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ZIMOWANIE PTAKÓW LĄDOWYCH W DOLINACH WYBRANYCH 
RZEK ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ POLSKI W DEKADZIE 1984-1993

Tomiałojć (1990) zwraca uwagę na stosunkowo niewielką ilość informacji 
o zimowaniu we wschodniej Polsce takich gatunków jak makolągwa Carduelis 
cannabina czy czubatka Parus cristatus. Autor ten nazywa inwazyjnymi m.in. nastę-
pujące gatunki: czeczotka Carduelis flammea, jemiołuszka Bombycilla garrulus, czyż 
Carduelis spinus, raniuszek Aegithalos caudatus, sójka Garrulus glandarius, orze-
chówka Nucifraga caryocatactes, dzięcioł duży Dendrocopos major. W opracowa-
niu tym można znaleźć informacje o latach masowych nalotów do roku 1982. 
W piśmien nictwie polskim brakuje danych z lat późniejszych.

Niniejsza praca jest próbą wyjaśnienia niektórych problemów związanych z zi-
mowaniem wybranych gatunków ptaków lądowych w Polsce środkowo-wschodniej 
w dolinach siedmiu rzek dorzecza Środkowej Wisły. Występujące tam środowiska 
stwarzały dogodne warunki zimowania dla szerokiego spektrum gatunków: od żeru-
jących na polach do żerujących w zadrzewieniach. Ponadto położenie geograficzne 
pozwalało na objęcie badaniami dużej grupy gatunków północnych, zimujących czę-
ściej w Polsce Wschodniej niż na zachodzie kraju. Stosunkowo długi okres badań  
(10 lat) umożliwił ustalenie listy gatunków inwazyjnych oraz ocenę kierunków i natęże - 
nia zmian liczebności. Ponadto w niniejszej pracy analizowano także wybrane czynniki 
(temperatura, pokrywa śniegu, dostępność pokarmu) i ich wpływ na zmiany liczebno ści 
zarówno gatunków inwazyjnych, jak i nie wykazujących masowych nalotów.

Teren badań

Obserwacje terenowe przeprowadzono na transektach przebiegających wzdłuż 
brzegów siedmiu rzek: Bugu, Krzny, Liwca, Narwi, Świdra, Wilgi i Wkry (ryc. 1). 
Rzeki te znajdują się we wschodniej części dorzecza Środkowej Wisły, na Nizinie 
Mazowieckiej, w trzech makroregionach fizjograficznych: Nizinie Północnomazo-
wieckiej, Nizinie Środkowomazowieckiej i Nizinie Południowopodlaskiej.

Ze względu na wielkość i charakter rzek, można je podzielić na dwa typy: 
duże, o podłożu mineralnym oraz małe i średnie, o podłożu organicznym. Do rzek 
dużych zaliczono Bug i Narew, których doliny w większości zajmują łąki i pastwiska 
z samotnie rosnącymi dębami, wierzbami i topolami. Dość często występowały pola 
uprawne, które zimą były zaorane lub porośnięte oziminą. W bezpośrednim sąsiedztwie 
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koryta, doliny porośnięte były łęgiem wierzbowo-topolowym, w których dominują- 
cymi gatunkami drzew były wierzba biała, wierzba krucha, topola biała, topola czar-
na oraz w mniejszej ilości olsza czarna. Z roślin zielnych dominowała pokrzywa. 
Dość licznie występowały zespoły wiklin, składające się z wąsko- i szerokolistnych 
wierzb. Rzadziej spotykano łęgi jesionowo-wiązowe, w których dominowały: jesion 
wyniosły, wiąz szypułkowy, klon pospolity oraz dąb szypułkowy, a z krzewów kalina 
koralowa, bez koralowy i trzmielina pospolita. Na wysokich brzegach rosły młode 
bory sosnowe, składające się głównie z sosny pospolitej, z niewielką domieszką brzozy  
brodawkowatej. Strome brzegi porastały: śliwa tarnina, kalina koralowa, trzmieli na 
pospolita i wierzby. Obie rzeki były nieuregulowane, dzięki czemu w ich dolinach 
było dużo starorzeczy i rozlewisk. Przy brzegach tych rzek położone były różnej 
wielkości osiedla ludzkie: od małych wsi do dużych miast (Wyszków, Różan, Puł-
tusk, Ostrołęka, Łomża).

Do rzek małych zaliczono Świder i Wilgę, a do średnich: Krznę, Liwiec i Wkrę. 
Przeważającą część ich dolin zajmowały łąki i pastwiska, częściowo zamienione na 
pola uprawne. Brzegi porastały łęgi przystrumykowe, w których wśród drzew domi- 
nowała olsza czarna, rzadziej spotykano wierzbę kruchą, wierzbę białą i jesion  

Ryc. 1. Fragmenty rzek, na których przeprowadzono obserwacje w styczniu w latach 1984-1993
Fig. 1. Fragments of the rivers surveyed in January of 1984-1993
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wyniosły. Z krzewów występowały w tym środowisku m.in. wierzby, kalina koralo-
wa, bez koralowy, trzmielina pospolita, zaś z roślin zielnych pokrzywa. Ponadto, 
w dolinach tych rzek spotykano także bory sosnowe. W pobliżu brzegów znajdowały 
się wsie i miasta.

Zimy, podczas których prowadzono badania, pod względem warunków atmo-
sferycznych, można podzielić na:

1. łagodne, o średniej temperaturze pierwszych dwóch dekad stycznia (tśr) wy-
ższej bądź równej -1°C (1983/84, 1987/88, 1988/89, 1989/90, 1990/91,  
1991/92, 1992/93);

2. przeciętne, o tśr zawartej w przedziale od -5°C do -1,1°C (1985/86); 
3. mroźne, o tśr poniżej -5°C (1984/85, 1986/87).
Średnie temperatury w okresie poprzedzającym badania (l. dekada stycznia)  

i w okresie badań (2. dekada stycznia) przedstawia tabela 1. Podczas dwóch mroź-
nych zim występowała gruba pokrywa śniegu. W pozostałych sezonach była ona 
nieznaczna (kilkucentymetrowa) lub nie wystę powała w okresie badań.

Metodyka

Materiały zebrano w latach 1984 – 1993 podczas Akcji Zimowego Liczenia 
Ptaków prowa dzonej i koordynowanej przez Centralę Ornitologiczną Regionu 
Mazo wieckiego (z siedzibą w ówczesnej Wyższej Szkole Rolniczo-Pedagogi cznej 
w Siedlcach). W akcjach uczestni czyło kilkudziesięciu obserwatorów, głównie or-
nitologów amatorów. Liczenia (równoczesne na wszystkich rzekach) prowadzone 
były w połowie stycznia, przez okres około jednego tygodnia (przeciętnie od 12 
do 20 stycznia).

Badane rzeki podzielono na pięciokilometrowe odcinki. Długość kontrolowa-
nych rzek była zmienna w różnych latach i zawierała się w przedziale od 525 km do 
695 km (tab.2). Liczenia polegały na jednokrotnym – w danym sezonie – przejściu 
wzdłuż wyznaczonej trasy i zapisaniu zaobserwowanych ptaków z podaniem ich licze - 
b   ności oraz składu gatunkowego.

Tab. 1. Średnie temperatury (w oC) w 1. i 2. dekadzie stycznia w latach 1984-1993 
(wg Biuletynów Agrometerologicznych IMIG)

Table 1. Mean temperatures (oC) in the first and second 10-day periods of January in 1984-1993 
(Agrometeorological Bulletin of the Institute of Meteorology and Water Management). (1) - period, 
(2) - 1st 10-day period, (3) - 2nd 10-day period
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Obserwatorzy w terenie nie zawsze byli w stanie odróżnić gatunki bardzo po-
dobne (myszołów Buteo buteo i myszołów włochaty Buteo lagopus, pełzacz leśny 
Certhia familiaris i pełzacz ogrodowy Certhia brachydactyla). Podczas analizy ob-
serwacji, ptaki zanotowane jako myszołowy i pełzacze nieoznaczone włączono do 
gatunków rozpoznanych proporcjonalnie do liczby ptaków w grupach gatunków roz- 
poznanych.

Obserwowane ptaki podzielono na:
1. zimujące w dolinach rzek środkowo-wschodniej Polski regularnie (stwier-

dzone przynajmniej w siedmiu z dziesięciu lat badań),
2. zimujące nieregularnie (stwierdzone w mniej niż siedmiu z dziesięciu lat).
Dla oceny wpływu temperatury powietrza na dynamikę zimowania ptaków 

i wielkość stad, w okresie badań (2. dekada stycznia), a także w okresie poprzedzają- 
cym badania (1. dekada stycznia), obliczono regresję temperatur z zagęszczeniem 
ptaków oraz temperatur ze średnią wielkością stada.

Analizie poddano także kierunek zmian liczebności (czyli różnicę pomiędzy 
zagęszczeniem w roku n i w roku n-1) i jego zależność od analogicznie obliczonego  
kierunku zmian temperatury. Chcąc uzyskać odpowiedź na pytanie, dla których ga-
tunków liczba osobników w stadach jest zależna od zagęszczenia danego gatunku 
w konkretnym roku, skorelowano ze sobą te dwie zmienne.

Podjęto próbę określenia wpływu dostępności pokarmu, zarówno w okresie 
lęgowym (na podstawie literatury) jak i pozalęgowym, na zmiany liczebności zimu-
jących ptaków w różnych latach. Zagęszczenia gatunków odżywiających się nasio-
nami olszy, tj. czyża, czeczotki i szczygła przeanalizowano osobno w dolinach rzek 
małych (gdzie olcha jest dominującym gatunkiem drzewa) i dużych (gdzie olcha jest 
względnie rzadsza). Zbadano również zależność zagęszczenia sójki od owocowania 
dębu (dostępne dane z Puszczy Białowieskiej z pracy Pucka et al. 1993 przyjęto jako 

Tab. 2. Długość skontrolowanych odcinków rzek (w kilometrach) w latach 1984-1993
Table 2. Length of the surveyed river sections (km) in 1984-1993. (1) - River,  (2) - Total
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miarę dla środkowo-wschodniej Polski). Analizie poddano też zależność zagęszcze-
nia myszołowa włochatego od liczebności gryzoni na trasie wędrówek tego gatunku  
w zachodniej Finlandii (wg danych z pracy Korpimäki E. i Norrdahl K. 1991).

W celu wyodrębnienia grupy gatunków inwazyjnych, opracowany został wskaź- 
nik inwazyj ności (WI). Wskaźnik ten jest ilorazem najwyższego zagęszczenia stwier-
dzonego w całym okresie badań dla wszystkich rzek łącznie, do średniego zagęszcze- 
nia z dziesięciu zim. Może on przyjmo wać wartość od 1 do + nieskończoności. Ga-
tunki, dla których WI jest większy bądź równy 3, uznano za inwazyjne, a te, dla któ- 
rych WI wynosi od 2,0 do 2,9 określono jako przypuszczalnie inwazyjne. Aby do-
kładniej scharakteryzować występowanie dwóch typowo inwazyjnych gatunków (cze- 
czotka i czyż), obliczony został dla kolejnych lat procentowy udział pięciokilometro- 
wych odcinków, na których te gatunki występowały, w liczbie wszystkich skontrolo- 
wanych odcinków.

Aby zapobiec błędom spowodowanym zbyt małą próbą, ze szczegółowych 
analiz wyelimi nowano gatunki, których łączna liczebność w okresie badań nie prze-
kroczyła 100 osobników.

Wyniki

1. Łączna liczba gatunków i liczebność ptaków. Grupy fenologiczne.
Podczas badań przeprowadzonych w dolinach rzek środkowo-wschodniej Pol- 

ski w latach 1984-1993 stwierdzono 108 091 ptaków z 59 gatunków. Gatunkami 
najliczniej zimującymi na badanym terenie były: czyż – 23 549 ptaków (21,8%), 
kawka Corvus monedula – 11 170 (10,3%), kwiczoł Turdus pilaris – 9 714 (9,0%), 
bogatka – 7 269 (6,7%), trznadel Emberiza citrinella – 7 226 (6,7%), czeczotka – 
5 961 (5,5%), wrona Corvus corone cornix – 5 548 (5,1%), gawron Corvus 
frugilegus – 5 346 (4,9%), sroka – 4 238 (3,9%), gil Pyrrhula pyrrhula – 3 858 
(3,6%) oraz szczygieł Carduelis carduelis – 3 305 (3,1%). Liczebność ptaków w po-
szczególnych latach była zmienna (tab. 3).

Na badanym terenie nieregularnie zimowały: orzeł przedni Aquila chrysaetos, 
błotniak zbożowy Circus cyaneus, pustułka Falco tinnunculus, drzemlik Falco 
columbarius, górniczek, szpak, pokrzywnica Prunella modularis, rudzik Erithacus 
rubecula, paszkot Turdus viscivorus, rzepołuch, czeczotka tundrową Acanthis 
hornemanni, potrzeszcz Miliaria calandra, potrzos Emberiza schoeniclus. Pozostałe 
46 gatunków zimowało regularnie i stały się one zasadniczym przedmiotem analizy. 

2. Wieloletnia dynamika liczebności.
Zagęszczenia najliczniejszych gatunków były różne w poszczególnych latach 

i wynosiły: czyż (od 29,3 do 1413,6 ptaków na 100 km), kawka (od 68,9 do 437,1), 
kwiczoł (od 16,2 do 538,8), trznadel (od 36,3 do 207,2), czeczotka od (0 do 642,3) 
(tab. 3).
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Tab. 3. Liczebność ptaków na kontrolowanych rzekach w latach 1984-1993 (+ - poniżej 0,1%). 
W nawiasach podano zagęszczenia osob./100 km

Table 3. Numbers of birds on the surveyed rivers in 1984-1993 (+ - less than 0,1%). Densities 
of birds in parentheses (ind./100 km). (1) - Species,  (2) - Total 

cd. tabeli na następnej stronie
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cd. tabeli

cd. tabeli na następnej stronie
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W analizowanym okresie poszczególne gatunki charakteryzowały się odmien-
nymi tenden cjami zmian liczebności:

– wzrost liczebności wykazywało 11 gatunków (krogulec Accipiter nisus, dzię-
cioł zielony Picus viridis, kruk Corvus corax, wrona, gawron, sroka, modraszka  Parus 
caeruleus, bogatka, gil, wróbel Passer domesticus, trznadel) (ryc. 2 i 3);

– spadek liczebności wykazały dwa gatunki (pełzacz ogrodowy i makolągwa 
Acanthis cannabina) (ryc. 4).

U pozostałych gatunków nie wystąpiły wyraźne tendencje (ryc. 5). 

3. Wybrane czynniki wpływające na zmiany liczebności.
3.1 Temperatura.
Uwzględniając wpływ temperatury w okresie poprzedzającym liczenia (1. de- 

kada stycznia) na zagęszczenia ptaków (tab. 4) stwierdzone gatunki podzielono na 
trzy grupy:

I.1 zmniejszające zagęszczenie wraz ze spadkiem temperatury (strzyżyk 
Troglodytes troglodytes, sroka, mazurek Passer montanus, dzwoniec Carduelis 
chloris, srokosz Lanius excubitor).

I.2 zwiększające zagęszczenie wraz ze spadkiem temperatury (czeczotka),
I.3 nie zmieniające zagęszczenia wraz ze zmianą temperatury (pozostałe 

gatunki).
Analogiczne grupy wyróżniono uwzględniając wpływ temperatury w okresie 

liczeń (2. dekada stycznia) na zagęszczenia ptaków. Należały do nich:
II. l – wrona, strzyżyk, bogatka, modraszka, trznadel, mazurek, dzięcioł zielo-

ny, mysikrólik Regulus regulus, gawron, sroka, krogulec, kwiczoł, czubatka Parus 
cristatus, pełzacz leśny,

II.2 – czeczotka,
II.3 – pozostałe gatunki.
Dla części gatunków, dla których w wyniku analizy regresji nie wykryto za- 

leżności zagęsz czenia od temperatury, wykazano zależność kierunku zmian zagęsz-
czenia od kierunku zmian temperatury (tab. 5). Dwa gatunki (jastrząb Accipiter 
gentilis i strzyżyk) istotnie zmieniały zagęszczenia wraz ze zmianą temperatury 
w okresie poprzedzającym badania. Siedem gatunków ptaków (strzyżyk, kos 
Turdus merula, mysikrólik, raniuszek, sikora bogatka, kowalik, dzwoniec) istotnie 

cd. tabeli
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zmieniało zagęszczenia wraz ze zmianą temperatury w okresie badań. Dodatkowo, 
w obu okresach, po kilka gatunków wykazało tendencję do takiej zależności (tab. 5).

3.2. Pokarm.
Przeanalizowano zależność zagęszczenia czyża, czeczotki, szczygła, sójki i my- 

szołowa włochatego od obfitości dostępnego pokarmu.
Spośród trzech gatunków (czyż, czeczotka i szczygieł) odżywiających się zimą 

nasionami olszy, tylko czyż występował w większym zagęszczeniu w dolinach rzek 
małych i średnich, gdzie olsze występują znacznie częściej niż w dolinach rzek du- 
żych. Średnie (dla 10 zim) zagęszczenie czyża było 2,3 razy większe na małych  
rzekach (527,6 os./100 km), niż na dużych rzekach (233,1 os./100 km). Nie stwier-
dzono dużych różnic w zagęszczeniach szczygła i czeczotki w dolinach dwóch ty-
pów rzek (szczygieł średnio 65,3 os./100 km na dużych rzekach i 44,1 na małych; 
czeczotka średnio 137,0 os./100 km dużych rzek i 77,3 os./100 km małych rzek) (tab. 6).

Zagęszczenie sójki silnie zależało od owocowania dębu w jesieni poprzedza-
jącej liczenia ptaków (p = 0,02, R2 = 56%, Y = 5,102 + 0,002X). Żołędzie są głów-
nym pokarmem tego gatunku w okresie jesienno-zimowym.

Stwierdzono też, że zagęszczenie myszołowa włochatego w dolinach rzek 
środkowo -wschodniej Polski było istotnie dodatnio skorelowane z liczebnością ma- 
łych ssaków w lasach zachodniej Finlandii (dane o ssakach z Korpimäki i Narrdahl 
1991), znajdującej się na trasie wędrówek tych ptaków (p = 0,01, r = 0,95).

3.3 Inwazyjność.
Dla gatunków regularnie zimujących obliczono wskaźnik inwazyjności (WI) 

(tab. 7). Zgodnie z przyjętym kryterium wyznaczania gatunków inwazyjnych (patrz 
Metody), 9 należało do grupy inwazyjnych, a 9 innych do grupy prawdopodobnie 
inwazyjnych (tab. 8). Uzyska ne w ten sposób wyniki muszą być dodatkowo zweryfi-
kowane. Gatunki, które według wielkości wskaźnika WI należą do inwazyjnych to: 
myszołów włochaty, sójka, jemiołuszka, kwiczoł, pełzacz leśny, czyż, makolągwa, 
grubodziób, czeczotka (ryc. 6). Gatunki przypuszczalnie inwazyjne to: gawron, kaw-
ka, kos, raniuszek, wróbel, zięba, dzwoniec, szczygieł oraz myszołów. Zagęszczenia 
niektórych gatunków z tej grupy przedstawia ryc. 7.

Z wyjątkiem gila, pozostałe gatunki ptaków gniazdujące w tundrze, należą do 
grupy inwazyjnych: myszołów włochaty, jemiołuszka, czeczotka, czyż. Większość 
gatunków z grupy inwazyjnych i przypuszczalnie inwazyjnych to ptaki, których areał 
lęgowy obejmuje północno -wschodnią Europę (tab. 8).

Dokładniejszej analizie poddano inwazje czyża i czeczotki – najliczniejszych 
gatunków z tej grupy. W celu określenia, czy podczas inwazji wzrasta częstość spo- 
tkań danego gatunku w terenie, obliczono frekwencję na 5-kilometrowych odcin-
kach rzek (tab. 9). Porównanie frekwencji z zagęszczeniem w analogicznych latach 
wykazało istotną dodatnią korelację (czyż r = 0,89; p = 0,0006; czeczotka r = 0,84;  
p = 0,002).
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c.                                                                            d.

e.                                                                             f.

Ryc. 2. Zagęszczenie ptaków (liczba osobników na 100 km rzeki) w dolinach rzek środkowo-
wschodniej Polski w styczniu lat 1984-1993. Grupa gatunków o wzrastającym zagęszczeniu niezależnym 
od temperatury: a. krogulec Accipiter nisus, b. kruk Corvus corax, c. gawron Corvus frugilegus, d. sroka 
Pica pica, e. wróbel Passer domesticus, f. gil Pyrrhula pyrrhula

Fig. 2. Densities of birds (numbers of individuals per 100 km of the river) in valleys of central-
eastern Poland in January of 1984-1993. Group of increasing species depending on temperature: 
a. sparrowhawk Accipiter nisus, b. raven Corvus corax, c. rook Corvus frugilegus, d. magpie Pica pica, 
e. house sparrow Passer domesticus, f. bull finch Pyrrhula pyrrhula

a.                                                                            b.
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Ryc. 3. Zagęszczenie ptaków (liczba osobników na 100 km rzeki) w dolinach rzek środkowo-
wschodniej Polski w styczniu lat 1984-1993. Grupa gatunków o wzrastającym zagęszczeniu zależnym 
od temperatury: a. dzięcioł zielony Picus viridis, b. wrona Corvus corone, c. modraszka Parus coeruleus, 
d. bogatka Parus major, e. trznadel Emberiza citrinella

Fig. 3. Densities of birds (numbers of individuals per 100 km of the river) in valleys of central-
eastern Poland in January of 1984-1993. Group of increasing species depending on temperature: a. green 
woodpecker Picus viridis, b. carrion crow Corvus corone, c. blue tit Parus caeruleus, d. great tit Parus 
major, e. yellowhammer Emberiza citrinella

a.                                                                               b.

c.                                                                                d.

                                              e.
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4. Stadność.
4.1 Średnia wielkość stad.
Pod względem średniej wielkości tworzonych stad, gatunki ptaków zimujące 

w dolinach rzek środkowo-wschodniej Polski można podzielić na występujące:
– pojedynczo (dzięcioł średni Dendrocopos medius i srokosz),
– w stadach od 1 do 3 osobników (ptaki drapieżne z rzędu Accipitriformes, 

większość dzięciołów, strzyżyk, kowalik, pełzacze, sójka, kruk, sroka),
– w stadach liczniejszych niż 3 ptaki (pozostałe gatunki).
Największe wartości średnich stad zanotowano u czyża (od 16,6 do 57,6  

ptaków w średnim stadzie), czeczotki (od 1,0 do 48,9), kawki (od 6,7 do 44,4),  
jemiołuszki (od 1,0 do 41,6), kwiczoła (od 1,3 do 41,0), makolągwy (od 1,0  
do 40,5) (tab. 10).

Z grupy ostatniej największe różnice średniej wielkości stad w różnych latach 
wykazywały: czeczotka, jemiołuszka, kwiczoł, makolągwa, czyż, kawka, gawron 
(tab. 10).

Ryc. 4. Zagęszczenie ptaków (liczba osobników na 100 km rzeki) w dolinach rzek środkowo-
wschodniej Polski w styczniu lat 1984-1993. Grupa gatunków o malejącym zagęszczeniu zależnym od 
temperatury: a. pełzacz ogrodowy Certhia brachydactyla, b. makolągwa Carduelis cannabina

Fig. 4. Densities of birds (numbers of individuals per 100 km of the river) in valleys of central-
eastern Poland in January of 1984-1993. Group of decreasing species: a. short-toed treecreeper Certhia 
brachydactyla, b. linnet Carduelis cannabina

a.                                                                                 b.
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Ryc. 5. Zagęszczenie ptaków (liczba osobników na 100 km rzeki) w dolinach rzek środkowo-
wschodniej Polski w styczniu lat 1984-1993. Grupa gatunków, u których nie wykryto wyraźnego trendu 
zmian: a. sójka Garrulus glandarius, b. srokosz Lanius excubitor, c. kwiczoł Turdus pilaris, d. dzwoniec 
Carduelis chloris, e. szczygieł Carduelis carduelis, f. grubodziób Coccothraustes Coccothraustes

Fig. 5. Densities of birds (numbers of individuals per 100 km of the river) in valleys of central-
eastern Poland in January of 1984-1993. Group of stationary species: a. jay Garrulus glandarius, b. great 
grey shrike Lanius excubitor, c. Fieldfare Turdus pilaris, d. greenfinch Carduelis chloris, e. goldfinch 
Carduelis carduelis, f. hawfinch Coccothraustes coccothraustes

a.                                                                              b.

c.                                                                              d.

e.                                                                              f.
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Tab. 4. Zależności zagęszczenia ptaków zimujących od średniej temperatury 1. i 2. dekady 
stycznia (analiza regresji: R2 - współczynnik determinacji, p. - poziom istotności, a, b - parametry 
równania regresji (Y = a+bx)). Podano tylko pary zależności istotnych (p.<0,05) bądź bliskich poziomu 
istotności. NS - zależność nieistotna

Table 4. Relationship between the densities of wintering birds and mean temperatures in the 1st 
and 2nd ten-day periods of January; regression analysis: R2 - coefficient of determination, p - significance 
level, a and b - parameters in the equation of regression (Y = a+bx). Only pairs of significant relationships 
are shown (p<0.05), or close to significance. NS - not significant. (1) - Species, (2) - Direction of 
relationship, (3) - 1st 10-day period of January (period preceding the surveys), (4) -  2nd 10-day period 
of January (surveys period)
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Tab. 5. Zależność kierunku zmian zagęszczenia ptaków zimujących (jako różnicy) zagęszczenia 
w roku n i roku n-1) od liczonego analogicznie kierunku zmian temperatury 1. i 2. dekad stycznia; 
analizaregresji: R2 - współczynnik determinacji, p - poziom istotności, a, b - parametry równania 
regresji (Y = a+bx). Podano tylko pary zależności istotnych (p<0,05) bądź bliskich poziomu istotności  
- p.<0,15 (NS - zależność nieistotna)

Table 5. Relationship between the direction of changes in densities of wintering birds (calculated 
as a difference in  density between year n and year n-1) and the direction of changes in temperature of 
the 1st and 2nd ten-day periods of January, calculated in the same way. For explanations see Table 4
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Tab. 6. Zagęszczenia (liczba osobników na 100 km rzeki) szczygła Carduelis carduelis, czyża 
Carduelis spinus i czeczotki Carduelis flammea w dolinach rzek dużych (D) i małych (M) w styczniu 
w latach 1984-1993

Table 6. Densities (numbers of individuals/100 km of the river) of the goldfinch Carduelis 
carduelis, siskin Carduelis spinus, and redpoll Carduelis flammea in the valleys of large rivers (D) and 
small rivers (M) in January of 1984-1993. (1) - Species, (2) - River type

Tab. 7. Wartość współczynnika inwazyjności dla gatunków ptaków zimujących w dolinach rzek 
środkowo-wschodniej Polski. WI - współczynnik inwazyjności, dmax - maksymalne zagęszczenie ptaków 
na wszystkich rzekach w latach 1984-1993, dśr - średnie zagęszczenie

Table 7. Coefficients of invasion for birds wintering in river valleys of central-eastern Poland. 
WI - coefficient of invasion, dmax - maximum density of birds on all rivers in 1984-1993, dśr - mean 
density. (1) - Species, (2) - Invasive species, (3) - Putative invasive species, (4) - Nonivasive species

cd. tabeli na następnej stronie
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cd. tabeli
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Tab. 8. Wykaz gatunków inwazyjnych (Inw) oraz przypuszczalnie inwazyjnych (PInw).  
WI - współczynnik inwazyjności

Table 8. Check list of invasive species (Inw) and putative invasive species (PInv). WI - coefficient 
of invasion. (1) - Species, (2) - Breeding in Poland, (3) - Breeding in north-eastern Europe

a.                                                                               b.

cd. ryc. na następnej stronie
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Ryc. 6. Zagęszczenie ptaków (liczba osobników na 100 km rzeki) w dolinach rzek środkowo-wschodniej  
Polski w styczniu lat 1984-1993. Grupa gatunków inwazyjnych: a. myszołów włochaty Buteo lagopus, b. sójka Garrulus 
glandarius, c. jemiołuszka Bombycilla garrulus, d. kwiczoł Turdus pilaris, e. pełzacz leśny Certhia familiaris, f. czyż 
Carduelis spinus, g. czeczotka Carduelis flammea, h. grubodziób C.. coccothraustes, i. makoloągwa Carduelis cannabina 

Fig. 6. Densities of birds (numbers of individuals per 100 km of the river) in valleys of central-eastern Poland  
in January of 1984-1993. Group of invasive species: a. rough-legged buzzard Buteo lagopus, b. jay Garrulus glandarius, c. 
waxwing Bombycilla garrulus, d. fieldfare Turdus pilaris, e. long-toed treecreeper Certhia familiaris, f. siskin Carduelis 
spinus, g. redpoll Carduelis flammea, h. Hawfinch C.. coccothraustes, i. linnet Carduelis cannabina 

c.                                                                               d. 

e.                                                                               f.

g.                                                                               h.

                                            i
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4.2 Czynniki wpływające na zmiany liczebności ptaków w stadach.
Duże różnice obserwowanej liczby ptaków w stadach niektórych gatunków 

zimujących w dolinach rzek środkowo-wschodniej Polski skłaniają do określenia 
przyczyn tej zmienności. Górski (1976) wykazał, że przy zaleganiu głębokiej pokry- 
wy śnieżnej ptaki skupiają się w duże stada w miejscach, gdzie jest dostępny  
pokarm. Zbadano wpływ na wielkość stad dwóch innych czynników: zagęszczenia 
i temperatury.

Spośród analizowanych gatunków, 24 wykazały dodatnią korelację pomiędzy 
średnią wielkością stada a zagęszczeniem, 2 inne gatunki wykazywały tendencję do 
tej zależności (tab. 11). Analiza regresji wykazała zależność średniej wielkości stada 
od temperatury okresu poprze dzającego badania (1. dekada stycznia) dla 5 gatunków 
(dzięciołek Dendrocopos minor, sroka, sikora uboga Parus palustris, bogatka, dzwo-
niec) oraz tendencję do tej zależności dla 4 innych gatunków (myszołów włochaty, 

Ryc. 7. Zagęszczenia ptaków (liczba osobników na 100 km rzeki) w dolinach rzek środkowo-
wschodniej Polski w styczniu lat 1984-1993. Grupa gatunków przypuszczalnie inwazyjnych: a. myszołów 
zwyczajny Buteo buteo, b. raniuszek Aegithalos caudatus, c. dzwoniec Carduelis chloris, d. szczygieł 
Carduelis carduelis

Fig. 7. Densities of birds (numbers of individuals per 100 km of the river) in valleys of central-
eastern Poland in January of 1984-1993. 5. Group of putative invasive species: a. buzzard  Buteo buteo, 
b. long-tailed tit Aegithalos caudatus, c. greenfinch Carduelis chloris, d. goldfinch Carduelis carduelis

a.                                                                                   b.

c.                                                                                   d.
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modraszka, czeczotka, strzyżyk) (tab. 12). Istotną zależność średniej wielkości stada 
od temperatury panującej w okresie badań (2. dekada stycznia) wykazano dla 5 ga-
tunków (sroka, kwiczoł, bogatka, modraszka, makolągwa), a dla 5 innych tendencję 
do takiej zależności (wrona, gawron, pełzacz ogrodowy, mazurek, gil) (tab. 12). Dla 
makolągwy, pełzacza ogrodowego, czeczotki i strzyżyka wielkość stada maleje ze 
wzrostem temperatury, dla pozostałych gatunków z tej grupy wielkość stada rosła ze 
wzrostem temperatury.

Z przedstawionych wyników można wnioskować, że liczba niektórych ga-
tunków ptaków w stadzie jest zależna m.in. od ogólnego ich zagęszczenia oraz od 
temperatury.

Tab. 9. Frekwencja czyża Carduelis spinus i czeczotki Carduelis flammea wyrażona procentowym 
udziałem 5 km odcinków rzek środkowo-wschodniej Polski na których gatunki te występowały w latach 
1984-1993

Table 9. Frequency of the siskin Carduelis spinus and redpoll Carduelis flammea, calculated as 
the percentage of 5-km river sections in which these species occurred in central-eastern Poland over 
1984-1993. (1) - Year
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Tab. 10. Średnia wielkość stad ptaków na kontrolowanych odcinkach rzek w latach 1984-1993. 
Grupa I - gatunki występujące pojedynczo; Grupa II - gatunki tworzące stada od 1 do 3 osobników; 
Grupa III - gatunki tworzące stada powyżej 3 osobników

Table 10. Mean flock size of birds occurring on river sections surveyed over 1984-1993. 
Group I - species that do not form flocks, Group II - species forming flocks of 1-3 individuals,  
Group III -species forming flocks of more than 3 individuals. (1) - Species

cd. tabeli na następnej stronie
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cd. tabeli

Tab. 11.  Zależność pomiędzy średnią wielkością stada a zagęszczeniem (r - współczynnik 
korelacji, p - poziom istotności). Podano tylko pary zależności istotnych bądź bliskich poziomu istotności,  
NS - zależność nieistotna

Table 11. Relationship between the mean flock size and density (r - correlation coefficient,  
p - significance level). Only pairs of significant or close to significant relationships are shown, NS - not 
significant relationship. (1) - Species

cd. tabeli na następnej stronie
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cd. tabeli

cd. tabeli na następnej stronie

Tab. 12. Zależności średniej wielkości stada od temperatury w 1. i 2. dekadzie stycznia; analiza 
regresji: R2 - współczynnik determinacji, p - poziom istotności, a, b - parametry równania regresji (Y = a+bx). 
Podano tylko pary zależności istotnych bądź bliskich poziomu istotności. NS - zależność niesistotna

Table 12. Relationship between the mean flock size and the temperature of the 1st and 2nd ten- 
day periods of January; regression analysis: R2 - coefficient of determination, p - significance level, 
a and b - parameters in the equation of regression (Y = a+bx). Only pairs of significant relationships are  
shown (p<0.05), or close to significance. NS - not significant. (1) - Species, (2) - Direction of relationship, 
(3) - 1st 10-day period of January (period preceding the surveys), (4) 2nd 10-day period of January 
(surveys period)
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Dyskusja

Struktura gatunkowa i czynniki wpływające na zmiany liczebności.
Znaczna długość kontrolowanych odcinków rzek (średnio 619 km w roku)  

oraz dziesięcio letni okres badań pozwoliły wyodrębnić dużą grupę gatunków ptaków 
(59) zimujących na badanym terenie.

Z danych zawartych w literaturze (np. Górski 1976, Hilden 1982, Horak 1993)  
oraz rezulta tów niniejszych badań wynika, że liczebność ptaków lądowych na zimo- 
wisku jest uzależniona w znacznym stopniu od czynników klimatycznych oraz po-
karmowych na obszarze lęgowym i obszarze zimowania.

W grupie gatunków zimujących nieregularnie na badanym terenie stwierdzo-
no między innymi 3 tundrowe gatunki: śniegułę Plectrophenax nivalis, rzepołucha 
Carduelis flavirostris, górniczka Eremophila alpestris oraz lęgnące się w Polsce środ-
kowo-wschodniej potrzeszcza i szpaka. Bardzo nieliczne zimowanie śnieguły oraz 
nieliczne i nieregularne górniczka i rzepołucha w styczniu, w dolinach rzek środko-
wo-wschodniej Polski spowodowane mogło być tym, że w Polsce (poza południowo-
zachodnią i zachodnią jej częścią) gatunki te osiągają minimum swojej liczebności 
w środku zimy (Górski 1982). Ponadto, badany przeze mnie obszar leży na wschód 
od głównego areału zimowania tych gatunków (Tomiałojć 1990). Częściej te gatunki 
spotykane bywają w Polsce Zachodniej (Górski 1976), w styczniu osiągają szczyt 
liczebności na Śląsku (Tomiałojć 1967).

cd. tabeli
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Wyniki badań we wschodniej Polsce wskazują na większą niż dotychczas są-
dzono (Tomiałojć 1990) częstość zimowania potrzeszcza (stwierdzony w 60% zim).

Nieregularne zimowanie szpaka uzależnione może być od warunków atmo-
sferycznych: nie stwierdzono występowania tego gatunku w zimy ostre oraz nastę-
pujące po nich.

W grupie ptaków zimujących regularnie, aż 11 (z 46) wykazało w omawianym 
okresie tendencję do zwiększania swojego zagęszczenia (ryc. 2 i 3).

Wzrost liczebności krogulca, kruka i wrony związany jest z odbudową popu-
lacji tych gatunków (Tomiałojć 1990). Od kilkunastu lat obserwuje się wzrost liczby 
lęgowych krogulców w Polsce (Tomiałojć 1990) i północno-wschodniej Europie  
(Payevski 1987), co jest prawdopodobnie związane z zaprzestaniem stosowania w rol-
nictwie preparatów DDT. Interesujący jest wzrost zagęszczenia kruka w kolejnych 
latach oraz bardzo regularny, dwuletni cykl jego zmian.

Wzrost liczebności zimujących gawronów, obserwowany także w Bawarii, 
zdaniem Reichholfa (1987) jest spowodowany niewyjaśnionymi dotychczas zmiana- 
mi na lęgowisku, zaś wzrost liczebności sroki Tomiałojć (1990) tłumaczy m.in. za-
przestaniem tępienia jej przez ludzi. Na wzrost liczebności bogatki i modraszki mo- 
gła wpłynąć seria sześciu kolejnych ciepłych zim. Również Payewski (1987) wyka-
zuje trwający od wielu lat wzrost liczebności tych gatunków w czasie przelotów nad 
wschodnim Bałtykiem. Zaobserwowany na kontrolowanych rzekach wzrost liczeb-
ności zimą gila, może być spowodowany ekspansją lęgowej populacji tego gatunku 
w Polsce (Tomiałojć 1990).

Na wzrost liczebności trznadla i dzięcioła zielonego najprawdopodobniej rów-
nież wpłynęła seria ciepłych zim. W przypadku trznadla, na podstawie analizowane- 
go materiału, nie można wykluczyć tezy, że obserwowany wzrost może być także 
spowodowany zależnymi od temperatury przemieszczeniami ptaków pomiędzy po- 
lami a osiedlami ludzkimi. Grubość warstwy śniegu na zimowisku determinuje do- 
stęp do pokarmu ptakom żerującym na ziemi (kuropatwa Perdix perdix, trznadel, 
mazurek i in.). Wpływ tego czynnika na zmianę zagęszczenia zimujących ptaków 
podkreśla Górski (1976). Dzięcioł zielony, będący gatunkiem częściowo osiadłym,  
w ciągu ostatnich niezbyt ostrych zim zwiększył swoją liczebność na badanym ob-
szarze (kart. MTOF). Tomiałojć (1990) podaje, że duże mrozy zwiększają śmiertel-
ność u tego gatunku.

Spośród 46 regularnie zimujących gatunków tylko dwa (makolągwa i pełzacz 
ogrodowy) wykazywały tendencję spadkową (ryc. 4).

Spadek liczebności makolągwy odnotowano w ostatnich latach nie tylko w Pol-
sce, ale także w północnej i zachodniej Europie (z wyjątkiem Holandii) (Jarvinen 
i Koskimies 1990, Bezzel 1993). Niską liczebność tego gatunku na badanym obsza-
rze można tłumaczyć regularnymi migracjami. Bezzel (1993) podaje, że 65% pta- 
ków z polskiej populacji makolągwy w styczniu przebywa na zimowisku poza tere-
nem lęgowym (głównie w północnej Afryce i w Azji Mniejszej).

Tendencja do zmniejszania liczebności pełzacza ogrodowego w środkowo-
wschodniej Polsce moźe być spowodowana mroźnymi zimami w sezonach 1984/85 
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i 1986/87. Pomimo serii łagodnych zim gatunek ten nie odbudował swojej populacji 
(4-6 par na początku lat osiemdziesiątych – Dombrowski i Łuczak 1998) w siedlec-
kich parkach (0 par aż do roku 1993 – obserwacje własne).

Zagęszczenia gatunków, które nie podlegały stałym trendom, również były 
zmienne. Możliwe jest występowanie stałych cykli liczebności. Taki wniosek nasu-
wa się po analizie wykre sów zmian zagęszczenia (por. ryc. 5).

W długich okresach cykliczność liczebności niektórych gatunków ptaków za-
leży m.in. od obfitości pokarmu i warunków atmosferycznych w okresie rozrodczym 
(Sokołowski 1962, Bogolu bov et al. 1989, Magrath 1990). Liczebność sójki, sroko-
sza, kwiczoła, dzwońca, szczygła i gila nad rzekami środkowo-wschodniej Polski 
wydaje się podlegać 3-5 letnim cyklom zmian. Virkkala (1989) podaje, że cykle li- 
czebności ptaków lęgnących się w północnej Finlandii są uzależnione od cykli uro- 
dzaju nasion sosny i świerka. Zauważono też, że w latach szczytów liczebności le-
mingów na Tajmyrze, liczebność migrujących stamtąd ptaków jest o 40% wyższa od 
przeciętnej (Marlin i Baird 1988).

Niniejsze badania trwały zbyt krótko, aby wykryć cykle dłuższe niż 5 lat. Dłu-
gość cykli jemiołuszki jest zmienna i wynosi od kilku do kilkunastu lat (Biełopolski 
i Odincowa 1972), średnio powtarzają się one co 10 lat (Cramp 1988), a u szczygła 
co 8-12 lat (Sokołowski 1962).

Wyniki współczynników regresji temperatury z zagęszczeniem ptaków wska-
zują, że spadek zagęszczenia w dolinach rzek środkowo-wschodniej Polski strzyży-
ka, mysikrólika, bogatki, modraszki, trznadla, dzwońca, mazurka i wrony mógł być 
spowodowany spadkiem temperatury.

Górski (1976) wymienia trzy gatunki, które przy pogorszeniu się warunków 
atmosferycznych przemieszczają się z pól do miast (mazurek, dzwoniec, gawron). 
Autor ten twierdzi, że jest to możliwe, dzięki małej wybiórczości pokarmowej tych 
ptaków. Z moich badań wynika, że do tej listy można dodać bogatkę i modraszkę.  
Oba te gatunki mają stosunkowo niewielką wybiórczość pokarmową i są często spo-
tykane zimą w osiedlach ludzkich (Janssen et al. 1981 ).

Obniżanie się temperatury może być przyczyną spadku zagęszczeń trznadla  
w dolinach badanych rzek. Z własnych obserwacji autora wynika, że trznadle chęt- 
nie żerują zimą na terenie gospodarstw rolnych. Gatunek ten nie znalazł się na wspo- 
mnianej liście Górskiego (1976), ponieważ autor ten badał środowisko dużego mia-
sta. Migrację trznadli z pól do osiedli ludzkich potwierdzają badania prowadzone 
w Szwajcarii (Hardi 1986).

Temperatura powietrza wpływa na bilans energetyczny ptaków, zwłaszcza naj- 
mniejszych, po mroźnej zimie 1978/79, w Anglii liczebność ptaków z gatunków 
których osobniki ważą poniżej 10 g zmniejszyła się o 40% (Cawthorne i Marcham 
1980). Hilden (1982) wykazał, że śmiertelność mysikrólika zimą jest bardzo wysoka  
(przy dużych mrozach do 100%), a na jej wielkość wpływa głównie średnia tempe- 
ratura stycznia i opady śniegu w styczniu i lutym. Z badań tego autora wynika,  
że w mroźne zimy śmiertelność tego gatunku była tak duża, że na liczebność popula- 
cji istotnie wpływała temperatura dwóch ostatnich zim. Wykazano także spadek  
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liczebności sikor w Holandii (van Valen 1980) po ostrych zimach. Nilsson (1987) 
podaje, że na liczebność kowalika wpływa m.in. pogoda w okresie jesiennym i zimo-
wym. Te same czynniki oddziaływają na populacje ptaków południowej części tajgi 
w Rosji (Bogolubov et al. 1989). Badania prowadzone w Ameryce Północnej rów-
nież wykazały, że po mroźnej zimie spada zagęszczenie leśnych ptaków zimujących 
na terenie areału lęgowego (Graber i Graber 1983).

Gatunki, które zwiększały swoją liczebność wraz ze spadkiem temperatury 
(jastrząb, dzięciołek, dzięcioł duży, czeczotka, makolągwa i kos) przypuszczalnie 
przyleciały na badany obszar z północnego-wschodu Europy.

Możliwe, że obserwowany wpływ temperatury na średnią liczebność ptaków  
w stadzie był pośredni, poprzez zmianę zagęszczenia ptaków. Tylko strzyżyk i peł- 
zacz ogrodowy, przy spadku temperatury skupiały się w większe stada, pomimo mniej- 
szego zagęszczenia.

Za inną ważną grupę czynników wpływających na liczebność ptaków zimą 
uważana jest obfitość pokarmu w sezonie lęgowym i pozalęgowym. Mówią o tym 
dane zawarte w piśmiennictwie (Nilsson 1987, Virkkala 1989) oraz jest to jednym 
z wniosków niniejszych badań. Ptaki mające w okresie lęgowym łatwy dostęp do 
obfitego źródła pokarmu, są w lepszej kondycji i znoszą więcej jaj, wyższy też mają 
sukces lęgowy (Magrath 1990). Ta zależność powoduje znaczny wzrost liczebności 
ptaków w latach, w których występuje nadmiar pokarmu. Na północy i wschodzie 
Europy stwier dzono zależność pomiędzy urodzajem nasion świerka i sosny, a liczeb- 
nością (w okresie lęgowym i pozalęgowym) populacji nasionożernych ptaków  
(Bogolubov at al. 1989; Virkkala 1990, 1991).

Ta sama zależność występuje u drapieżnych, odżywiających się drobnymi ssa- 
kami np. u myszołowa włochatego (Cramp 1980, Gensbol 1984). Dane uzyskane 
z obrączkowania wykazują, że zimujące u nas myszołowy włochate pochodzą ze 
wschodniej Finlandii i z Rosji (Cramp 1988). Liczebność myszołowów włochatych 
zimujących w środkowo-wschodniej Polsce korelowała dodatnio z liczebnością drob- 
nych ssaków leśnych w zachodniej Finlandii, co sugeruje, że cykle gryzoni i drapież-
ników są zsynchronizowane na większych obszarach.

Na badanym terenie, w latach 1984-1993 największą liczbę nor nornika polne- 
go Microtus arvalis obserwowano jesienią lat: 1984, 1989, 1990. Praca Romankow-
Żmudowskiej i Grali (1987) potwierdza wysoką liczebność gryzoni w roku 1984. 
Tak więc w styczniu lat 1985, 1990 i 1991, czyli po ww. jesieniach, norników mogło 
być stosunkowo dużo. W pozostałych latach liczebność gryzoni (oceniana po liczbie 
obserwowanych jesienią nor) była znacznie nisza. W latach 1985 i 1987, kiedy pano- 
wały zbliżone warunki klimatyczne (duży mróz i wysoka pokrywa śniegowa), a róż- 
ne pokarmowe, zagęszczenie myszołowów włochatych było niemal identyczne. W la- 
tach 1990 i 1991 panowały na zimowisku równie dobre warunki pokarmowe i klima-
tyczne (ciepły styczeń, brak pokrywy śniegowej). W roku 1990 odnotowano bardzo 
duże liczebności myszołowów włochatych, ale w roku 1991 ich zagęszczenie było 
zdecydowanie niższe, zbliżone do średniej wieloletniej. Z rezultatów tych badań 
wynika, że na liczebność zimujących u nas myszołowów włochatych poza czynnikami 
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klimatycznymi i zasobami pokarmowymi zimowiska wpływają jeszcze inne ważne 
czynniki, których określenie wymaga dalszych badań.

Według moich badań obfitość pokarmu na zimowisku wpływała na liczebność 
sójki. Ptak ten znany jest z tego, że odżywia się m.in. żołędziami (Schmidt 1986, 
Aichmuller 1987), a jego liczebność zimą w istotny sposób zależała od obfitości 
owocowania dębu.

Obfitością olszy tłumaczyć można wyższe zagęszczenia czyża w dolinach rzek 
małych i średnich niż w dolinach rzek dużych. Brak większych różnic (w obu tych 
środowiskach) w zagęsz czeniu czeczotki i szczygła, które to gatunki także żerują 
zimą na olszy (Sokołowski 1962, 1992; Sueur 1990) może być spowodowany tym, 
że olcha, jakkolwiek mniej liczna, w dolinach rzek dużych występuje dostatecznie 
często. Ponadto wybiórczość pokarmową tych gatunków (czeczotka, szczygieł) jest 
mniejsza niż u czyża.

Gatunki inwazyjne.
Typowym gatunkiem inwazyjnym jest jemiołuszka (Cramp 1988, Bezzel 1993).  

Cykl zmian jej liczebności jest bardzo różny i wynosi od kilku do kilkunastu lat 
(Biełopolski, Odincova 1972), średnio 10 lat (Cramp 1988; Bezzel 1993). Według 
Masona (1989) cykl ten może być jeszcze dłuższy (16 lat i więcej). W okresie lęgo-
wym jemiołuszka odżywia się owadami, nie jest więc zależna od cykli owocowania 
drzew. W czasie migracji oraz zimą jej pokarm stanowią głównie owoce, ale zjada 
także pączki drzew i kwiaty (Harmata 1987). Jemiołuszka zmienia teren zimowa nia, 
migrując w różne lata do innych krajów (np. ptak zaobrączkowany zimą w Polsce, 
następnej zimy był schwytany we Wschodniej Syberii – Cramp 1988). Autor ten 
przypuszcza, że inwazje jemiołuszki są spowodowane czynnikami działającymi na  
trasie wędrówek. Podczas moich badań gatunek ten najliczniej występował w 4 ko- 
lejnych latach od 1989 do 1992. W Anglii w hrabstwie Leicester inwazje jemiołuszki  
odnotowano w pięciu kolejnych latach (od 1963 do 1967) i nieliczne pojawy  
w 16 następnych (od 1968 do końca badań w 1984) (Mason 1989). W badanym  
przeze mnie okresie masowe pojawy jemiołuszki w innych krajach Europy przypa- 
dły na sezony:

1987/88 w Anglii (Allsopp, Nightinagle 1990),
1988/89 w Szwajcarii (Schmid 1990) i Danii (Christensen i in.1990),
1989/90 w Szwajcarii (Schmid 1991), w Bawarii (Emole 1991) i Danii (Munk 
et al. 1991), 

1990/91 w Finlandii (Hilden 1991) i Dani (Skov et al. 1992).
Interesująca jest cytowana powyżej inwazja jemiołuszki w Anglii w sezonie 

1987/88. Jest to jedyna informacja o masowym pojawie jemiołuszki w tym sezonie 
w Europie. Inwazje czyża i czeczotki związane są z urodzajem nasion świerka i so- 
sny w północnej Fennoskandii – w latach 1983-1989 najwyższy urodzaj nasion świer- 
ka i szczyt liczebności par lęgowych czeczotki odnotowano w fińskiej Laponii w ro- 
ku 1986 (Virkkala 1991). Odpowiada to obserwowanej w styczniu 1987 inwazji tego 
gatunku w środkowo-wschodniej Polsce. Odwrotna zależność pomiędzy temperaturą  
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a zagęszczeniem czeczotki na badanym przeze mnie obszarze wskazuje, że przy- 
czynami inwazji tego gatunku w styczniu 1987 były urodzaj nasion świerka na Pół- 
nocy i panujące wówczas silne mrozy.

W Zachodnich Niemczech odnotowano inwazję dwóch podgatunków czeczot-
ki: Carduelis flammea flammea i Carduelis flammea cabaret (von Thies 1990). Lata 
pojawów w Niemczech podgatunku Carduelis flammea flammea pokrywają się z lata-
mi inwazji czeczotki obserwowanymi w środkowo-wschodniej Polsce, co sugeru- 
je, że w obu przypadkach obserwowano ten sam podgatu nek.

Innym północnym gatunkiem inwazyjnym w Polsce jest czyż. Dane z pracy 
Virkkala (1991) wskazują, że szczyt liczebności czyża na lęgowiskach w północnej 
Fennoskandii wystąpił w roku 1984, kiedy odnotowano na tamtym terenie bardzo  
duży urodzaj nasion sosny. Odpowiada to obserwowanej na terenie środkowo-wschod- 
niej Polski inwazji w styczniu 1985. Druga inwazja czyża (w styczniu 1990) przypa- 
dła po sezonie lęgowym w którym liczebność czyża w północnej Finlandii była niż- 
sza od przeciętnej (Virkkala 1991). Jednak autor ten prowadził badania na północnej 
granicy areału lęgowego czyża (Nicolai at al. 1988) co mogło mieć wpływ na uzy-
skane wyniki. Temperatura w styczniu obu lat inwazji tego gatunku (1985 i 1990)  
była bardzo różna, można więc przypuszczać, że nie ona jest główną przyczyną in- 
wazji czyża na obszarze środkowo -wschodniej Polski lecz, podobnie jak u jemio- 
łuszki, obfitość pokarmu na lęgowiskach.

Gatunkami zaliczonymi przeze mnie do inwazyjnych, a których areał lęgowy  
nie sięga tak daleko na północ jak trzech omawianych wcześniej, są sójka i grubo- 
dziób. Z danych zawartych w piśmiennictwie wynika, że ich masowe pojawy nie 
obejmują tak dużych obszarów jak np. inwazje jemiołuszki.

Inwazję sójki obserwowano zimą 1988/89 w Polsce oraz w Finlandii. Wcze- 
śniej odnotowano podobną inwazję jesienią 1983 roku w Anglii (Rosket 1985) i w Ho- 
landii (van Gompel 1985) oraz jesienią 1986 we Francji (Schmitz 1986). Niska li- 
czebność tego gatunku w styczniu 1984 oraz niewielki tylko wzrost liczebności 
w styczniu 1987 wskazują na lokalny zasięg inwazji sójki. Istotna zależność pomię- 
dzy zagęszczeniem tego gatunku w badanych przez nas dolinach rzek oraz owoco-
waniem dębu w jesieni poprzedzającej badania wskazuje, że jedną z przyczyn inwa- 
zji może być duża ilość pokarmu na zimowisku.

Inwazje grubodzioba mają również zasięg lokalny, np. zimą 1981/82 obserwo-
wano inwazję tego gatunku we Francji i Belgii a wcześniej – tylko na terenie Belgii 
w roku 1958 (Van der Elst 1983). Inwazje grubodziobów nie docierają do Hiszpanii. 
Gatunek ten licznie tam zimuje, ale jego liczebność jest względnie stała (Asemio 
i Anton 1990).

Spośród 9 gatunków z grupy przypuszczalnie inwazyjnej, inwazyjność pięciu 
(wróbel, zięba, kos, gawron i kawka) jest wątpliwa. Wysoki wskaźnik inwazyjno-
ści (WI) u wróbla może być spowodowany trendem wzrostowym jego liczebności  
tego gatunku, jednak jest to gatunek osiadły i nie można zaliczyć go do inwazyj- 
nych. Zięba i kos zimują w Polsce bardzo nielicznie (Tomiałojć 1990). Znaczny  
spadek liczebności populacji obu gatunków po ostrych zimach oraz nieduża próba 
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spowodowały wzrost wskaźnika WI. Trudno też do inwazyjnych zaliczyć kawkę  
i gawrona. Duża zmienność liczebności tych gatunków nie jest dostatecznie  
wyjaśniona (Reichholf 1987).

Niepewna też jest inwazyjność makolągwy, szczygła, dzwońca i myszoło- 
wa. Stosunkowo mała próba w przypadku makolągwy oraz niski poziom wskaź- 
nika WI dla dzwońca, szczygła i myszołowa poddają w wątpliwość uzyskane  
wyniki. Jednak, na podstawie uzyskanych wyników, inwazyjności tych gatun- 
ków nie można wykluczyć.

Hilden (1991) podał listę gatunków ptaków inwazyjnych w Finlandii. Porów-
nanie tej listy, uzupełnionej danymi z pracy Crampa (1988) oraz Bogolubova et al. 
(1990) przedstawiono w tabeli 13. Na podstawie jej analizy można stwierdzić, że 
w latach 1984-1993 inwazje dzięcioła dużego, dzięciołka, modraszki, czarnogłówki  
i gila nie docierały do środkowo-wschodniej Polski. Sosnówka jest gatunkiem, któ- 
rego inwazje docierają do Wysp Brytyjskich (Catley 1985). Zbyt mała liczebność  
tego gatunku na badanym obszarze nie pozwala na wyciąganie wniosków o inwazyj-
ności. Pozostałe gatunki należały w Polsce środkowo-wschodniej do grupy inwazyj-
nej (myszołów włochaty, jemiołuszka, czeczotka, czyż, pełzacz leśny, makolągwa, 
grubodziób) lub przypuszczalnie inwazyjnej (raniuszek, dzwoniec, szczygieł).

Liczba gatunków inwazyjnych w północno-wschodniej Europie (16) była pra- 
wie dwukrotnie wyższa od liczby gatunków inwazyjnych w Polsce (9). Wynika to 
z położenia Finlandii w obszarze o większych wahaniach czynników klimatycznych 
zarówno w okresie lęgowym, jak i pozalęgowym. W Polsce te czynniki podlegają 
mniejszym wahaniom. Na wpływ niestabilności warunków środowi ska w północnej 
Palearktyce na zaburzenia w liczebności zwierząt zwraca uwagę m.in. Colinvoux 
(1985). Autor ten twierdzi, że jest to jedna z głównych przyczyn inwazyjności nie-
których gatunków zwierząt.

Tab. 13. Porównanie listy gatunków inwazyjnych w dolinach rzek środkowo-wschodniej Polski 
i w północno-wschodniej Europie (Rosja i Skandynawia); + - gatunek inwazyjny na danym obszarze,  
– - gatunek nieinwazyjny na danym obszarze, Inw - inwazyjny w Polsce, PInw - przypuszczalnie 
inwazyjny w Polsce

Table 13. Comparison of the check-lists of invasive species in river valleys of central-eastern 
Poland and in north-eastern Europe (Russia and Scandinavia); +  - invasive species in a given area,   
-  = noninvasive species in a given area. Inw - invasive in Poland, PInw - putative invasive in Poland.  
(1) - Species, (2) - Group, (3) - Poland, (4) - North-eastern Europe

cd. tabeli na następnej stronie
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WINTERING Of LAND BIRDS IN SOME RIvER 
vALLEYS Of CENTRAL-EASTERN POLAND OvER 1984-1993

Summary

In  river valleys of central-eastern Poland, 108.091 birds of 59 species were recorded. The most 
abundant were: siskin (21,8% of the total number recorded), jackdaw (10,3%), and  fieldfare (9,0%). Of 
this total, 46 species wintered regularly and 13 irregularly. Over the 10-year period, increasing tendencies 
in winter were found for 11 species (sparrowhawk, green woodpecker, raven, carrion crow, rook, magpie, 
blue tit, great tit, bullfinch, house sparrow, and yellowhammer), and decreasing tendencies for two  
species (short-toed treecreeper and linnet). The remaining species did not show clear tendencies. In  
some cases it may be suggested that numbers of wintering birds depend on the available food supply and  
on the variation in temperature on wintering grounds. In the group of regularly wintering birds, the  
density of 19 species declined with decreasing temperature, and the density of 8 species increased with  
decreasing temperature. The densities of siskins and jays on wintering grounds increased with the available  
food supply (alder seeds and acorn). The density of rough-legged buzzard did not depend on the available 
food supply (common vole) on the wintering grounds. A decrease in temperature accounted for an 
increase in flock size of wrens and short-toed tree creepers, although the densities of these species did  
not decline. Based on the established criteria, 8 species were considered invasive in central-eastern  
Poland (rough-legged buzzard, waxwing, redpoll, siskin, fieldfare, jay, long-toed treecreeper, and 
hawfinch). This group probably also includes linnet, long-tailed tit, greenfinch and goldfinch.


