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NESTING OF THE ROOK  CORVUS FRUGILEGUS 
IN THE WĘGRÓW COUNTY IN 2014

Summary

In 2014, a total of 1883 nests were recorded in occupied colonies of the Rook  Corvus frugilegus 
on an area of 1219 km2 of the Węgrów county. Rooks nested at 25 sites containing from 1 to 280 nests, 
with a mean density of 150.4 nests/100 km2. This density was lower than in the neighboring Sokołów 
county in 2014, and a little higher than in the Siedlce county in 2012.
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GNIAZDOWANIE GAWRONA CORVUS FRUGILEGUS 
W POWIECIE ŁUKOWSKIM W ROKU 2014

W dniach 13, 18, 22 i 28 IV 2014 wykonano inwentaryzację kolonii gawrona 
Corvus frugilegus w powiecie łukowskim o powierzchni 1394 km2. Skontrolowano 
wszystkie miejscowości i ich kolonie przemieszczając się pomiędzy nimi samocho-
dem. Pora inwentaryzacji (brak liści na drzewach liściastych) pozwalała na wykrycie 
gniazd gawronów ze znacznej odległości. Łącznie stwierdzono 13 stanowisk gawrona 
liczących od 1 do 614 gniazd, w łącznej liczbie 3063 gniazd (tab.). Tylko w Woli 
Okrzejskiej wykryto 2 kolonie oddalone o około 300 m, a w pozostałych miejscach 
znajdowały się pojedyncze kolonie lub gniazda. Największe kolonie ptaki założyły 
w Hucie Dąbrowa (614 gniazd) oraz Wojcieszkowie (610) i Łukowie (609). Również 
duża była jedna z kolonii zlokalizowanych w Woli Okrzejskiej licząca 552 gniazda. 
Kolonie największe (ponad 200 gniazd) stanowiły łącznie 46% liczby wszystkich 
kolonii, jakkolwiek skupiały aż 89% wszystkich zajętych gniazd w tym powiecie. 
Zdecydowana większość (80%) gniazd była posadowiona na drzewach liściastych. 
Tylko w Hucie Dąbrowa cała kolonia znajdowała się w sosnowym parku wiejskim.  

Średnie zagęszczenie gawrona wyniosło 219,7 gniazd/100 km2 i było wyższe 
od wykazanego w roku 2012 dla sąsiedniego powiatu siedleckiego (149,5 p/100 km2 
– Dombrowski et al. 2012). 

Jeszcze kilka lat wcześniej, gawrony gniazdowały w innym mieście tego 
powiatu, tj. Stoczku Łukowskim, gdzie tworzyły kolonie liczące ponad 100 gniazd. 
Ponadto mniejsze kolonie odnotowano wówczas w innych miejscowościach północ-
nej części tego powiatu, gdzie gawrony obecnie nie gniazdują: Zgórznica, Żdżary, 
Krynka Łukowska. Również w bardziej odlesionej części zachodniej i południowej 
tego powiatu gawrony obecnie nie tworzą kolonii, jakkolwiek w latach 1980.-1990. 
w tworzyły je m.in. w Staninie, Krzywdzie, Czerśli, Wróblinie, Jeleńcu i Sarnowie. 
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Na powierzchni próbnej 100 km2 pod Sarnowem, w roku 1983 odnotowano łącznie 
320 gniazd gawrona (A. Dombrowski, H. Kot i  P. Zyska, in litt.), ale w roku 2003 
już tam nie gniazdowały (A. Dombrowski, kart. M-ŚTO). 

Tab. Wyniki inwentaryzacji gawrona Corvus frugilegus w powiecie łukowskim w roku 2014

Table. Results of the Rook Corvus frugilegus inventory in the Łukowski county in 2014. 
(1) – Commune, (2) – Locality, (3) – Habitat, (4) – Number of nests in colony, (5) – Total, (6) – Clump 
of trees in village, (7) – Mansion park, (8) – Tree clump at church, (9) – Alder clump, (10) – Tree clump 
at railway station, (11) – Rural park, (12) – Urban park, (13) – Total

Gmina (1) Miejscowość (2) Środowisko (3) Liczba gniazd 
w kolonii (4)

Wojcieszków
Marianów kępa drzew we wsi (6) 1
Wojcieszków park podworski (7) 610
Burzec park podworski (7) 5

Serokomla Serokomla zadrzewienie przykościelne (8) 6

Krzywda
Wola Okrzejska

park podworski (7) 340
kępa olch (9) 552

Okrzeja zadrzewienie przykościelne (8) 14
Stanin Jeleniec kępa drzew we wsi (6) 2
Adamów Adamów zadrzewienie przykościelne (8) 2

Krzywda
Krzywda zadrzewienie przy stacji 

kolejowej (10) 2

Huta Dąbrowa park wiejski (12) 614
Łuków Łuków park miejski (13) 609
Wola Mysłowska Mysłów park podworski (7) 306
Razem (5) 3063

Dysponujemy dokładnymi danymi o zmianach liczebności gniazd gawrona 
w Łukowie. W tym największym mieście powiatu stwierdzano następujące liczebno-
ści gniazd w kolejnych sezonach: 2008 – 770, 2009 – 698, 2010 – 758, 2011 – 689, 
2012 – 619, 2013 – 600, 2014 – 609. W okresie ostatnich 6 lat nastąpił ubytek 21% 
gniazd, czyli średnio corocznie 3,5%, jakkolwiek trwały spadek w tej dużej kolonii 
jest wyraźny dopiero od 3 lat, czyli począwszy od roku  2011. 
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NESTING OF THE ROOK CORVUS FRUGILEGUS 
IN THE ŁUKOWSKI COUNTY IN 2014

Summary

In 2014, a total of 3063 active rook Corvus frugilegus nests were recorded in the occupied 
colonies  on an area of  1394 km2 of the Łukowski county. Rooks nested at 13 sites comprising from 
1 to 614 nests, with an average density of 219.7 nests/100 km2. The largest colony, located in the town 
of Łuków, the number of nests declined by 21%, from 770 nests in 2008 to 609 in 2014, that is, by 3.5% 
per year, on the average.

Key words: the Rook Corvus frugilegus, distribution, change in numbers, Łukowski county.
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GNIAZDOWANIE GAWRONA CORVUS FRUGILEGUS 
W POWIECIE SOKOŁOWSKIM W ROKU 2014

W dniach 6 i 17 IV 2014 skontrolowano wszystkie miejscowości oraz parki 
wiejskie i podworskie w powiecie sokołowskim (1 131 km2) w celu inwentaryzacji 
kolonii gawrona Corvus frugilegus. Wczesna pora inwentaryzacji pozwalała na wy-
krycie gniazd gawronów ze znacznej odległości, ze względu na brak ulistnienia drzew. 
Łącznie wykryto 8 stanowisk gawrona liczących od 1 do 785 gniazd, w łącznej liczbie 
1 191 gniazd (tab.). Tylko w Sokołowie Podlaskim wykryto 6 kolonii oddalonych od 
siebie przynajmniej o 300 m, natomiast w 2 pozostałych miejscach znajdowały się 
pojedyncze kolonie. Największą kolonię (785 gniazd) ptaki założyły w Sokołowie 
Podlaskim. Również duża kolonia licząca 603 gniazda zlokalizowana była w Kosowie 
Lackim. Kolonie największe (ponad 200 gniazd) skupiały 96,1% wszystkich zajętych 
gniazd w tym powiecie. Zdecydowana większość (90%) gniazd było posadowionych 


