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RECORD OF THE WATER PIPIT ANTHUS SPINOLETTA IN THE 
ŚWIĘTOKRZYSKIE MOUNTAINS

Summary

On 28 March 2010, Water Pipit Anthus spinoletta was recorded on fish-ponds in Górki near 
Wiślica (50°21’19”N; 20°43’57”E). Historical records of this species in the Świętokrzyskie Mountains 
and their vicinity are very vague. The described observation is the first, undoubted record of Water Pipit 
in the region.

Łukasz Stępień, Tomasz Figarski, Karol Sieczak

NOWE STANOWISKA ŻOŁNY MEROPS APIASTER 
NA POŁUDNIOWYM MAZOWSZU

Trzy nowe stanowiska żołny Merops apiaster odkryto na południowym Ma-
zowszu. 26 VII 2009 roku, w czynnej piaskowni 20 km na południe od Radomia ob-
serwowano trzy dorosłe ptaki oraz odnaleziono jedną norkę, do której wlatywał ptak 
z pokarmem (akceptacja KF PTZool.). Drugi ptak z pary asystował w pobliżu. W dniu 
27 VII obserwowano dwa ptaki wlatujące z pokarmem do norki, a 4 VIII we wlocie 
do norki pokazywał się młody ptak, który był karmiony przez dwa dorosłe. Oprócz 
nich w pobliżu przebywał jeszcze jeden dorosły. Norka umieszczona była w piasz-
czystej nieużytkowanej w owym czasie skarpie o wystawie zachodniej, na wysoko-
ści ok. 4,5 metra nad ziemią i 40 cm poniżej krawędzi skarpy. Pomimo poszukiwań 
nie udało się potwierdzić lęgu drugiej pary, z której mógł pochodzić trzeci zaobserwo-
wany dorosły ptak. W terenie tym gniazdowało także ok. 30 par brzegówek Riparia 
riparia. W roku 2010 żołny nie gniazdowały w tej piaskowni. 

Kolejne nowe stanowisko odkryto 12 VI 2010, w nieużytkowanej piaskow-
ni 25 km na południe od Radomia. Zaobserwowano dwa dorosłe ptaki kopiące nor-
kę. 2 VIII dwa dorosłe ptaki karmiły młodego, który siedział w wylocie norki. Norka  
była umieszczona w skarpie o wystawie zachodniej, na wysokości ok. 20 m nad ziemią 
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i 1 m poniżej krawędzi skarpy. W czasie dokładnej penetracji terenu odkryto starą 
norkę, w której wylocie zostały znalezione liczne fragmenty pancerzyków dużych 
owadów. Gnieżdżąca się również w norkach brzegówka poluje na mniejsze owady. 
Fragmenty pancerzyków dużych owadów znaleziono również w wylocie norki wy-
korzystywanej przez parę, którą stwierdzono w roku poprzednim 20 km na południe 
od Radomia. To znalezisko sugeruje, że żołny mogły gnieździć się w tym miejscu 
przed rokiem 2009. W roku 2009 piaskownia była kontrolowana. Nie stwierdzono 
wówczas gniazdowania żołny. 

Trzecie stanowisko odkryto 18 VII 2010, w czynnej piaskowni 5 km na północ 
od Nowego Miasta nad Pilicą. Zaobserwowano wówczas dwa dorosłe ptaki wlatują-
ce z pokarmem do norki. Norka znajdowała się w nieeksploatowanej skarpie o wy-
stawie północno-wschodniej, na wysokości ok. 12 m nad ziemią i ok. 1 m poniżej 
krawędzi skarpy.

Z terenu regionu  mazowieckiego znanych jest zaledwie kilka stanowisk żołny, 
7 stanowisk ze wschodniej części regionu (włącznie z najnowszymi z lat 2009-2010) 
(Kaźmierczak i Kaliszewski 1997, Tomiałojć i Stawarczyk 2003, Komisja Faunistycz-
na 2008, Kartoteka M-ŚTO), natomiast na południe do Warszawy lęgi stwierdzono 
tylko raz, pod Iłżą w Radomskiem (Jasiński i Chmielewski 1994). Najbliższe czynne 
stanowiska znajdują się w powiecie ostrowieckim (woj. świętokrzyskie) (Komisja 
Faunistyczna 2008, Chmielewski et al. 2005). Opisane stwierdzenia są drugim, trze-
cim i czwartym  przypadkiem gniazdowania żołny w makroregionie Wzniesień Połu-
dniowomazowieckich (Kondracki 2000) oraz 9-11. z regionu mazowieckiego. Pomi-
mo intensywnej penetracji terenowej w minionych latach nie napotkano  tego gatun-
ku na omawianym obszarze, a opisywane stwierdzenia mogą świadczyć o rozpoczę-
ciu ekspansji żołny i zasiedlaniu nowych terenów, tym bardziej, że odległość od silnej 
populacji świętokrzyskiej jest stosunkowo niewielka, a w regionie radomskim znaj-
dują się liczne potencjalnie dogodne miejsca gniazdowania (piaskownie, żwirownie, 
wyrobiska, itp.). Ten wniosek potwierdzają obserwacje stad żołn: 29 VII 2009 – 10 
osobników, w dolinie Pilicy k. Nowego Miasta nad Pilicą, 26 VIII 2010 – ok. 30 os., 
w większości młodych, w dolinie Pilicy k. Nowego Miasta nad Pilicą, 5 IX 2010 – 9 
os., na stawach w Kłudnie, gm. Wieniawa. Ponadto wielkość stadek  sugeruje, że 
obecnie mogą znajdować się na południowym Mazowszu nieznane stanowiska żołny.

Żołna jest jednym z czterech przedstawicieli rzędu kraskowych Coraciiformes 
występujących w Polsce (Tomiałojć i Stawarczyk 2003). Jest gatunkiem południo-
wym, w naszym kraju osiąga północną granicę swego geograficznego zasięgu (Glutz 
von Blotzheim i Bauer 1980), a jej liczebność w latach 90. XX wieku oceniana była 
na 20-50 par lęgowych (Tomiałojć i Stawarczyk 2003). Ostatnio jednak liczebność 
żołny w Polsce systematycznie wzrasta, a w samym tylko województwie świętokrzy-
skim w roku 2007 gniazdowało 58 par (Komisja Faunistyczna 2008). O rozwoju kra-
jowej populacji świadczą także stwierdzenia ptaków z różnych miejsc Polski (Komi-
sja Faunistyczna 2005, 2006, 2007, 2008).
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NEW SITES OF THE BEE-EATER MEROPS APIASTER
IN SOUTHERN MAZOVIA

Summary

Three new sites of the Bee-eater Merops apiaster were recorded in southern Mazovia (Central 
Poland). On 29 July 2009, in an active sandpit 20 km south of Radom, three adult birds were observed, 
and one active burrow  was found in a sandy escarpment. The tree adults and the young in the burrow 
were observed on 4 August. The second site was found on 12 June 2010 in an abandoned sandpit 25 
km south of Radom. Two adult birds digging a burrow were observed. On 2 August, two adults and the 
young were recorded. The third site was found on 18 July 2010 in an active sandpit 5 km north of Nowe 
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Miasto nad Pilicą. These were two adults and an active burrow. These are the second, third and fourth 
cases of the Bee-eater nesting in southern Mazovia, and 9th-11th in the Mazovian region.

Łukasz Kurkowski

PIERWSZA OBSERWACJA JARZĄBKA BONASA BONASIA
W GÓRZNIEŃSKO-LIDZBARSKIM PARKU KRAJOBRAZOWYM

W październiku 2006 roku na terenie Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Kra-
jobrazowego (GLPK), zaobserwowano dwa samce i jedną samice jarząbka Bonasa 
bonasia. Ptaki obserwowane były w czasie jesiennych toków, na obszarze 
o dużych różnicach wysokości względnych, w nadleśnictwie Lidzbark, leśnictwie 
Sarnia Góra, w 60-letnim drzewostanie sosnowo-grabowym. Wcześniejsza pojedyn-
cza obserwacja tego gatunku pochodzi z listopada 1997 roku z pobliskiego Welskie-
go Parku Krajobrazowego (WPK) (G. Naubauer w Tomiałojć & Stawarczyk 2003). 
Obszary GLPK i WPK znajdują się poza granicami stałego występowania tego gatun-
ku w Polsce. Areał występowania jarząbka w naszym kraju obejmuje: puszcze pół-
nocno-wschodniej cześć kraju, region centralny zawierający Góry Świętokrzyskie 
i okolice oraz region południowy z dwoma podregionami – sudeckim i karpackim  
(Bonczar 2004). Niniejsza obserwacja potwierdza konieczność przeprowadzenia, za-
lecanych przez Bonczara (2004) badań mających na celu określenie areału lęgowego 
jarząbka w północno-wschodniej części kraju.
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