Prośnie w Kaliszu - na przelocie, bo tu nie

Ryc. 4. Herb NPT
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zimowała (PTD, Wł. Kania). Ponieważ jej partner zimą 1999/2000 był w Krusz-
wicy (patrz niżej i Tab. 5), parę musiały utworzyć dopiero wiosną. Nową part-
nerkę bez obrączki miał też samiec z Mietlicy.

Ponadto 30.04.2000 schwytano dorosłą samicę na gnieździe na torfian-
kach w Skulsku. Ponieważ w gnieździe było 7 jaj, ptaka schwytano i zdjęto
z gniazda ruchem w bok, tak by nie zniszczyć jaj, co mogłoby się zdarzyć przy
„szamotaniu” na gnieździe. Zaraz po zaobrączkowaniu ptak z powrotem usiadł
na gnieździe (PW).

Lęgi mieszane
Dwukrotnie znaleziono gniazda łabędzi niemych, w których oprócz ich jaj

znajdowały się jaja gęgawy Anser anser (MM). Miało to miejsce w 2000 r. na
wyspie Potrzymionek i w 2001 r. na torfiankach na półwyspie Potrzymiech (5
jaj łabędzia i 2 jaja gęgawy).

Zimowanie
Na terenie NPT łabędź niemy według Kupczyka (1997) spotykany jest zimą

tylko sporadycznie. Jednak tuż poza granicą Parku, w północnej części jez.
Gopło, istnieje od lat (MM, T. Sołtysik) duże zimowisko łabędzi w mieście Krusz-
wica (pow. Inowrocław), przy moście kolejowym i kładce dla pieszych,
skąd ptaki są dokarmiane. Ptaków tych niestety wcześniej nie liczono. Tylko w
sprawozdaniu pracowników NPT (Sołtysik i Urbanek 1997) znajduje się
wzmianka o pobycie tu kilkunastu łabędzi niemych zimą 1996/1997, dokar-
mianych przez mieszkańców i pracowników NPT. W lutym 1997 r. było tu
15 os. (MM).

Ok. 60 os. było tu 25.01.2000, wśród nich 2 z obrączkami (MM). Jeden
z nich (ad. AS 7786), obserwowany od 30.12.1999, był oznakowany latem
w Złotowie na Gople. Miejsca zimowania pozostałych nie znamy, ale nie było
ich na Gople. Liczymy, że dalsze badania wyjaśnią, czy lokalna populacja
z Gopła rzeczywiście w tak małym stopniu korzysta z istniejącego na tym
jeziorze zimowiska.

W Kruszwicy 11.02.2000 zaobrączkowano (PTD) 6 os. (2 subad. i 4 imm.)
ze stada 33 os. (13 ad. i subad., 20 imm.). Cztery z nich były tu jeszcze
24.02.2000 w stadzie 7 ad. i 17 imm. (MM). Już 05.03.2000 jeden został stwier-
dzony na Wiśle w Toruniu (T. Ekiert), a inny 01.08.2000 w stadzie pierzowi-
skowym na jez. Jelonek w Gnieźnie i tamże 10.12.2000 (por. Dolata 2002).

Z kolei 10-11.02.2001 w Kruszwicy zaobrączkowano (PTD) 12 os. (10 ad.
i 2 imm.) ze stada do 33 os. (27 ad. i subad., 6 imm.). Tej zimy prowadzono
bardziej regularne obserwacje, obrazujące stopniowy wzrost liczby łabędzi na
zimowisku w Kruszwicy (Tab. 4, MM, PTD).

W co najmniej 2 przypadkach łabędzie spędzały zimę u ludzi. Przez całą
zimę 1998/99 2 łabędzie przechowywali gospodarze ze Złotowa. Ptaki wypły-
wały na niezamarznięty tor promu samochodowego. Przez zimę 2000/2001
1 os. przechowywany był w okolicy Jezior Wielkich, a 11.04.2001 został wy-
puszczony na jez. Ostrowskie k. Przyjezierza.
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Tab. 4. Liczba łabędzi niemych Cygnus olor na zimowisku w Kruszwicy w 2001 r.

Wędrówki
W czasie badań uzyskano kilka wiadomości powrotnych o łabędziach

z obrączkami Gdańsk, które zestawiono poniżej. Zastosowane skróty: M =
samiec, F = samica, 1 r., 2 r., po 2 r., po 3 r. = wiek w latach kalendarzowych.

Aż 4 os. obserwowane były w różnych miejscach w różnych zimach.
W przypadku AS 6841 kolejne 3 zimowiska w życiu odległe były od siebie
kolejno o 48 i 78 km, a AS 3638 kolejno o 105 i 102 km. Ptak AS 2057 widzia-
ny 03-06.01.2000 w Toruniu (T. Ekiert, G. Neubauer), a następnie 25.01.2000
w Kruszwicy (40 km na po łudnie) zmieni ł swe miejsce pobytu
w środku zimy, co notowano nierzadko dla wielkopolskich łabędzi (Dolata 1998,
2002 i dane niepubl.; Wylegała i Dąbrowski 2002; Wylegała dane niepubl.).

Warto zauważyć, że ptak oznakowany 11.02.2000 w Kruszwicy został „od-
czytany” 14.01.2000 na rz. Pilicy w Łódzkiem, czyli na prawie miesiąc przed

Tab. 5. Wiadomości powrotne o łabędziach niemych Cygnus olor z jez. Gopło.

Data 03.01. 08.01. 19.01. 24.01. 30.01. 03.02. 10.02. 11.02. 
Liczba os. 7 12 14 18 22 34 33 32 

 

Obrączka Dane obrączkowania Wiadomości powrotne 

03-06.01.00 rz. Wisła, Toruń AS 2057 21.12.97 F, 1, Bernardynka, 
Kalisz, obserwowany tu do 
21.01.98 

25.01.00 jez. Gopło, Kruszwica 

01.02.00 rz. Prosna, Kalisz 
28.04.00 jez. Gopło, Mietlica i Złotowo 

AS 3638 22.12.98 F, 2, rz. Odra, 
Wrocław 

10-11.02.01 jez. Gopło, Kruszwica 
01-10.02.00 Jez. Durowskie, Wągrowiec AS 6841 23.12.98 M, 1, rz. Gwda, 

Piła, obserwowany tu także 
04.02.99 

10-11.02.01 jez. Gopło, Kruszwica 

30.12.99-25.01.00 jez. Gopło, Kruszwica 
14.03.00 jez. Gopło, Złotowo 
28.04.00 jez. Gopło, Mietlica i Złotowo 
28.06., 21.08.00 jez. Gopło, Złotowo  

AS 7786 14.07.99 M, po 3, jez. Gopło, 
Złotowo 

10-11.02.01 jez. Gopło, Kruszwica 
AS 8661 11.02.00 M, 2, jez. Gopło, 

Kruszwica 
01.08., 10.12.00 jez. Jelonek, Gniezno 

AS 8662 11.02.00 F, 2, jez. Gopło, 
Kruszwica 

05.03.00 rz. Wisła, Toruń 
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zaobrączkowaniem! Ten akurat błąd udało się wykryć, ale przy innym nume-
rze obrączki mogłoby to być niemożliwe. Przypadek ten wskazuje, że wszel-
kie stwierdzenia, a szczególnie odczyty obrączek, powinny być dokonywane
z należytą starannością i przekazywane do Zakładu Ornitologii PAN tylko
w razie całkowitej pewności. Wszystkim odczytującym należy polecić bardzo
cenne uwagi Wojciecha Kani (1999) na ten temat.

Odmiana polska immutabilis
Rodzinę łabędzi niemych, z których na 4 pisklęta 1 należało do odm. pol-

skiej stwierdzono na Gople w okolicy Przewozu w sierpniu 1994 r.
(T. Iciek). W tej samej okolicy widziano też rodzinę z nieustaloną liczbą piskląt
odm. polskiej latem prawdopodobnie 1997 r. (R. Wałecki). Poza tymi obser-
wacjami nie widywano piskląt tej odmiany w czasie wieloletnich badań awifau-
ny NPT (M. Kupczyk, MM).

Wśród stad po 33 os. w Kruszwicy 11.02.2000 i 11.02.2001 również nie
było tej odmiany. W Wielkopolsce występuje ona w niewielkiej ilości, jednak
była stwierdzana na prawie każdym dokładniej badanym zimowisku (Dolata
1998 i 2002; Dolata i in. 2002; Wylegała i Dąbrowski 2002; dane niepubl.).
Oczekujemy więc wykrycia jej w Kruszwicy w czasie dalszych badań.

Podziękowania
Dziękujemy za pomoc organizacyjną przy badaniach dr. Michałowi Kup-

czykowi, dyrektorowi NPT mgr. inż. Romanowi Wróblewskiemu i Zespołowi
Szkół Zawodowych w Kruszwicy, szczególnie panu kierownikowi internatu
Marianowi Klimiukowi.

Za pomoc przy obrączkowaniu dziękujemy Mai Łacisz, Pawłowi
Kaczorowskiemu, Tomaszowi Sołtysikowi oraz uczestnikom obozu, a za wy-
korzystane wyżej informacje Jerzemu Dąbrowskiemu, Tomaszowi Ekiertowi,
Tomaszowi Iciek, Włodzimierzowi Kani, Grzegorzowi Neubauerowi
i Rafałowi Wałeckiemu.
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Błyski, haczyki i żyłki kontra łabędzie?
Jacek Betleja

Znany jest niekorzystny wpływ sprzętu
wędkarskiego na łabędzie, przede wszyst-
kim z powodu trującego działania ołowiu
z ciężarków. To zjawisko doczekało się już
opracowań i konkretnych działań, co dopro-
wadziło do tego, że  w wielu krajach nie sto-
suje się już ołowiu do obciążania spławików.
Niemniej jednak inny sprzęt wędkarski, który
pozostawiany jest w wodzie, zagraża łabę-
dziom. Same żyłki nie są raczej zbyt nie-
bezpieczne, gdyż zaplątany łabędź może się
z nich wyswobodzić używając swej siły.
Mniejsze ptaki nie mają jednak z reguły
szans w przypadku zaplątania się w żyłki.
 Z żyłką mogą też przyczepiać się do ciała
łabędzia inne elementy jak haczyki czy sprę-
żyny na zanęty. Te metalowe części już są
bardziej niebezpieczne i mogą powodować

infekcje lub utrudniać poruszanie się ptaka. Zimą 2001 r. obserwowałem jesz-
cze jeden przykład szkodliwości pozostawionych elementów wędkarskich.
Jeden z zimujących łabędzi niemych (na zdjęciu) miał zahaczony o dziób spo-
rych rozmiarów błysk wędkarski. Niestety nie udało mi się go złapać ponow-
nie i pozbawić tej „przywieszki”.

Warto dokumentować te zjawiska, a także śledzić los takich pokaleczo-
nych ptaków. Drugą ważną sprawą jest uświadamianie wędkarzom, że pozo-
stawiane przez nich żyłki i osprzęt jest zabójczy dla ptaków. Niech to, co jest
możliwe do zabrania z łowiska będzie zawsze zabierane i wyrzucane
w miejscu, gdzie nie zagraża żadnym zwierzętom, a najlepiej zabierane do
domu. Gdy będziemy nad wodą i znajdziemy skłębione żyłki lub pływające
w wodzie przypony, spławiki i haczyki zabierajmy je ze sobą i wrzucajmy do
pojemników na śmieci.

fot. J. Betleja



24

Straty w lęgach łabędzia niemego Cygnus olor
na etapie znoszenia i wysiadywania jaj

Radosław Włodarczyk

Obszar Polski centralnej jest od roku 1997 miejscem regularnych kontroli
stanowisk lęgowych łabędzia niemego. Corocznie badaniami objęty jest ob-
szar o powierzchni ponad 900 km2. W latach 1997-1998 kontrole ograniczone
były głównie do okresu wodzenia piskląt. W dwóch kolejnych sezonach bada-
nia rozpoczęto na przełomie marca i kwietnia, czyli w okresie składania jaj.
Pozwoliło to na dokładniejszą ocenę liczebności populacji lęgowej oraz zebra-
nie materiału dotyczącego całego okresu lęgowego. W roku 1999 kontrolą
objęto 95 pól atlasowych siatki PAO, czyli powierzchnię 950 km2, gdzie stwier-
dzono gniazdowanie 101 par łabędzia niemego. Spośród 52 par, o których
zebrano pełne informacje o przebiegu lęgu, 6 z nich (11 %) utraciło całkowicie
swe zniesienia przed wykluciem się piskląt. Dwa gniazda zostały opuszczone
z nieznanych przyczyn, dwa zostały zalane przez wodę. Kolejny przypadek
porzucenia gniazda spowodowany był bliskim sąsiedztwem drugiej pary i wal-
kami o terytorium. Ostatnią przyczyną zniszczenia lęgu była działalność dzika
Sus scrofa. 6,1% wszystkich zniesionych jaj (n = 256) stanowiły jaja, z których
nie wykluły się pisklęta. W 2000 roku badaniami objęto obszar 990 km2 i wy-
kazano na nim gniazdowanie 89 par legowych. 25% skontrolowanych gniazd
zostało zniszczonych przed wykluciem się piskląt. Większość z wymienionych
przypadków (64%) dotyczy par, których legi zostały zniszczone przez drapież-
niki lub przez człowieka. Pięć z nich przystąpiło do lęgów powtarzanych.
Z 4,9 % jaj (n = 247) nie wykluły się pisklęta.

Opisywane dwa sezony różnią się udziałem zniszczonych gniazd w całko-
witej liczbie skontrolowanych lęgów. Sezon lęgowy roku 2000 charakteryzo-
wał się wyraźnie większym procentem gniazd, które zostały zniszczone przez
lisy Vulpes vulpes, psy lub człowieka niż rok 1999. Wiosna roku 2000  była
wyjątkowo sucha, co przyczyniło się do spadku poziomu wody w prawie wszyst-
kich kontrolowanych zbiornikach. Lustro wody obniżyło się o ok. 20-30 cm.
Sytuacja taka miała miejsce nawet na zbiornikach, gdzie człowiek sztucznie
reguluje poziom wody (stawy rybne, zbiorniki zaporowe). Gniazda, oddzielone
pierwotnie od stałego lądu pasem wody, poczynając od maja były całkowicie
dostępne dla drapieżników. Konsekwencją był wzrost presji czworonożnych
drapieżców (lisy, psy) - istotnie większa liczba par utraciła swe lęgi. Odnoto-
wano również przypadki atakowania dorosłych ptaków na gniazdach. I tak na
stawach w Wilkoszewicach (51o15' N, 19o39' E) wysiadująca samica została
poważnie okaleczona, zaś na stawie koło Dłutówka (51o34' N, 19o22' E) zosta-
ła zabita. Dla kontrastu maj i czerwiec roku 1999 obfitowały w deszcze do
tego stopnia, że odnotowano w tym okresie jeden przypadek zalania gniazda
przez wody opadowe. Przez cały czas trwania inkubacji każde gniazdo było
w jednakowy sposób niedostępne. Przytaczany procentowy udział zniszczo-
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nych lęgów w czasie inkubacji jest zbliżony do wyników wykazanych dla popu-
lacji gniazdującej w dolinie Baryczy, gdzie odsetek par, które utraciły lęgi wa-
hał się w granicach 28-43% (Czapulak 1999). Jednak straty rzędu 11% znisz-
czonych gniazd w roku 1999 są dużo niższe niż najniższa wartość odnotowa-
na w dolinie Baryczy (19% zniszczonych lęgów w 1991 roku). Różnice te mogą
wynikać z faktu, iż w dolinie Baryczy kontrolowano pary gniazdujące na jed-
nym typie zbiorników jakim są stawy rybne, podczas gdy w prezentowanym
materiale obserwacjami objęto różne typy zbiorników.

Procent nie zapłodnionych jaj był zbliżony w obu sezonach i nie odbiegał
od wartości podawanych dla innych populacji (Czapulak 1999).
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Żerowanie dzikich łabędzi niemych Cygnus olor
na wiejskich podwórkach w Wielkopolsce

Andrzej Chmielewski i Przemysław Wylegała

W ostatnich latach zanotowano 3 przypadki żerowania dzikich łabędzi nie-
mych na wiejskich podwórkach. We wszystkich przypadkach ptaki korzystały
z karmy wysypywanej dla drobiu.

1. Gulcz koło Czarnkowa (woj. wielkopolskie)
Około 1990 r. obserwowano parę łabędzi niemych, która gniazdowała na

stawie około 20 m od podwórza. Po wykluciu się i podrośnięciu młodych cała
rodzina przychodziła na podwórze i wyjadała z koryta karmę przeznaczoną
dla drobiu. Ptaki dorosłe były agresywne wobec ludzi (PW).

2. Bobowicko koło Międzyrzecza (woj. lubuskie)
Dnia 15.10.1999 obserwowano dzikiego dorosłego łabędzia niemego,

który na podwórzu gospodarstwa rolnego wyjadał pokarm przeznaczony dla
drobiu, głównie ziarno. Ptak od jeziora na podwórze musiał pokonać odle-
głość 150 m, przechodząc między budynkami. Według informacji rolników
ptak często pojawiał się na tym miejscu, był ufny i nie bał się ludzi. Na począt-
ku sezonu lęgowego na jez. Bobowicko była para łabędzi, z których jeden
zginął z niewyjaśnionych przyczyn (ACh).

3. Brzekiniec koło Chodzieży (woj. wielkopolskie)
W 2000 r. dwa dorosłe ptaki od lata do zimy regularnie przychodziły

ze stawu oddalonego o ok. 50 m na podwórze i wyjadały z koryta karmę prze-
znaczoną dla drobiu. Łabędzie te były agresywne w stosunku do ptaków do-
mowych oraz ludzi (M. Grzeczka inf. ustna).

Ponadto w Ślepuchowie k. Obornik (woj. wielkopolskie) przy gospodar-
stwie rolnym utrzymywane są łabędzie nieme w formie półwolnej hodowli.
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Anegdoty o łabędziach
Jacek Betleja

Rozmawiając z rybakami stawowymi o ptakach usłyszałem od Jana Pie-
traszka, rybaka z Doliny Górnej Wisły, ostatnio kierownika stawów w Ocha-
bach, obecnie już na emeryturze, taką oto historię.

Pod koniec lat 50., najprawdopodobniej w 1957 lub 1958 roku, na stawy
Przeręb koło Zatora Włodzimierz Puchalski (znany, już nieżyjący fotograf
i filmowiec przyrodniczy) sprowadził z Parku Łazienkowskiego w Warszawie
parę łabędzi niemych. Zostały one wsiedlone na staw Górecznik, gdzie się

Pochodzą one od piskląt dostarczonych ok. 20 lat temu z niedalekich okolic
Biedruska. Prawie co roku para dorosłych gniazduje na ogrodzonej grobelce
stawu, a wyprowadzone młode są przynajmniej w części rozdawane do ho-
dowli. W 2000 r. jedno z wyklutych piskląt należało do odm. polskiej immuta-
bilis. Na zimę ptaki zamykane są w pomieszczeniu (M. Tecław, R. Kubacki inf.
ustne).
Łabędzie nieme powszechnie korzystają z pokarmu podawanego przez

ludzi w miastach. W sezonie zimowym ma to charakter wręcz masowy,
a obecność miejsc dokarmiania decyduje często o rozmieszczeniu łabędzi
(Dolata 1998, Meissner 1999).
Literatura

Dolata P. T. 1998. Zimowanie łabędzia niemego Cygnus olor w miastach Wielkopolski i Ziemi
Lubuskiej. W: Barczak T., Indykiewicz P. (red.). Fauna miast. Wyd. ATR. Bydgoszcz: 179-186.

Meissner W. 1999. Zimowanie łabędzia niemego Cygnus olor na Zatoce Gdańskiej
w sezonach 1987/88-1996/97. Biul. Pol. Grupy Bad. Łab. 3:17-23.
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z sukcesem rozmnażały. Po kilku latach w sumie było 18 ptaków, które zimą
zostały odłowione, a później pary ptaków zostały porozdawane rybakom na
wiele kompleksów stawów w całej Polsce. Tam później też się rozmnażały.

Być może w tej relacji zawarte są prawdziwe wiadomości, lecz wymaga to
jeszcze dodatkowego potwierdzenia z innych źródeł. Rozmawiajmy z rybaka-
mi stawowymi. Może dotrzemy wtedy do pełnej wersji tej historii, a może też
usłyszymy jeszcze ciekawsze informacje o łabędziach.

Łabędzie Cygnus sp. odżywiające się rybami
Krzysztof Henel i Agnieszka Rok

W dniu 15.01.2000 na rzece Odrze w centrum Raciborza (woj. śląskie)
przebywały 42 łabędzie nieme Cygnus olor (31 ad. + 11 imm.) i 1 dorosły
łabędź krzykliwy C. cygnus.

Kilkanaście łabędzi niemych (młodych i dorosłych) oraz łabędź krzykliwy
polowało na ryby. Gdy ryba znalazła się w pobliżu ptaka, ten atakował ją dzięki
szybkiemu ruchowi szyi. Część ataków kończyła się sukcesem. Ptaki łowiły
płocie Rutilus rutilus, o wymiarach do około 20 cm, oraz nieoznaczone w trak-
cie obserwacji mniejsze ryby, należące być może do innego gatunku. Drobne
ofiary były połykane przez łabędzie zaraz po schwytaniu, większe poddawane
próbom miażdżenia i rozrywania dziobem.

W dniu 29.01.2000 w tym samym miejscu przebywało 39 dorosłych i 13
młodocianych łabędzi niemych oraz dorosły łabędź krzykliwy. Nie stwierdzono
już polowania na ryby przez łabędzie. W celach doświadczalnych łabędziom
rzucono martwą płoć, długości 22 cm, wyjętą spod lodu w pobliżu miejsca
przebywania stada. Łabędzie rozpoczęły walkę o rybę. Ostatecznie pochwycił
ją ptak młody, który po paru minutach wysiłków i ucieczki przed innymi ptaka-
mi, mimo sporych rozmiarów płoci, połknął ją w całości.

Zachowanie łabędzi zdaje się mieć związek z nietypowymi warunkami sie-
dliskowymi, jakie zaistniały w miejscu ich pobytu. Z powodu prac remonto-
wych w korycie rzeki wpływ wód Odry do jej odnogi biegnącej przez centrum
miasta został odcięty. Całość wód płynących Odrą skierowano do Kanału Ulgi
(wschodniego, sztucznego koryta rzeki). Poziom wód Odry w miejscu obser-
wacji był bardzo niski (około 0,5 metra), a prąd rzeki słaby. Ograniczało to
możliwości ucieczki ryb przed atakiem łabędzi, pozbawiając je sposobności
ukrycia się w głębi toni wodnej.

Niskiemu stanowi wody towarzyszą większe stężenia zanieczyszczeń. Słaby
prąd pozwolił na przykrycie warstwą lodu niektórych, fragmentów remontowa-
nego koryta Odry, mimo łagodnych warunków meteorologicznych panujących
w pierwszej połowie stycznia. Skutkiem tego mogło być niedotlenienie oraz
słaba kondycja fizjologiczna ryb, co przypuszczalnie dodatkowo ułatwiło łabę-



28

Wyniki liczenia łabędzi niemych Cygnus olor
w Bydgoszczy zimą 1999/2000

Roman Kucharski i Hubert Skalski

Zimą 1999/2000 przeprowadzono liczenie przebywających w granicach
administracyjnych miasta łabędzi niemych. Inwentaryzacją objęto odcinek Brdy
od Opławca do Brdyujścia (21 km rzeki) i osiedlową gliniankę „Balaton”. Zbior-
niki wodne w Myślęcinku pozostawały zamarzniete. Obserwacje prowadzono
16.12.1999, 15.01., 22.01. i 03.02.2000. Maksymalna liczba stwierdzonych
osobników wyniosła 522 (15.01.00). W zimującej populacji 76% ptaków sta-
nowi ły osobniki w wieku po 2 kalendarzowym roku życia (395),
a 24% - osobniki w drugim roku życia (127). Odnotowano jednego osobnika
odmiany immutabilis (sprawdzając zdecydowaną większość ptaków).

U przebywających zimą w Bydgoszczy łabędzi niemych odczytano 11 ob-
rączek polskich, 1 duńską, a jeden ptak nosił niemiecką obrączkę Hiddensee.

dziom polowanie. Ptaki nie cierpiały głodu, gdyż były dokarmiane chlebem
przez mieszkańców miasta.

Wydaje się, iż główną przyczyną chwytania i spożywania ryb przez łabę-
dzie była względna łatwość zdobycia takiego pokarmu, zaistniała w nietypo-
wych warunkach panujących w miejscu obserwacji.

W pokarmie łabędzia niemego dominują części roślin wodnych wynurzo-
nych i zanurzonych, włącznie z glonami, w mniejszym stopniu rośliny lądowe,
ostatnio coraz częściej resztki żywności i odpady kuchenne. Sporadycznie
łabędzie zjadają drobne zwierzęta, bezkręgowce (mięczaki, owady i inne),
płazy (ropuchy, żaby i ich kijanki) (Cramp i Simmons 1977). Skład pokarmu
łabędzia krzykliwego kształtuje się podobnie, drobne zwierzęta wodne także
tu mają niewielki udział (Dementiev i Gladkov 1952).

Przypadki spożywania ryb przez łabędzia niemego zdarzają się wyjątkowo
(Watson 1931, Hulme 1948 za Cramp i Simmons 1977). Stwierdzono je także
u łabędzia niemego i krzykliwego nad Morzem Czarnym w ostre zimy (Arda-
matskaya i Sabinewsky 1990). Brak informacji, czy przypadki te dotyczą ryb
schwytanych przez łabędzie. Obserwowano również rabowanie przez łabę-
dzia niemego ryb innym ptakom (Erlemann 1990).
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Z uzyskanych dotychczas wiadomości powrotnych wynika, iż na zimowisko
w Bydgoszczy ostatniej zimy przybyły łabędzie obrączkowane m.in. we Wro-
cławiu, Świnoujściu i na Jez. Durowskim w Wągrowcu. W styczniu 2000 r.
zaobrączkowano 30 łabędzi niemych. Ogółem zatem wśród zimujących w Byd-
goszczy łabędzi 8% było oznakowanych obrączkami.

Porównując stwierdzone zimą 1999/2000 liczebności łabędzi z latami po-
przednimi (Kucharski 1998, Kucharski i Skalski 1999) wykazano wzrost ogól-
nej liczby przebywających w mieście osobników. W stosunku do wyników
z dwóch poprzednich zim indeks wzrostu liczebności wyniósł 133%.
Interesujące jest, iż z roku na rok coraz więcej ptaków przebywa w centrum
miasta na Brdzie w pobliżu mostu Focha, maksymalnie do 77% zimujących
w mieście ptaków. Na taką preferencję wydają się wpływać przede wszystkim
dwa czynniki, tj. nie zamarzanie tego odcinka rzeki (lub zamarzanie tylko czę-
ściowe) oraz regularne dokarmianie ptaków przez bydgoski klub
„Animals”. Ze środków zgromadzonych dzięki pomocy władz miejskich zimą
1999/2000 przygotowano 8 ton zboża dla zimujących łabędzi. Ptaki w stycz-
niu i lutym dokarmiano codziennie w pobliżu mostu Focha i raz w tygodniu
w Opławcu.

Ostatniej zimy zarejestrowano 15 przypadków uszkodzenia bądź osłabie-
nia ptaków, które  wymagały pomocy, a 7 osobników padło (dane Klubu „Ani-
mals”). Analiza weterynaryjna czterech martwych osobników wykonana przez
Wojewódzki Zakład Weterynaryjny w Bydgoszczy wykazała, iż przyczyny zgo-
nów mogły mieć podłoże bakteriologiczne (E. coli) bądź mykologiczne (Asper-
gillus fumigatus). U jednego osobnika szczególnie silne ogniska grzybicze
zlokalizowane były na powierzchni wątroby, śledziony i otrzewnej. Nie wyka-
zano obecności trucizn mineralnych ani też pozostałości pestycydów fosfoor-
ganicznych.

Zimowisko łabędzi w Bydgoszczy.                                     fot. R. Kucharski



30

Zimowanie łabędzi Cygnus sp. na Zbiorniku
Nieliskim w latach 1997-2000

Daniel Boruchalski

Zbiornik Nieliski został utworzony na rzekach Wieprz i Por, między miej-
scowościami Nielisz i Kulików w gminach Nielisz i Sułów, w woj. lubelskim
(dawne woj. zamojskie). Budowę tego zalewu rozpoczęto w 1994 roku. Jego
powierzchnia wynosi 834 ha. Roślinność na zbiorniku w dużej mierze zależy
od wahań poziomu wody. Przy niskim stanie wody dno zalewu porastają płaty
trzcin, turzyc i oczeretu, natomiast gdy poziom wody wzrasta, na teren akwe-
nu wkracza rdest ziemnowodny.

Zbiornik kontrolowany był od października 1997 r. do kwietnia 2000 r.,
w drugiej dekadzie każdego miesiąca. Podczas trzyletnich obserwacji na zbior-
niku Nieliskim stwierdzono wszystkie występujące w Polsce gatunki łabędzi.
Najliczniejszym gatunkiem był łabędź niemy Cygnus olor, regularnie - choć
nielicznie - przebywał tu także łabędź krzykliwy C. cygnus, zaś łabędzia czar-
nodziobego C. columbianus stwierdzono tylko raz.
Łabędź niemy Cygnus olor
W sezonie 1997/98 obserwowany był w niewielkiej liczbie (2-21 os., Ryc.

5). Tak niewielka liczba łabędzia niemego w tym sezonie była spowodowana
małą powierzchnią zbiornika. Podczas ostrych mrozów zalew szybko zama-
rzał niemal na całej powierzchni, nie zamarznięte pozostały tylko nieliczne
oczka. Udział procentowy ptaków młodych obliczony dla wszystkich obserwa-
cji (n=46) wyniósł 28%. Szczyt liczebności przypadł na połowę kwietnia, kiedy
to znacznie wzrosła powierzchnia lustra wody. W tym sezonie - 11.04.98 - na
zalewie obserwowano dorosłego łabędzia niemego z żółtą obrożą szyjną FA
38 (R. Kuczmaszewski, T. Kuc). Ptak ten był zaobrączkowany w czasie pie-
rzenia na stawach w Wielikącie k. Raciborza w lipcu 1996 roku. Jesienią tego
samego roku stwierdzono go na Wiśle w Krakowie (Grabania 1998).

Niepokojące jest stwierdzenie w Bydgoszczy w latach 1998 i 1999
aż sześciu przypadków zadławienia się i uduszenia łabędzi niemych polietyle-
nowymi torebkami. Fakty te wskazują, iż torby z cienkich, przezroczystych
tworzyw sztucznych zawierające resztki chleba mogą stanowić poważne za-
grożenie dla życia łabędzi. Jeden łabędź udusił się zapętloną wokół szyi żyłką
wędkarską.
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W kolejnych sezonach liczba zimujących tu łabędzi wzrosła. W sezonie
1998/1999 obserwowano koncentracje do 40 os. (Ryc. 5). Procent ptaków
młodych wyniósł 17% (n=166). Szczyt liczebności gatunek osiągnął w połowie
stycznia. Sezon 1999/2000 odznaczał się gwałtownym wzrostem liczebności
łabędzia niemego. Porównując maksymalne koncentracje między bieżącym
sezonem a latami poprzednimi, zaobserwowano prawie czterokrotny wzrost
w porównaniu z sezonem 1998/1999 i aż dziewięciokrotny z sezonem 1997/
1998. Maksymalnie obserwowano tu 188 os. (Ryc. 5). Szczyt, podobnie jak
rok wcześniej, przypadł na styczeń. W kolejnych miesiącach liczba tego ga-
tunku znacznie zmniejszyła się. Prawdopodobnie na skutek ocieplenia część
łabędzi przemieściła się na okoliczne zbiorniki. Ptaki młode stanowiły 12%
ogółu ptaków zimujących w tym sezonie (n=675). Z czterech par, gnieżdżą-
cych się na Nieliszu latem 1999 roku, dwie obserwowano na zalewie aż do
lutego 2000 roku.

Łabędź krzykliwy Cygnus cygnus
 Obserwowany corocznie w liczbie 1-13 os. Najwcześniej pojawił się

13.12.1999, najpóźniej był obserwowany 23.03.1999. Dotychczas, podczas
dziewięciu obserwacji, stwierdzono 27-29 ptaków dorosłych i tylko 1 młodego
osobnika.

Tab.6. Maksymalne liczebności łabędzia niemego  Cygnus olor na Zbiorniku Nieliskim
w poszczególnych sezonach.

Tab. 7. Obserwacje łabędzia krzykliwego  Cygnus cygnus na Zbiorniku Nieliskim.

Sezon badań M-c Liczba ptaków   
dorosłych 

Liczba ptaków 
młodych 

Razem 
osobników 

1997/1998 IV 16 5 21 
1998/1999 I 35 5 40 
1999/2000 I 163 25 188 

Data Liczba ad./imm. 

27.01.1998 12/1 
05.01.1999 1 
15.01.1999 2 
01.02.1999 2 
03.02.1999 2 
14.02.1999 2 
28.02.1999 3-4 
23.03.1999 2-3 
13.12.1999 1 
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Ryc. 5. Dynamika liczebności łabędzia niemego Cygnus olor na Zb. Nieliskim
w poszczególnych sezonach.
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Wcześniej obserwowano je na Lubelszczyźnie koło Lublina, Włodawy,
Rejowca i Zamościa (Wiącek 1999).
Łabędź czarnodzioby Cygnus columbianus
27.01.1998 w stadzie 13 łabędzi krzykliwych obserwowano jednego doro-

słego ptaka.
Zbiornik Nieliski, mimo dość krótkiego istnienia, stworzył dogodne warunki

dla zimujących łabędzi. Podczas Regionalnej Akcji Liczeń Ptaków Wodno-
Błotnych i Ptaków Drapieżnych w 2000 roku stwierdzono tu 53% ptaków zimu-
jących na całej Lubelszczyźnie (M. Piotrowska inf. ustna). W Polsce liczeb-
ność łabędzi niemych zimą szacuje się na ok. 14 tys. podczas mroźnych i ok.
23-24 tys. podczas łagodnych zim (Meissner 1999, Wieloch 2001). Wynika
z tego, że na Zbiorniku Nieliskim podczas maksymalnych koncentracji - gro-
madzi się od 0,8% do 1,3% krajowej populacji zimujących łabędzi niemych.
Obecnie jest to największa zimowa ostoja tego gatunku na Lubelszczyźnie
i jedna z ważniejszych we wschodniej Polsce. Akwen ten jest także jednym
z miejsc częstszego występowania łabędzia krzykliwego zimą na Lubelsz-
czyźnie. Pojaw łabędzia czarnodziobego miał charakter efemeryczny i zbior-
nik ten nie odgrywa prawdopodobnie większej roli dla tego gatunku, mimo że
w sezonie 1997/1998 łabędź ten obserwowany był oprócz Zbiornika Nieliskie-
go tylko na pięciu stanowiskach w Polsce (Wieloch 1998). Zważywszy na zni-
komą liczbę doniesień o zimowaniu łabędzi we wschodniej Polsce nie można
ocenić walorów tego zbiornika względem tej części kraju.

Podziękowania
Za pomoc w badaniach i przekazanie mi swoich niepublikowanych danych

podziękowania kieruję na ręce: Tomasza Kobylasa, Tomasza Kuca, Rafała
Kuczmaszewskiego, Macieja Pieńkosza,  Przemysława Stachyry i  Krzysztofa
Zawiły. Za udzielenie cennych rad w trakcie pisania tego opracowania ser-
decznie dziękuję Przemysławowi Stachyrze i Marii Wieloch.
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Kontrola zimowisk łabędzi niemych Cygnus olor
w regionie Ostravy (Czechy)

Paweł T. Dolata

Wyniki kontroli zimowisk łabędzi niemych w Czechach zimą 1998 r. nie
wskazywały na liczniejsze zimowanie łabędzi z Polski w Pradze i Czechach
Wschodnich. Przypuszczaliśmy wtedy, że ptaki z Polski mogą liczniej wędro-
wać doliną Odry i przez Bramę Morawską na zimowiska na Morawach (Czyż
i Dolata 1998). Dopiero trzy lata później, dzięki Maciejowi Wajsowi, miałem
możliwość sprawdzenia czy mieliśmy rację i czy ptaki z gatunku „labuť velká”
w Ostravie i okolicach pochodzą z Polski. Szczególnie liczyłem na łabędzie
intensywnie znakowane (w tym łatwymi do odczytu obrożami szyjnymi) przez
dr Andrzeja Czapulaka i ornitologów górnośląskich na - położonych po drugiej
stronie granicy (ok. 20 km) - stawach Wielikąt k. Raciborza (Betleja 1998).

Od wyjazdu nie odstręczyła mnie nawet informacja w „Praktycznym Prze-
wodniku Pascala”, że „Gdyby jakiś Czech usłyszał, że wybierasz się do Ostravy,
gotów pomyśleć, żeś oszalał” (Humphreys 1996), a to ze względu na typowo
górniczy charakter miasta. Wed ług mnie jest to zresztą opinia
niesłuszna, bo centrum Ostravy wcale nie jest brzydkie, a z zatruwających
okolicę kopalni węgla nie pracuje już ani jedna.

Ostrava
W dniach 19-21.02.2001 skontrolowałem śródmiejskie odcinki przepływa-

jących przez Ostravę rzek Ostravica (ok. 7 km) i Odra (ok. 2 km) oraz cały
miejski, przyujściowy odcinek Opavy (6,5 km) (Ryc. 6). Wszystkie trzy rzeki
mają podgórski charakter, o szybkim nurcie i z reguły wysokich brzegach,
niekorzystnych nie tylko dla łabędzi, ale i dla innych ptaków wodnych. Przykła-
dowo na siedmiu km Ostravicy widziałem tylko 1 parę krzyżówek Anas platyr-
hynchos. Poza Ostravicą, nad którą przebiega parę uczęszczanych przez pie-
szych mostów, a wzdłuż sporego odcinka znajduje się park, nie ma tu też
miejsc nadających się do dokarmiania, w których z reguły gromadzą się łabę-
dzie.

Grupę 8 łabędzi niemych stwierdziłem tylko 20.02.2001 na Opavie w Ostra-
vie-Třebovicach. Tylko jeden łabędź miał obrączkę chorwacką UA 01098, jego
dane obrączkowania i odczytu:

o 22.05.1999 2 r., Hlapcina (46o31'N, 16o24'E), Medimurje, Chorwacja
v 20.02.2001 rz. Opava, Ostrava-Třebovice (49o50'N, 18o12'E), Czechy
Do 1999 r. o łabędziach obrączkowanych w Chorwacji otrzymano tylko 3

wiadomości powrotne z Czech (Kralj 2002). Według informacji, jakie udzielili
mi inż. Mojmír Foral i doc. dr Drahomír Kondělka duże zimowisko łabędzi
istniało właśnie w Ostravie-Třebovicach, na zbiornikach przy elektrowni,
ale przestało funkcjonować z nieznanych przyczyn ok. 10 lat temu. Jednak
i później łabędzie były tam obserwowane zimą (19 os. 28.01.1996), podobnie
jak na niektórych z licznych w Ostravie stawów i zbiorników (Materiály 1997
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i 1997a). Tych kilka, które sprawdziłem były zamarznięte, ale niewykluczona
była obecność łabędzi na którymś z pozostałych.

Frýdek-Místek
Dnia 22.02.2001 przeszedłem brzegiem Ostravicy od stacji Baška do sta-

cji Liskovec (ok. 6 km), w tym cały odcinek przecinający miasto Frýdek-Místek.
Pod jednym z mostów w stadzie 23 os. (12 ad. i 11 imm.) odmiany zwykłej były
3 dorosłe ptaki z obrączkami (Ryc. 6). Dwa z nich miały wreszcie obrączki
polskie, co bardzo polepszyło mi humor. Oto ich dane:

Na wspomnianym odcinku widziałem też 4 pluszcze Cinclus cinclus
i 2 pliszki górskie Motacilla cinerea. Długa obserwacja z parunastu metrów
polującego pluszcza była dla mnie - człowieka z nizin - dodatkową atrakcją
tego dnia.

Stawy Albrechtičky
Ostatniego dnia udałem się ok. 20 km na południowy-zachód od Ostravy

na stawy rybne (rybniky) Albrechtičky, o pow. 114 ha. Jest to jeden z kilku
dużych kompleksów stawów, leżących w dolinie Odry. Ta część doliny stanowi
Krajowy Obszar Chroniony „Poodři”, uznany za „ostoję ptaków” o randze eu-
ropejskiej (Important Bird Area) i wpisany na listę Konwencji Ramsar (Hora
2000). W kompleksie Studěnka jesienią 2000 r. zostały sfotografowane 2 ła-
będzie z obrożami szyjnymi ze stawów Wielikąt (D. Boucný).

Na podstawie zimowych kontroli czescy ornitolodzy wątpili w obecność
łabędzi na zamarzniętych stawach, choć w styczniu 1995 r. w sąsiednim kom-
pleksie Studěnka zimowały 44 z 50 os. stwierdzonych w całym okręgu Nový
Jičín (Košťál 1995). Jednak już w pierwszej spotkanej przeze mnie na sta-
wach Albrechtičky parze dorosły samiec miał polską obrożę szyjną JT 68. Na
innym stawie w stadzie 19 ad. i 1 imm. wśród ok. 5 ptaków z obrączkami były
2 polskie: z żółtą plastikową FJ 96 i z metalową AS 7995.

Ze względu na porę kontroli trudno ocenić, czy ptaki te zimowały w tym
miejscu, czy było to stado przelotne, czy były już na przyszłym lęgowisku.
Najprawdopodobniej tak było w przypadku łabędzia JT 68, który był już w tym
miejscu obserwowany jako lęgowy w maju 1998 r. (inf. St. Orn. IE PAN). Za-
uważalną oznaką wiosny był intensywny ruch czapli siwych Ardea cinerea
w nadrzewnej kolonii lęgowej na skraju stawów.

Tab. 8. Dane obrączkowania łabędzi odczytanych 22.02.01, rz. Ostravice, Frýdek-Mistek
(49o40'N,18o20'E).

Nr Obrączka Dane obrączkowania Obrączkarz 

1 AS 0840 29.01.1995 po 2 r., rz. Nysa Kłodzka, Nysa 
(50o28’N, 17o20’E) J. Siekiera 

2 AS 9609 08.01.2000 2 r., Kanał Ulgi, Opole  
(50o40’N, 17o57’E) J. Siekiera 
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Tab. 9. Dane obrączkowania łabędzi odczytanych 23.02.01 na stawach Albrechtičky
(49o42'N, 18o06'E) pod Ostravą.

Podsumowanie
W czasie wycieczki łącznie sprawdziłem 53 łabędzie nieme (39 ad. i 14

imm.). Spośród nich 4 należały do odmiany polskiej, co stanowi 7,8% i jest
wartością zbliżoną do wyników z naszej poprzedniej kontroli (Czyż i Dolata
1998).

Miejsca odczytu polskich łabędzi - po prawej Frydek-Mistek,
po lewej stawy Albrechticky.

Spośród 53 ptaków 9-10 miało obrączki. Aż 5 oznakowanych było w Pol-
sce, co świadczy o rzeczywiście dużym udziale naszej populacji na zimowi-
skach regionu Ostravy. Warto dodać, że poza obrączkami polskimi
i chorwacką, pozostałe (co najmniej 1 była z centrali Ljubljana), były niemożli-
we do odczytania ze względu na zbyt małe i źle rozmieszczone napisy.

Ryc. 6. Miejsca pochodzenia łabedzi niemych stwierdzonych w regionie Ostravy i miejsca ich
ponownego stwierdzenia (wyk. P. Wylegała).

Nr Obrączka Dane obrączkowania Obrączkarz 

3 AP 9872 + JT 68 07.09.1993  M, pull., Staw Słupicki, 
Ruda Milicka (51o32’N, 17o21’E) A. Czapulak 

4 AS 4577 + FJ 96 16.09.1998  F, pull., zb. Bugaj  
(51o24’N, 19o44’E) R. W łodarczyk 

5 AS 7995 06.12.1999  M, po 2 r., rz. Prosna, 
Kalisz (51o46’N, 18o07’E) P. Kęszycki 
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Z wrażeń niebezpośrednio ornitologicznych bardzo podobają mi się coty-
godniowe spotkania ornitologów i miłośników ptaków z Ostrawy i okolic -
w pivnice „U Rady”, w każdą środę o godz. 18.00. Jeśli ktoś zawędruje do tej
nieodległej „zagranicy” polecam wizytę tam i rozmowy (prawie wszyscy rozu-
mieją po polsku) o ptakach i nie tylko. Przy okazji  - czeska nazwa podgorzałki
Aythya nyroca brzmi „polák malý”, choć tamtejsze nazwy gatunkowe ptaków
to temat na osobny elaborat.

Liczenie łabędzi w Czechach 2000-2001
Ostatnie publikowane dane z ok. 1990 r. mówią o 900-1100 parach lęgo-

wych łabędzi niemych w Czechach i Słowacji łącznie (Hudec 1994). W celu
uzyskania aktualnych danych w latach 2000-2001 trwał krajowy cenzus łabę-
dzi w całej Republice Czeskiej. Program obejmował zbieranie danych o li-
czebności i wielu aspektach biologii. Jego częścią było też zimowe liczenie
13-14 stycznia 2001 r. Było to już piąte liczenie krajowe, po dokonanych
w latach 1980, 1985, 1990-91 i 1995-96 (Svobodová i Rešl 2000).

Niestety internetowa strona o czeskich łabędziach (www.cso.cz/labute),
gdy na nią zaglądałem zawierała tylko krótkie wezwanie do liczeń zimowych,
które miały miejsce miesiąc wcześniej.

Podziękowania
Przede wszystkim serdecznie dziękuję Maciejowi Wajsowi za transport

i gościnę w czasie badań. Informacji o łabędziach udzielili mi: inż. Dušan Bo-
ucný, inż. Mojmír Foral, doc. dr Drahomír Kondělka i Zděnek Polášek, którym
również bardzo dziękuję.
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Liczebność łabędzi niemych Cygnus olor
w okresie pozalęgowym na Wiśle

w okolicach Krakowa*
Piotr Kawa

Z Krakowa i okolic opublikowano kilka prac dotyczących łabędzia nieme-
go. Artykuł Walasza i Józkowicz (1991) traktuje o strukturze wiekowej i wiado-
mościach powrotnych na temat ptaków obserwowanych w Krakowie i na zbior-
niku w Łączanach, prace Józkowicz (1989) oraz Józkowicz i Górskiej-Kłęk
(1996) omawiają zachowanie ptaków zimujących w mieście i poza nim,
a o zimowaniu na terenie Krakowa informują artykuły Grabani (1997, 1998,
1999). Ponadto istnieją liczne prace magisterskie dotyczące zimowania pta-
ków wodnych w Krakowie (np. Łyko 1995), które wskazują na dużą rolę Gór-
nej Wisły jako ostoi łabędzi w okresie nielęgowym.

 Niniejszy artykuł przedstawia niektóre aspekty występowania łabędzi nie-
mych na Wiśle pomiędzy Niepołomicami i Oświęcimiem w latach 1995-1999.
Obserwacje z lat 1995-1997 pochodzą ze zbiornika na Wiśle w Łączanach,
położonego pomiędzy Krakowem i Oświęcimiem (Kawa 1997) w terenie rolni-
czym. Zbiornik ten powstał w roku 1961 w skutek wybudowania progu wodne-
go na Wiśle. Jego maksymalna szerokość wynosi 350 m w pobliżu zapory, a
długość kontrolowanego odcinka 10 km (pomiędzy miejscowościami Łącza-
ny i Okleśna, pow. 135 ha). Brzeg jest płaski, na ogół piaszczysty, porośnięty
trzciną Phragmites sp., pałką Typha sp. i turzycami Carex sp. W latach 1997-
2000 prowadzono dodatkowo obserwacje na Wiśle pomiędzy Niepołomicami
i Oświęcimiem. Odcinek ten liczy 90 km długości i był kontrolowany raz na
miesiąc w całości lub częściowo. Kontrole niepełne odbyły się w następują-
cych dniach: 18.01.1998 - bez odcinków: Oświęcim - Zator, Wielkie Drogi -
Tyniec oraz Przegorzały - Niepołomice, luty 1998 - brak kontroli na całym
odcinku, 08.03.1998 - bez odcinka Nowa Huta - Niepołomice.

Liczebność
W latach 60. łabędzie nieme były spotykane w Łączanach w liczbie do 20

osobników (Kozłowski 1968). W latach 90. ptaki te przebywały na zbiorniku
przez cały rok, jednak ich liczebność wzrastała skokowo w listopadzie,
a szczyt osiągała na przełomie stycznia i lutego, kiedy regularnie przebywa
tam około 1000 osobników (Ryc. 7). Łabędź niemy był wówczas najliczniej-
szym gatunkiem wodnym, a jego udział w całym zespole ptaków osiągał 62%
(1996 r.). Podobnie kształtuje się  liczebność na odcinku Niepołomice - Oświę-
cim, najwięcej ptaków stwierdzono tam w mroźnym styczniu 1999 r. - 1952
osobniki. W marcu większość ptaków odlatuje, jednak wiele osobników prze-
bywa w Krakowie i Łączanach jeszcze przez dłuższy czas w kwietniu.

Struktura wiekowa
Średni udział ptaków młodych w miesiącach listopad-luty nie przekracza
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zazwyczaj 10%. Jedynie w marcu, wobec stopniowego odlatywania dorosłych
łabędzi, młode stanowią znacznie większy procent w stadzie. Zjawisko takie
było już wielokrotnie opisywane np. znad Zatoki Gdańskiej (Meissner 1993).
Najmniej młodych spotykaliśmy w najmroźniejszych miesiącach - styczniu
i lutym, ich udział wynosił wtedy 0,9-7,4%. Najbardziej kryzysowym sezonem
pod względem udziału młodych łabędzi okazał się 1995/1996, później ich li-
czebność wzrastała, by po rekordowym sezonie 1997/1998 znów nieznacznie
spaść.

Ryc. 7. Liczebność łabędzia niemego na Wiśle w Łączanach
 sezonach 1996/97 - słupek biały, 1997/98 - czarny, 1998/99 - kratka.

Ryc. 8. Średni procentowy udział młodych łabędzi niemych w Łączanach w sezonach:
1995/96 - słupek biały, 1996/97 - podłużne kreski, 1997/98 - szachownica, 1998/99 - czarny.
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Znaczenie Wisły w okolicach Krakowa dla łabędzi niemych
Wiadomości powrotne o oznakowanych ptakach sugerują (Tab. 10),

że odcinek ten jest zimowiskiem śląskiej populacji. Pomiędzy Niepołomicami
można wyróżnić dwa najważniejsze miejsca postoju, grupujące regularnie po
kilkaset ptaków: zbiornik w Łączanach i rzeka Wisła w Krakowie. W okresie
dodatniej temperatury zapewne ważną rolę odgrywają też stawy w okolicach
Zatora. Zważywszy, że w styczniu i lutym na badanym odcinku przebywa re-
gularnie około 1000 łabędzi, można oszacować, że jest to maksymalnie do
7% populacji zimującej w Polsce (Wieloch 1996, Grabania 1997, 1998, Meis-
sner 1999).

Tab. 10. Pochodzenie łabędzi niemych obserwowanych zimą w Łączanach i pobliskich
stawach w Spytkowicach.

* Praca Sekcji Ornitologicznej Koła Przyrodników Studentów Uniwersytetu
Jagiellońskiego.  Na poszczególnych odcinkach ptaki liczyły następujące oso-
by: Paweł Armatys, Michał Baran, Wojciech Bielański, Piotr Filimowski, Hu-
bert Kamecki, Piotr Kawa, Rafał Martyka, Karina Palka, Piotr Skórka, Kata-
rzyna Śnigórska, Magdalena Skubisz, Tomasz Wilk, Joanna Wójcik i Barbara
Wyderka-Kawa.
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Miejsce 
znakowania 

Liczba 
ptaków 

stwierdzonych 

Odległość miejsca 
obrączkowania od miejsca 

ponownego stwierdzenia (km) 
Wielikąt,  

woj. śląskie 13 28 

Żeleźniki, woj. 
dolnośląskie 2 214 

Stawno, woj. 
dolnośląskie 2 214 
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Zmiany partnerów w parach lęgowych łabędzi
niemych Cygnus olor

Paweł T. Dolata i Paweł Kęszycki

W naszym społeczeństwie powszechnie panuje pogląd o wyjątkowej sta-
łości par łabędzi niemych. Także popularnonaukowa publikacja Sauera (1996)
podaje o nich, iż „żyją w stałych parach”. Jednakże wiadomości powrotne
o parach, w których oba osobniki były oznakowane, wskazują, że nie jest to
wcale zasadą; w przypadku śmierci partnera „owdowiałe” ptaki mogą łączyć
się z nowymi partnerami, a także ptaki mogą porzucać partnerów i łączyć się
z nowymi. Przykładowo w Gdańsku obrączkowana samica w latach 1986-
1996 odbywała lęgi z 4 kolejnymi samcami (Wieloch 1997). Podobne przy-
padki znane są z innych części Europy. Według Mintona (1968) częściej sa-
mice szukają nowych partnerów niż samce po stracie partnerki w okresie
lęgowym. W Irlandii u 3% par łabędzi niemych dochodzi  do porzucenia part-
nera w ciągu roku (R. Collins inf. ustna). Częstsze są przypadki porzucenia
partnera, jeżeli dojdzie do rozbicia pary na początku sezonu lęgowego (9%),
natomiast u par z sukcesem lęgowym takie sytuacje stwierdzane są znacznie
rzadziej (poniżej 3%) w Wielkiej Brytanii (Birkhead i Perrins 1986).

Ze względu na stosunkowo niewielki w Polsce procent oznakowanych ła-
będzi, z reguły wiadomo tylko, że w miejsce jednego ze znakowanych partne-
rów w parze pojawił się ptak bez obrączki, czyli nowy. Nadmienić trzeba
w tym miejscu o możliwości utraty przez ptaka obrączki (przetarcie się,  uszko-
dzenie mechaniczne, zdjęcie przez człowieka). Przypadki utraty standardo-
wej obrączki metalowej są bardzo rzadkie (M. Wieloch inf. ustna). Częściej
zdarzają się straty obroży i obrączek plastikowych (A. Czapulak i M. Wieloch
inf. ustne, Dolata niepubl.), ale ponieważ ptak nadal nosi zakładaną jednocze-
śnie z nimi obrączkę metalową, dalej można go identyfikować.

Problem stałości par łabędzi niemych wymaga opracowania znacznej
ilości danych o znakowanych ptakach i chcielibyśmy się nim zająć w liczniej-
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szym zespole osób znakujących ptaki lęgowe. W niniejszej notatce chcieliby-
śmy zwrócić uwagę na jedno z pytań, które powstają po stwierdzeniu
nowego partnera u znakowanego łabędzia.

Przy stosunkowo częstych tego typu informacjach z reguły nie wiadomo,
co stało się z poprzednim partnerem (S. Czyż, J. Dąbrowski, P. T. Dolata, G.
Kiljan, P. Wylegała, M. Wieloch dane niepubl.). Nie jest znany w Polsce pro-
cent przypadków, w których jeden partner ginie, zanim osobnik, który przeżył
znajdzie nowego partnera. Takie sytuacje są jednak notowane w wielu miej-
scach (powyższe dane niepubl.) i zapewne procent ten nie jest niski, skoro
np. w opisanej historii z Gdańska wiadomo, że wszystkie 4 kolejne samce
zginęły (Wieloch 1997).

O faktycznym naruszeniu owej popularnej zasady „wierności” łabędzi mó-
wią nam tylko te przypadki, gdy już po utworzeniu nowej pary, znane są losy
dawnego partnera. Innymi słowy - dopiero wtedy wiadomo, że doszło do „roz-
wodu”, a nie „owdowienia” jednego z partnerów. Poniżej chcemy przedstawić
obserwacje par łabędzi, które z całą pewnością świadczą o rozstaniu się łabę-
dzi tworzących pary i znalezieniu nowego partnera przez co najmniej jednego
z nich.
1. Staw Szperek, Antonin, gm. Przygodzice, woj. wielkopolskie.

Na tym stanowisku w 1994 r. para łabędzi niemych (samica AS 0752 i JJ 20,
samiec AS 0753 i JJ 22) wyprowadziła 5 juv. W okresie czerwiec-wrzesień
1995 r. ptaki te obserwowane były na pobliskich stawach Kocięba - w parze,
a potem w stadzie nielęgowym. W 1996 r. stwierdzone zostały w parze 21.05.
na stawie Szperek, a 15.09. i 12.10. na sąsiednim stawie w rezerwacie przy-
rody „Wydymacz”. W 1997 r. 31.07. oba ptaki wodziły 6 pull. na Szperku, przy
czym zauważono kontuzję nogi samca, co w czasie kontroli 10.08. okazało
się złamaną kością skokową. Mimo tego parę z 6 pull. widziano tu jeszcze
07.09.1997 (W. Kawiński).

Na wiosnę 1998 r. samica AS 0752 wróciła na staw Szperek z nowym
samcem (oznakowany 23.08.1998 obrączkami AS 5360 i FK 57), z którym
wyprowadziła 6 juv. W 1999 r. para ta gniazdowała w sąsiednim rez. „Wydy-
macz”, gdzie 05.06. wodziła 7 małych pull. Następnie 30.07. cała rodzina prze-
szła kilkaset metrów drogą krajową nr 11 na staw Szperek (S. Janeczkowski,
K. Kaszuba).

W 2000 r. para AS 0752 i AS 5360 przystąpiła do lęgu w rez. „Wydymacz”
(07.05. samica wysiadywała 7 jaj), ale nie wyprowadziła młodych i zniknęła
stąd przed początkiem sierpnia.

W okresie 02.04.-05.05.1999 stwierdzono nieoczekiwanie na stawie Szpe-
rek samca AS 0753, początkowo w stadzie, a potem samotnie. Następnie
26.09.1999 ptaka tego widziano w stadzie na pobliskich stawach Bledzianów
(M. Radziszewski, P. Zawadzki). Najnowsza informacja pochodzi ze zb. Ra-
dzyny k. Szamotuł pod Poznaniem, gdzie 31.03.2001 ptak ten został stwier-
dzony w parze z nieobrączkowanym (I. Odrzykoski), a więc ponownie stał się
atrakcyjnym partnerem.
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Powyższy przypadek świadczy nie tylko o rozpadnięciu się pary
dwóch żyjących osobników, ale i o bardzo prawdopodobnym powodzie
tej sytuacji - kalectwie jednego z partnerów. Ciekawostką jest fakt,
że w ramach ścieżki przyrodniczej Nadleśnictwa Antonin nad stawem Wydy-
macz, gdzie gniazdowała „wiarołomna” samica z nowym partnerem, umiesz-
czona jest tablica z informacją, że łabędzie nieme żyją w dozgonnie stałych
parach.

2. Zb. Gołuchów, pow. Pleszew, woj. wielkopolskie. Na tym stanowi-
sku 27.09.1998 oznakowano parę łabędzi niemych (samiec AS 6659, samica
AS 6658) z 7 młodymi. Po schwytaniu jednego młodego na brzeg wyszła sa-
mica i bezpośrednio zaatakowała obrączkarza, a po jej schwytaniu zaatako-
wał go samiec. Więź partnerów musiała więc być silna.

W 1999 r. na zbiornik wróciła samica AS 6658 z nowym, nieoznakowanym
samcem. Został on oznakowany latem przez A. Małego obrączką AS 7485.
Samiec ten z częścią młodych został stwierdzony w listopadzie 1999 r. na
Prośnie w Kaliszu. Kilka dni później odczytano (M. i P. Kęszyccy) na zb. Gołu-
chów parę złożoną ponownie z ptaków AS 6658 i AS 6659.

Ta ponownie zawiązana para wyprowadziła na zbiorniku w 2000 r. 8 mło-
dych. Przez cały ten sezon lęgowy na sąsiednim stawie w samym Gołuchowie
przebywała para złożona z samca AS 7485 i nowej samicy, oznakowanej AS
8782. Ptaki te nie przystąpiły do lęgu.

W 2001 r. lęgi na zbiorniku wyprowadziły 2 pary - AS 6658 z AS 6659 oraz
AS 7485 z AS 8782.

Ten przypadek świadczy nie tylko o rozpadnięciu się pary dwóch ży-
jących osobników, ale i o ich ponownym związku po około rocznej „se-
paracji”. Także przyczyną rozpadu związku ptaków AS 6658 z AS 7485, trwa-
jącego tylko w 1999 r., nie była śmierć żadnego z nich.

Samica łabędzia niemego Cygnus olor z młodymi.                                    fot. S. Czyż
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3. Ostrów Wlkp., woj. wielkopolskie. Lęg pary łabędzi niemych stwier-
dzono tu w 1999 r. na niewielkiej gliniance przy ul. Strzeleckiej. Samiec AS
3228 był wtedy w 5. roku życia, a oznakowany został w Wągrowcu (woj. wlkp.)
przez J. Dąbrowskiego. 20.08.1999 została oznakowana samica (obrączką
AS 7384) i 5 pull. Cała rodzina przebywała na gliniance do 16.10.1999 r.

W okresie 15.02.-24.03.2000 na gliniance przebywała inna para łabędzi:
samiec z obrączkami AP 9499 + FE 42 i samica AS 5398 + FK 72 (PTD, M.
Jarosik). Po ich odlocie na stawy Trzcieliny, gdzie widziano je w parze
27.03.2000 (W. Urbankiewicz), do Ostrowa wrócił tylko AP 9499, obserwowa-
ny samotnie 02.04.2000. Lęgowa tu w poprzednim sezonie z innym samcem
samica AS 7384 dołączyła do niego 10.04.2000, po czym nowo zawiązana
para odbyła tu lęg. Z wyklutych 4 pull. wyprowadziły 2 juv. (PTD, M. Jarosik).

W 2001 r. samiec AP 9499 przebywał wiosną na gliniance tworząc parę
z nieoznakowaną, a więc kolejną samicą. Ptaki prawdopodobnie przystąpiły
do lęgu (samica siedziała na gnieździe), ale w połowie sezonu odleciały
z glinianki (M. Jarosik, S. Kapała). Dnia 12.09.2001 samca AP 9499 odczyta-
no na stawach Trzcieliny w parze z nieznakowaną samicą (PTD).

Samiec AS 3228 pojawił się samotnie na stawie w Parku Miejskim w Ostro-
wie Wlkp. w kwietniu 2001 r. (PTD, S. Kapała). Z kolei samica AS 5398 wi-
dziana była w parze z nieznakowanym samcem na stawach Trzcieliny 26.04,
i 29.09.2000 oraz 18.05.2001(PTD, W. Urbankiewicz). W obu parach lęgo-
wych w latach 1999 i 2000 na gliniance w Ostrowie, partnerzy rozstali sie ze
sobą. Z 3 os., tworzących kolejno te 2 pary, co najmniej 2 znalazły sobie no-
wych partnerów.

Należy zaznaczyć, że samiec AP 9499, oznakowany przez M. Wieloch
i S. Czyża w 1993 r. w stadzie pierzowiskowym na odległych od glinianki
w Ostrowie o ok. 7 km stawach Trzcieliny w gm. Przygodzice, miał już „bogatą
przeszłość”. W latach 1994-99 corocznie notowano go na stawach Trzcieliny
(PTD, R. Kaczmarek, W. Kawiński, M. Matysiak, M. Radziszewski,
P. Zawadzki). W 1994 r. wyprowadził tam 2 juv. z samicą AS 0719. W 1995 r.
wyprowadził 5 juv. z samicą AS 0741, w 1996 r. tworzył z nią parę, ale nie
miały sukcesu. W 1997 r. 23 i 24.02. tworzył jeszcze parę z AS 0741, lecz
05.03. znalezioną ją martwą. Już 09.03.-17.04. tworzył parę z nową samicą JJ
40 (prawdopodobnie miał z nią lęg, który straciły), a po pierzeniu w stadzie,
19-26.09 parę z samicą JJ 07, której partner JJ 06 zginął 09.05.1997. Warto
dodać, że obie krótkotrwałe partnerki tego samca z 1997 r. były obserwowane
jeszcze w 1998 r., nie tworząc już par z AP 9499. W 1998 r. miał on już nową
nieoznakowaną partnerkę, a z nią 2, a potem 1 pull. na stawach Trzcieliny.

Z kolei 30.03.1999 przebywał w Ostrowie na gliniance przy Strzeleckiej
z oznakowaną tu wtedy samicą AS 5398 (być może partnerka z 1998 r.), a od
25.04. do 25.09. wraz z nią na stawach Trzcieliny, gdzie nie wyprowadziły
jednak młodych i pierzył się w stadzie. Łącznie w latach 1994-2001 samiec
ten tworzył więc pary co najmniej z 7 kolejnymi samicami! O 2 z nich
wiadomo że zginęły, o 3 - że rozstały się z tym samcem, losy 2 są nieznane.
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Podziękowania
Dziękujemy za odczyty znakowanych łabędzi - bez których niemożliwe by-

łoby tak pełne poznanie ich losów. Dokonali ich oprócz autorów Marta Jarosik,
Robert Kaczmarek, Sylwia Kapała, Waldemar Kawiński, Mateusz Matysiak,
Ireneusz Odrzykoski, Michał Radziszewski, Wacław Urbankiewicz
i Piotr Zawadzki. Dokładne odtworzenie losów znakowanych osobników wska-
zuje na celowość czasochłonnych i czasem uznawanych za mało interesują-
ce odczytów miejscowych.

Za wykorzystane dane niepublikowane dziękujemy Andrzejowi Czapula-
kowi, Stanisławowi Czyżowi, Jerzemu Dąbrowskiemu, Grzegorzowi Kiljano-
wi, Marii Wieloch i Przemysławowi Wylegale.
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Przyczyny śmiertelności łabędzi niemych Cygnus
olor w Szkocji w latach 1995-1996

Opracowanie na podstawie Causes of mortality in Mute Swans
Cygnus olor in Scotland 1995-1996. Pennycott (1999)

Andrzej Mały

Badaniom pośmiertnym, obejmującym badanie narządów wewnętrznych,
badanie parazytologiczne, toksykologiczne, oraz histopatologiczne, poddano
41 martwych łabędzi niemych, podzielonych na dwie grupy: A i B. Do grupy A
zaliczono 14 ptaków pochodzących z nielęgowej populacji ze szkockiego je-
ziora o powierzchni ok. 16 ha i głębokości w normalnych warunkach 1,5-2 m.
Populacja ta w ostatnich latach wzrosła do ponad 90 osobników. W czasie
zimy jest ona zależna od dokarmiania. Badane ptaki padły od stycznia do
maja 1996 r. Do grupy B zaliczono pozostałe 27 łabędzi, zebranych z różnych
miejsc w Szkocji w przeciągu ponad dwóch lat. U poszczególnych ptaków
stwierdzano wielorakie czynniki patologiczne, ale w każdym przypadku udało
się określić pierwotną przyczynę śmierci.

Choroby inwazyjne
Licząca obecnie 26 tys. osobników populacja łabędzi niemych w Wielkiej

Brytanii wykazała wzrost o 70% między 1986 a 1996 r. Charakterystyczny dla
tego zjawiska jest przyrost populacji miejskich, ze zwiększonym odsetkiem
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ptaków nie przystępujących do lęgów. Populacje te cechują się dużym za-
gęszczeniem, a w zimie zależnością od dokarmiania. Taka sytuacja w zna-
czący sposób sprzyja rozprzestrzenianiu się chorób pasożytniczych.

Prezentowane opracowanie potwierdza wnioski innych autorów dotyczące
wpływu na łabędzie nieme pasożytów, takich jak nicienie z rodzaju Amidosto-
mum (Mac Neil 1970), kolcogłowy Acantocephala (Stanford 1978, Meek 1993)
i przywry jelitowe (Soulsby 1955). Z mniejszą częstotliwością choroby inwa-
zyjne odnotowali: Brown i in. (1992), którzy jako najczęstszą chorobę pasożyt-
niczą stwierdzili echinuriozę młodych łabędzi wywołaną przez Echinuria unci-
nata oraz MacDonald i in.(1987,1990), którzy stwierdzili w jelitach łabędzi nie-
oznaczone przywry, tasiemce i kolcogłowy.

W omawianej pracy choroby inwazyjne licznie stwierdzono w grupie A.
Tylko u ptaków z tej grupy stwierdzono w tchawicy przywry Orchipedum tra-
cheicola, wielkości 4-13 mm. Wywoływały one wytwórczy stan zapalny tcha-
wicy, a w kilku przypadkach pasożyty przypuszczalnie zaatakowały również
worki powietrzne. Przyżyciowo obserwowano u zarażonych ptaków głośny,
chrapliwy oddech.

Cylindrycznego kształtu kolcogłowy dł. 8-16 mm, barwy żółtej lub białej
stwierdzono w jelitach ptaków z grupy A. Powodowały one zapalenienie jelit,
niekiedy krwotoczne, a u niektórych ptaków perforację ściany jelita i w konse-
kwencji zapalenie otrzewnej. Oznaczono je jako Polymorphus minutus i Fili-
collis anatis. Oba gatunki występowały zarówno łącznie jak też oddzielnie.

Umiarkowanie liczne bądź liczne tasiemce stwierdzono u ptaków z obu
grup. Ściana ich jelit była cienka, a treść rozwodniona. U większości z nich
obserwowano wyłysienia wokół oczu. W jednym przypadku tasiemce ozna-
czono jako Wardoides nyrocae.

Sporadycznie stwierdzane przywry jelitowe przyczyniały się do pogorsze-
nia kondycji ptaków, nie będąc bezpośrednią przyczyną zejścia. W dwóch
przypadkach umiarkowanie liczne pasożyty oznaczono jako Echinoparyphium
recurvatum.

Nie stwierdzono wpływu na śmiertelność łabędzi następujących pasoży-
tów : jaj przywr z rodziny Schistosomatidae wykrytych we krwi niektórych pta-
ków, nielicznych kapilarii Capillaria sp. ani stwierdzonych w pojedynczych przy-
padkach nicieni Echinuria uncinata i oocyst kokcydiów.

Zatrucie ołowiem
Zatrucie ołowiem potwierdzono na podstawie zawartości tego metalu

w nerkach na poziomie 100 ppm DM (100 części w milionie części suchej
masy) u  dziewięciu ptaków, głównie młodych, z których tylko jeden pochodził
z grupy B. Zatrute ptaki były w złej kondycji, miały przełyk i żołądek zapchane
zbitymi masami roślinnymi. U większości stwierdzono ołowiane przedmioty
w żołądkach mięśniowych - u ptaka z grupy B śrut, a u ptaków z grupy A duże
ciężarki wędkarskie. Połykanie ołowianych przedmiotów jako przyczynę za-
truć tym pierwiatkiem podają też inni autorzy. W pracach MacDonalda i in.
(1987,1990) w większości przypadków był to śrut, natomiast w pracy Browna
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i in. (1992) były to ciężarki wędkarskie. Rola tych ostatnich jako przyczyny
zatrucia zdaje się zmniejszać, od kiedy wprowadzono dobrowolne ogranicze-
nia w używaniu dużych, ołowianych ciężarków przez wędkarzy w Wielkiej Bry-
tanii (1982), które to zatwierdzono ustawowo w 1987 r. w Anglii i Walii.

Jednakże wyniki badań ptaków z grupy A wykazały w większości przypad-
ków obecność nieużywanych obecnie ciężarków w żołądkach padłych pta-
ków, co dowodzi, że duża ich ilość pozostaje na dnie zbiorników, stając się dla
łabędzi niebezpieczna podczas obniżania się poziomu wody.

Urazy
Przypadki zejścia w skutek doznanych urazów okazały się częstą przyczy-

ną śmierci, z wyjątkiem ptaków z grupy A, w której takich przypadków nie
odnotowano. Do rozpoznanych przyczyn urazów należały: zderzenia z prze-
wodami sieci energetycznej, drzewami oraz urazy spowodowane przez ha-
czyki i żyłki wędkarskie. Nie stwierdzono ran od broni palnej.

Aspergiloza
Ostre zapalenie worków powietrznych i grudkowe zapalenie płuc spowo-

dowane przez grzyb Aspergillus fumigatus stwierdzali wszyscy przytaczani
badacze, w tym Pennycott w obu badanych grupach, co potwierdza wrażli-
wość łabędzi niemych na ten czynnik. Tylko w jednym przypadku aspergiloza
miała charakter wtórny jako powikłanie ciężkiej robaczycy układu
oddechowego. Warto w tym miejscu nadmienić, że u zwierząt hodowlanych
aspergiloza nie przenosi się z chorych zwierząt na zdrowe, a za niebezpiecz-
ne źródło zarażania uznaje się skarmianie zapleśniałego chleba. Ze zrozu-
miałych względów taką drogę zarażenia trzeba mieć na uwadze również
w przypadku łabędzi niemych.

Choroby bakteryjne
Gruźlicę ptasią stwierdzono u niewielkiej liczby osobników w badaniach

Browna i in. (1992) i Mac Donalda i in. (1987, 1990). Nekrotyczne zapalenie
jelit stwierdzono w badaniach Mac Donalda i in. (1987,1990) oraz w obu gru-
pach prezentowanej pracy.  W jelitach padłych ptaków wyizolowano Clostri-
dium perfringens, a stwierdzone zmiany pokrywają się z opisywanymi przez
Wobsera (1997) w Kanadzie, który badał migrujące gęsi narażone na nagłą
zmianę diety. U jednego ptaka z grupy A cierpiącego na ostre zapalenie
worków powietrznych wyizolowano drobnoustroje z gatunku Pasteurella mul-
tocida. Zaatakowany narząd pokryty był 2-3 centymetrowej grubości nalotem
włóknika. W tchawicy tego osobnika stwierdzono liczne przywry. Infekcje bak-
teryjne często miały charakter wtórny, np. od urazów wywołanych haczykami
wędkarskimi.

Candidoza
Wtórną infekcję na tle drożdżaków Candida albicans stwierdzono u dwóch

ptaków - po jednym z grupy A i B. U obu stwierdzono przerost śluzówki prze-
łyku pokrytego białym nalotem oraz wypełnienie przełyku i żołądka zbitymi
masami roślinnymi. U obu podejrzewano zatrucie ołowiem, ale tylko u jedne-
go udało się je potwierdzić.
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Niewydolność nerek (skaza moczanowa)
U dwóch łabędzi - 1 imm. z grupy A i 1 ad. z grupy B - stwierdzono złogi

moczanowe w podskórzu i narządach wewnętrznych, takich jak wątroba, ner-
ki i serce. Takie objawy, wynikające z niewydolności nerek u ptaka młodego
wystąpiły obok choroby inwazyjnej, a u dorosłego także uszkodzeń żołądka
przez haczyk na ryby.

Wygłodzenie
Wygłodzenie stwierdzono u pięciu młodych ptaków z grupy B. Wszystkie

miały pusty przewód pokarmowy o ścieńczałych ścianach. Wszystkie padły w
zimie, nie stwierdzono u nich innych czynników patologicznych.

Dyskusja
Wyniki prezentowanej pracy pokrywają się z wynikami innych autorów

i określają znaczenie poszczególnych przyczyn śmiertelności łabędzi
niemych i mogą być podstawą do dalszych badań. Nie mogą być jednak re-
prezentatywne dla całej populacji gatunku w Wielkiej Brytanii, gdyż to wyma-
gałoby zgromadzenia dużej ilości materiału z dużego obszaru, w celu wyklu-
czenia presji lokalnych czynników, takich jak rozbudowana sieć energetycz-
na, sporty strzeleckie czy wędkarstwo. Tym bardziej nie można jej wyników
przenosić na realia polskie. Niemniej daje pewien pogląd na ewentualne przy-
czyny śmiertelności łabędzi niemych i rzuca szczególne światło na temat źró-
dła zatrucia ołowiem.
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Występowanie piskląt łabędzia niemego odmiany
polskiej Cygnus olor immutabilis  na terenie

byłego woj. zielonogórskiego
Paweł Czechowski

W sezonach lęgowych w latach 1997-2000 pisklęta łabędzia niemego od-
miany polskiej na badanym terenie stwierdzono 24 razy na 19 stanowiskach
(Tab. 11). Liczebność białych piskląt wynosiła 1- 6 osobników  (20-100 % ogó-
łu piskląt w rodzinie).

Tab. 11. Występowanie piskląt łabędzia niemego odmiany polskiej Cygnus olor immutabilis.

Liczba piskląt % białych 
Stanowisko Gmina Rok 

w lęgu białych piskląt 

Wysokie Czerwieńsk   1997 3 1 33 
Janików    Żary  1997 4 2 50 
Niwica  Trzebiel   1997 6 2 33 
Janików    Żary  1998 8 4 50 
Mieszków   Trzebiel   1998 7 2 28 
Zb. Krzywaniec Nowogród Bobrz. 1998 5 1 20 
Nowiniec Lubsko  1998 5 2 40 
Tuplice   Tuplice   1998 4 2 50 
Brody Brody 1998 6 3 50 
Łazy  Tuplice   1998 5 1 20 
Miłowice    Żary  1998 5 2 40 
Lubsko  Lubsko  1999 8 2 25 
Tuplice   Tuplice   1999 5 3 60 
Biecz Brody 1999 4 1 25 
Gądków Wielki   Torzym 1999 3 1 33 
Dębrznica  Torzym 1999 6 2 33 
Pław Dąbie 1999 2 1 50 
Krępa Zielona Góra  1999 7 2 28 
Brzezinka  Bobrowice 1999 5 1 20 
Nieciecz Nowe Miasteczko 1999 5 4 80 
Krępa_1  Zielona Góra 2000 6 6 100 
Krępa _2 Zielona Góra 2000 2 1 50 
Brzezinka  Bobrowice 2000 6 2 33 
Zb. Krzywaniec Nowogród Bobrz. 2000 7 2 28 
Pław Dąbie 2000 4 1 25 
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Dokładniejsze dane zgromadzono tylko z 1999 roku. W roku tym odnale-
ziono 48 par łabędzia niemego z sukcesem lęgowym (nie kontrolowano całe-
go terenu województwa, a  głównie powiaty: Zielona Góra, Żary i Krosno Od-
rzańskie). Wśród nich stwierdzono 9 par z białymi pisklętami, co stanowiło
18,7% ogółu par z młodymi. Ogólna liczba wodzonych piskląt w tym roku wy-
nosiła 236, piskląt odmiany polskiej było 17, co stanowiło 7,2% ogółu wodzo-
nych młodych.

Odmianę rodziców, którzy wodzili białe pisklęta ustalono tylko u 13 par.
Występowanie rodzica odmiany polskiej stwierdzono u 3 par. Były to: samiec
z pary na stanowisku w Lubsku (1999 r.), samica na stanowisku w Tuplicach
(1999 r.) oraz samica na stanowisku Krępa_2 (2000 r.).

Ponadto  3 razy stwierdzono pary, w których samice odmiany polskiej wo-
dziły tylko pisklęta odmiany zwykłej: Dobroszów (1999 - 4 pull.), Radnica (1999
- 6 pull.), Stypułów (2000 - 4 pull.).

Swoje dane udostępnili lub brali udział w obserwacjach:  Marcin Bocheń-
ski, Jacek Cichocki, Grzegorz Jędro, Zbigniew Kajzer, Sławek Rubacha oraz
Marcin Sidelnik, którym chciałbym serdecznie podziękować. Szczególnie
wdzięczny jestem Marcinowi Sidelnikowi, który przekazał dane o 7 parach.

Pisklę łabędzia niemego odmiany polskiej Cygnus
olor immutabilis przy zbiorniku Jeziorsko

Marcin Antczak

W uzupełnieniu danych Włodarczyka (1998) o łabędziu niemym odmiany
polskiej w regionie łódzkim, informuję o wcześniejszej obserwacji tej odmiany
przy zb. Jeziorsko, leżącym na granicy regionu łódzkiego i Wielkopolski.

Obserwacji dokonaliśmy wraz z Mikołajem Litwinem 15.07.1993 na staro-
rzeczu Warty, przy moście pod miastem Warta, już poza wałem otaczającym
od zachodu zb. Jeziorsko. Wśród wodzonych przez parę łabędzi 7 piskląt
jedno należało do odmiany polskiej. Pozostałe 6 piskląt, jak i oboje rodziców
(miały czarne nogi), należało fenotypowo do odmiany zwykłej.

Stanowisko lęgowe łabędzia niemego odmiany polskiej zostało stwierdzo-
ne na zb. Jeziorsko przez Włodarczyka (1998) w 1997 r., a podana na mapie
lokalizacja dotyczy tego samego stanowiska, co miejsce naszej obserwacji.
Literatura
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Stwierdzenie pisklęcia łabędzia niemego odmiany
polskiej Cygnus olor immutabilis

w okolicy Goleniowa
Bartosz Racławski

21.07.1999 podczas kontroli starorzecza Iny (53o31' N, 14o51' E) znajdują-
cego się około 1,5 km na zachód od Bolechowa (gm. i pow. Goleniów, woj.
zachodniopomorskie) stwierdzono obecność pary łabędzi niemych  wodzącej
9 piskląt, z których jedno (11% lęgu) wykazywało cechy odmiany polskiej, na
co wskazywał jego biały puch (Czapulak i Wieloch 1988). Dzięki temu ptak
bardzo wyraźnie odcinał się od pozostałych „normalnie” ubarwionych piskląt.
Z powodu znacznego niepokojenia się ptaków dalsze obserwacje postano-
wiono odłożyć.

W czasie następnej wizyty, która miała miejsce 12.08.1999 liczebność ro-
dziny łabędzi nie uległa zmianie, a wiek piskląt oceniono na około 2 miesiące.
Zaobserwowano również, że oba dorosłe ptaki należały do odmiany fenotypo-
wo zwykłej. Wynika z tego, że „polskie” łabędziątko było samicą, natomiast
allel recesywny (allel „polski”) posiadał w swoim genotypie samiec (Czapulak,
Wieloch 1988).

W latach wcześniejszych nie odnotowano lęgów łabędzi niemych na tym
stanowisku, chociaż jest ono dla nich odpowiednie: dobra lokalizacja, bogata
baza pokarmowa oraz mała penetracja terenu przez ludzi spowodowana jego
częściową niedostępnością. Podczas obu kontroli w 1999 roku nie zauważo-
no agresywnych zachowań rodziców w stosunku do pisklęcia odmiany immu-
tabilis, które opisali Dolata i Kurzawski (1996).
Literatura
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Zimowanie łabędzi niemych Cygnus olor w Pile
Przemysław Wylegała i Jerzy Dąbrowski

Zimowisko łabędzi na Gwdzie w Pile należy do największych  w Wielkopol-
sce (Dolata 1999a). Obok łabędzi niemych licznie zimują tu krzyżówki Anas
platyrhynchos, mniej licznie łyski Fulica atra, czernice Aythya fuligula, śmieszki
Larus ridibundus i mewy pospolite Larus canus. W roku 1997 zimował poje-
dynczy dorosły łabędź krzykliwy Cygnus cygnus. Można tu także spotkać stadko
kilkunastu półdzikich bernikli kanadyjskich Branta canadensis i gęgaw Anser
anser, będących pozostałością po ptaszarni urządzonej pod koniec lat 80.
przez Zakład Zieleni Miejskiej, w Parku na Wyspie.

W zależności od sezonu zimuje tu od kilkudziesięciu do 130 łabędzi nie-
mych. Dokładne dane o liczebności i strukturze wiekowej zimujących łabędzi
pochodzą z zim 1986/87, 1996/97, 1998/99, 1999/00 i zawarte są w Tabeli 12.

W sumie oznakowano w Pile 136 ptaków, w tym 91 w 1. zimie. O 57 z nich
uzyskano do końca lutego 2000 r. 139 wiadomości powrotnych, w tym 42 wiado-
mości miejscowe o 17 ptakach (Ryc. 9). Uzyskano także kilkadziesiąt wiadomo-
ści o 17 ptakach oznakowanych w innych miejscach. Pochodziły one z miejsc
odległych o 4-433 km (średnio 149 km); 11 z tych ptaków  oznakowanych było na
północ od Piły (Ryc. 10).
Łabędzie obrączkowane w Pile przemieszczały się we wszystkich kierunkach,

lecz większość ptaków kierowała się na północ, północny-wschód,
a zwłaszcza północny-zachód (Ryc. 9). Takie kierunki podjęły 24 ptaki, a tylko 11
przemieściło się na południe. Widoczne to było zwłaszcza w latach 80., kiedy
znaczna część ptaków zimujących w Pile pierzyła się lub spędzała kolejne zimy
na niemieckiej wyspie Rugia oraz w okolicach Świnoujścia, Międzyzdrojów oraz
Kołobrzegu. W latach 90. zjawisko to było znacznie mniej widoczne, co prawdo-
podobnie po części związane jest ze skróceniem długości wędrówek łabędzi nie-
mych (Tomiałojć 1990, Wieloch 1994), a po części ze zbyt małą jeszcze ilością
wiadomości o łabędziach zaobrączkowanych w Pile w końcu lat 90.

Tab. 12. Liczebność i struktura zimującego stada łabędzi niemych Cygnus olor w Pile oraz
liczba oznakowanych ptaków.

Max. liczba 
zimujących 
osobników 

Udział  
C. olor 

immutabilis 

Liczba 
zaobrączkowanych 

łabędzi 
Sezon 

zimowy 
Liczba 
kontroli 

Dorosłe w 1. zimie L. os. % Dorosłe w 1. zimie 

1986/87 
1996/97 
1998/99 
1999/00 

4 
1 
9 
6 

79 
58 
68 
56 

51 
12 
19 
17 

3 
2 
2 
3 

2,3 
2,8 
2,3 
4,1 

1 
2 
27 
15 

62 
3 
12 
14 

Razem  45 91 
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Ryc. 10. Miejsca obrączkowania łabędzi niemych Cygnus olor obserwowanych na zimowisku
w Pile. (uzupełnione o lata 2000-2001)

Ryc. 9. Miejsca stwierdzenia łabędzi niemych Cygnus olor zaobrączkowanych na zimowisku
w Pile. (uzupełnione o lata 2000-2001)
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Mimo intensywnego obrączkowania i odczytywania łabędzi w rejonach le-
żących na południe od Piły - w okolicach Rogoźna i Wągrowca (ok. 50 km),
Poznania, Kalisza i Stawów Przygodzickich (100-150 km; Dolata 1998, 1998a
i 1999, Kęszycki 1999, Dolata i in. 2002) a także na Śląsku - niewiele ptaków
tam znakowanych stwierdzono w Pile, także tylko pojedyncze ptaki
z Piły obserwowano w tych rejonach.

Stwierdzono, że duża część ptaków zmienia zimowisko w trakcie danej
zimy, np. na 23 ptaki oznakowane w końcu grudnia 1999 do początku lutego
pozostało tylko 7 os., przy stałej liczbie zimujących ptaków. Trzy spośród tych,
które opuściły Piłę stwierdzono tej samej zimy (w styczniu i lutym)
w Wałczu, odległym o 30 km.

Miejsca spędzania kolejnych zim przez ptaki znakowane w Pile (n=23) były
odległe o 10 - 381 km, średnio 129 km. Powracalność na zimowisko
w Pile dla zim 1998/99-1999/00 wyniosła 21%, jednak tylko 5 ptaków (12,8%)
spędziło tu całą zimę.

Dnia 20.02.1999 złapano i przeobrączkowano łabędzia noszącego, silnie
startą, niemiecką obrączkę HIDDENSEE 119181. Okazało się, że był to sa-
miec oznakowany 05.09.1976 jako ptak w 1. roku. W czasie 23 lat, kiedy nosił
on niemiecką obrączkę stwierdzony był w Polsce zaledwie cztery razy -
31.05.1979 widziany był na Jez. Nowogardzkim w Nowogardzie, 11.03.1980
schwytano go i wypuszczono na jez. Klukom koło Choszczna, tam też widzia-
no go cztery dni później, a w lutym 1987 r. stwierdzono na zimowisku
w Pile. Ptaka tego obserwowano także kilkakrotnie na zimowisku w Pile rok
po przeobrączkowaniu (ostatni raz 04.02.2000) - dożył więc 25. kalendarzo-
wego roku życia, będąc jednym z najstarszych łabędzi niemych stwierdzo-
nych w Polsce. Najstarszy znany łabędź niemy (z niemiecką obrączką
HELGOLAND 111617) przeżył 28 lat i 7 miesięcy (Staav 1998).
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Zimowanie łabędzi Cygnus sp. w Polsce -
wyniki liczeń w styczniu 1995 i 2000 roku

Maria Wieloch

Liczenia łabędzi przeprowadzono w dniach 14 i 15 stycznia 1995 r. oraz
w dniach 15 i 16 stycznia 2000 r., w ramach Międzynarodowych Liczeń Łabę-
dzi Krzykliwych Cygnus cygnus i Czarnodziobych C. columbianus oraz Ogól-
nopolskich Liczeń Łabędzi Niemych C. olor. Akcje te pokrywały się
z Międzynarodowymi Liczeniami Ptaków Wodno-Błotnych.

Większość danych gromadzona była przez koordynatorów regionalnych.
Wielu indywidualnych obserwatorów przesyłało też dane bezpośrednio do Stacji
Ornitologicznej IE PAN.

Nie wszystkie miejsca były kontrolowane w obu latach. W 1995 roku licze-
niami objęto większą liczbę stanowisk niż w roku 2000 (zb. wodny lub 5. km
odcinek rzeki) (Tab.13).  Liczba skontrolowanych stanowisk była o 25% mniej-
sza w roku 2000 niż w 1995, a skontrolowany odcinek morski był o 50% krót-
szy.  Natomiast liczba stanowisk, na których nie stwierdzono obecności łabę-
dzi w 2000 roku była 2,5 razy mniejsza niż w czasie wcześniejszego liczenia.

Liczbę łabędzi niemych zimujących w Polsce w 1995 r. oszacowano na
22 000, a w 2000 r. - na 23 000-24 000 os.; łabędzi krzykliwych - 3700
w 1995 r. oraz 3050 w 2000 r.; Łabędź czarnodzioby w tym czasie praktycznie
nie zimował u nas. W 1995 roku stwierdzono obecność 23 os., w tym kilku na
przelocie, a w 2000 - obserwowano tylko jednego osobnika.  Rozmieszczenie
zimujących łabędzi na kontrolowanych zbiornikach i rzekach przedstawiają
Ryciny 11-15.

Łabędzie nieme Cygnus olor na jez. Barlinieckim.                                fot. P. Adamiok
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40% zimujących łabędzi niemych koncentrowało się na 11 stanowiskach.
Najliczniejszymi były Zatoka Gdańska i Dolina Górnej Wisły (Łączany - Kra-
ków - Oświęcim).

Proporcja młodych łabędzi niemych w skali kraju, w zimujących stadach
w obu latach nie różniła się znacznie (1995 r. - 20%, 2000 r. - 24%), a między
północną i południową częścią, różnice te były większe (18-26% w 1995 r.
oraz 19-27% - 2000 r.).

Różnice w liczbie łabędzi w różnych siedliskach stwierdzono w obu licze-
niach - więcej łabędzi zimowało na rzekach, a mniej na wybrzeżu, jeziorach
i innych zbiornikach. W 2000 roku wzrosła liczba łabędzi żerujących na po-
lach.

Ponad 90% łabędzi krzykliwych zimujących w Polsce spędza ją w pół-
nocno-zachodniej części  kraju. Proporcja młodych ptaków na różnych stano-
wiskach wahała się między 5 i 20% w 1995 roku oraz między 8 i 16% w roku
2000. Stada na południu kraju składały się z osobników dorosłych (lub część
obserwatorów nie podawała wieku ptaków). W obu liczeniach łabędzie krzy-
kliwe nieznacznie różniły się wybiórczością siedliskową. W skali kraju procent
ptaków stwierdzonych na polach i łąkach w 1995 roku wynosił 17%, a w roku
2000 - 19%. Dotyczyło to głównie NW części Polski.

W 2000 r więcej ptaków zimowało na sztucznych zbiornikach, a mniej na
wybrzeżu, rzekach i jeziorach.
Łabędź czarnodzioby był obserwowany sporadycznie i tylko w północnej

części kraju.
Nazwiska wszystkich obserwatorów i koordynatorów regionów bio-

rących udział w liczeniach są umieszczone na końcu numeru.
Wszystkim osobom, które uczestniczyły w liczeniach łabędzi skła-

dam serdeczne podziękowanie.

Tab.13.  Wyniki zimowych liczeń łabędzi  w Polsce - styczeń 1995 i 2000 r. oraz rodzaj i liczba
kontrolowanych zbiorników.

Rok 
Siedlisko 

1995 2000 

Rzeka – km (liczba odc.) 3890 (778) 2310 (462) 
W ybrzeże / Zatoka – km 110 170 
Zb. retencyjny – liczba 110 98 
Jezioro – liczba 40 33 
Inne zbiorniki / ląd – liczba 55 143 
Odc./ zb. bez łabędzi – liczba 492 196 
Łabędź niemy - liczba  os. 
                          szacunek 

17 477 
22 000 

18 294 
23 000-24 000 

Łabędź krzykliwy  - liczba os. 
                               szacunek 

3143 
3700 

2587 
3050 

Łabędź czarnodzioby  - liczba 23  1 
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Cygnus olor 2000
! 1 do 25
! 26 do 50

! 51 do 100

! 101 do 500

!501 do 1000

Ryc. 12.  Rozmieszczenie łabędzi niemych w Polsce w 2000 r.

Ryc. 11.  Rozmieszczenie łabędzi niemych w Polsce w1995 r.
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Ryc. 14 . Rozmieszczenie łabędzi krzykliwych w Polsce w 2000 r.
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Cygnus cygnus 2000
! 1 do 25
! 26 do 50

! 51 do 100

! 101 do 500

!1001 do 1500

Ryc. 13 . Rozmieszczenie łabędzi krzykliwych w Polsce w 1995 r.
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Ryc. 15. Rozmieszczenie łabędzi czarnodziobych w 1995 i 2000 r.

Obrączkowanie łabędzi Cygnus sp.
w Wielkopolsce

Paweł T. Dolata, Jerzy Dąbrowski, Maria Wieloch
i Przemysław Wylegała

Informacje o obrączkowaniu łabędzi niemych Cygnus olor w Wielkopolsce
rozproszone są w różnej formie w parunastu publikacjach (Marszałł 1997,
Wieloch 1997a, Dolata 1998, 1998a, 1999, 2000, 2002; Peśla 1998, Kęszycki
1999, Dolata i in. 2002, Wylegała i Dąbrowski 2002). Ponieważ brakuje cało-
ściowego ujęcia zagadnienia, w niniejszym opracowaniu zebrano wszystkie
informacje o obrączkowaniu łabędzi w tym regionie.

Teren
W artykule uwzględniono łabędzie znakowane na terenie Wielkopolski.

Poza obecnym woj. wielkopolskim uwzględniono także należące do tego re-
gionu (Anders i in. 1992, Tucholski 1999) powiaty Międzyrzecz w woj. lubu-
skim i Wałcz w woj. zachodniopomorskim oraz jez. Gopło, leżące w większo-
ści w woj. kujawsko-pomorskim.

!
"

!

"

!!

Cygnus columbianus 1995 i 2000
" 1
! 2 do 5

!> 5
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Takie granice regionu są bardzo zbliżone do przyjętych w regionalnej mo-
nografii awifauny Wielkopolski (Bednorz i in. 2000). Znajdują się w nim także
leżące w Dolinie Baryczy stawy w powiecie Ostrów Wlkp. - Możdżanów w gm.
Sośnie i Stawy Przygodzickie (mapa pkt 23 i 24), ujęte tak w monografii orni-
tologicznej Wielkopolski, jak i wcześniej Śląska (Dyrcz i in. 1991).

Z obszaru ornitologicznej Wielkopolski (Bednorz i in. 2000) pominęliśmy
jedynie łabędzie znakowane na graniczącym z Regionem Łódzkim zb. Jezior-
sko na Warcie, jako że obrączkują tam tylko ornitolodzy z tego ośrodka.

Metody
W zestawieniu uwzględniono łabędzie nieme, którym do końca 2000 r.

założono na skok aluminiowe obrączki Stacji Ornitologicznej PAN Gdańsk:
- typu A starego (litera A i 6 cyfr), 20 os. w latach 1963-1976 i 1978-79;
- typu A nowego (litery AP albo AS i 4 cyfry), pozostałe 1950 os. w latach

1977 i 1980-2000.
Zgodnie z zasadami przyjętymi w Regulaminie SO PAN z ptaków,

którym zmieniono lub dołożono obrączkę jako zaobrączkowane potraktowa-
no tylko te, którym po raz pierwszy założono obrączkę polską.

W 1993 r. na stawach Możdżanów (Ryc. 16, pkt 24) 15 małych piskląt
otrzymało zamiast obrączek znaczki skrzydłowe (A. Czapulak). Ponieważ
szanse uzyskania z nich wiadomości powrotnych są minimalne (a odczytu
żadne) nie zostały one uwzględnione w zestawieniu.

W tym samym miejscu 5 ad. lęgowych otrzymało, poza obrączkami, żółte
plastikowe obroże szyjne z indywidualnymi numerami (A. Czapulak). Bar-
dziej powszechnie stosowano w regionie obok obrączek metalowych żółte
plastikowe obrączki nożne z indywidualnymi numerami. Zakładano je głów-
nie w latach 1993-2000 na Stawach Przygodzickich (Ryc. 16, pkt 23, M. Wie-
loch i S. Czyż, P. T. Dolata, por. Dolata 1998 i 1999). Mniej takich obrączek
stosowano w latach 1995-2000 w Poznaniu oraz Ostrowie Wlkp. i okolicy (P.
T. Dolata), a w latach 1999-2000 w okolicy Koła (T. Iciek).

Obrączkowane ptaki podzielono na kilka kategorii, przy czym niektóre
z nich miały charakter z konieczności uznaniowy. Zgodnie z kryteriami SO
PAN jako pisklęta (pull.) traktowano młode przed osiągnięciem lotności,
a wszystkie pozostałe określano jako lotne. Za dorosłe (ad.) ptaki lęgowe
uznawano schwytane przy gniazdach lub z pisklętami. Za ptaki pierzące się
uznawano ptaki z nielęgowych stad pierzowiskowych, zarówno przechodzące
faktyczne pierzenie w czasie obrączkowania, jak i wtedy lotne. Za ptaki
zimujące uznano obrączkowane od poczatku grudnia do końca marca. Naj-
bardziej zróżnicowaną kategorię stanowią ptaki określane jako „inne”, czyli
nie należące do żadnej z poprzednich kategorii. Wśród nich znalazły się m. in.
młode chwytane jesienią, jeszcze w miejscu wylęgu, które już osiągnęły lot-
ność oraz ptaki migrujące.

Przynależność obrączkowanych łabędzi do odmiany zwykłej lub polskiej
(Czapulak i Wieloch 1988) oznaczana jest w Wielkopolsce od roku 1980, jed-
nak nie we wszystkich przypadkach (Tab. 15).
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Historia obrączkowania łabędzi w Wielkopolsce
Pierwsze 4 łabędzie nieme w regionie zostały zaobrączkowane 08.03.1963

na Obrze w Międzyrzeczu przez Klemensa Koniecznego. Od tego roku liczba
i miejsca obrączkowania były bardzo zróżnicowane w poszczególnych latach
(Tab. 14). Do końca lat 70. łabędzie znakowano w minimalnych ilościach
i nie co roku. W latach 80. ptaki znakowano corocznie, w liczbie od 6 do 44
os., z krótkotrwałym wzrostem do 129 os. w 1987 r. (badania J. Dąbrowskie-
go, por. Wylegała i Dąbrowski 2002). Od początku lat 90. liczba ptaków
znakowanych rosła, by w latach 1998-2000 osiągnąć poziom 350-420 os. rocz-
nie. Sytuacja ta wynika z działania w regionie  5-6 osób obrączkujących łabę-
dzie.

Do początków lat 80. praktycznie obrączkowano tylko ptaki zimujące, naj-
łatwiejsze do schwytania. Następnie rozpoczęto także znakowanie ptaków
lęgowych (dorosłych i piskląt), początkowo krótko na jez. Gopło (A. Kamiń-
ski), następnie w okolicy Leszna oraz w Rogoźnie i okolicy, gdzie znakowane
są do dzisiaj (J. Dąbrowski). Od 1993 r. zaczęto znakować na dość dużą
skalę ptaki lęgowe i ze stada pierzowiskowego na Stawach Przygodzickich
k. Ostrowa Wlkp. (Dolata 1998, 1999).

Rozmieszczenie miejsc obrączkowania w całym okresie jest nierównomier-
ne, gdyż istnieją wyraźne luki w zachodniej i wschodniej części regionu (Ryc.16).
Jednak wzrost liczby obrączkowanych ptaków w II połowie lat 90. związany
jest również ze wzrostem liczby miejsc obrączkowania i ich bardziej równo-
miernym rozkładem. Zasadnicze badania prowadzone są intensywnie w kilku
miejscach regionu (Tab. 15).

Tab. 14. Liczba łabędzi niemych Cygnus olor obrączkowanych w Wielkopolsce
w latach 1963-2000.

Rok Pull. Lotne Suma Rok Pull. Lotne Suma Rok Pull. Lotne Suma 
1963 - 4 4 1981 - 32 32 1991 6 1 7 
1968 - 1 1 1982 13 31 44 1992 14 4 18 
1970 - 7 7 1983 10 17 27 1993 40 23 63 
1971 3 - 3 1984 8 5 13 1994 29 28 57 
1974 1 1 2 1985 - 18 18 1995 20 39 59 
1976 - 1 1 1986 15 21 36 1996 6 46 52 
1977 - 11 11 1987 26 103 129 1997 24 138 162 
1978 - 1 1 1988 7 3 10 1998 62 290 352 
1979 - 1 1 1989 4 2 6 1999 96 328 424 
1980 - 6 6 1990 12 2 14 2000 76 334 410 

Suma 472 1498 1970 
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Ryc. 16. Miejsca obrączkowania łabędzi niemych Cygnus olor w Wielkopolsce.
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Tab. 15. Miejsca liczniejszego (ponad 10 os.) obrączkowania łabędzi niemych Cygnus olor
w Wielkopolsce. Numery stanowisk zgodne z Ryc. 16.

Lęgowe Nielęgowe Odmiana Miejsce 
obrączkowania ad. pull. pierz. zima inne zwykła pol. ? 

Suma Lata 

1. Wałcz 4 3 11 18 26 60 1 1 62 1987, 1999, 
2000 

2. Piła 1 2 - 135 1 135 4 - 139 1987,  
1997-2000 

3. Chodzież - 9 - 20 1 30 - - 30 1987,  
1997-2000 

4. Rogoźno (z jez.) 5 28 1 144 17 180 15 - 195 1980-2000 

5. Wągrowiec 2 2 - 125 3 125 7 - 132 1983, 92-93, 
1997-2000 

6. Oborniki - - - 29 - 28 1 - 29 1984, 1987, 
1997-99 

7. Międzychód - - - 7 7 - - 14 14 1970, 1985 

8. Międzyrzecz - - - 32 - 3 - 29 32 
1963, 68, 77, 
80, 81, 83, 
85, 95-96 

9. Przebędowo 5 12 - - 1 17 1 - 18 1987, 1990, 
1992, 93, 98 

10. Gniezno - - - 34 2 34 2 - 36 1999, 2000 

11. jez. Gopło 6 35 - 6 1 16 - 32 48 1982-84, 
1999, 2000 

12. Poznań 11 34 23 128 22 212 6 - 218 1995-2000 

13. Rogalinek - - - 21 - 21 - - 21 1999-2000 

14. Września - - - 4 10 13 1 - 14 1998-1999 

15. Śrem - - - 52 - 52 - - 52 1999-2000 

16. Jez. Dominickie 4 6 24 - 12 44 2 - 46 1985, 86, 
1999, 2000 

17. jeziora k. Konina 2 5 16 - 4 27 - - 27 2000 

18. Koło 2 9 - 37 - 48 - - 48 1999-2000 

19. Gołuchów 3 15 - - 8 25 1 - 26 1998-2000 

20. Kalisz - - - 132 9 136 5 - 141 1995-2000 

21. Opatówek 1 13 - - - 14 - - 14 1998-2000 

22. Ostrów Wlkp. 1 7 - - 11 19 - - 19 1996-2000 

23. St. Przygodzickie 32 146 158 - 9 338 5 2 345 1993-2000 

24. St. Możdżanów 4 18 - - 3 25 - - 25 1990, 1993 

Reszta Wielkopolski 63 128 1 37 10 220 3 16 239 1971,  
1974-2000 

RAZEM 146 472 234 961 157 1822 54 94 1970 1963-2000 



64

W latach 1963-2000 w Wielkopolsce poszczególne osoby zaobrączkowa-
ły następujące liczby łabędzi niemych (w nawiasach miejsca znakowania
z mapy i tab. 15): Paweł T. Dolata - 669  (8, 10-12, 16, 20, 22-23), Jerzy
Dąbrowski - 524 (1-6 i 9), Przemysław Wylegała - 303 (1-3, 6, 9-13, 15), Pa-
weł Kęszycki - 173 (10, 14, 19-21), Tomasz Iciek - 97 (17-18), Maria Wieloch
- 40 (16), Klemens Konieczny - 37 (7-8), Adam Kamiński - 32 (11), Maria
Wieloch i Stanisław Czyż - 28 (23), Andrzej Czapulak - 25 (24), Andrzej Mały
- 24 (19-20), Tadeusz Galiński - 7 (7), Stanisław Pijanowski - 6, Wiesław Ko-
styrko - 3, Bogusław Fruziński - 2.

Ponadto J. Dąbrowski 01.03.1989 zaobrączkował w Rogoźnie 1 dorosłego
łabędzia krzykliwego Cygnus cygnus.

Status ptaków
Dorosłe ptaki lęgowe w liczbie 146 os. stanowiły 7,4%, a 472 pisklęta 24,0%

ogółu oznakowanych. Ptaki znakowane na pierzowiskach stanowiły 11,9%.
Najliczniej łabędzie znakowane były od grudnia do marca - 48,8 %. Ptaki
z kategorii „inne” stanowiły 8,0 % ogółu.

Wśród ptaków lotnych u ok. 51% oznaczono precyzyjnie wiek. Wraz
z obrączkowanymi jako pisklęta umożliwiają one badanie struktury wiekowej
różnych grup ptaków.

W ostatnich latach na lęgowiskach łabędzie są znakowane w większych
ilościach w Poznaniu (P. T. Dolata), okolicach Rogoźna (J. Dąbrowski), Czarn-
kowa (P. Wylegała), Kalisza (P. Kęszycki), Koła i Konina (T. Iciek) i na Sta-
wach Przygodzickich (P. T. Dolata).

Głównym miejscem obrączkowania pierzących się łabędzi są nadal Sta-
wy Przygodzickie (Tab. 2). W 1999 r. rozpoczęto znakowanie także na Jez.
Dominickim k. Leszna (Dolata 2000 i nowe dane), a w 2000 r. na Jez.  Licheń-
skim i Mikorzyńskim k. Konina (T. Iciek).

Stałymi miejscami obrączkowania ptaków zimujących są: Wałcz, Piła,
Chodzież, Rogoźno, Wągrowiec, Gniezno, Poznań, Rogalinek, Śrem, Koło
i Kalisz (Tab. 15).

Odmiana polska immutabilis
Wśród łabędzi niemych oznakowanych w Wielkopolsce 54 osobniki od-

miany polskiej stanowiły 2,88% ptaków o oznaczonej odmianie (n=1876). Pro-
cent ten jest nieco wyższy od udziału tej formy w większości populacji bada-
nych w Wielkopolsce (Czapulak i Wieloch 1988, Dolata i Kurzawski 1996,
Dolata 1998a, 2002, Wylegała i Dąbrowski 2002). Fakt ten wynika z prefero-
wania tej rzadkiej odmiany przez chwytających, szczególnie w trakcie chwyta-
nia przy karmieniu „na upatrzonego”.

Sama liczba obrączkowanych ptaków tej odmiany świadczy jednak, że obraz
jej występowania w monografii awifauny Wielkopolski (Kupczyk 2000) jest
bardzo niepełny. Liczebnością tej odmiany w regionie chcielibyśmy zająć się
w osobnej publikacji. W związku z tym prosimy o przekazywanie wszelkich
informacji o odmianie polskiej w Wielkopolsce bezpośrednio lub na adres
P. T. Dolaty czy M. Wieloch.
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Należy jednak już w tym miejscu zwrócić uwagę, iż w opracowaniu Kup-
czyka (2000) brakuje publikowanych wcześniej informacji o stwierdzeniach
tej odmiany w regionie w latach objętych opracowaniem (Wieloch i Czapulak
1991, Dolata i Jermaczek 1995, Dolata i Kurzawski 1996, Wieloch 1997, Do-
lata 1998a). Nie wykorzystano w cytowanej monografii obszernych danych
o tej odmianie zbieranych od lat (por. Czapulak i Wieloch 1988, Dolata i Ku-
rzawski 1996, Wieloch 1997 i 1997b) w Stacji Ornitologicznej PAN w Gdań-
sku. Przede wszystkim instrukcje dla współpracowników regionalnej kartoteki
awifaunistycznej w Zakładzie Biologii i Ekologii Ptaków UAM w Poznaniu nie
przewidywały zgłaszania  stwierdzeń odmiany polskiej łabędzia na kartach
obserwacji (Lista i Lista 1996). W związku z powyższym wielu dokonanych
w regionie stwierdzeń tej odmiany obserwatorzy nie przekazali do kartoteki
(por. np. Dolata i in. 2002). Z tych powodów opublikowane w monografii dane
są wybiórcze i nie oddają rzeczywistego występowania odmiany w regionie.

Uwagi o analizie wyników obrączkowania
Znajomość rozmieszczenia miejsc obrączkowania jest bardzo ważna

z punktu widzenia analizy wiadomości powrotnych. W dotychczasowych pol-
skich publikacjach o łabędziach niemych z reguły podawano krótkie informa-
cje, skąd pochodziły łabędzie stwierdzone w danym miejscu lub gdzie stwier-
dzono ptaki znakowane w jakimś miejscu. Takie wiadomości, aczkolwiek
ciekawe, mają tylko ograniczone znaczenie.

Już W. Kania (1985) podkreślał, że „rozpatrywanie dat i miejsc stwierdze-
nia obrączkowanych ptaków bez zastanowienia się nad okolicznościami po-
nownego stwierdzenia może prowadzić do fałszywych wniosków”. Sam fakt
ponownego stwierdzenia w jednym miejscu łabędzia znakowanego w innym
jest niewiele wart bez porównania statusu w obu miejscach i czasu pomiędzy
obrączkowaniem a ponownym stwierdzeniem, a i wtedy czasami może być
interpretowany na wiele sposobów, na co zwracał uwagę G. Kiljan (1997).
Inna będzie np. interpretacja stwierdzenia na zimowisku ptaka oznakowane-
go na innym zimowisku, a inna ptaka pochodzącego z tego samego miejsca,
ale zaobrączkowanego jako pisklę.

Należy podkreślić, że tym większe są szanse na właściwą interpretację
wyników odczytywania, im więcej wiadomości powrotnych (także o tych sa-
mych osobnikach) jest do dyspozycji opracowującego. Wreszcie znaczenie
mają szczegóły obserwacji, w tym aspekcie głównie status obserwowanego
ptaka. W przypadku łabędzia niemego stosunkowa łatwość odczytu daje nie-
powtarzalną szansę na zebranie obszernych danych. Po raz kolejny zachę-
camy więc do odczytywania obrączek i przesyłania dokładnej informacji
do Zakładu Ornitologii w Gdańsku.

Wartość publikowanych informacji o miejscach pochodzenia stwierdzo-
nych ptaków wzrasta w sytuacji, gdy analizuje się również status ptaków
w czasie obrączkowania i ponownego stwierdzenia lub udostępnia się taką
informację Czytelnikowi, np. w formie tabeli.

Przy analizie pochodzenia i przemieszczeń jakiejś populacji łabędzi
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znaczenie mają nie tylko stwierdzone przemieszczenia, ale również fakt,
iż w danym miejscu nie stwierdzono ptaków pochodzących z konkretnych
miejsc, i to w zestawieniu z czasem i intensywnością tam dokonywanego zna-
kowania (por. Dolata 1998; Kiljan 1997, 1998). Obrączkowanie łabędzi
niemych w skali Polski (Wieloch 1997a, Wieloch i Remisiewicz 2001), jak
i poszczególnych regionów (Kiljan 1998a, niniejsze zestawienie) jest  bardzo
nierównomierne, tak jeśli chodzi o rozkład miejsc znakowania, jak i jego inten-
sywność w poszczególnych miejscach i latach. Dlatego głębsze analizy wia-
domości powrotnych należy dokonywać z uwzględnieniem rozmieszczenia
miejsc znakowania i jego intensywności. Ułatwieniu takich analiz ma służyć
niniejsze zestawienie. Zachęcamy obrączkarzy z innych regionów do dokona-
nia podobnych opracowań. Informacje o znakowaniu w danym regionie w prze-
szłości można uzyskać w Zakładu Ornitologii w Gdańsku.

Stosowane numery obrączek
Dla wstępnej orientacji o pochodzeniu odczytywanych łabędzi z obrączka-

mi, poniżej przedstawiamy tabelę z większymi ich seriami używanymi w Wiel-
kopolsce. Zaznaczamy, że zestawienie to ma charakter bardzo orientacyjny,
gdyż np. pojedyncze ptaki z tych serii znakowane były poza Wielkopolską.
Pewną informację dadzą znalazcy dopiero wiadomości z Zakładu Ornitologii
PAN w Gdańsku.

Tab. 16. Numery większych serii obrączek łabędzi niemych użytych w Wielkopolsce
w latach 1980-2000.

Seria obrączek Obrączkarz 

AP 2101-2150, 3511-3560, 6851-6900, 
7102-7200, 7811-7840, 9751-9800;  
AS 3201-3300, 6511-6610, 9401-9414 

Jerzy Dąbrowski 

AP 5276-5300, 5401-5449 Maria Wieloch 
AP 9496-9523 Maria Wieloch i Stanisław Czyż 
AS 0701-0800, 1601-1700, 2001-2100, 
5301-5400, 7301-7400, 8600-8700, 
9801-9999 

Paweł T. Dolata 

AS 4926-4975, 6801-6900, 7776-7875, 
8701-8775, 9276-9375 

Przemysław Wylegała 

AS 6641-6740, 7451-7475, 7971-8000, 
8776-8800 

Paweł Kęszycki 

AS 7476-7500 Andrzej Mały 
AS 8001-8050, 9026-9125 Tomasz Iciek 
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Podziękowania
Dziękujemy Tomaszowi Iciek, Pawłowi Kęszyckiemu i Andrzejowi Małemu

za przekazane nam dane wykorzystane w niniejszym artykule. Serdecznie
dziękujemy także licznym osobom, które pomagały w obrączkowaniu i innych
badaniach nad łabędziami w regionie.
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Łabędzie Cygnus sp. na stawach w Górkach
Michał Jantarski

Stawy rybne w Górkach k. Wiślicy (woj. świętokrzyskie) o powierzchni ok.
400 ha stanowią najważniejszą ostoję ptaków wodnych w Krainie Gór Święto-
krzyskich (Wilniewczyc i in. 2001). W latach 1992 - 2000 ornitolodzy skupieni
w Radomsko - Kieleckim Towarzystwie Przyrodniczym wykonali w ostoi po-
nad 350 kontroli.

W zależności od warunków pogodowych stawy napełniane są w lutym -
marcu. W tym okresie liczebność łabędzi niemych Cygnus olor  nie przekra-
cza 20 os., a pod koniec lutego migrujące ptaki chętniej zatrzymują się na
odległych o 4 km rozlewiskach Nidy (do 27 os.).Wyraźny wzrost liczebności
osobników nielęgowych następuje najczęściej  w trzeciej  dekadzie kwietnia
i nalot kolejnych osobników na pierzowisko trwa do początku lipca, choć jak
wskazuje wykres, w poszczególnych latach  z różnym nasileniem (Ryc. 17).
Liczba osobników na stawach jest zmienna i znaczne wahania notowano
w ciągu kilku czy kilkunastu dni. I tak np. na przełomie lipca i sierpnia 2000
roku: 01.07. - 295 os.; 23.07. - 362 os.; 31.07. - 473 os. (maksymalna liczeb-
ność stwierdzona w latach 1992-2000, Tab. 17.); 06.08. - 330 os.; 12.08. - 271
os. Koczowanie nielęgowych osobników potwierdza także obserwacja łabę-
dzia z węgierską obrożą szyjną AT39 - stwierdzony 25.04.2000 na Górkach,
30.07. na  oddalonych o 15 km na północny-zachód stawach w Młodzawach
i następnego dnia ponownie na Górkach. Roczne maksima liczebności noto-
wano zazwyczaj we wrześniu (Tab. 17) co wiąże się już z jesienną  migracją.
Stawy spuszczane są od początku października i w tym okresie liczba łabędzi
szybko spada, ale w roku 1994 stwierdzono 15.10. - 211 os., a 29.10. - jesz-
cze 140 os. Ostatnie ptaki opuszczają stawy zazwyczaj w I poł. listopada
i tylko w 2000 r. kilka osobników utrzymywało się do 20.12. Łabędź niemy
zimuje nielicznie na Nidzie.

Tab. 17. Maksymalna liczebność roczna łabędzia niemego Cygnus olor na stawach
w Górkach.

Rok Data Ilość 
1992 19.07. 102 
1993 25.09. 162 
1994 24.09. 309 
1995 24.09. 172 
1996 20.08. 250 
1997 06.09. 218 
1998 03.09. 277 
1999 29.09. 376 
2000 31.07. 473 
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Łabędź niemy zasiedlił tutejsze stawy w 1977 roku, kiedy to stwierdzono
lęg 1 pary (M. Przybysławski). Liczebność populacji lęgowej stale wzrasta.
I tak w latach 1992-96 gniazdowało od 3 do 5 par, w latach 1997 i 1998 po 6
par, 7 par w roku 1999 i 8 par w roku 2000. W latach 1994-1999 corocznie
stwierdzano lęgi pary, w której jeden osobnik należał do odmiany immutabilis.

Ogólny sukces lęgowy łabędzi na stawach w Górkach jest bardzo niski,
a wiąże się to z wykradaniem jaj przez okoliczną ludność.

Spośród 10 oznakowanych łabędzi 5 zostało zaobrączkowanych w zimie
na Węgrzech, 3 na pierzowisku w Wielikącie na Śląsku, jeden na Stawach
Przygodzickich w Wielkopolsce i jeden w Chorwacji.
Łabędź krzykliwy Cygnus cygnus został stwierdzony na stawach w Gór-

kach dwukrotnie (po 6 os.): 12.03.1994 i 06.03.1999, a łabędź czarnodzioby
Cygnus columbianus 19.02.2000 - para.

Spośród prowadzących badania ornitologów największy wkład w zebranie
powyższych informacji mają: Piotr Wilniewczyc, Włodzimierz Szczepaniak,
Piotr Zięcik, Jarosław Sułek, Marcin Polak, Roman Maniarski i za ich udo-
stępnienie składam im serdeczne podziękowania.
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Ryc. 17. Maksymalna liczebność łabędzia niemego Cygnus olor na stawach w Górkach
w latach 1997, 1999, 2000.
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Łabędzie Cygnus sp. na stawach Bełtnik koło
Jelcza-Laskowic

Marek Stajszczyk

Stawy rybne Bełtnik znajdują się na skraju Pradoliny Wrocławskiej (doliny
Odry) i Równiny Oleśnickiej, ok. 400 m na S od wsi Nowy Dwór w gm. Jelcz-
Laskowice (pow. Oława, woj. dolnośląskie). Powierzchnia stawów wynosi ok.
93 ha.

Obserwacje ornitologiczne na tym terenie rozpoczęto w 1979 r., a ich sys-
tematyczną penetrację prowadzono od roku 1987. Od lutego/marca do listo-
pada/grudnia z reguły przeprowadzano po jednej  kontroli w dekadzie, co da-
wało łącznie w jednym sezonie od 24 do 36 kontroli. Jedynie w roku 1990
przeprowadzono 17 kontroli (brak wizyt w okresie 17.09.-17.11.). W latach
1994-2000 część kontroli wykonali samodzielnie: Piotr Łuciw - 51 razy, An-
drzej Andrzejczyk - 5 razy i Grzegorz Kozłowski - raz (autor - 157 razy). Łącz-
nie prezentowany materiał (z lat 1987-2000) pochodzi z 403 wizyt (346 wyko-
nanych przez autora).
Łabędź niemy Cygnus olor
Populacja lęgowa - po raz pierwszy łabędź niemy zagnieździł się na sta-

wach Bełtnik po 9 latach od zakończenia remontu stawów - w roku 1988
i później stanowisko to było zajmowane regularnie co roku - po 1 parze
w latach 1988-91, 1994, 1996 i 1999, po 2 pary w latach 1992-93 i 1997,
3 pary w 1998, 4 pary w 2000, a 5 par w roku 1995.

Rodzina łabędzi niemych Cygnus olor w Sławkowie.                              fot. J. Grabania
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Liczba młodych na parę wahała się od 0 do 6 (Tab. 18). Średnia liczba
młodych na parę w latach 1988-2000 z okresu poł. lipca-poł. sierpnia  wynosi-
ła 2,7 (n=25), a średnia liczba młodych na parę z sukcesem 3,6 (n=19).

 Frakcja nielęgowa - stada nielęgowych łabędzi niemych obserwowano
w latach 1981 (05-07 - 8 imm.), 1983 (09.06. -15 os), 1984 (13.06. - 70 os.,
23.07. - 7 os.), 1985 (04.07. - 6 os.) i 1986 (01.05. - 25 os., 01.07. - 6 os,
10.07. - 4 os.). Tabela 19 przedstawia wyniki regularnych obserwacji łabędzi
nielęgowych od 1987 roku do 2000, z wyjątkiem lat 1988 i 1991, kiedy to
dokonano niepełnych liczeń osobników nie przystępujących do rozrodu.

Tab. 18. Liczba młodych łabędzi niemych Cygnus olor  u poszczególnych par na stawach
Bełtnik.

Charakterystyczny był wyraźny spadek liczebności łabędzia niemego, ob-
serwowany rokrocznie w końcu sierpnia (lata 1988, 1992-94, 1998-2000), bądź
w pierwszej połowie września (lata 1995-97). Zaskakujący był przy tym rów-
nież fakt, obserwowanego niemal co roku, „ubożenia” lęgowych par w liczbę
wodzonych piskląt właśnie w tym okresie. Zjawisko „znikania” piskląt pozo-
stawało w ścisłym związku z rozpoczynaniem przez myśliwych na terenie sta-
wów Bełtnik polowań na ptactwo wodne (Stajszczyk 1994).

* w okresie 18.03.-29.04. obserwowano 15-25 osobników
** w okresie 31.03.-09.05. obserwowano 2-4 osobniki

Tab. 19. Liczebność maksymalna i okres pobytu frakcji nielęgowej łabędzia niemego na
stawach Bełtnik.

Rok 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
Liczba  

pull. /parę 5 6 5 6 4/0 3/0 6 

Rok 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Liczba  

pull. /parę 
4/2/2/2/

0 1 3/0 4/2/0 6 4/3/2/0 

 

Rok 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 
Max. liczba os. 24 * 69 62 ** 27 39 

Okres pobytu 16.05.-
13.07.  30.04.-

20.06. 
13.04.-
23.05.  30.04.-

24.08. 
01.05.-
25.08. 

Rok 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Max. liczba os. 83 91 74 66 60 52 106 

Okres pobytu 10.05.-
27.08. 

19.04.- 
05.09. 

12.05.-
01.09. 

30.04.-
08.09. 

13.05.-
15.08. 

10.05.-
21.08. 

29.04.- 
26.08. 
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Łabędź krzykliwy Cygnus cygnus
Obserwowano go w ostatniej dekadzie XX w.: 1 ad. w okresie 31.10.-

01.11.1991 (MS, I. Dobrucki, A. Guziak), 1 ad. - 24.10.1992 (MS), 1 ad. -
10.06.1994 (MS, I. Dobrucki), 2 ad. - 07.03.1995 (P. Łuciw) i 1 ad. -15.08.1998
(MS, P. Łuciw) oraz 3 ad. 20 i 26.02.2000 (MS, A. Andrzejczyk, G. Kozłowski).
Obserwacje z czerwca i sierpnia należy łączyć z rozwojem populacji lęgowej i
występowaniem coraz liczniejszej frakcji nielęgowej tego gatunku na Dolnym
Śląsku (Witkowski i in. 1995, Bobrowicz i Czapulak 2000).
Łabędź czarnodzioby Cygnus columbianus
Obserwowany w latach 90. XX w. i w 2001 r.: 29 i 31.10 oraz 01.11.1991 -

3 ad. (MS, I. Dobrucki, A. Guziak), 12, 16 i 25.03.1997 - 8 ad. (MS, P. Łuciw,
A. Andrzejczyk, K. Cetnarowski) oraz 09.03.2001 - 9 ad. i 5 imm. (M.S.,
A. Andrzejczyk), 11.03.2001 - 2 ad. i 2 imm. (M.S., P. Łuciw), 16.03.2001 -
1 imm. Peryferyjne położenie stawów Bełtnik w stosunku do tras migracyj-
nych tego gatunku (Tomiałojć 1990, Czapulak 1992) jest powodem niewielkiej
liczby stwierdzeń łabędzia czarnodziobego na tym terenie.
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Łabędzie nieme Cygnus olor wykorzystujące zimą
nietypowe źródło pokarmu

Radosław Włodarczyk

Poniżej tamy Zbiornika Sulejowskiego w drugiej połowie zimy przebywało
duże, jak na warunki Polski środkowej, stado łabędzi niemych. W styczniu
stado liczyło 70-90 osobników. W czasie każdej z wizyt duża część stada
obserwowana była tuż poniżej śluzy, gdzie żerowała razem z łyskami Fulica
atra. Przy dokładniejszej obserwacji okazało się, że ptaki chwytały unoszone
przez wodę lub zbierały z dna kolonie muszli racicznicy zmiennej Dreisena
polimorpha. Wielokrotnie widziano łabędzie, które po „staniu słupkiem” pod
wodą wynurzały się z dziobami pełnymi muszli. Następnie ptaki kruszyły je w
dziobie i połykały zdobycz. Dodatkowo kał łabędzi chwytanych w tym okresie
poniżej tamy Zbiornika Sulejowskiego zawierał w większości pokruszone frag-
menty muszli mięczaków. Racicznica zmienna powszechnie występuje w Zbior-
niku Sulejowskim, zatem jest dla wielu ptaków ważnym źródłem pokarmu.
Jednak łabędź niemy jest uważany za gatunek roślinożerny. Znajdowane do-
tąd podczas analizy treści pokarmowej szczątki bezkręgowców i drobnych ryb
traktowane były jako przypadkowe ofiary zjedzone podczas spożywania roślin
wodnych (Birkhead i Perrins 1986). Powyższy opis świadczy o dużej plastycz-
ności tego gatunku, który jest w stanie zupełnie zmienić swoje upodobania
pokarmowe pod wpływem trudnych warunków środowiskowych. Na uwagę
zasługuje fakt, że obserwacji dokonano w drugiej połowie zimy, kiedy trady-
cyjne źródło pokarmu (roślinność podwodna)  było silnie zredukowane przez
zimujące w tym miejscu ptaki.
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O możliwości spotkania mieszańców wśród
łabędzi Cygnus sp.

Maria Wieloch

Przypadki hybrydyzacji wśród blaszkodziobych Anseriformes są częściej
spotykane niż u innych grup ptaków. Randler (2001) przeprowadził zakrojone
na szeroką skalę badania tego zagadnienia w Europie Środkowej analizując
1376 ptaków, które  wykazywały cechy mieszańców. Zdecydowana większość
z nich to przedstawiciele rodzaju Aythya (56%), następnie - Anas - 8%, gęsi
Anas + Branta - 2% i Mergus - tylko 1%.
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30% wszystkich hybrydów stanowią gęsi, u których co najmniej jeden
z gatunków rodziców nie pochodzi z Europy. Przypadki takie zdarzają się nie-
raz w sytuacjach, kiedy samica nie znajduje partnera swego gatunku, co ma
miejsce szczególnie często na granicy zasięgu tego gatunku. Prawdopodo-
bieństwo powstania par mieszanych jest większe, kiedy w danej populacji
liczba samic zdecydowanie przewyższa liczbę samców lub opóźnia się okres
łączenia się w pary wiosną. Nie bez znaczenia jest również pojawianie się na
wolności ptaków pochodzących z hodowli, które naturalnie nie występują
w Europie lub są hybrydami. Kojarzą się one z dziko żyjącymi gatunkami i ich
potomstwo może się ponownie krzyżować, dając kolejne pokolenia hybrydów.

Skrajnie rzadkie są przypadki hybrydów wśród łabędzi lub między łabę-
dziem i gęsią. O przypadku skrzyżowania gęgawy Anser anser i łabędzia nie-
mego Cygnus olor wspomina Randler (2001). Zaproponowana nazwa angiel-
ska mieszańca „Swoose”, wskazuje na jego pochodzenie. Gdyby pokusić się
o podanie analogicznej nazwy polskiej, możnaby takiego osobnika nazwać
„łabęś”. Ptaka takiego obserwowano w Szwajcarii na Wohlensee w styczniu
1997 roku. Kształtem ciała przypominał bardziej łabędzia niż gęś. Natomiast
upierzeniem nawiązywał do gęsi: lotki, pokrywy i boki tułowia, ogon oraz część
szyi były brunatno-szare. Na dziobie przeważał kolor brunatny, z różowym
zakończeniem i czarnym paznokciem.

Bardzo rzadko spotyka się również mieszańce łabędzia krzykliwego Cy-
gnus cygnus i niemego. Kilka takich przypadków znanych jest ze Szwecji (Holm-
gren i Karlsson 1982, Mathiasson 1992, 6 przypadków) i jeden z Wielkiej Bry-
tanii (Owens 1995). W Szwecji tylko w dwu przypadkach mieszańce pocho-
dziły od ptaków dzikich (Holmgren i Karlsson 1982, Mathiasson 1992).
W Polsce  pierwszy przypadek lęgu mieszanego łabędzia niemego (prawdo-
podobnie samiec) i krzykliwego (prawdopodobnie samica) stwierdzono w maju
1995 r. na jez. Wigry, gdzie para mieszana wodziła 7 małych piskląt (Sikora
1995). W czasie kolejnej kontroli w sierpniu, obserwowano na jeziorze ptaki
dorosłe i 6 młodych. Wygląd młodych mieszańców był wyraźnie inny niż mło-
dych łabędzi niemych w tym samym wieku (85-90 dni). Głowa z dziobem
u ptaka obserwowanego z boku miała kształt klinowaty, podobnie jak u łabę-
dzia krzykliwego. Natomiast sama głowa z boku tworzyła nieznaczny owal,
wyraźnie słabiej zaznaczony niż u łabędzia niemego. Nieopierzony klin na
dziobie dochodzący do oka był bardziej rozwarty niż u łabędzia niemego, w
takim stopniu jak u łabędzia krzykliwego. Ptaki trzymały głowę prostopadle do
szyi lub tylko nieznacznie skierowaną ku dołowi. Szyja prosta i tylko chwilami
esowato wygięta. Ogon u części osobników klinowaty, a u części bardziej za-
okrąglony (niewykluczone, że sterówki jeszcze rosły). Upierzenie brązowawe
ze stalowym odcieniem, bardziej zimne niż u młodych łabędzi niemych. Dziób
stalowy, z czarno obwiedzioną szczęką od dołu, nogi stalowoczarne (Sikora
1995). Lęg mieszany można tłumaczyć niską liczebnością łabędzia krzykliwe-
go w Polsce.
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 W 1982 roku obserwowano w Niemczech, w Saksonii, mieszańca łabę-
dzia niemego i czarnego Cygnus atratus, którego nazwano „Chessboard
Swan”. Osobnik ten przypominał profilem głowy oraz kolorem i kształtem dzioba
łabędzia czarnego. W upierzeniu szyi i głowy przeważał kolor czarny, nato-
miast skrzydła i tułów były białe z czarniawym nalotem (Randler 2001). Ła-
będź czarny jest dość często hodowanym gatunkiem w Europie, jednak przy-
padki gniazdowania na wolności są w Europie wyjątkowe (Stajszczyk 2002).
Bardzo rzadko gatunek ten pojawia się również w Polsce (Wieloch 1999, Ke-
pel i Wylegała 2001). Jest możliwe, że osobniki pojawiające się w Polsce ze
względu na małą liczebność będą miały trudności z dobraniem się w pary
w obrębie swego gatunku i będą przystępowały do lęgów mieszanych z łabę-
dziem niemym.
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Lęg łabędzia krzykliwego Cygnus cygnus na
Stawach Dojlidzkich pod Białymstokiem

Michał Polakowski

Łabędź krzykliwy należy do ptaków, które w ostatnich latach dosyć regular-
nie były stwierdzane w obrębie Stawów Dojlidzkich (gm. Supraśl, pow. Biały-
stok, woj. podlaskie). Pierwsze obserwacje tego gatunku pochodzą z począt-
ku maja 1995 roku, kiedy to pojawił się pojedynczy, dorosły ptak. Przebywał
on na stawach co najmniej do pierwszych dni czerwca. Kolejne kontrole nie
wykazały już jego obecności. Następne stwierdzenia notowano w roku 1996,
kiedy to obserwowano już parę dorosłych łabędzi krzykliwych. Przyleciała ona
w trzeciej dekadzie kwietnia, lecz już po kilku dniach pozostał tylko jeden do-
rosły osobnik. Wkrótce i ten zniknął, nie pojawiając się już do końca roku.
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W latach 1997-1999 gatunek ten widziano nierzadko od marca do lipca i noto-
wano 1- 9 ad. W kwietniu i maju 1998 obserwowano wyraźnie terytorialną
parę. Do lęgu jednak nie doszło. Podobna sytuacja miała miejsce w roku 1999,
kiedy to para przebywała na stawach od marca do czerwca. W lipcu zaś ob-
serwowano już tylko pojedynczego ptaka. Dodatkowo obserwowano i sfoto-
grafowano w końcu marca 1999 kopulację pary dorosłych łabędzi krzykliwych
(A. Hołubowicz, inf. ustna). Znów jednak do lęgu nie doszło. Różnice w da-
nych o występowaniu łabędzia krzykliwego na tym stanowisku w stosunku do
tych, jakie podaje Kapowicz (1999) wynikają z większej liczby kontroli wyko-
rzystanych w niniejszej notatce.

Wreszcie w 2000 roku sytuacja uległa zmianie. Łabędzie krzykliwe pojawi-
ły się już pod koniec lutego. Obserwowano wtedy 5-7 dorosłych ptaków. Część
z nich okazała się przelotna, jednak para tego gatunku pozostała na stawach.
W połowie marca obserwowano próbę budowy gniazda, która okazała się
nieudana (MP). W kwietniu podczas co najmniej 8 kontroli, ptaki obserwowa-
no tylko dwukrotnie (T. Tumiel, inf. ustna, dane własne). W maju widywano
tylko jednego dorosłego łabędzia, aż w końcu na początku czerwca napotka-
no rodzinę łabędzi krzykliwych z 4 puchowymi pisklętami (T. Tumiel, inf. ust-
na). Ptaki wodziły młode w niewielkiej zatoczce otoczonej trzcinami, w miej-
scu, gdzie pojawiało się  niewiele osób. Po kilku dniach okazało się, że 2
pisklęta zniknęły, pozostałe zaś nadal przebywały w bezpośrednim towarzy-
stwie dorosłych łabędzi. Na początku drugiej połowy czerwca pozostało tylko
jedno młode. Ostatnia obserwacja pary rodziców i jednego młodego ptaka
(prawie wyrośniętego) miała miejsce 15.09.2000. Stwierdzenie lęgu łabędzia
krzykliwego na Stawach Dojlidzkich uzyskało akceptację Komisji Faunistycz-
nej (KF 6173/00).

 Lęgowe łabędzie krzykliwe Cygnus cygnus na Stawach Dojlidzkich.          fot. M. Polakowski
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Liczebność łabędzi krzykliwych na Nizinie Północnopodlaskiej jest słabo
poznana. Poza opisanym wyżej stanowiskiem wiadomo na pewno, że 1 para
wyprowadza corocznie, od co najmniej 1994 roku, młode na stawach w Po-
pielewie (Kapowicz 1999, dane własne). Od roku 1999, a prawdopodobnie od
1998 para gniazduje na stawach w Waliłach koło Gródka (Kapowicz 1999).
Gatunek ten spotykany jest także na Stawach Pietkowskich koło Suraża, lecz
nie obserwowano tam piskląt. Parę obserwowano także na stawach Topiło
w Puszczy Białowieskiej w roku 1995, gdzie w 1996 miała zbudować gniazdo,
lecz lęg prawdopodobnie był niepomyślny (Pugacewicz 1997). Możliwe,
że para gniazdowała tam również w roku 1997 (Stawarczyk i Tomiałojć,
w przyg.). Wydaje się jednak, że to nie wszystkie stanowiska lęgowe. W naj-
bliższych latach prowadzony będzie monitoring różnego typu akwenów wod-
nych celem dokładnego poznania liczebności lęgowej populacji tego północ-
nego gatunku.
Literatura

Kapowicz R. 1999. Nowe stanowisko lęgowe łabędzia krzykliwego Cygnus cygnus na Nizinie
Północnopodlaskiej. Biul. Pol. Grupy Bad. Łabędzi 3: 40-41.

Pugacewicz E. 1997 Ptaki lęgowe Puszczy Białowieskiej. Wyd. PTOP, Białystok

Wędrówki łabędzi krzykliwych Cygnus cygnus
zaobrączkowanych jako pisklęta na stawach

w Giętkowiźnie, gm. Lipie, woj. śląskie
Stanisław Czyż

Stanowisko lęgowe łabędzia krzykliwego na terenie stawów hodowlanych
w Giętkowiźnie (gm. Lipie, woj. śląskie) należy do najbardziej na południe
wysuniętych stanowisk tego gatunku w Polsce (Profus 1998). Łabędzie krzy-
kliwe rozpoczęły gniazdowanie na tym stanowisku w 1997 r. (Czyż i Woźniak
1998). W tym też roku udało się oznakować żółtymi obrożami dorosłą samicę
AS 1969 (1R08) i jedno z pięciu piskląt - AS 1970 (1R09). W następnym roku
z 5 piskląt oznaczono w ten sposób 2 samice - AS 2238 (1R10) i AS 2239
(1R11) a w 1999 roku z kolejnych 5 piskląt dwa samce - AS   6407 (1R12) i AS
6408 (1R13). Podczas obrączkowania w 1999 roku znaleziono leżącego na
płacie situ martwego samca z pary lęgowej. Ptak był w daleko posuniętym
rozkładzie, a miejsce i sposób jego ułożenia świadczył, że prawdopodobnie
zginął w wyniku postrzelenia. Pomimo tego samica AS 1969
wychowała samodzielnie potomstwo, jednak stanowisko lęgowe przestało funk-
cjonować. W 2000 r. co prawda obserwowano ją w tym miejscu w towarzy-
stwie innego dorosłego osobnika jednak, lęgu nie odnotowano.
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Cygnus cygnus 

Para łabędzi krzykliwych wraz z potomstwem z końcem października opusz-
czała stawy hodowlane i regularnie, przez trzy kolejne zimy 1997/98 - 1999/
2000, zimowała na rzece Warcie w rejonie wsi Załęcze Wielkie (gm. Pątnów
woj. łódzkie), oddalonej od miejsca lęgu o około 4-5 km.

Z łącznej liczby 5 zaobrączkowanych w Giętkowiźnie piskląt łabędzia krzy-
kliwego, nie licząc stwierdzeń z ich pierwszego zimowiska, otrzymano wiado-
mości powrotne dotyczące 2 osobników: AS 1970 i AS 2238 (Ryc. 18. i 19.).

AS 1970 po opuszczeniu lęgowiska od 26.10.1997 do 01.02.1998 przeby-
wał wraz z rodzicami i rodzeństwem na rzece Warcie w okolicach wsi Załęcze
Wielkie (gm. Pątnów, woj. łódzkie), gdzie był obserwowany w tym okresie 3
razy (I. Woźniak). Od 08.03.1998 rodzina łabędzi krzykliwych powróciła na
lęgowisko na stawach w Giętkowiźnie, gdzie przebywała co najmniej do
15.03.1998 (I. Woźniak, M. Antczak, P.T. Dolata). Po tym okresie na lęgowi-
sku obserwowano już tylko parę ptaków dorosłych. 02.05.1998 został stwier-
dzony na stawie Salm Duży w rezerwacie przyrody „Łężczak” k. Raciborza
(woj. śląskie) w odległości 107 km od miejsca zimowania, w grupie 5 os. (ro-
dzeństwo?) (K. Henel). Swoją drugą zimę spędził poza granicami Polski,

Ryc. 18. Miejsca stwierdzeń łabędzia krzykliwego Cygnus cygnus noszącego obrożę 1R 09.

 AS 1970 
Cygnus cygnus 
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w okolicach niemieckiego Nordhausen, w odległości ok. 550 km od miejsca
wylęgu, gdzie był obserwowany w okresie 30.11. - 27.12.1998. Wczesną wio-
sną pojawił się na stawach Przeręb k. Zatora (woj. małopolskie), gdzie był
obserwowany 8 razy w okresie od 12.03. do 11.04.1999 (P. Malczyk, A. Fel-
ger, J. Mucha, M. Ciach, B. Jamróz, T. Matosz, P. Świerczek) w grupach od 3
do 10 os. łabędzi krzykliwych. Następnie był zauważony 25.04.1999 w grupie
3 os. na stawach w Pukarzowie (gm. Żytno, woj. łódzkie) (G. Kaczorowski).
Jesienią powrócił na stawy Przeręb, gdzie widziano go 07.10.1999 w grupie 3
os. (M. Ciach, D. Nowak). 04.12.1999 był już obserwowany w niemieckim
Vienenburgu (J. Heuer). Zimował ponownie w okolicach Nordhausen (Niem-
cy), gdzie był obserwowany w okresie 02.01. - 16.01.2000.

21.01. - 26.02.00

!

! !
! 26.03.00

""""!

27.12.98 - 28.02.99

18.10. - 06.11.99

AS 2238 do 4.10.1998 przebywał z rodziną na lęgowisku, a następnie
w okresie 27.12.1998 - 28.02.1999 zimował na rzece Warcie koło Załęcza
Wielkiego (woj. łódzkie), gdzie obserwowany był w tym okresie czterokrotnie
(I. Woźniak). Jesienią, w okresie 18.10. - 06.11.1999 widziany był dwukrotnie
w Ślesinie (woj.kujawsko-pomorskie), najpierw wraz z 2 innymi ad. w stadzie
z łabędziem czarnodziobym C. columbianus (W. Plata), a następnie w stadzie
18 os. tego gatunku i 2 łabędziami czarnodziobymi (W. Bagiński). Drugą zimę
ptak ten spędził na zachodzie Polski, w odległości około 270 km od miejsca

AS 2238 
Cygnus cygnus 

Ryc. 19. Miejsca stwierdzeń samicy łabędzia krzykliwego Cygnus cygnus noszącego obrożę
1R10. Symbol x oznacza miejsce jej wylęgu.



81

wylęgu. W okresie 21.01. - 20.02.2000 stwierdzony został na zb. Raduszec k.
Krosna Odrzańskiego (woj. lubuskie), początkowo w stadzie ponad 80 os.,
później w stadzie ponad 30 os. swojego gatunku, a 26.02.2000 koło Lasek
Odrzańskich (woj. lubuskie) w stadzie 45 os. łabędzi krzykliwych (P. Czechow-
ski). Wczesną wiosną (26.03.2000) widziany był w stadzie 13 os. na Kanale
Ulgi w Śremie (woj. wielkopolskie, P. Czechowski).
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Łabędź krzykliwy Cygnus cygnus w dorzeczu
Sanu

Piotr Kawa

Łabędź krzykliwy jest gatunkiem regularnie lęgowym w północno- wschod-
niej Europie, który rozszerza zasięg występowania w kierunku południowym
(Profus 1998). Pierwszy lęg tego ptaka w Polsce odnotowano w 1973 r. na
Bagnach Biebrzańskich (Kawenczyński i in. 1976). Obecnie faktów gniazdo-
wania dostarcza każdy rok. Równocześnie łabędzie te są coraz liczniejsze
w okresie migracyjnym. Najliczniej spotyka się je wtedy: w rezerwacie Słońsk,
nad Bałtykiem, w okolicach Borów Tucholskich i nad Notecią. Publikowane
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dotąd dane wykazują najmniejszą jego liczebność w Małopolsce wschodniej
(Wieloch 1999). Wydaje się również, że ta część kraju jest najsłabiej zbadana
pod względem występowania łabędzi krzykliwych.  Niniejsza praca jest więc
przyczynkiem do uzupełnienia tej luki. W celu przedstawienia możliwie pełne-
go obrazu występowania łabędzi krzykliwych zebrałem informacje publikowa-
ne i niepublikowane od 1983 r. do marca 2000 r., czyli od pierwszego udoku-
mentowanego stwierdzenia gatunku na badanym terenie.

Obserwacje dotyczą całej długości Sanu oraz terenów przylegających do
około 40 km od koryta rzeki.  Zgromadzono łącznie 39 obserwacji dotyczą-
cych w sumie 190 ptaków, w tym 133 dorosłych i 33 młodych, u pozostałych
24 ptaków obserwatorzy nie podali wieku (Ryc. 20). Najwcześniejszej obser-
wacji dokonano 17.09.1988  - 9 ad. (M. Filipek), a najpóźniejszej 24.04.1983  -
1 ptak na stawach w Starzawie (Hordowski i Kunysz 1991). Najwięcej stwier-
dzeń znanych jest z grudnia (11), wtedy również spotykane są największe
stada. Sumaryczna liczebność w styczniu i lutym również kilkakrotnie prze-
wyższa odnotowaną w pozostałych miesiącach.
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Ryc. 20. Stwierdzenia łabędzi krzykliwych w dorzeczu Sanu.

białe słupki - liczba stwierdzeń
czarne słupki -  sumaryczna liczna osobników

Przeważnie stwierdzano grupki do 10 osobników, największe stado15 pta-
ków obserwowano w Strażowie w pobliżu Wisłoka pomiędzy Rzeszowem
a Łańcutem 01.12.1998 (B. Pelc) (Tab. 20).
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Liczba ptaków Liczba obserwacji 

1 9 
2-5 16 
6-10 11 

Powyżej 10 3 

Tab. 20. Rozkład wielkości stad łabędzi krzykliwych w dorzeczu Sanu w latach 1983-2000r.

*- do marca 2000

Lata Liczba obserwacji 

do 1985 2 
1986 – 1989 2 
1990 – 1993 3 
1994 – 1997 28 
1998 – 2000 4* 

Tab. 21. Rozkład liczby obserwacji łabędzi krzykliwych w dorzeczu Sanu w latach 1983-2000.

Rozkład liczby obserwacji w poszczególnych latach (Tab. 21) obrazuje szyb-
kie powstawanie nowej trasy migracyjnej i miejsca zimowania na Sanie.  Nie-
wielka liczba obserwacji w latach 1998-2000 prawdopodobnie jest efektem
słabszej penetracji terenu.

Analizując miejsca obserwacji można stwierdzić, że łabędzie migrują wzdłuż
Sanu. Obserwacje w oddaleniu od tej rzeki zdarzają się bardzo rzadko (4
stwierdzenia, 10% wszystkich obserwacji). Podczas 234 kontroli Zb. Rzeszow-
skiego w latach 1989-2000, dokonanych przez autora, nie udało się stwierdzić
łabędzia krzykliwego. Brak obserwacji w dolnej części rzeki może być
spowodowany nieodpowiednimi warunkami do zatrzymywania się w czasie
wędrówki, w związku z tym łabędzie szybko przelatują nad tym odcinkiem.
Najważniejszym miejscem odpoczynku i zimowania jest Jez. Myczkowskie,
w szczególności w miejscowości Bóbrka, gdzie 18 razy widziano łabędzie krzy-
kliwe (46% wszystkich obserwacji). W związku z przedstawionymi faktami
celowe wydaje się prowadzenie dalszego monitoringu łabędzia krzykliwego
w dolinie Sanu. Badania takie mogą dostarczyć odpowiedzi między innymi na
następujące pytania: jak będzie kształtować się wieloletnia dynamika liczeb-
ności, czy Jez. Myczkowskie jest docelowym miejscem wędrówki łabędzi, skąd
pochodzą ptaki zimujące na Sanie?

Wykorzystałem obserwacje takich osób jak: Cezary Ćwikowski, Bogusław
Pelc, Marcin Filipek, Maciej Skowroński, Tomasz Wilk, którym w tym miejscu
pragnę serdecznie podziękować za ich udostępnienie.
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Czy w Polsce zagnieździ się łabędź czarnodzioby
Cygnus columbianus?

Marek Stajszczyk

Postawienie takiego pytania jeszcze kilka lat temu uznane byłoby za co
najmniej niepoważne. Jednakże zarejestrowane w końcu XX w. przypadki -
zakończonych sukcesem - lęgów na południu Litwy oraz powstanie nowych
miejsc stałego letniego pobytu w Holandii i Estonii, sugerują możliwość lęgów
także w Polsce i innych krajach w rejonie Morza Bałtyckiego i Północnego.

Zakończone sukcesem lęgi jednej pary na południu Litwy w latach 1997
i 1998 (Stratford 1998, Anonymus 1999) są pierwszymi stwierdzeniami gniaz-
dowania tego łabędzia w Europie na południe od strefy tundry (Cramp i Sim-
mons 1977, Rees 1997). Ten zaskakujący fakt odbycia lęgów w umiarkowa-
nej strefie klimatycznej przez „bewika”, prawdopodobnie spowodowany jest
wzrostem liczebności północnoeuropejsko-zachodniosyberyjskiej populacji
tego gatunku, zimującej głównie w Europie Środkowej i Zachodniej (Beek-
man 1997, Wieloch 1999).

Stwierdzenie lęgu na terenie Niemiec (Dolna Saksonia) w 1982 dotyczyło
pary zbiegłej z niewoli (Almer 1984, Heckenroth i Laske 1997).

Efektem wzrostu liczebności łabędzia czarnodziobego jest również powsta-
nie w latach 90. dwóch miejsc letniego pobytu w dotychczasowych obszarach
zimowania i odpoczynku podczas migracji. Na wybrzeżu Estonii latem po raz
pierwszy obserwowano łabędzia czarnodziobego  w lipcu 1993 r. Latem
1995 r. notowano tam już 6 osobników, a później ich liczba wzrosła do ok. 30
(Anonymus 1996, Snow i Perrins 1998).

Drugie miejsce regularnego letniego pobytu powstało w Hellegatsplaten
na południowym zachodzie Holandii, gdzie w latach 1994-2000 w okresie
marzec-sierpień zanotowano 39 obserwacji po jednym ptaku, a po 2 osobniki
widziano 24.07.1999 i 15.05.2000 (Ouweneel 2000).
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W Polsce zanotowano dotychczas kilka późnowiosennych i letnich stwier-
dzeń dorosłych „bewików”, np. 12 i 29.05.1986 w Stawnie koło Milicza (Cza-
pulak 1992) oraz 28.07.1996 w ujściu Pasłęki (Sikora i in. 1999). Ta ostatnia
obserwacja dotyczyła ptaka w dobrej kondycji fizycznej - osobnik ten był pło-
chliwy i lotny (A. Sikora inf. ustna).

Późne obserwacje łabędzia czarnodziobego stwierdzono także w Czechach
- jeden ptak 23.07.1984 na rzece Ohra koło Nebanic  (Hudec 1994), w rejonie
Rugii (NE część Niemiec) - jeden dorosły widziany w okresie 23.05.- 02.06.1997
(Helbig i in. 1999) oraz w Danii (Olsen 1992).

Bogatsi o powyżej prezentowane informacje, powinniśmy zwracać szcze-
gólną uwagę na „bewiki” pozostające w kraju na okres późnowiosenno-letni.
Jednocześnie uczulam o daleko idącą ostrożność w przypadku podejrzeń
o gniazdowanie łabędzia czarnodziobego, ponieważ jest on w okresie lęgo-
wym ptakiem wyjątkowo wrażliwym na niepokojenie i łatwo porzuca lęg.
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Ekspansja liczebności łabędzi czarnodziobych
Cygnus columbianus na Północnym Podlasiu

Tomasz Kułakowski

Łabędź czarnodzioby Cygnus columbianus, potocznie zwany „bewikiem”,
pojawia się w Polsce regularnie w okresie przelotu wiosennego i jesiennego.
Trasa jego wędrówek z północnoeuropejskich i syberyjskich lęgowisk na zi-
mowiska w Europie zachodniej wiedzie przez obrzeża Bałtyku i pas jezior
ciągnących się od Estonii po Niemcy.

W okresie powojennym większość obserwacji łabędzia czarnodziobego
pochodziła z Polski zachodniej. Na wschodzie kraju, w tym na Północnym
Podlasiu, był to gatunek sporadycznie zalatujący. Mimo że w dolinach tutej-
szych rzek - Narwi i Biebrzy istnieją dobre warunki żerowiskowe, to ptak ten
omijał te tereny.  Dopiero w drugiej połowie lat 90. nastąpiła duża zmiana
w częstotliwości występowania łabędzia czarnodziobego w dolinie Narwi i Bie-
brzy (Ryc. 21). Określenie ekspansja nie jest tu wcale przesadzone.
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Ryc. 21. Liczba stwierdzeń (Ns=45) i suma osobników (No=1590) łabędzia czarnodziobego
w poszczególnych latach, obserwowanych w dolinie Biebrzy i Narwi w okresie przelotu

wiosennego.

Obserwacje przelotnych łabędzi: krzykliwego i czarnodziobego prowadzi-
łem w latach 90. w województwach białostockim i łomżyńskim w rejonie miej-
scowości Wizna, Brzostowo i Goniądz (Ryc. 22). W okresie wiosennym (II-VI)
w dolinach rzek Biebrza i Narew tworzą się wówczas rozległe, płytkie rozlewi-
ska.

Mimo, że nie były to regularnie prowadzone kontrole, to jednak pozwalają
na wysnucie wniosków odnośnie początkowych lat pojawów „bewików” nad
Biebrzą. Jednej z pierwszych obserwacji dokonałem 03.05.1995 na rozległych
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rozlewiskach Narwi koło Bronowa. Przez kilka kolejnych dni przebywało tam 5
dorosłych ptaków. Dopiero w roku 1997 i 1998 łabędzie czarnodziobe pojawiły
się nad Biebrzą w typowym okresie przelotu, czyli w marcu i kwietniu. W roku
1997 stado 14 ptaków odpoczywało kilka dni koło Goniądza, zaś w 1998 roku
odnotowałem 89 ptaków w 5 stwierdzeniach. Rok 1999 przyniósł  10 obser-
wacji 422 ptaków. Przelot wiosenny w roku 2000 był jeszcze obfitszy: 27 stwier-
dzeń i 1046 ptaków. Oczywiście, intensywność obserwacji także wzrosła,
ale niewątpliwie w dolinie Biebrzy i Narwi z roku na rok przybywa łabędzi czar-
nodziobych. Największe stada w kolejnych latach liczyły: 14 (1997), 47 (1998),
80 (1999) i 149 (2000) ptaków. Dominowały ptaki dorosłe (94%).
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Ryc. 22. Liczba stwierdzeń (Ns=45) i suma osobników (No=1590) łabędzia czarnodziobego
w poszczególnych dekadach roku, obserwowanych w dolinie Biebrzy i Narwi w okresie

przelotu wiosennego.

Łabędzie czarnodziobe Cygnus columbianus na Północnym Podlasiu           fot. T. Kułakowski
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Okres pojawów łabędzi czarnodziobych mieści się między 5 lutego a 16
kwietnia (Ryc. 23), poza obserwacją z 03.05.1995. Pierwsze ptaki przylatują
w momencie znikania pokrywy lodowej na rozlewiskach i pojawiania się ro-
ślinności. Szczyt liczebności przypada na koniec marca i początek kwietnia.
Potem łabędzie bardzo szybko znikają (II dekada kwietnia).
Łabędzie czarnodziobe w dolinach Biebrzy i Narwi najliczniej pojawiały się

w okolicach miejscowości Brzostowo, Ruś, Strękowa Góra, Wizna i Bronowo.
Wszędzie tam występowały wypasane bądź wykaszane łąki oraz kępy wierzb
osłaniających od wiatru, ale nie ograniczających zbytnio widoczności. Łabę-
dzie lubią płytkie tutaj rozlewiska (do ok. 1 m głębokości), poprzecinane wą-
skimi pasami suchszych wyniesień. Jak dotąd brak jest udokumentowanych
stwierdzeń łabędzi na okolicznych polach, licznie odwiedzanych przez prze-
lotne gęsi. Ptaki dosyć często zmieniały żerowiska. W zależności od poziomu
wody i siły wiatru wybierały płytsze i spokojniejsze rozlewiska. Obserwacje
indywidualnych osobników z obrożami pokazały, że bewiki przemieszczały się
dość swobodnie i niekoniecznie zgodnie z kierunkiem wędrówki. Przykłado-
wo osobnik z żółtą obrożą 629A obserwowany był 11.03.2000 w Brzostowie,
18.03.2000 w Wiźnie (10 km na S), a 08.04.2000 w Bronowie (5 km dalej na
SW).

Ryc. 23. Miejsca stwierdzeń łabędzi czarnodziobych.
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W ciągu ostatnich 4 lat zaobserwowałem 5 różnych osobników z obrożami
szyjnymi. Były to ptaki znakowane na lęgowiskach w północnej Syberii (ujście
Peczory) oraz na zimowiskach w Holandii.

Bazując na informacjach od ornitologów zajmujących się badaniami tego
gatunku można przypuszczać, że wzrost częstotliwości pojawów łabędzia czar-
nodziobego w dolinach Biebrzy i Narwi wiąże się z „odkryciem” tego terenu
przez część europejskiej populacji. Ptaki te prawdopodobnie przesunęły nie-
co na południe trasę wiosennego przelotu, a może także i jesiennego. Trudno
tu wszakże mówić o „trasie”, gdyż łabędzie czarnodziobe potrafią w jednym
„skoku” pokonać dystans z Estonii do Niemiec. Należałoby raczej stwierdzić,
że na tej trasie pojawił się nowo odkryty przyjazny „przystanek”.

Niewykluczone, że w kolejnych latach liczba łabędzi czarnodziobych na
Podlasiu wiosną nadal będzie dynamicznie rosnąć, tym bardziej że zarówno
na zimowiskach jak i lęgowiskach w ostatnich latach ten sympatyczny ptak
ma się doskonale.

Łabędź czarny Cygnus atratus w Europie
Marek Stajszczyk

Do Europy ten australijski łabędź został przywieziony w 1791 przez Angli-
ków. Kilka lat później łabędzie czarne trafiły do Francji (Kolbe 1984). Poważną
przeszkodą w rozwoju hodowli łabędzia czarnego w Europie był przez wiele
lat brak sukcesu lęgowego - gatunek ten gnieździ się na Antypodach gł.
w okresie tamtejszej wiosny, między sierpniem a listopadem, czyli podczas
europejskiego końca lata i jesieni. W Europie wychów młodych przypadał więc
na jesień i zimę, stąd początkowe niepowodzenia w hodowli.

Pierwszy zakończony sukcesem lęg w niewoli miał miejsce na kontynen-
cie europejskim zimą 1854 (Delacour 1954 za Kolbe 1984). Zdobyte
doświadczenie pozwoliło rozwinąć hodowlę populacji łabędzia czarnego
w europejskich ogrodach zoologicznych, hodowlach parkowych i prywatnych
kolekcjach na wielką skalę.

Początek dzikiej populacji łabędzia czarnego w Europie dała grupa
osobników, przebywająca na wolności w pierwszych latach XX w. na połu-
dniowym-wschodzie Anglii, w rejonie Londynu i Oxfordu. W 1998 r. na Wy-
spach Brytyjskich stwierdzono 4 pary lęgowe z pisklętami w hrabstwach



90

Essex, Northamptonshire, Wiltshire i Lothian oraz „pojedyncze ptaki bądź pary
w szeregu innych miejsc” (Ogilvie i RBBP 2000).

Prawdopodobnie najliczniejsza populacja łabędzia czarnego w Europie
występuje w Holandii - w 1993 r. oszacowano ją na ok. 210-220 ptaków (Len-
sink 1996). Charakteryzuje się ona dużą witalnością - na wolności lęg pierw-
szej pary zanotowano w 1978 r., lęgi 2 par stwierdzono w latach 1987-89,
w 1990 gnieździły się 3 pary, w 1992 już 19 par, a w 1994 r. aż 25-30 par
(Lensink 1996, Bijlsma i in. 2001).

W Niemczech powstało w ostatnich dziesięcioleciach co najmniej kilka
stanowisk lęgowych wolno żyjących łabędzi czarnych - w Bawarii gniazduje
m.in. w okolicach Ulm oraz od 1966 r. na Amersee, gdzie w latach 1968-79
notowano lęgi 1-2 par (Bezzel i in. 1980, Wust 1982, Bauer i Bertholdt 1996).
Stanowiska lęgowe znane są także z Badenii-Wirtembergii, Nadrenii-Westfa-
lii i Dolnej Saksonii (Bauer i Bertholdt 1996, Heckenroth i Laske 1997).

Niewielka populacja lęgowa istnieje również w Słowenii (Snow i Perrins
1998). Żyjące na swobodzie łabędzie czarne notowano także w Austrii - np.
w styczniu 1993 obserwowano tam 2 ptaki (Rose i Taylor 1993).

O introdukcji w Szwecji - bez podania bliższych szczegółów - pisał Mc Coy
(1967), jednakże bez sukcesu (Cramp i Simmons 1977, Risberg i in. 1990,
Snow i Perrins 1998).

Z obszaru Europy Wschodniej brak informacji o istnieniu dzikich populacji
lęgowych - wg Rachmanowa (1989) na akweny w obrębie Moskwy łabędź
czarny został wprowadzony w 1958 r. Są to jednak prawdopodobnie ptaki
przetrzymywane zimą w niewoli.

Podobna sytuacja ma miejsce na południu Ukrainy, gdzie pozbawione
możliwości lotu łabędzie czarne gniazdują w niektóre lata na akwenach ośrodka
hodowlanego Askania Nowa. W latach 1980. żyło tam 16-25 osobników (Wo-
istwienskij i Kotiacy 1987, Zubko 1990).

Nielęgowe łabędzie czarne, obserwowano w różnych częściach Europy,
m. in. na Islandii, w Szwecji, w Estonii (8 razy w latach 1979-92), na Litwie,
w Czechach i na Słowacji (w latach 1961, 1964, 1972, 1975 i 1985) oraz
w  Bułgarii (Anonymus 1994, 1995, 1999; Lilleleht 1994, Hudec 1994).

W Polsce na swobodzie obserwowano łabędzie czarne co najmniej 7 razy:
17-19.04.1990 dwa ptaki w Kołobrzegu (R. Kościów, I. Ratajczak), 9-14.04.1995
1 dorosłego na zbiorniku Wonieść w rejonie Leszna (R. Kępa, R. Bąkowski
i D. Piskorek), po 1 dorosłym w 1995 r. na stawach w dolinie Baryczy - 16.05.
w Radziądzu, 15.08. w Stawnie, a 31.08. i 02.09. w Niezgodzie (A. Zalisz i A.
Czapulak) oraz 11-13.10.1995 1 dorosłego w Wilkoszewicach koło Piotrkowa
Trybunalskiego (M. Trojak) i 11.04. - 4.05.1999 jednego dorosłego w Świnouj-
ściu (G. Kilian, T. Grabowski) (Komisja Faunistyczna 1992,1996,2000; Wie-
loch 1999).

Rozwój populacji lęgowej łabędzia czarnego w zachodniej części Europy
Środkowej, szczególnie w Holandii i Niemczech, oraz możliwość ucieczek
z ogrodów zoologicznych, hodowli parkowych i prywatnych, może doprowa-
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dzić do zagnieżdżenie się tego gatunku w Polsce, tym bardziej, że spotykano
go w sezonie lęgowym.

Istnienie w Europie rozmnażających się na swobodzie łabędzi czarnych
niesie różnorakie konsekwencje - obok niewątpliwych walorów estetycznych,
obecność tego gatunku na obszarze naturalnego areału rodzimych łabędzi -
niemego Cygnus olor, krzykliwego - C. cygnus i czarnodziobego C. columbia-
nus jest zjawiskiem niekorzystnym m. in. z racji konkurencji o miejsca lęgowe
i pokarm oraz z powodu „zamieszania”/ „bałaganu” zoogeograficznego.
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Łabędź trąbiący Cygnus buccinator
Marek Stajszczyk

Ten północnoamerykański gatunek jest największym żyjącym gatunkiem
łabędzia na Ziemi. Wyrośnięty ptak osiąga 150-180 cm długości, czyli jest ok.
20 cm dłuższy od  łabędzia niemego Cygnus olor, a od łabędzia krzykliwego
Cygnus cygnus o ok. 15 cm (Madge i Burn 1988, del Hoyo i in. 1992).

„Trębacz” sylwetką i białym upierzeniem przypomina łabędzia krzykliwe-
go, jest jednak od niego zauważalnie większy, a potężny dziób jest całkowicie
czarny. Jedynie żuchwa u nasady posiada intensywnie czerwony lub poma-
rańczowy kolor. Młode ptaki mają szarawe upierzenie i charakterystyczny czer-
wonawy dziób.

Nazwa gatunkowa „trąbiący” pochodzi od angielskiego słowa „trumpeter”,
czyli „trębacz” i nawiązuje do donośnego głosu, jaki często wydaje ten okazały
ptak. Głośne „ku-hu” słychać z odległości nawet 2,5 km (Stokes 1996).

Przed przybyciem Europejczyków łabędziowi trąbiącemu nie groziło nie-
bezpieczeństwo wytępienia. Indianie obdarzali szacunkiem otaczający ich świat
i oryginalnego w wyglądzie i zachowaniu łabędzia trąbiącego nie traktowali
gorzej od innych zwierząt. Sytuacja zmieniła się diametralnie, gdy w XIX wie-
ku europejscy koloniści rozpoczęli penetrować wnętrze kontynentu Ameryki
Północnej. Zapotrzebowanie na łabędzie pióra i puch sprawiło, że traperzy
przystąpili do  eksterminacji łabędzi trąbiących. O skali tego zjawiska  świad-
czy fakt, że w latach 1823-1880 Kompania Hudsona skupiła od traperów ok.
100 tys. upolowanych „trębaczy” (Murphy 1968).

Na przełomie XIX i XX w. łabędź trąbiący był już tak rzadki, że przedstawi-
ciele  ogrodów zoologicznych i prywatnych kolekcji ptaków wodnych oferowali
znaczne sumy, aby pozyskać ten gatunek do dalszej hodowli. Ponieważ kło-
poty z nabyciem nawet pojedynczych osobników potęgowały się z roku na
rok, zaczęto sądzić, iż na swobodzie nie ostał się już ani jeden „trębacz”.
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Kiedy w 1907 r. do członków klubu ornitologicznego w Bostonie dotarła infor-
macja, że para łabędzi trąbiących eksponowana jest w nowojorskim ZOO,
wysłano specjalną delegację, aby sprawdziła czy rzeczywiście są to „tręba-
cze”. Podejrzewano bowiem, że eksponowane ptaki to łabędzie czarnodziobe
Cygnus columbianus columbianus - podobni, ale mniejsi i liczniejsi krewniacy
łabędzia trąbiącego, gniazdujący w arktycznych tundrach Alaski i Kanady.
Okazało się jednak, że w Nowym Jorku rzeczywiście posiadają ten ginący
wówczas gatunek (Murphy 1968).

W sytuacji, kiedy każdy żywy „trębacz” był na wagę złota, traperzy przesta-
wili się na chwytanie żywych ptaków. Proceder ten był o tyle mniej szkodliwy,
że ratował łabędzie trąbiące przed wystrzelaniem (Murphy 1968). Zawarte
między USA a Kanadą w 1918 r. porozumienie o ochronie rzadkich ptaków
migrujących (tzw. Migratory Bird Treaty Act), zagwarantowało prawną ochro-
nę m. in. łabędzia trąbiącego. Ale niewielka dzika populacja, zamieszkująca
najbardziej odludne zakątki w zachodniej części kontynentu, mimo wprowa-
dzonej ochrony nie wykazywała wyraźnej tendencji do zwiększania liczebno-
ści. W 1932 r. okazało się, że w kontynentalnej części USA (bez Alaski) żyło
zaledwie 69 osobników. Nieliczne populacje łabędzia trąbiącego istniały także
w zachodniej Kanadzie i na półwysep Kenai w południowej części Alaski (Banko
1960, Hansen 1973 za Kolbe 1984).

Aby ratować gatunek przed wyginięciem, Amerykanie utworzyli w 1935 r.
na południu stanu Montana rezerwat o nazwie „The Red Rock Lakes National
Wildlife Refuge”. Żyło tam wówczas 46 „trębaczy”. Korzystając z zapewnione-
go im spokoju, łabędzie zaczęły zwiększać swoją liczebność. Aby przyspie-
szyć ten proces, niektóre pary dorosłych łabędzi chwytano i przewożono na
inne chronione tereny, gdzie podcinano im lotki, by nie mogły odlecieć.
Wychowanym przez nielotnych rodziców pisklętom pozwalano jesienią

Łabędź trąbiący
Cygnus buccinator

Łabędź niemy
Cygnus olor

Ryc. 24. Łabędź trąbiący Cygnus buccinator i łabędź niemy Cygnus olor.
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odlatywać, ale dorosłe ptaki ponownie łapano i przez zimę trzymano je w spe-
cjalnych wolierach, aby wiosną znowu wypuścić je na jeziora, w celu odbycia
kolejnego sezonu lęgowego. W ten sposób powstało w latach 1948-1957 na
zachodzie USA w stanach Idaho, Montana, Nevada, Oregon, South  Dakota,
Washington i Wyoming szereg nowych stanowisk lęgowych łabędzia trąbią-
cego. W 1966 r. żyło już tam ponad 800  osobników tego gatunku (Delacour
1945, za: Dorst 1971, Murphy 1968, Flint i in. 1986). Od tego czasu łabędzie
trąbiące z roku na rok stawały się coraz liczniejsze - w 1957 r. żyło już 1400
ptaków, na Alasce w 1975 r. żyło ich aż 4500, a w zachodniej części Kanady
w 1985 r. ponad 640 osobników. Na przełomie lat 80. i 90. XX w.  całą popula-
cję północnoamerykańską szacowano na co najmniej 10 tys. ptaków, nie li-
cząc ptaków hodowanych w niewoli  (Dorst 1971, del Hoyo i in. 1992, Mead
i in. 1996). W latach 90. XX w. rozpoczęto program reintrodukcji „trębacza”we
wschodniej, nadatlantyckiej części USA i Kanady (Sladen 2000). Aktualna
liczebność populacji łabędzia trąbiącego w Ameryce Północnej wynosi ok.
20 000 osobników (Shea i in. inpress za M. Wieloch, inf. ustna). Jest to już na
tyle liczna populacja, że łabędziowi trąbiącemu nie powinno grozić wymarcie.

Jednakże w ostatnich latach pojawiło się nowe niebezpieczeństwo - wpro-
wadzony do Ameryki Północnej w XIX w. łabędź niemy znajduje się od kilku-
nastu lat w wyraźnej ekspansji i dotarł na obszary występowania łabędzia
trąbiącego (Madge i Burn 1988, del Hoyo i in. 1992, Conover  i Kania 1999).
Łabędź niemy stał się konkurentem dla „trębacza” i niejednokrotnie obserwo-
wano agresywne interakcje pomiędzy obydwoma gatunkami (Stokes 1996,
M. Wieloch - inf. ust.). Zjawisko to obserwowano na terenach sympatryczne-
go występowania w zachodniej części USA (Washington i Oregon) oraz
w południowo-zachodnich prowincjach Kanady (Kolumbia Brytyjska i Saskat-
chewan). Problemowi temu poświęcona była niedawna konferencja naukowa
w USA, na której Polskę reprezentowali: dr Maria Wieloch (Stacja Ornitolo-
giczna IE PAN - Gdańsk), dr Andrzej Czapulak (Zakład Ekologii Ptaków UWr
- Wrocław) oraz mgr Radosław Włodarczyk (Zakład Dydaktyki Biologii i Bada-
nia Różnorodności Biologicznej  UŁ).

Istnienie zdziczałej populacji łabędzia niemego w Ameryce Północnej i jej
negatywny wpływ na odradzającą się populację łabędzia trabiącego to kolejny
dowód negatywnych konsekwencji, jakie niesie niefrasobliwe wprowadzenie
danego gatunku na zupełnie nowe tereny (Dorst 1971, Flint i in. 1986, del
Hoyo i in. 1992).
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Lęg łabędzia trąbiącego Cygnus buccinator
na Wyspach Brytyjskich

Marek Stajszczyk

W 1997 r. stwierdzono po raz pierwszy w Europie lęg łabędzia trąbiącego
na swobodzie - para „trębaczy” wychowała pisklęta na zalanym wodą wyrobi-
sku Tansor w hrabstwie Northamptonshire (południowa część środkowej An-
glii). Obydwa dorosłe ptaki uciekły z jednej z brytyjskich hodowli ptaków wod-
nych około roku 1990 i osiedliły się na wspomnianym wyrobisku. Na uwagę
zasługuje fakt, iż para „trębaczy” wyprowadziła lęg dopiero po 8 latach prze-
bywania na wolności. Łabędzie trąbiące obserwowano tam również zimą
i wczesną wiosną 1998 r. (Cranswick i in. 1997, Ogilvie i RBBP 2000).
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Areał łabędzia trąbiącego - znanego wcześniej w Polsce pod nazwą łabę-
dzia trębacza - obejmuje północno-zachodnią, środkową i wschodnią część
Ameryki Północnej. Stosunkowo licznie występuje na południu Alaski oraz
w północno-zachodniej, kontynentalnej części USA. Wzrasta liczba jego sta-
nowisk w zachodniej i środkowej Kanadzie (Madge i Burn 1988, del Hoyo i in.
1992). W wyniku reintrodukcji powstały w latach 90. XX w. nowe stanowiska
lęgowe we wschodniej części  Kanady i USA (Sladen 2000, M. Wieloch  inf.
ustna).

Do Europy pierwsze łabędzie trąbiące trafiły w drugiej połowie XIX w. -
w latach 1870-1876 hodowano je z sukcesem w londyńskim ZOO, a w 1874 r.
sprowadzono ten gatunek do ogrodu zoologicznego w Berlinie. Na początku
XX w. poważne sukcesy hodowlane osiągnął Holender Blauuw. Część wyho-
dowanych u niego ptaków wysłano do USA, aby wzmocnić dziką populację
„trębacza”, poważnie wówczas zagrożoną wytępieniem (Kolbe 1984). Kolejne
łabędzie trąbiące sprowadzono do Europy jesienią 1951 r., w związku z wizytą
angielskiej królowej Elżbiety II w Kanadzie. Do tworzonego wówczas w Anglii
przez Petera Scotta w Slimbridge (hrabstwo Gloucestershire) ośrodka ho-
dowli ptaków wodnych, przywieziono trzy dorosłe pary tego gatunku, które
schwytano na jez. Lonesome w Brytyjskiej Kolumbii na zachodzie Kanady
(Fowler i Eckley 1996). Od połowy lat 60. XX w. liczba hodowanych w Wielkiej
Brytanii łabędzi trąbiących systematycznie wzrastała - w latach 70. XX w.
w dwóch angielskich ośrodkach hodowli ptaków wodnych - Slimbridge i Pe-
akirk przebywało ponad 50 „trębaczy”. Ich potomstwo trafiło do innych  ogro-
dów zoologicznych i ośrodków hodowli, m. in. w 1974 r. do Tierparku w ów-
czesnym Berlinie Zachodnim (Kolbe 1984). We wrześniu 1986 r. co najmniej
jednego dorosłego osobnika widziałem w ZOO w Berlinie Wschodnim.
Literatura

Cranswick P. A., Waters R. J., Musgrove A. J. i  Pollitt M. S. 1997. The Wetland Bird Survey
1995-96: Wildfowl and Wader Counts. BTO/WWT/RSPB/JNCC. Slimbridge.

del Hoyo J., Elliott A., Sargatal J. (red.) 1992. Handbook of the Birds of the World. Vol. 1.
Lynx Edicions. Barcelona.

Fowler D., Eckley S. 1996. The Archive Photographs Series. The Wildfowl & Wetlands Trust.
The Chalford Publishing Company. Chalford.

Kolbe H. 1984. Die Entenvogel der Welt. Neumann Verlag. Leipzig Radebeul.

Madge S., Burn H. 1988. Wildfowl. An identification guide to the duck, geese and swans of
the world. Christopher Helm. London.

Ogilvie M., Rare Breeding Birds Panel. 2000. Non-native birds breeding in the United
Kingdom in 1998. British Birds 93: 428-433.

Sladen W. J. L. 2000. Atlantic population of Trumpeter Swans - finding their way home.
Waterfowl 11, 1:13.



97

Łabędź niemy Cygnus olor w Chorwacji
Jelena Kralj

tłumaczenie Paweł T. Dolata

Łabędź niemy jest obecnie rozprzestrzeniony w całej Chorwacji. Pierwszy
lęg miał miejsce w 1991r., w 1995 r. było zaledwie 10 par, a liczebność
w 2000 r. oszacowano na 70-100 par. Przy nadal najwyższej liczebności
gatunku w północno-zachodniej części kraju, gniazduje on obecnie w wielu
miejscach całej nizinnej części Chorwacji. Linia ciągła na mapie pokazuje po-
łudniową granicę areału lęgowego. Południowa część obszaru kraju jest obec-
nie zasiedlana - pierwszy lęg w miejscu najbardziej wysuniętym na południe
miał miejsce w 2000 r.

Przedstawiony na mapie (Ryc. 25) zasięg występowania łabędzia nieme-
go oparty został na informacjach niepublikowanych, których udzielili Dragan
Radović, Tibor Mikuska, Mirko Šetina i Darko Kovačić.

W latach 1910-2000 zostało zaobrączkowanych łącznie 674 łabędzi nie-
mych, większość z nich w ciągu ostatnich lat: 69 w 1996 r., 159 w 1997 r., 157
w 1998 r., 134 w 1999 r. i 54 w 2000 r. Do końca 2000 r. otrzymano 618
wiadomości powrotnych. Poza wiadomościami z Chorwacji posiadamy 129
wiadomości z Węgier, 39 z Polski, 23 ze Słowenii, 13 z Austrii, 3 z Czech, 3 ze
Słowacji, 1 z Niemiec i 1 z Jugosławii.

W tym samym czasie w Chorwacji została stwierdzona znaczna liczba ła-
będzi obrączkowanych przez inne stacje ornitologiczne: uzyskano 214 wiado-
mości o ptakach z obrączkami Budapest, 36 o ptakach z obrączkami Gdańsk,
6 o ptakach z obrączkami Praha, 5 o ptakach z obrączkami Ljubljana i po
jednej wiadomości o ptakach z obrączkami Radolfzell i Hiddensee.

Ryc. 25. Południowa granica zasięgu występowania łabędzia niemego w Chorwacji.
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Wielkopolskie łabędzie w Internecie
Paweł T. Dolata

Z przyjemnością informuję, że na stronach internetowych 3 grup lokalnych
Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków z Wielkopolski znaleźć moż-
na informacje o badaniach nad łabędziami na terenach działania tych grup.

Na stronie Leszczyńskiej Grupy OTOP (www.eko.wroc.pl/otop-leszno)
można znaleźć bieżące informacje o badaniach i obrączkowaniu łabędzi nie-
mych (głównie ze stada pierzowiskowego) na Jez. Dominickim w Boszkowie
koło Leszna (Przemęcki Park Krajobrazowy). Są one bardzo znacznie uzupeł-
nioną wersją notatki z Biul. Leszczyńskiej Grupy OTOP 7/2000 (także dostęp-
nego na stronie), wraz z aktualizowaną listą wiadomości powrotnych otrzyma-
nych z łabędzi oznakowanych w Boszkowie.

Na stronie Nadnoteckiej Grupy OTOP (www.nadnotecka.most.org.pl)
w dziale „Publikacje” znajduje się informacja autorstwa Przemysława Wyle-
gały i mojego o badaniach łabędzi w dolinie Noteci w okolicach Czarnkowa,
m.in. o obrączkowaniu łabędzi niemych i stwierdzeniach łabędzi niemych od-
miany polskiej immutabilis.

Z kolei informacja o obrączkowaniu łabędzi w latach 1993-2001 na Sta-
wach Przygodzickich pod Ostrowem Wlkp. i najciekawsze, zagraniczne wia-
domości powrotne o ptakach tam oznakowanych zamieszczone są na stronie
Po łudniowowielkopolskiej Grupy OTOP. Obecny adres strony:
www.pwgrupaotop1.republika.pl, ale może on zostać zmieniony (wtedy
proszę szukać w adresie zwrotu „pdwlkp”).

Wszystkim grupom, a w szczególności autorom wymienionych stron, któ-
rymi są odpowiednio koledzy: Waldemar Michalak, Marek Maluśkiewicz, Arek
Rasiak i Miłosz Nowak, składam serdeczne podziękowania za zamieszczone
informacje i ich aktualizowanie.

Łabędź niemy Cygnus olor                                          fot. A. Lesinger
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Prawna ochrona gatunkowa ptaków w Polsce,
ze szczególnym uwzględnieniem łabędzi Cygnus sp.

Paweł T. Dolata

Zamieszczony w niniejszym Biuletynie artykuł J. Cioska (2002), zawierają-
cy informacje o zabijaniu łabędzi i niszczeniu ich lęgów przez ludzi, skłania do
dwojakiej refleksji, tym bardziej, że informacje o niszczeniu lęgów podają też
M. Jantarski (2002) i R. Włodarczyk (2002).

Po pierwsze zatrważa skala tego zjawiska, różnorodność i okrucieństwo
kłusowniczego procederu. Po drugie z cytowanych artykułów nie wynika,
by w powyższych przypadkach działały zobowiązane do tego organy ochrony
przyrody, jak i organy ścigania. Co więcej nie wiadomo nawet, czy zostały one
o tych faktach poinformowane, chociażby właśnie przez posiadających taką
wiedzę autorów. Mam nadzieję, że członkowie PGBŁ nie będą w podobnych
przypadkach ograniczać się do notowania takich czynów, lecz im czynnie prze-
ciwdziałać.

Powyższe niepokojące fakty mogą wynikać ze słabej znajomości prawa
ochrony przyrody w Polsce, a także faktu zabezpieczania tejże ochrony przez
prawo wykroczeń i przede wszystkim prawo karne. W tej sytuacji za niezbęd-
ne uważam przedstawienie na łamach naszego pisma podstawowych
informacji o ochronie prawnej ptaków, szczególnie łabędzi, w Polsce oraz
o działaniach, jakie powinno podjąć się w sytuacji łamania tychże przepisów.
Od czasu poprzednich artykułów na ten temat (Dolata 1998 i 2000) zmienił się
w znacznej mierze stan prawny.

Ochrona gatunkowa
Podstawą prawnej ochrony zwierząt w Polsce jest obecnie Ustawa z dnia

16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dziennik Ustaw (dalej Dz. U.)
z 12 grudnia 1991 r. Nr 91, poz. 114 z dużymi zmianami).

Jej art. 27 mówi, że: „Ochrona gatunkowa roślin i zwierząt ma na celu
zabezpieczenie dziko występujących roślin lub zwierząt oraz ich siedlisk,
a w szczególności gatunków rzadko występujących, endemicznych, podat-
nych na zagrożenia i zagrożonych wyginięciem oraz objętych ochroną na pod-
stawie umów międzynarodowych, jak też zachowanie różnorodności gatun-
kowej i genetycznej”.

Szczegółowo, na podstawie delegacji art. 27c ust. 5 pkt 2 tej ustawy, sytu-
ację normuje Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 września
2001 r. w sprawie określenia listy gatunków zwierząt rodzimych dziko
występujących objętych ochroną gatunkową ścisłą i częściową oraz
zakazów dla danych gatunków i odstępstw od tych zakazów (Dz. U. z 15
listopada 2001 r. Nr 130, poz. 1456), zawierające m. in. listy ptaków chronio-
nych.

Ochroną gatunkową ścisłą objęte są prawie wszystkie krajowe ga-
tunki ptaków, w tym 3 występujące w Polsce łabędzie: niemy Cygnus
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olor, krzykliwy C. cygnus i czarnodzioby C. columbianus.
Z obecnej awifauny Polski zupełnie nie są objęte tą formą ochrony: gołąb

skalny Columba livia oraz spotykane sporadycznie (Tomiałojć 1990, Komisja
Faunistyczna 2000) - zapomniany przez ustawodawcę także pod rządami
poprzedniego rozporządzenia (Dolata 2000) jerzyk alpejski Tachymarptis melba
i czerwonak Phoenicopterus ruber. Chroni je jednak, tak jak wszystkie dzikie
ptaki, ustawa o ochronie zwierząt, o której pod koniec artykułu.

Trzy gatunki (mewa srebrzysta Larus argentatus, mewa białogłowa L. ca-
chinnans i sroka Pica pica) i jeden podgatunek (wrona siwa Corvus corone
cornix) podlegają ochronie gatunkowej częściowej. Różnica polega na tym,
że w stosunku do nich istnieje więcej odstępstw od wymienionych niżej zaka-
zów. Najważniejszym jest możliwość uzgodnionego z wojewodą ich pozyski-
wania (art. 27b ust. 2 pkt 7).

Specyficzny status ma kormoran Phalacrocorax carbo. Podlega on ochro-
nie częściowej, ale za wyjątkiem występującego na obszarze stawów ryb-
nych, ale nie wszystkich, gdyż tylko uznanych za obręby hodowlane w rozu-
mieniu przepisów o rybactwie śródlądowym. Tam można strzelać do niego
przez cały rok, niestety nawet w sezonie lęgowym.

Ochrona przez prawo łowieckie
Ochronie gatunkowej nie podlega 14 gatunków ptaków łownych, które w

pewnym stopniu chronią przepisy Ustawy z dnia 13 października 1995 r.
prawo łowieckie (Dz. U. z dnia 18 grudnia 1995 r. Nr 147, poz. 713 ze zmia-
nami).

Są to: gęś gęgawa Anser anser, zbożowa A. fabalis i białoczelna A. albi-
frons; kaczka krzyżówka Anas platyrchynchos, cyraneczka A. crecca, gło-
wienka Aythya ferina i czernica A. fuligula; łyska Fulica atra, słonka Scolopax
rusticola, kuropatwa Perdix perdix, bażant Phasianus colchicus, jarząbek
Bonasa bonasia, grzywacz Columba palumbus. Gatunkiem łownym jest też
czapla siwa Ardea cinerea, ale tak jak kormoran nie podlega żadnej ochronie
na obszarze stawów rybnych, uznanych za obręby hodowlane w rozumieniu
przepisów o rybactwie śródlądowym.

Gatunki te z jednej strony mogą być legalnie zabijane przez myśliwych,
poza okresami ochronnymi. Z drugiej jednak strony podlegają bardzo silnej
ochronie karnoprawnej. Zgodnie z art. 53 prawa łowieckiego np. sam fakt
polowania (np. niecelny strzał) w czasie ochronnym lub przez osobę nie po-
siadającą do tego uprawnień zagrożony jest karą pozbawienia wolności do lat
5. Dotyczy to każdego zwierzęcia łownego, np. łyski czy bażanta. Jak bardzo
odbiega to od ustawowych zagrożeń karą dla osób zabijających ptaki chronio-
ne gatunkowo można przekonać się w dalszej części artykułu.

Zakazy dotyczące ptaków
Poza wymienionymi wyżej wszystkie krajowe gatunki dzikich ptaków

podlegają więc ochronie gatunkowej. Art. 27b ustawy o ochronie przy-
rody zabrania w stosunku do nich:

„1) umyślnego zabijania, okaleczania, chwytania, pozyskiwania, przetrzy-
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mywania, a także posiadania żywych, martwych, w całości lub ich części,
2) płoszenia, niepokojenia, fotografowania, filmowania, obserwacji z odle-

głości powodującej zaniepokojenie zwierząt, w tym w czasie snu zimowego
lub w okresie rozrodu i wychowu młodych, bez zezwolenia wojewody,

3) umyślnego niszczenia ich siedlisk,
4) preparowania martwych, w tym znalezionych, zwierząt lub ich części,

bez zezwolenia wojewody,
5) przetrzymywania spreparowanych zwierząt lub ich części, bez zezwole-

nia wojewody,
6) umyślnego niszczenia ich gniazd, tarlisk, nor, legowisk i żeremi oraz jaj,

ikry, postaci młodocianych i form rozwojowych,
7) wybierania, posiadania i przetrzymywania jaj oraz wydmuszek,
8) przemieszczania z miejsc regularnego przebywania na inne miejsca,

w tym także urodzonych i hodowanych w niewoli na stanowiska naturalne,
9) zbywania, nabywania, oferowania do sprzedaży, wymiany, darowizny,

a także wwożenia i wywożenia poza granice państwa żywych, martwych, spre-
parowanych w całości albo ich części oraz produktów pochodnych...”

Na mocy cyt. rozporządzenia z 2001 r. wszystkie powyższe zakazy stosuje
się do zwierząt objętych tak ochroną ścisłą, jak i częściową.

Odstępstwa od zakazów
Od powyższych zakazów cyt. rozporządzenie stosuje przewidziane w art.

27b ust. 2 odstępstwa. W ich ramach wolno usuwać gniazda w okresie od 1
września do końca lutego ze skrzynek lęgowych oraz z budynków, obiektów
inżynieryjnych i terenów zieleni, jeżeli wymagają tego względy bezpieczeń-
stwa lub sanitarne.

Wolno także filmować i fotografować „w obrębie zabudowań i w miejscach
ogólnodostępnych”. Na fotografowanie w pozostałych miejscach trzeba mieć
zezwolenie wojewody. Nieprecyzyjna konstrukcja przepisu art. 27b ust. 1 nie
wyjaśnia, czy fotografowanie zakazane jest w ogóle, czy tylko „z odległości
powodującej zaniepokojenie zwierząt”. Analiza formalnoprawna wskazuje na
pierwszą, wykładnia celowościowa nakazuje przyjąć drugą możliwość. Do-
puszczalne byłoby więc fotografowanie bez zezwolenia wojewody z odległo-
ści nie powodującej zaniepokojenia zwierząt. Kolejny błąd konstrukcyjny prze-
pisu polega jednak na tym, iż taka odległość nie jest możliwa do przewidzenia
przed spowodowaniem zaniepokojenia. Jest ona bowiem różna w zależności
od gatunku, warunków, a nawet cech osobniczych zwierzęcia.

W przypadku łabędzi ważne jest, iż wymienione wyżej zakazy nie dotyczą
„chwytania zwierząt rannych i osłabionych, w celu udzielenia im pomocy we-
terynaryjnej i przemieszczenia do ośrodka rehabilitacji”. Gdzie znajdziemy ta-
kie ośrodki rehabilitacji ustawodawca nie wyjaśnia. Zapewne można uznać za
nie prowadzące rehabilitację ogrody zoologiczne i nieliczne specjalne ośrodki
(np. przy parkach narodowych i krajobrazowych, Lasach Państwowych czy
PZŁ), a nie będzie to np. gabinet weterynaryjny.

Za najgroźniejszy przepis nowych rozwiązań ochrony gatunkowej
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należy uznać przepis art. 27b ust. 2 pkt 6 ustawy o ochronie przyrody,
zastosowany w rozporządzeniu z 26 września 2001 r. do wszystkich
gatunków chronionych, nie tylko częściowo, ale i ściśle. Przepis ten sta-
nowi, iż wszelkie wymienione wyżej zakazy nie dotyczą „wykonywania czyn-
ności związanych z prowadzeniem racjonalnej gospodarki człowieka,
a w szczególności rolnej, leśnej lub rybackiej”. Dla każdego znającego zagro-
żenia dla rodzimej fauny jest jasne, że takie odstępstwo to olbrzymi wyłom
w systemie zakazów, gdyż większość zagrażającej przyrodzie działalności
człowieka da się wytłumaczyć „prowadzeniem racjonalnej gospodarki”. Wy-
tłumaczenia owej „racjonalności” nigdzie nie znajdziemy i poglądy na nią są
zapewne bardzo różne. W tym kontekście mowa w przepisach prawa o
„ścisłej ochronie” gatunkowej zwierząt w Polsce zakrawa na ponury żart,
a w rzeczywistości stanowi maskowanie faktu bardzo znacznego osła-
bienia tejże ochrony.

Ochrona przez prawo karne
Od 1 IX 1998 r. przepisy karne w zakresie ochrony środowiska znajdują

się w Ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. kodeks karny (dalej kk, Dz. U. z 2
sierpnia 1997 r. Nr 88, poz. 553 ze zmianami). Tworzą one w osobny rozdział
XXII „Przestępstwa przeciwko środowisku”.

Należy zaznaczyć, iż wszystkie omawiane niżej przestępstwa (ujęte w kk,
prawie łowieckim i ustawie o ochronie zwierząt) i wykroczenia (z ustawy
o ochronie przyrody) mają charakter powszechny. Ich sprawcą może być
każdy, w tym także właściciel lub dzierżawca terenu, na którym doszło do
czynu karalnego. Ponadto należy podkreślić, iż np. dzikie ptaki wodne na sta-
wie rybnym nie są w żadnym stopniu własnością właściciela lub dzierżawcy
stawu.

Zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych roz-
miarach

Art. 181 § 1 kk stanowi: „Kto powoduje zniszczenie w świecie roślinnym
lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolno-
ści od 3 miesięcy do lat 5”. Kodeks nie definiuje „zniszczenia w znacznych
rozmiarach”, ale jako przykład czynu opisanego w tym przepisie można bez
wątpliwości podać zniszczenie „znacznych rozmiarów” kolonii mew lub rybitw.

To czy dany czyn wypełnia znamiona art. 181 § 1 kk, będzie zależało od
uznania przez sąd, czy doszło do owego „zniszczenia w znacznych rozmia-
rach”. Pojęcie takie określane jest jako „pojęcie ocenne”, gdyż podlega oce-
nie sądu w konkretnym przypadku, a nie ma „sztywnej”, ustalonej wykładni
prawnej. Zapewne dopiero z czasem, poprzez praktykę, orzecznictwo sądów
i wypowiedzi nauki prawa, ukształtują się w miarę jednolite i wyraźne definicje
takich pojęć.

W przypadku art. 181 § 1 kk nauka prawa zwraca uwagę, iż nie (lub nie
tylko) chodzi tu o materialną wartość zniszczonych zwierząt lub roślin, lecz
o ich wartość przyrodniczą (Wojciechowski 1997, Góral 1998, Radecki 1999).
Jest to ważne, gdyż w swej praktyce spotykałem się z naleganiami funkcjona-
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riuszy Policji, by wyrazić kwotowo zgłaszaną szkodę. Podkreślam, że jest to
niedopuszczalne w myśl prawa.

Od kodeksowego pojęcia „zniszczenia w znacznych rozmiarach” całkowi-
cie odbiega opinia zawarta w jednym z komentarzy do kodeksu karnego (G.
Bogdan w Zoll 1999). Teza, iż zniszczenia te „winny obejmować skutki w zna-
czeniu globalnym” jest oczywistą, bardzo znaczną nadinterpretacją pojęcia
kodeksowego. Zupełnie czym innym są rozmiary znaczne, a czym innym glo-
balne. Jest też całkowicie błędna, skoro zgodnie z art. 5 kodeks karny obo-
wiązuje na terytorium Polski, a więc owe znaczenie należy rozpatrywać w jej
skali. Błędność takiego poglądu, niestety równie błędnie jak on sam nazwane-
go definicją (Kepel 2000), wykazałem w odrębnym artykule (Dolata 2000).

Pozostałe opracowania prawnicze nie wyjaśniają „zniszczenia w znacz-
nych rozmiarach” szkody, tłumacząc je jako np. „zabicie większej liczby zwie-
rząt” (Góral 1998). Ponadto, pomimo podkreślania przyrodniczego charakte-
ru tego pojęcia, nadużywana jest moim zdaniem analogia do - gatunkowo
bardzo różnego - pojęcia „mienia w znacznych rozmiarach (Radecki 1998,
Kaczmarek i Kierszka 2000). W konsekwencji zwraca się uwagę właśnie na
liczbę zniszczonych zwierząt, a nie na ich wartość przyrodniczą. Jednak ostatnia
cytowana pozycja zwraca uwagę także na znaczenie roślin czy zwierząt, ich
podleganie ochronie gatunkowej i częstotliwość występowania. Jest to pogląd
słuszny, gdyż przyjmując „zniszczenie w znacznych rozmiarach” w katego-
riach przyrodniczych, należy czynić to konsekwentnie, bez uzależniania go
wyłącznie od ilości zniszczonych zwierząt. Jeśli takim zniszczeniem będzie
uschnięcie kilku hektarów lasu (Radecki 1998), to będzie nim też z pewnością
zabicie zwierzęcia występującego w Polsce w ilości kilku-kilkudziesięciu par.
Będzie nim moim zdaniem zabicie choćby 1 lęgowego łabędzia krzykliwego,
gniazdującego w Polsce w ilości 10-15 par (Gromadzki i in. 2002), mające
z przyrodniczego punktu widzenia rozmiar co najmniej równy uschnięciu kilku
hektarów lasu gospodarczego.

Zniszczenie lub uszkodzenie zwierzęcia pozostającego pod ochroną
gatunkową

Ważnym zabezpieczeniem ochrony gatunkowej zwierząt jest art. 181 § 3
kk. Przewiduję on grzywnę, karę ograniczenia wolności albo pozbawienia
wolności do lat 2 dla tego „kto niezależnie od miejsca czynu niszczy albo uszka-
dza rośliny lub zwierzęta pozostające pod ochroną gatunkową powodując istot-
ną szkodę.”

Dla zaistnienia powyższego przestępstwa konieczne jest wystąpienie „istot-
nej szkody”.  Podobnie jak „zniszczenie w znacznych rozmiarach” jest to poję-
cie ocenne. Chodzi tu również o „istotną szkodę” w znaczeniu przyrodniczym,
co podkreślają opracowania prawnicze (Radecki 1998). Ważna jest m. in.
liczba zniszczonych zwierząt, liczebność gatunku w świecie i w Polsce, a tak-
że jego status, np. stan zagrożenia w ocenie Polskiej Czerwonej Księgi Zwie-
rząt (Głowaciński 2001).

Istotną szkodę w rozumieniu art. 181 § 3 kk stanowić będzie na pewno
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zabicie lub uszkodzenie choćby jednego łabędzia niemego, czyli ptaka z ga-
tunku występującego w Polsce w ilości tylko kilku tysięcy par lęgowych (To-
miałojć 1990, M. Wieloch - dane niepubl.). Podobnie kwalifikować zabicie lub
uszkodzenie przelotnych lub zimujących osobników jeszcze mniej licznych 2
pozostałych gatunków łabędzi.

Bardzo ważne zastosowanie w praktyce może mieć pogląd autoryte-
tu prawniczego, prof. dr. hab. Wojciecha Radeckiego (1998, s. 314), wy-
rażony na dodatek w komentarzu Ministerstwa Sprawiedliwości: „byłbym skłon-
ny bronić stanowiska, że zabicie ptaka lub ssaka (nawet jednego) pozostają-
cego pod ochroną gatunkową zawsze powoduje istotną szkodę, a więc jest
przestępstwem z art. 181 § 3 kk”. W przypadku spraw o zabicie zwierzęcia
chronionego należy go zawsze przypominać.

Zniszczenie lub uszkodzenie zwierzęcia na terenie objętym ochroną
Art. 181 § 2 kk stanowi „Kto, wbrew przepisom obowiązującym na terenie

objętym ochroną, niszczy albo uszkadza rośliny lub zwierzęta powodując istotną
szkodę, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia
wolności do lat 2.”

W tym przypadku konieczne jest, aby czyn powodował „istotną szkodę”,
a jednocześnie był dokonany na terenie objętym ochroną w myśl ustawy
o ochronie przyrody, tj. na terenie parku narodowego, rezerwatu przyrody, parku
krajobrazowego, obszaru chronionego krajobrazu, zespołu przyrodniczo-kra-
jobrazowego, użytku ekologicznego lub powierzchniowego pomnika przyrody,
a przepisy obowiązujące na tym terenie chronionym zawierały odpowiedni za-
kaz, np. zabijania ptaków czy ogólnie zwierząt.

Jeśli czynu takiego dokonano wobec osobnika zarazem chronionego ga-
tunkowo, to przestępstwo to wyczerpuje jednocześnie znamiona art. 181 § 2
i 3 w związku z art. 11 kk.

Pojęcie umyślności w prawie karnym
Wszystkie przestępstwa z art. 181 kk mają też formy nieumyślne (§ 4 i 5),

które zagrożone są niższą karą. Należy jednak pamiętać, że pojęcie „umyśl-
ności” w kodeksie karnym jest szersze niż w powszechnym rozumieniu. Art. 9
kk określa bowiem: „Czyn zabroniony popełniony jest umyślnie, jeżeli spraw-
ca ma zamiar jego popełnienia, to jest chce go popełnić albo przewidując
możliwość jego popełnienia, na to się godzi”.

Tak więc przykładowo osoba wchodząca do kolonii lęgowej rybitw, a prze-
widująca, że może to doprowadzić do porzucenia gniazd przez ptaki dorosłe,
popełnia przestępstwo umyślne, mimo, że to porzucenie nie było jej bezpo-
średnim zamiarem. Taką formę zamiaru prawo karne określa jako „zamiar
ewentualny”. Więcej na ten temat w innej pracy (Dolata 2000a).

Ochrona przez prawo wykroczeń
Naruszenia wszelkich zakazów dotyczących zwierząt objętych ochroną

gatunkową (patrz wyżej), a innych niż opisane w art. 181 kk, stanowią wykro-
czenia z art. 58 ustawy o ochronie przyrody, zagrożone karą aresztu lub grzyw-
ny.
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W powyższych przypadkach karalne jest same złamanie zakazu (wykro-
czenie formalne), nie jest konieczne wystąpienie skutku w postaci „istotnej
szkody” jak przy przestępstwach z art. 181 § 2 i 3 kk.

W razie popełnienia takiego wykroczenia, art. 58 ust. 2 przewiduje ponad-
to m. in. obowiązkowy „przepadek narzędzi i przedmiotów służących popeł-
nieniu wykroczenia oraz przedmiotów uzyskanych za pomocą wykroczenia”.
Przepis ten należy ocenić bardzo pozytywnie, gdyż np. przepadek strzelby
kłusownika stanowić może bardziej realną dolegliwość dla sprawcy niż nie-
wielka z reguły w tego typu sprawach grzywna.

Ochrona przez ustawę o ochronie zwierząt
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 23

września 1997 r. Nr 111, poz. 724 ze zmianami) chroni, z punku widzenia
humanitaryzmu, wszelkie zwierzęta, w tym także dziko żyjące.

Art. 6 zakazuje nieuzasadnionego lub niehumanitarnego zabijania (oba te
pojęcia mają charakter ocenny). Sankcjonujący takie czyny art. 35 tejże usta-
wy przewiduje dla sprawcy grzywnę, karę ograniczenia wolności albo pozba-
wienia wolności do roku.

Art. 35 przewiduje też taką samą karę za znęcanie się nad zwierzętami,
czyli „zadawanie lub świadome dopuszczanie do zadawania bólu lub cierpień”
(art. 6 ust. 2). Osoba znęcająca się ze szczególnym okrucieństwem zagrożo-
ny jest grzywną, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat
2.

Zastosowanie do takiego czynu kwalifikacji z art. 181 kk nie wyklucza jed-
noczesnej odpowiedzialności z art. 35 ustawy o ochronie zwierząt. Oba akty
prawne służą innym dziedzinom - ochronie dzikiej przyrody oraz humanitarne-
mu traktowaniu zwierząt i jako takie się uzupełniają. Możliwa jest więc kwalifi-
kacja jednego czynu z obu wymienionych przepisów na mocy z art. 11 kk.

Więcej o tej dziedzinie ochrony zwierząt w monografii Radeckiego (1998a).
Podsumowanie kwalifikacji prawnej czynów przeciwko dzikim zwie-

rzętom
Poczynając od zagrożonych najwyższą karą czyny takie (poza dotyczący-

mi gatunków łownych, o których wyżej) można usystematyzować następują-
co:

Stan faktyczny Kwalifikacja prawna

I. Przestępstwa
1. zniszczenie w znacznych rozmiarach art. 181 § 1 kk
1 a. dokonane nieumyślnie art. 181 § 4 kk

2. zniszczenie lub uszkodzenie zwierzęcia
na terenie objętym ochroną (zakazane art. 181 § 2 kk
przepisami tego terenu), powodujące
„istotną szkodę”

2 a. dokonane nieumyślnie art. 181 § 5 kk
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3. zniszczenie lub uszkodzenie
zwierzęcia z  gatunku chronionego, art. 181 § 1 kk
powodujące „istotną szkodę”

3 a. dokonane nieumyślnie art. 181 § 5 kk
4. nieuzasadnione lub niehumanitarne
zabijanie zwierzęcia art. 35 ustawy

o ochronie zwierząt
5. znęcanie się nad zwierzęciem jak wyżej

II. Wykroczenia
5. każde złamanie zakazu z art. 27b
ustawy o ochronie przyrody (w tym
przepisu ochrony gatunkowej zwierząt) art. 58 tejże ustawy

Zgłaszanie powyższych czynów karalnych
W sytuacji stwierdzenia łamania przepisów ochrony gatunkowej na-

leży zgodnie z prawem zawiadomić najbliższą jednostkę Policji lub Pro-
kuraturę.

Co ważne zgłaszający nie musi udokumentować zaistnienia czynu prze-
stępnego. Właściwy organ ma bowiem obowiązek wszcząć postępowanie
przygotowawcze już wtedy, jeśli zgodnie z art. 303 Ustawy z dnia 6 czerwca
1997 r. kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 4 sierpnia 1997 r. Nr 88, poz.
555 ze zmianami; dalej kpk) „zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia
przestępstwa”. Zgodnie z art. 297 kpk celem postępowania przygotowawcze-
go jest m. in. ustalenie czy został popełniony czyn zabroniony, wykrycie
i w razie potrzeby ujęcie sprawcy oraz wyjaśnienie okoliczności sprawy.
Nie ma więc tego oczywiście robić zawiadamiający.

Zawiadomienie może mieć dowolną formę, najlepiej jednak pisemną,
i zawierać precyzyjnie wszelkie znane szczegóły ważne dla sprawy. Ko-
pię zawiadomienia radzę przekazać właściwemu organowi ochrony przy-
rody, np. wojewódzkiemu konserwatorowi przyrody, aby był zoriento-
wany w sprawie. Proponuję też przesłanie kopii do Sekretariatu OTOP
(ul. Hallera 4/2, 80-401 Gdańsk).

Jeśli ktoś chce uniknąć składania zawiadomienia, może ograniczyć się do
przekazania informacji wojewódzkiemu konserwatorowi przyrody, który pod-
jąć powinien odpowiednie czynności z urzędu.

Zgodnie z art. 305 kpk „o wszczęciu, odmowie, umorzeniu śledztwa lub
dochodzenia zawiadamia się osobę, lub instytucje społeczną, która złożyła
zawiadomienie”.

Trzeba być świadomym, że zawiadamiający o przestępstwie zostanie prze-
słuchany w charakterze świadka, a zgodnie z art. 177 kpk każda osoba we-
zwana do tego ma obowiązek stawić się i złożyć zeznania.

Powyższe przepisy (i dwa dalsze punkty artykułu) dotyczą postępowania
w sytuacji przestępstwa przeciwko przyrodzie (np. art. 181 kk). Postępowanie
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w razie w wykroczenia z art. 58 ustawy o ochronie przyrody podlega przepi-
som Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, ale w zarysach
jest podobne.

Uprawnienia procesowe zgłaszającego
Zgodnie z art. 90 kpk „w postępowaniu sądowym do czasu rozpoczęcia

przewodu sądowego udział w postępowaniu może zgłosić przedstawiciel or-
ganizacji społecznej, jeśli zachodzi potrzeba ochrony interesu społecznego
lub ważnego interesu indywidualnego, objętego zadaniami statutowymi tej
organizacji”. Taką organizacją jest Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Pta-
ków, do udziału mogą zgłosić się przedstawiciele Towarzystwa lub grup lokal-
nych.

O dopuszczeniu przedstawiciela społecznego do udziału w postępowaniu
decyduje sąd, o ile leży to w interesie wymiaru sprawiedliwości (art. 91 kk).

Naprawienie szkody i nawiązka
W myśl art. 46 kk „W razie skazania za przestępstwo ... przeciwko środo-

wisku ... sąd, na wniosek pokrzywdzonego lub innej osoby uprawnionej, orze-
ka obowiązek naprawienia wyrządzonej szkody w całości albo w części”. O ile
wpłynie więc odpowiedni wniosek, sąd ma obowiązek orzeczenia naprawie-
nia szkody. Można np. orzec obowiązek sfinansowania niezbędnej kuracji
i rehabilitacji zranionego ptaka lub odtworzenia zniszczonego miejsca lęgo-
wego.

Z kolei na podstawie art. 47 kk: „W razie skazania za przestępstwo prze-
ciwko środowisku sąd może orzec nawiązkę na wskazany cel społeczny zwią-
zany z ochroną środowiska”. Nawiązka ta może mieć wysokość od 3. do 20.
krotnego najniższego wynagrodzenia. W tym przypadku sąd nie musi, lecz
może orzec nawiązkę, która może być bardziej dotkliwa i tym samym poucza-
jąca dla sprawcy niż np. wyrok pozbawienia wolności w zawieszeniu.
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Towarzystwa, Regiony i Instytucje biorące udział w liczeniu łabędzi
w styczniu 1995 r.  i/lub w styczniu 2000 r.

Mazowieckie Towarzystwo Ochrony Fauny - koord. Andrzej Dombrow-
ski, Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne - koord. Małgorzata Piotrow-
ska, Lubuski Klub Przyrodników - koord. P.T. Dolata, Małopolskie Towa-
rzystwo Ornitologiczne - koord. Kazimierz Walasz, Północnopodlaskie To-
warzystwo Ochrony Ptaków - koord. Przemysław Bielicki, KULING - koord.
Włodzimierz Meissner,  Zachodniopomorskie Towarzystwo Ochrony Pta-
ków - koord. Sławomir Niedźwiecki, Artur Staszewski, Grzegorz Kiljan, Ra-
domsko-Kieleckie Towarzystwo Przyrodnicze - koord. Ludwik Maksalon,
Region Śląski - koord. Andrzej Czapulak, Region Wielkopolski - koord. Zie-
mowit Kosiński, Region Łódzki - koord. Tomasz Janiszewski, Region Po-
morze Środkowe - koord. Jacek Antczak, Podregion Mazury - koord. Ma-
rian Szymkiewicz oraz Stacja Ornitologiczna IE PAN, SOKNL SGGW - ko-
ord. Patryk Rowiński, Górnośląskie Koło Ornitologiczne, Kolskie Towa-
rzystwo Przyrodnicze, Zielonogórskie Towarzystwo Ornitologiczne, Park
Krajobrazowy Lasy Iławskie, Nadwarciański Park Krajobrazowy, Spalski
Park Krajobrazowy, Południowowielkopolska Grupa OTOP.

Łabędź niemy Cygnus olor zimą.         fot. R. Kucharski
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Wskazówki dla autorów

Biuletyn Polskiej Grupy Badania Łabędzi jest pismem ukazującym się
nieregularnie. Są w nim publikowane artykuły, notatki i doniesienia, także spra-
wozdania dotyczące łabędzi i badań nad nimi. Redakcja zastrzega sobie pra-
wo do adiustacji i skracania nadesłanych tekstów.

Tekst
Zasadniczą formą dostarczania prac jest wydruk komputerowy wraz z dys-

kietką lub tekst przysłany pocztą elektroniczną. Preferowaną formą dostar-
czenia tekstu jest plik tekstowy (*.txt) lub dokument MS Word (*.doc). Jedynie
niewielkie teksty mogą być przysyłane w postaci maszynopisów. W tekście
pracy nie należy stosować żadnych wyróżników, tabulatorów, podwójnych lub
większej ilości spacji. Przy datach obserwacji należy podawać np. 03.09.1998
bez roku, natomiast podając tylko rok obserwacji należy pisać np. w 1999 r.
Wszelkie propozycje dotyczące krojów specjalnych Autor zaznacza na margi-
nesie wydruku lub dodatkowo załącza wydruk zawierający formatowania, pro-
pozycje umiejscowienia ilustracji lub tabel itp. Na końcu tekstu należy umie-
ścić adres, e-mail autora oraz podpisy do ilustracji.

Tabele i ilustracje
Tabele należy przygotować zgodnie ze standardem pisma (nr 4-5) - czcionka

Arial, rozm. 9, linie zewnętrzne 2 1/4, wewnętrzne 1 pkt. Każda tabela powin-
na być przygotowana jako oddzielny plik (*.doc), a nie wstawiana do tekstu.
Tekst w tabeli może zawierać formatowania (italic i bold). Jeśli rysunki zostały
wykonane techniką komputerową, to oprócz wydruków konieczne jest dostar-
czenie odpowiedniego pliku w powszechnie używanym formacie. Jeśli zasto-
sowano inną technikę, to nadesłany materiał musi mieć jakość umożliwiającą
skanowanie. To samo dotyczy zdjęć.

Cytowanie i spis literatury
Pozycje literatury cytuje się podając nazwisko autora i rok wydania (np.

Kowalski 1999), w przypadku kilku prac jednego autora wydanych w tym sa-
mym roku oznaczamy je dodatkowo kolejnymi literami alfabetu. Prace cyto-
wane łącznie oddziela się przecinkami, porządkując je według lat wydania,
w następnej kolejności - alfabetycznie.

Przy dwóch autorach podaje się ich obydwu, jeśli było ich więcej stosuje-
my formę: Kowalski i in. 1988. Przykładowo: Abramowicz 1988a, b, Jabłoński
i Piotrowski 1988, Zawadzki 1992, Adamski 2000.

Spis cytowanych pozycji układany jest alfabetycznie, każda z nich powin-
na zawierać w kolejności: autora, rok wydania, tytuł, nazwę czasopisma, tom,
zeszyt i strony. Pozycje książkowe muszą zawierać informacje o wydawnic-
twie i miejscu wydania. Tytuły niełacińskie transliteruje się według ogólnych
zasad.
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Przykład spisu literatury:

Głowaciński Z. (red.). 2001. Polska czerwona księga zwierząt. Wyd. 2. PWRiL, Warszawa.

Hagemeijer E. J. M., Blair M. J. (red.). 1997. The EBCC Atlas of European Breeding Birds:
Their Distribution and Abundance. T&AD Poyser. London.

Kapowicz R. 1999. Nowe stanowisko lęgowe łabędzia krzykliwego Cygnus cygnus na  Nizinie
Północnopodlaskiej. Biul. Pol. Grupy Bad. Łabędzi 3: 40-41.

Stańko R., Żegliński G. 2000. Liczebność Athene noctua w dolinie Warty koło Gołuchowa na
Ziemi Lubuskiej. Przegl. Przyr. 11, 4: 100-102.
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Notatki


