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Wysoka liczebność kropiatki Porzana porzana na Bagnach
Rozwarowskich w 2011 roku – uwagi na temat metodyki
liczeń
W Europie kropiatka Porzana porzana występuje w środkowej części kontynentu (Koskimies
& Dworak 1997). Rozmieszczenie stanowisk lęgowych w Polsce jest plamowe, na dużych
obszarach kropiatka w ogóle nie występuje, a najliczniejsza jest w regionach północ-
no-wschodnich, np. nad Biebrzą (Lontkowski 2007). Na Pomorzu Zachodnim najliczniejsze
populacje podawane są znad Zalewu Szczecińskiego – 40–50 par (Kaliciuk & Staszewski
1997), znad jeziora Świdwie – 4–30 par (Staszewski & Czeraszkiewicz 2000, Jasiński & Sta-
szewski 2013), z Międzyodrza – 32 pary (Ławicki et al. 2007) i znad jeziora Dąbie – 35–41
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samców (Tomiałojć & Stawarczyk 2003). Liczebność kropiatki na Bagnach Rozwarowskich
szacowano dotąd na 5–20 samców (Kaliciuk & Staszewski 1997, Kaliciuk et al. 2010).

W roku 2011 przeprowadzono inwentaryzację ptaków lęgowych na terenie obszaru Na-
tura 2000 OSO Bagna Rozwarowskie (PLB320001). Omawiany obszar to bagienna delta
dwóch rzek: Wołczenicy i Grzybnicy. Siedliska gniazdowe kropiatki obejmują tutaj pod-
mokłe łąki i turzycowiska, różnego rodzaju szuwary z przewagą trzcinowisk, z których duża
część jest eksploatowana (zimowe koszenie) (Marchowski et al. 2012).

Inwentaryzację w celu wykrycia ptaków o aktywności nocnej wykonano podczas 7 kon-
troli nocnych w sezonie lęgowym 2011 roku. Liczenia kropiatki prowadzono według wy-
tycznych zawartych w poradniku metodycznym (Lontkowski 2009) i zgodnie z zaleceniami
wykonano dwie kontrole w dniach 9/10 i 19/20.05. Ponadto, wykonano również dodatko-
we kontrole w terminach: 1/2.04, 11/12.04, 1/2 i 21/22.06 oraz 4/5.07. Podczas kontroli o
wysokiej, spontanicznej aktywności kropiatek wabienia nie stosowano. Z uwagi na niedo-
stępny teren nie spenetrowano wszystkich odpowiednich dla kropiatki siedlisk; oceniono,
że liczenia przeprowadzono na około 60% obszaru odpowiedniego dla gatunku, a uzyskany
wynik ekstrapolowano na całą powierzchnię odpowiednich siedlisk. Wszystkie liczenia pro-
wadzono poruszając się tą samą trasą i wykorzystując te same punkty nasłuchowe. Na tere-
nie OSO Bagna Rozwarowskie odpowiednie siedlisko określono jako obszar podmokłych
łąk, turzycowisk i innych szuwarów położonych w centralnej części ostoi o powierzchni
około 11,4 km2, a w OSO Zalew Kamieński i Dziwna wzięto pod uwagę wyłącznie fragment
– jednorodny siedliskowo obszar bagien o powierzchni około 2 km2 obejmujący Zatokę
Cichą oraz ujścia Wołczenicy i Grzybnicy.

Podczas drugiego liczenia kwietniowego zanotowano szczyt aktywności mający zapew-
ne związek z pierwszym lęgiem, natomiast ptaki zarejestrowane podczas liczenia w nocy z
9/10.05 to prawdopodobnie samce, które przyleciały później albo ptaki niesparowane. Li-
czenia majowe wykazały niższą liczebność niż w kwietniu i lipcu, oszacowano ją wtedy na 7
samców 9/10.05 i 5 samców 19/20.05. Kropiatek nie stwierdzono podczas liczeń w czerw-
cu. Podczas nocnego liczenia 4/5.07 zanotowano 41 samców, co po ekstrapolacji na całość
potencjalnego siedliska pozwala oszacować liczebność kropiatki na około 70 odzywających
się samców (5,2 samców/km2). Lokalnie najwyższe zagęszczenie zanotowano w Zatoce Ci-
chej i północnej części Bagien Rozwarowskich, gdzie na obszarze 3 km2 oszacowano liczeb-
ność na 37 samców (12,3 samca/km2).

Dotychczas liczebność kropiatki na Bagnach Rozwarowskich szacowano na 5–20 sam-
ców, natomiast nad Zalewem Kamieńskim i rzeką Dziwną na 4–6 samców (dane z lat
1995–2003, Kaliciuk 2010, Kaliciuk et al. 2010). Tak wysokie jak w 2011 r. zagęszczenie
kropiatki nie było dotąd notowane na Pomorzu Zachodnim. Jedynie na Międzyodrzu w
2013 roku stwierdzono zagęszczenie wyższe niż 1 samiec/km2, a w innych rejonach tego re-
gionu, takich jak Zalew Szczeciński, łąki nad jez. Dąbie czy jez. Świdwie, zagęszczenia nie
przekraczają 1 samca/km2.

Podobny, nagły wzrost liczebności kropiatki na początku lipca 2010 roku odnotowano w
dolinie środkowej Noteci. Na obszarze podmokłych łąk nad Notecią zagęszczenia kropiatki
były wyższe niż na Bagnach Rozwarowskich i wynosiły średnio 9,8 samców/km2, a lokalnie
nawet 33,8 samców/km2 (Wylegała & Rosin 2010). Także podczas powodzi w 2007 r. w
Brandenburgii, na przełomie czerwca i lipca zanotowano wysoką liczebność kropiatki – w
całym kraju związkowym naliczono wówczas 139 odzywających się samców (Ryslavy
2010). W Polsce północno-wschodniej dane o najwyższym zagęszczeniu pochodzą z doliny
Narwi gdzie notowano zagęszczenia 15 samców/km2, a lokalnie nawet 26 samców/km2 (Le-
wartowski 1996). Najwyższe zagęszczenia kropiatki w innych częściach Europy pochodzą z
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Niemiec, gdzie w parku narodowym Unteres Oderstal najwyższe lokalne zagęszczenie od-
notowane na powierzchni 84 ha (Polder Frierdichsthal) wynosiło 43 samce/km2 (Dittberner
2010), a w południowo-wschodniej Finlandii, na zarośniętym eutroficznym jeziorze o po-
wierzchni 3,6 km2 oszacowano liczebność na 60–70 samców (16,7–19,4 samców/km²) (Ko-
skimies 1989).

W sezonach lęgowych 2007 i 2010, podczas których również lokalnie notowano wy-
soką liczebność aktywnych głosowo samców kropiatki, występowały powodzie. W sezonie
2011 natomiast, w rejonach przyujściowych Odry panowały warunki deficytu wody, tylko
lokalnie była ona sztucznie utrzymywana na wysokim poziomie przez plantatorów trzciny.
Kropiatka jest wrażliwa na zmiany poziomu wody, unika zbyt głębokiej wody zalewowej
oraz terenów przesuszonych (Koskimies & Dvorak 1997, Lontkowski 2004, 2007). Niesta-
bilne warunki wodne w ujściowym odcinku Odry mogą być jedną z przyczyn odpowiedzial-
nych za znaczne fluktuacje liczebności gatunku. Prawdopodobnie niski stan wody w
siedliskach szuwarowych ujścia Odry w 2011 r. w połączeniu z lokalnie utrzymywanym
podwyższonym poziomem spowodował, że kropiatki skupiły się podczas drugiego lęgu
właśnie tu. Koszone zimą trzcinowiska i podmokłe łąki i turzycowiska tworzą siedliska sprzy-
jające gatunkowi. Wydaje się, że utrzymanie stanu wody na odpowiednim poziomie ma
kluczowe znaczenie dla sukcesu lęgowego ptaków gniazdujących na ziemi oraz nisko w
szuwarach na obszarach podmokłych, takich jak kropiatka czy wodniczka Acrocephalus pa-
ludicola, a struktura roślinności odgrywa drugoplanową rolę.

Kropiatka na Pomorzu Zachodnim pojawia się już w ostatnich dniach marca (obs.
własne, Międzyodrze), podobnie jak w sąsiednim parku narodowym Unteres Odertal (Ditt-
berner 2010). Krótko po przylocie samce wykazują aktywność głosową, której szczyt obser-
wuje się w drugiej dekadzie kwietnia. Mniej intensywnie kropiatka odzywa się jeszcze na
przełomie kwietnia i maja (obs. własne, Międzyodrze, 1995–2013). Na podstawie badań
telemetrycznych nad Biebrzą wykazano, że samce zaczynają intensywnie odzywać się pod
koniec kwietnia i milkną po utworzeniu par lęgowych, krótko po 1 maja (Schaffer 1999).
Najwyższa wykrywalność kropiatki dla doliny Biebrzy powinna zatem przypadać na okres
między 25.04 a 5.05. W przypadku Pomorza Zachodniego, a być może i całej zachodniej
Polski, termin ten, ze względu na różnice klimatyczne i wcześniejszy przylot, przypada
prawdopodobnie o kilka dni wcześniej. Wydaje się zatem, że pierwsze liczenie kropiatki
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Tabela 1. Wyniki kolejnych liczeń kropiatki na Bagnach Rozwarowskich i w Zatoce Cichej wraz z
ujściem Wołczenicy i Grzybnicy (Zalew Kamieński) w 2011 roku
Table 1. Results of subsequent night surveys dedicated for the detection of the Spotted Crake at the
Rozwarowo Marshes IBA, the Cicha Cove and the delta of Wołczenica and Grzybnica Rivers in 2011.
(1) – date of the survey, (2) – recorded number of calling males, (3) – estimated number of calling
males

Data kontroli
(1)

Liczebność stwierdzona
(2)

Liczebność szacowana
(3)

1/2.04 1 2
11/12.04 12 20
9/10.05 4 7

19/20.05 3 5
1/2.06 0 0

21/22.06 0 0
4/5.07 41 70



powinno w tej części kraju przypadać na drugą i trzecią dekadę kwietnia, a odzywające się
podczas takiego liczenia ptaki należy traktować jako lęgowe, wzorem metodyki stosowanej
w Niemczech, zalecającej dwa liczenia w okresie od 11 do 30.04 (Südbeck 2005). Lont-
kowski (2009) sugeruje, że samce odzywające się w kwietniu mogą być przelotne i nie po-
winno się ich traktować jako lęgowych. Kropiatka wyprowadza dwa lęgi w roku, a składanie
jaj rozpoczyna w drugiej dekadzie maja (Taylor 1996, za Lontkowski 2009). Na Pomorzu
Zachodnim pierwsze zniesienia mogą rozpoczynać się wcześniej, a milknięcie ptaków po
szczycie aktywności w kwietniu ma zapewne związek z utworzeniem par lęgowych (Koski-
mies & Dvorak 1997) i przystąpieniem do wysiadywania, w którym uczestniczą oboje part-
nerzy (Cramp & Simmons 1980). Aktywność głosowa na początku lipca wydaje się mieć
związek z przystąpieniem ptaków do drugiego lęgu.

Podsumowując, wyniki przedstawione w niniejszej notatce i doświadczenia autorów
niemieckich wskazują, że w zachodniej Polsce, podobnie jak w Niemczech uzasadnione
może być wykonywanie wczesnych liczeń kropiatki w terminie 11.–30.04, a nie dopiero w
maju jak proponowano dotychczas (Lontkowski 2009). Ponadto, warte rozważenia wydaje
się być przeprowadzenie dodatkowej, późnej kontroli na początku lipca, w okresie kiedy
kropiatka przystępuje do drugiego lęgu.

Składam podziękowania następującym osobom, które brały udział w pracach terenowych oraz
opracowywaniu wyników z inwentaryzacji ptaków lęgowych Bagien Rozwarowskich w sezonie
2011. Byli to Sebastian Guentzel, Łukasz Ławicki, Jacek Kaliciuk, Grzegorz Kiljan, Marcin Sołowiej.
Jochen Bellebaum służył pomocą merytoryczną w trakcie tworzenia tego tekstu, za co mu również
dziękuję.

Summary: High numbers of the Spotted Crake Porzana porzana at the Rozwarowo Marshes IBA
in 2011 – a comment to survey methodology. In April-July 2011, seven night surveys dedicated for
the detection of the Spotted Crake were performed at the Rozwarowo Marshes IBA (NW Poland).
Along with two surveys in May as suggested by the common methodology in Poland, five more were
undertaken (Table 1). The highest counts (12 and 41 males recorded, 20 and 70 estimated, respec-
tively) were noted during surveys in mid April and early July. While the record count in July can be ex-
plained by unusual water conditions in 2011, the high counts in April may suggest that in western Po-
land – as in Germany – the optimal survey dates fall earlier than in the rest of Poland owing to climatic
differences and earlier arrival of the Spotted Crake. In general, it is also worth to consider under-
taking the early July survey which can be highly effective – Spotted Crakes seem to increase calling
activity which can be related to the second brood.
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Występowanie puszczyka Strix aluco na terenie Warszawy
w latach 2005–2010
Pierwsze potwierdzone stwierdzenia puszczyka Strix aluco na terenie Warszawy pochodzą z
lat 50. XX wieku (Pielowski 1957, Pawłowski 1963). W kolejnych dziesięcioleciach informa-
cje o tej sowie gromadzili autorzy dokonujący inwentaryzacji awifauny wybranych obsza-
rów stolicy (Luniak 1980, 1981, 1982, Luniak et al. 1986, Rowiński et al. 1998, Mazgajski et
al. 2001). Próbę podsumowania wiedzy o występowaniu puszczyka w Warszawie podjęli
Luniak et al. (1964) oraz Ruprecht i Szwagrzak (1988). Pierwsze oceny liczebności oraz za-
gęszczenia gatunku w skali całego miasta przeprowadził w latach 1983–1984 Jabłoński
(1991). Kolejne stanowiska wykryto podczas prac nad Atlasem Ptaków Warszawy w latach
1986–1990 (Luniak et al. 2001, Nowicki 2001).

W niniejszej pracy przedstawiono wyniki prac prowadzonych w latach 2005–2010
mających na celu uaktualnienie i uzupełnienie wiedzy o miejskiej populacji puszczyka oraz
porównanie uzyskanych wyników z danymi historycznymi. Badania prowadzono od marca
2005 do listopada 2010 roku w granicach administracyjnych Warszawy (517 km2). Według
danych GUS z 2011 r. Warszawę zamieszkuje ponad 1 700 000 osób, a gęstość zaludnienia
wynosi 3 309 osób/km2. Blisko połowę obszaru stolicy pokrywają tereny zabudowane i dro-
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